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บทคัดยอ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระยะสั้นยังจําเปนที่ตองมีครูเปนผูถายทอดความรู การพัฒนา
ครูจึงเปนสิ่งจําเปน โดยอันดับแรกจะตองพัฒนาครูใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และจะตองพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ และสรางสรรคเพื่อใหสามารถพัฒนา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
และสังคมได นอกจากนี้ยังตองพัฒนาใหครูใหสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความรูอยางแทจริงในวิชาที่สอน และ
สามารถถายทอดความรูใหผูเรียนเขาใจ จนนําความรูประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได ที่สําคัญยังตองพัฒนาครูให
สอดคล อ งกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาโดยควรพั ฒ นาให มี ม าตรฐานวิ ช าชี พ 3 ด า นได แ ก มาตรฐานความรู และ
ประสบการณวิชาชีพของครู มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน นอกจากนี้จะตองเสริมความเขาใจใหกับครู
เกี่ยวกับกระแสการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต สําหรับกระบวนการพัฒนาครูนั้นควรจะเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศนใน
การพัฒนาครู แลวจึงประเมินความจําเปน คือดาน และระดับที่จะตองพัฒนาครูเพื่อไปใหถึงวิสัยทัศนที่ตั้งไว จากนั้นจะเปนการ
วางแผนในการพัฒนาโดยการกําหนดกลุมเปาหมาย เวลา ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เอกสาร เครื่องมืออุปกรณ งบประมาณ
และวิธีการ จากนั้นจึงเตรียมการ และดําเนินการตามแผนที่วางไว และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นจึงประเมินผลเชิงประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการดําเนินการ และประเมินเชิงประสิทธิผลหลังจากที่ครูนําสิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: การพัฒนา ครู ประเทศไทย

Abstract
Formal education, non-formal education, and short-term education are necessary to be implemented by teachers in
transferring knowledge. As a result, it is also important to develop teachers to maintain virtue, morality, and ethics. Necessary
skills, covering analysis, synthesis, integration, and creativity should be created so that they will be able to develop and solve
some problems in their educational workplace and in society. Besides this, teachers have to be encouraged and developed to
gain knowledge by themselves for those subjects that they are responsible for so that their students will get a better
understanding. At the same time, teachers will be able to apply those subjects in their own daily lives. The development has to
be aligned with educational professional standards. Under these standards, teachers will be developed in three aspects:
standards of professional knowledge and experience, standards of performance, and standards of conduct. However, the
development has to understanding with the educational trends of Thailand in the future. The development process should start
from establishing vision and assessing needs by considering aspects and levels of teacher development to meet this vision.
Then, a development plan will be formed to identify the target group, time, duration, appropriate trainers, document,
equipment, budget, and method and then prepare and operation follow planned. Lastly, evaluation will be processed to
investigate the efficiency of the operation and the effectiveness of the knowledge utilization after the teachers have
successfully passed the training.
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1.บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา การศึกษาคือ กระบวนการ
การถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคล และสังคม รวมไปถึงการสรางองคความรูจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัย
เกื้อหนุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545)
นอกจากนี้การศึกษายังหมายถึงการพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณ ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา โดย
การศึกษามีบทบาทในการถายทอดศิลปวิทยา ชี้แนะใหรูจักการดําเนินชีวิตอันดีงาม ยิ่งไปกวานั้นการศึกษายังชวยใหมีความเปน
บัณฑิตตามหลักของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี คือ สามารถใชภาษาไดดี กริยามารยาทดี มีรสนิยมดี ไตรตรองกอนตัดสินใจ
แสวงหาความรูอยูเสมอ และสามารถแปลความคิดออกมาเปนการกระทําไดอยางเหมาะสม
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชาชนคนไทยตางคาดหวังวาการศึกษาจะชวยแกปญหาสังคมได การศึกษาในประเทศ
ไทยจึงไดปรากฏชัดเปน 5 รูปแบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ (Formal education) การศึกษาประเภทนี้มุงเนนพัฒนามนุษยใหมีความรูความสามารถตาม
หลั ก สู ต รตั้ ง แต ร ะดั บ พื้ น ฐาน จนถึ ง ระดั บ สู ง ซึ่ ง ได แ ก ระดั บ อนุ บ าล ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีกฎระเบียบ และกําหนดเวลาเรียนที่คอนขางแนนอน เชน โรงเรียน สถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เปนตน
2. การศึกษานอกระบบ (Non-formal education) คือ การศึกษาที่มุงเนนพัฒนามนุษยที่พลาดโอกาสจากการศึกษาใน
ระบบ โดยเปดโอกาสใหสมัครเขาศึกษาโดยไมจํากัดอายุ และจะมีความยืดหยุนในเรื่องของหลักสูตร และเวลาเรียน โดยผูเรียน
สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ และตามวันเวลาที่สะดวก หรือที่เรียกวาการศึกษาผูใหญ
3. การศึกษาระยะสั้น (Short-term education) การศึกษาประเภทนี้มุงเนนพัฒนามนุษยเพื่อใหสามารถนําความรู
ความสามารถไปใช ป ระโยชน ใ นอนาคตอั น ใกล โดยทํ า การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี ก ฎระเบี ย บ แต จ ะมี ห ลั ก สู ต ร และ
กําหนดเวลาที่กระชับ ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแตสามเดือนถึงหนึ่งป เชน การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษกับสถาบันตางประเทศ
หรือการศึกษาเพื่อขอประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เปนตน
4. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) การศึกษาประเภทนี้มุงเนนการศึกษาดวยตนเองเปนหลัก โดยการศึกษา
ตามความสนใจของแตละบุคคลในการดําเนินชีวิต โดยไมมีกฎระเบียบ และกําหนดที่แนนอนของเรื่องราว เวลา สถานที่ และ
คาใชจาย
5. การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) คือ การศึกษาตลอดทั้งชีวิตมนุษย โดยอาจรวมทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาระยะสั้น และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาดวยกัน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการศึกษาแตละประเภทแลว จะเห็นไดวาการศึกษาทุกรูปแบบยังจําเปนที่จะตองมีครูเปน
ผูถายทอดความรู การพัฒนาครูจึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตาม การพัฒนาครูใหประสบความสําเร็จจําเปนตองมีแนวทางที่
เหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะของครูในแตละสังคม สําหรับครูในประเทศไทย ผูเขียนไดนําเสนอแนวทางไวดังนี้

2. แนวทางการพัฒนาครูในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาจากขอมูลขาวสารในสังคมปจจุบันเกี่ยวกับวิชาชีพครู สิ่งสําคัญที่ครูควรจะตองไดรับการพัฒนาเปน
อันดับแรก คือ ดานคุณธรรม (Virtue) จริยธรรม (Morality) จรรยาบรรณ (Ethics) ซึ่งหมายถึงการที่ครูตองมีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่โดยชอบธรรม และพรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเสมอ รวมถึงตองประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียนในทุกดาน และมีความเมตตาแกศิษยทุกคนอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังตองพัฒนาดานสติปญญาของ
ครูใหสามารถคิดเชิงวิเคราะห (Analysis) สังเคราะห (Synthesis) บูรณาการ (Integration) และสรางสรรค (Creative) เพื่อให
สามารถพัฒนา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมได
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ประการตอไปคือจะตองพัฒนาใหครูมีทักษะทางเทคโนโลยี และการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังตองพัฒนาให
ครูมีความรูรอบตัว ความรูในวิชาที่สอน และความรูดานการวิจัยอยางแทจริง นอกจากนี้ยังตองพัฒนาครูใหมีความรูดาน การ
ถายทอดความรู จิตวิทยา การวัดและประเมินผล รวมถึงจะตองพัฒนาครูใหสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจ และทํา
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และสามารถดึงความสามารถ และกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ยิ่งไปกวานั้น ยังตองพัฒนาครูใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความ
ใฝรู กาวทันเทคโนโลยี และใชภาษาในการสื่อสารได และมีมุมมองที่กวาง และวิจารณญาณที่จะแยกแยะสิ่งถูก และสิ่งผิด อีกทั้ง
ยังตองสามารถนําความรูไปพัฒนาและแกปญหาในสังคมได
ที่สําคัญยังตองพัฒนาครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่กําหนดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548)
โดยควรพัฒนาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ไดแก
1. มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพของครู
มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามาประกอบวิชาชีพ จะตองมี
ความรู และมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปน
หลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได
โดยมาตรฐานความรูของครู จะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา โดยมีความรูครอบคลุมทั้งภาษา และ
เทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาสําหรับครู การวัดและการประเมินผลการศึกษา การบริหาร
จัดการในหองเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเปนครู
สวนมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ครูจ ะตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาทาง
การศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ซึ่งเนนการบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝกปฏิบัติวิชาชีพ และฝกปฏิบัติการสอน
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมาย พรอม
กับมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ โดยกําหนดไววาผูประกอบวิชาชีพจะตองตอ
ใบอนุญาตทุกหาปซึ่งมีทั้งหมด 12 มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลผลที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพสูงสุดตามความเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดขึ้นแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางเต็มใจ เปดใจ และรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางเต็มใจ เปดใจ และรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม
มาตรฐานที 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเปนแนวทางเพื่อดํารงไวซึ่งชื่อเสียง เกียรติ และศักดิ์ศรี แหงวิชาชีพ ซึ่งไดแก
การมีจรรยาบรรณตอตนเอง คือ การมีวินัย และพัฒนาตนเองอยูเสมอ
การมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ คือ ตองรัก ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอหนาที่
การมีจรรยาบรรณตอนักเรียน คือ ตองสงเสริมการเรียนรู ชวยเหลือสนับสนุนนักเรียน อยางเปนธรรม รวมถึงการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยอยูเสมอ
การมีจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ คือ มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางมีคุณธรรม
การมีจรรยาบรรณตอสังคม คือ การตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน
นอกจากนี้จะตองเสริมความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับกระแสการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตที่สถานศึกษาจะมีการ
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย มาตรฐาน และหลักสูตรที่เปนไปในทางเดียวกัน เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มุงเนน
ความรวมมือทั้งจากภายใน และภายนอกแบบไรพรมแดน และมีความยืดหยุนในการดําเนินงานผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้
เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ยิ่งไปกว านั้น การพัฒนาครูยังตองไดรับ การสนับ สนุน จากผู รับ ผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง โดยจะตองมี
กระบวนการสรรหาผูมีความสามารถเปนเลิศเพื่อมาเรียนครู มีงบประมาณสูงในการจัดโครงการพัฒนาครู มีการพัฒนาสถาบัน
ผลิตครู มีการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูใหทันสมัย มีการแบงเขตพื้นที่ในการพัฒนาครูกฎหมายบังคับใชกับครูในพื้นที่ของตน
และมี ร ะบบการรั ก ษา และยกย อ งครู ที มีผ ลงานดี เ ด น ให ค งอยู ใ นวิ ช าชี พ ตลอดชีวิ ต โดยพั ฒ นาระบบการให ร างวั ล หรื อ
คาตอบแทน ทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุมการพัฒนาผูบริหาร นอกจากนี้ควรมีการใหทุนศึกษาตอ มีตออายุใบประกอบ
วิชาชีพครู และการตรวจสอบคุณภาพครูทุกระยะ
การพัฒนาครูยังตองสอดรับกับการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good governance) และการกระจายอํานาจ อีกทั้งยังตอง
ไดรับความรวมมือ และสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา จึงจําเปนตองพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐาน
วิชาชีพ ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ที่ไดกําหนดไววาผูบริหารสถานศึกษาตองมีสาระความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล โดยตองมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน มีความสามารถในการจัดบุคลากรให
เหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบ มีความสามารถพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเสริมสรางขวัญกําลังใจสําหรับครู และบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงสามารถใหคําปรึกษา และแกไขปญหาการทํางาน
ใหครู และบุคลากรในสถานศึกษาได
สําหรับกระบวนการพัฒนาครูนั้น ควรจะเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ในการพัฒนาครู แลวจึงประเมินความจําเปน
(Needs assessment) ในแตละดานที่ตองพัฒนาซึ่งไดแก ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ (Skill) และดานคุณลักษณะที่จําเปนของ
ครู (Attribute) รวมถึงระดับที่จะตองพัฒนาครูเพื่อไปใหถึงวิสัยทัศนซึ่งอาจแบงเปน ระดับเชี่ยวชาญ (Expert level) ระดับชวยเหลือได
(Supporting level) และระดับปฏิบัติได (Doing level) จากนั้นจะเปนการวางแผนในการพัฒนาโดยการกําหนดกลุมเปาหมาย เวลา
ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เอกสาร เครื่องมืออุปกรณ งบประมาณ และวิธีการซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้
1. การปฐมนิเทศ (Orientation) คือ การใหขอมูลกับครูที่เริ่มงานใหม เนื้อหาโดยทั่วไปจะเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของ
โรงเรียน เชน ประวัติของโรงเรียน รายนามผูบริหาร รวมไปถึงโครงสราง วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีการกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ และวิธีการทํางานเบื้องตน และอาจนําชมโรงเรียนเพื่อเพิ่มความ
เขาใจ และความคุนเคยกับสถานที่ใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูที่เริ่มงานใหมไดเตรียมความพรอม และ
สามารถปรับตัวใหปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังของโรงเรียน
