1. ความเปนมา
มูลนิธิ โทมัส บี ฟอรดแฮม ไดทําการวิจัย เรื่อง ครูคณ
ุ ภาพสูงในโรงเรียน
ของอเมริกา ตนป พ.ศ. 2542 มูลนิธิไดเชิญกลุมนักการศึกษา ผูก าหนดนโยบาย
ํ
ครู
อาจารยมหาวิทยาลัย ผูป กครอง และนักศึกษา มารับรูผ ลการวิจยั มีผูเขารวมการสัมมนา
และลงนามในเอกสาร 155 คน
ที่ประชุมเห็นพองตองกันวาโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาตองการครูที่มีคุณ
ภาพ แตวิธีการสรรหาครูที่มีคุณภาพของอเมริกาปจจุบัน คือ การกําหนดระเบียบ และ
กําหนดมาตรฐานเขมขนยิง่ ขึน้ ผลทีต่ ามมาคือคนเกงไมอยากจะเปนครู และครูที่เกงหนีไป
ประกอบอาชีพอื่น คนเกงที่ไมเคยเรียนในสถาบันการฝกหัดครูเขามาเปนครูไมได ที่ประชุม
เห็นวา วิธีการดังกลาวแลว ขัดตอสามัญสํานึก
ที่ประชุมจึงไดเสนอแนวทางใหไดครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพเขามาสูโ รงเรียนตามทีป่ รากฏ
ในเอกสารนี้ มูลนิธิ โทมัส บี ฟอรดแฮม ไดนาผลงานชิ
ํ
น้ นีเ้ สนอตอรัฐสภาแหงอเมริกาแลว
และมูลนิธหิ วังวาคงจะมีความหลากหลายในกระบวนการฝกหัดครู การสรรหาครู และการ
บริหารครูในอนาคต
2. ภูมหิ ลัง
โรงเรียนของสหรัฐอเมริกาทุกระดับมิไดผลิตผูเรียนสําเร็จไดคุณภาพเปนที่
นาพอใจ
และปญหานี้คงจะแกไดเมื่อมีครูที่มีความสามารถเปนเลิศเขามาทําการสอน
ประชาชนแทบทุกคนมีความเห็นชอบตามแนวความคิดดังกลาวแลว แตวาจะไปถึงจุดนั้นได
อยางไร ยังไมมีคาตอบที
ํ
่แนชัด
ขณะนี้ชุมชนอเมริกาเริ่มตนยอมรับความคิดแบบสามัญสํานึกในการปฏิรูป
โรงเรียนในลักษณะทีโ่ รงเรียนเอกชนทีป่ ระสบผลสําเร็จไดนํามาใช นัน่ คือ กําหนดมาตร
ฐานสูง มีความยืดหยุน และมีวธิ กี ารหลากหลายเพือ่ บรรลุผลนัน้ ยุทธวิธีนี้ในทางการศึกษา
เรียกวา มาตรฐานและความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได วิธนี เ้ี ปนหลักการพืน้ ฐานของโรง
เรียนในกํากับทั่ว ๆ ไป
ปจจุบันผูบริหารการศึกษาในหลายรัฐ และผูกาหนดนโยบายได
ํ
หันเหไปจากวิธี
การใชสามัญสํานึกเหลานี้ รัฐและผูก าหนดนโยบายต
ํ
องการใหมรี ะเบียบของตัวปอนและของ
กระบวนการมากขึ้น องคกรสมัยใหมหลาย ๆ แหงรูวาการกําหนดระเบียบของตัวปอนและ
ของกระบวนการมากขึ้น เปนวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพ และมักจะเปนผลเสีย
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คณะนักวิจัยสรุปวา กฎระเบียบซึ่งทํากันอยูในปจจุบัน เพื่อสงเสริมคุณภาพครู
นั้น เปนขอบกพรองอยางรายแรง การกําหนดคุณสมบัติของครูใหมมากขึ้น เชน ตองเรียนวิชา
ครูมากขึน้ มีผลเสียมากกวาอยางอื่น นัน่ คือ วิธกี ารนีจ้ ะทําใหอุปทานของครูจากั
ํ ดขึน้ โดย
การทําใหชองทางการเขามาสูอาชีพครูนั้นแคบลง การกําหนดระเบียบมากขึน้ จะเปนผลเสีย
ตอมาตรฐานและความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบไดในการปรับปรุงโรงเรียน และการยกมาตร
ฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอีกดวย
ทางออกที่ดีที่สุดในการแกปญหาคุณภาพของครูคือ การทําใหหนทางเขามา
เปนครูและกระบวนการจางครูนน้ั งายขึน้
แทนที่จะกําหนดวาตองเรียนรายวิชานั้นวิชานี้
ตองไดปริญญาอยางนั้นอยางนี้
ควรจะมีการทดสอบความรูแ ละทักษะผูท จ่ี ะเปนครูใน
อนาคตมากกวาอยางอื่น อนุญาตใหครูใหญจางครูตามที่ตนเองตองการ แลวใหเนนอยาง
หนักหนวงที่ผลลัพธวานักเรียนไดเรียนอะไรบางแลว ยุทธวิธนี น้ี า จะไดอปุ ทานของครูมาก
ขึน้ แลวพิจารณาความเหมาะสมและผลสําเร็จของงานของนักเรียนในหองเรียนเปนเกณฑ
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3. ปญหา
ครูที่มีคุณภาพยอมกอใหเกิดผลดีแกนักเรียน ทุกคนรูเรื่องนี้มาเปนเวลาหลายสิบปแลว
การวิจัยเมื่อไมนานมานี้ในรัฐเทนเนสซี่ บอสตัน ดัลลัส และอื่น ๆ พบความแตกตางอยางมาก
มายระหวางผลการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนกับครูทด่ี ที ส่ี ดุ และกับครูทแ่ี ยทส่ี ดุ การปฏิรปู
โรงเรียนจะไมประสบผลสําเร็จ ถาหากชุมชนไมมคี รูจํานวนมากที่มีความรูและมีทักษะที่จะ
ชวยใหนักเรียนบรรลุถึงมาตรฐานวิชาการที่ตองการ
3.1การเตรียมตัวไมพรอม
การสํารวจเมื่อไมนานมานี้พบวา ครู 1 ใน 5 เทานั้นที่รูสึกวาตัวเองมีความพรอมที่
จะสอนใหไดมาตรฐานสูง ผูบริหารวิทยาลัยครูแหงหนึ่งยอมรับวามีคณะศึกษาศาสตรที่ออน
ๆ จํานวนมากมายที่มีครู มีนักศึกษา และมีหลักสูตร ซึ่งไมพรอมจะสูกับงานในศตวรรษที่
21 ในอีก 10 ปขางหนาอเมริกาคงตองจางครูใหมเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนประมาณ 2 ลาน
คน แมกระนั้นก็ตาม ระบบการสรรหา การเตรียมตัว และการจัดวางกําลังครูในปจจุบนั ยัง
ไมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ
ในปจจุบนั ระบบการ
ศึกษาไมสามารถดึงดูดคนที่มีความเกง และฉลาดที่สุดใหมาสูวงการสอนไดอยางเพียงพอ
และไมสามารถรักษาครูทด่ี ที ส่ี ดุ ใหคงอยูเ ปนครูอกี ตอไป
3.2 ความรูดานวิชาการออน
ในปจจุบนั ครูเปนจํานวนมากขาดความพรอมในทางวิชาการในวิชาที่ตนสอน ครูใน
โรงเรียนของรัฐสวนมากไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากรัฐ และไดรับการสอนจาก
คณะศึกษาศาสตรในสาขาทีต่ นสอนเปนอยางดี บอยครัง้ ครูไดรบั มอบหมายใหสอนรายวิชา
ซึ่งอยูนอกสาขาวิชาเอกที่ตนเรียนมา เพราะเปนการประหยัดคาใชจา ย หรือเปนความ