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2. การบรรยาย (Lecture) เปนการฝกอบรมแบบการอธิบายเนื้อหาสาระโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง การฝกอบรมวิธีนี้
โดยมากแลวเปนการสื่อสารแบบทางเดียวจากวิทยากรสูผูฟง แตอาจเปดโอกาสใหซักถามไดตามความเหมาะสม การฝกอบรม
วิธีนี้ควรใชกับหัวขอที่ไมเนนการปฏิบัติ จึงเหมาะสําหรับคณะครูจํานวนมาก และมีเวลาจํากัด ลักษณะของสถานที่ฝกอบรม
สวนใหญจะเหมือนกับหองเรียนทั่วไป คือ ผูบรรยายจะอยูดานหนา คณะครูจะนั่งแถวหนากระดาน หรืออาจเปนแถวตอนลึก
สองแถวหรือมากกวา และเวนที่วางระหวางแถว เพื่อใหผูบรรยายสามารถปฏิสัมพันธกับคณะครูไดสะดวกขึ้น การจัดสถานที่
ควรเวนระยะระหวางคณะครูกับวิทยากรใหมีระยะหางพอสมควร กลาวคือ ไมใกลจนวิทยากร และคณะครูรูสึกอึดอัด และไม
ไกลจนเปนขอจํากัดในการมองเห็น อาจใชสื่อประกอบการบรรยายโดยตองมีระยะหางและความสูงที่ทําใหคณะครูสามารถเห็น
ไดชัดเจนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop training) เปนการฝกอบรมที่ใชการบรรยายสาระความรู พรอมกับการใหครู
ไดผลิตผลงานหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น โดยอาจทําเพียงคนเดียว หรือทํารวมกันเปนคณะ การฝกอบรมวิธีนี้จึงเปนวิธีที่
มุงเนนใหครูมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งสรางเสริมทักษะในการทํางานเปนทีม การจัดสถานที่ในการ
ฝกอบรมประเภทนี้อาจใชแบบการบรรยาย แตในกรณีที่ตองการใหทํางานรวมกันเปนทีม อาจแบงเปนกลุมยอย และใหคณะครู
นั่งเปนวงกลม หรือครึ่งวงกลม และหันหนาเขาหากัน การฝกอบรมวิธีนี้จึงใชไดทั้งกับคณะครูจํานวนนอย และจํานวนมาก
4. การระดมสมอง (Brainstorming) เปนการกระตุนใหครูแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในองคกรอยางอิสระ
และสรางสรรค (Creative) ในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข หรือหาทางออกใหกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะงดเวนจากการ
วิพากษวิจารณจากผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน คณะครูจึงไมควรเกินสิบคน เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
ทั่วถึง แตหากคณะครูมีจํานวนมากควรใชวิธีแบงกลุมยอยในการฝกอบรม
5. การอภิปราย (Discussion) ซึ่งจะเปนการกระตุนใหคณะครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน
ประกอบกับการวิเคราะห (Analysis) และสังเคราะห (Synthesis) ขอดี ขอเสีย แลวหาขอสรุป หรือขอเสนอแนะ หรือทางออก
ใหกับประเด็นนั้น
6. การฝกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case study) เปนการนําประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นจริงจากโรงเรียนอื่นมาเรียนรูรวมกันระหวาง
คณะครู โดยการวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) รวมถึงโอกาสพัฒนา (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) ของโรงเรียนกรณีศึกษานั้น และนํามาปรับใชในการปองกันปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้น การฝกอบรม
วิธีนี้เหมาะสําหรับฝกทักษะการคิดเชิงประยุกต และบูรณาการ (Apply & Integration thinking) ซึ่งอาจใชกรณีศึกษาเดียว โดยใหครู
ศึกษา และปฏิบัติแบบเดี่ยว ซึ่งจะจัดสถานที่แบบบรรยาย หรืออาจใชการแบงกลุมยอยแบบหนึ่งกลุมตอหนึ่งกรณีศึกษา จากนั้นแต
ละกลุมจะตองสงตัวแทนมานําเสนอหลังจากการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
7. การสาธิต (Demonstration) ซึ่งเปนการสรางความเขาใจดวยการแสดงใหเห็นวิธีการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเครื่องมือ
อุปกรณสงเสริมการเรียนการสอน การจัดสถานที่ฝกอบรมจึงควรใหคณะครูสามารถมองเห็นการสาธิตไดอยางชัดเจนโดยอาจ
จัดแบบเดียวกับการฝกอบรมแบบบรรยาย หรือนั่งแบบครึ่งวงกลม ในกรณีที่คณะครูจํานวนมากอาจตองใชจอขนาดใหญซึ่ง
ตั้งอยูในระดับความสูงที่เหมาะสม เพื่อขยายภาพการสาธิตใหชัดเจนขึ้น ประเด็นสําคัญคือจําเปนตองใหคณะครูไดทดลอง
ปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเชี่ยวชาญเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
8. การศึกษาดูงาน (Observation) เปนการไปพาคณะครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนอื่นที่ดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน
โดยมีผูบ รรยายประกอบ ประเด็นสําคัญของการฝกอบรมวิธีนี้จะอยูที่การเลือกสถานที่ โดยจะตอ งเลื อกสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมกับการเพิ่มประสบการณ (Experience) ในการปฏิบัติงานของคณะครู และเมื่อเสร็จสิ้นจากการศึกษาดูงานแลว ควรให
คณะครูสรุปประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน พรอมทั้งนําประสบการณที่ไดรับมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและ
นําเสนอวิธีการนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
9. การฝกอบรมเพื่อสุขภาพ (Health training) คือการที่โรงเรียนจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายสําหรับครู และสนับสนุน
ใหมีการฝกอบรมการออกกําลังกายอยางถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อใหครูมีสุขภาพที่แข็งแรงพรอมตอการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ
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10. การฝกสอน (Coaching) คือ การที่ผูบังคับบัญชาจัดสถานการณ และสภาพแวดลอมใหเสมือนจริงโดยมีกําหนดเวลา และ
สอนวิธีการปฏิบัติงานสวนบุคคลอยางเฉพาะเจาะจง การฝกสอนมีจุดเนนเพื่อฝกทักษะ รวมถึงชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข และขัดเกลา
จนครูสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
11. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) คือ การที่ผูบังคับบัญชา หรือผูมีประสบการณทํางานมากกวาคอยใหคําแนะนํา
สนับสนุนชวยเหลือ และใหกําลังใจอยางตอเนื่องกับครูที่มีประสบการณนอยกวา ซึ่งไมจําเปนจะตองอยูในแผนก หรือฝาย
เดียวกัน
12. การใหคําปรึกษา (Counseling) คือ การที่ผูบังคับบัญชา ผูมีประสบการณ หรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอ
ครูอยางตอเนื่อง การใหคําปรึกษามีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในปจจุบันใหดีขึ้น ตลอดจนเพื่อความเจริญกาวหนา
ของครูในอนาคต นอกจากนี้การใหคําปรึกษายังมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน และแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอีก
ดวย
เมื่อวางแผนเรียบรอยแลวจึงจัดเตรียมสถานที่ เอกสาร เครื่องมืออุปกรณ อาหาร การประสานกับวิทยากร งบประมาณและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินการเปนไปไดโดยสะดวก และจะตองพยายามดําเนินการ และควบคุมใหเปนไปตามแผน
ที่วางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลา และวัตถุประสงคของการพัฒนา เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น จึงประเมินผลการดําเนินการ
พัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการพัฒนา ซึ่งไดแก วิทยากร ระยะเวลา คาใชจาย เอกสาร เครื่องมืออุปกรณ
อาหาร อาคารสถานที่ ประโยชนที่ไดรับ เปนตน และประเมินเชิงประสิทธิผลคือการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ครูนําสิ่งที่
ไดรับจากการพัฒนาไปปรับใช ซึ่งควรประเมินแบบ 360 องศา คือการประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
และนักเรียน โดยอาจกําหนดไวภายใน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลวจึงนําผลการประเมินทั้งเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการดําเนินการพัฒนาครั้งตอไป
การกําหนด
วิสัยทัศน

การประเมิน
ความจําเปน

การวางแผน

การเตรียมการ

การดําเนินการ

การประเมินผล

ภาพ 1 แสดงกระบวนการพัฒนาครูในประเทศไทย

3. สรุปผล
การศึกษาจําเปนที่ตองมี ครู เปนผูถายทอดความรู การพัฒนาครู จึงเปนสิ่งสําคัญ โดยจะต องพัฒนาครูดานจิตใจ ดาน
สติปญญา ดานทักษะการแสวงหาความรู และทักษะการสอน ที่สําคัญยังตองพัฒนาครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และควรใหสอดคลองกับกระแสการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตดังที่อธิบายไวขางตน สําหรับกระบวนการพัฒนาครูนั้นควรจะ
เริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาครู การประเมินความจําเปน การวางแผน การเตรียมการ การดําเนินการ และการประเมินผล
ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป

4. เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2548. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
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