สะดวกของฝายบริหาร เพราะวาโรงเรียนขาดแคลนครูในสาขาวิชาที่ยาก เชน คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ครูประวัตศิ าสตรมากกวาครึง่ ไมไดเรียนวิชาเอก หรือวิชาโทประวัติ
ศาสตรมากอนเลย นักเรียนซึ่งเรียนวิชาฟสิกสมากกวาครึ่งของประเทศมีครูซึ่งไมไดมีวิชา
เอก หรือวิชาโทฟสิกสมาเปนผูสอน นักเรียนมัธยมปลายของอเมริกาจึงมีผลการสอบตอ
ทายเด็กประเทศอื่น ๆ ในการสอบระดับนานาชาติ เด็กซึ่งเรียนในโรงเรียนเขตยากจนและ
ในเขตหางไกลไมใครไดครูที่มีความสนใจอยางลึกในวิชาที่ตนสอนมาสอนพวกเขาเลย
ในปจจุบนั นี้ การใชวธิ กี ารออกระเบียบเขมขนเพือ่ คัดครูใหมเขามากอใหเกิดปญหา
และความยุงยากยิ่งขึ้นกวาเดิม เพราะวาระเบียบเหลานีใ้ หความสําคัญแกความรูในวิชาการ
คอนขางตํา่ และเนนในเรื่องที่คณะศึกษาศาสตรเนนเปนพิเศษ หรือเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
ครูเปนจํานวนไมนอยที่ไดรับประกาศนียบัตรการสอนโดยไมมีความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาที่
ตนคาดวาจะตองไปสอนนักเรียน
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4. กฎระเบียบมากมาย
วิธกี ารควบคุมคุณภาพครูของอเมริกาก็คอื รัฐออกระเบียบในการเขาสูอ าชีพ
ครู แทบทุกรัฐใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของรัฐจําเปนตองใชเพื่อสอนในโรงเรียนของรัฐ
การไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้ ผูข อตองเรียนจบหลักสูตรการฝกหัดครูซง่ึ ไดรบั การ
รับรองโดยรัฐ โดยปกติแลว จําตองเรียนรายวิชา หรือกลุม ของรายวิชา ในดานวิชาครู
พัฒนาการเด็ก การศึกษาพื้นฐาน และความหลากหลายของนักเรียน เปนตน ในบางรัฐก็
กําหนดใหมผี ลการเรียนขัน้ ตํา่ ในอีกหลาย ๆ รัฐกําหนดใหนักศึกษาครูนี้ตองสอบขอสอบ
มาตรฐาน อาน เขียน และทักษะดานคณิตศาสตร และก็เปนแนวปฏิบัติโดยทั่วไปวา ตองมี
การทดสอบดานวิชาครู ซึง่ อาจจะใชวชิ า หรือไมใชวิชาที่นักศึกษาครูจําเปนตองสอนเมื่อเปน
ครูแลวก็ได นอกจากนี้แลว โปรแกรมเหลานี้ยังกําหนดไววา ตองมีการนิเทศการฝกสอน ซึ่ง
ครูทั่วไปมักจะเรียกวา เปนขัน้ ตอนทีม่ คี า ทีส่ ดุ ในการเตรียมตัวเปนครูในหองเรียน วิธีการ
ฝกนักศึกษาครูแบบนี้เปนการสรางครูจานวนมากให
ํ
มีคุณวุฒิดานวิชาครู แตที่ไมใชในวิชาที่
นักศึกษาครูเหลานี้คาดวาจะตองสอน
การแกไขคุณภาพครูในปจจุบนั รัฐสวนมากจะกําหนดระเบียบใหเขมยิง่ ขึน้
ทําใหเปนการยากที่จะเขามาสูอาชีพครู โดยตองมีขอ บังคับใหม ๆ เพิ่มเสริมเขามาอีกจึงจะ
ไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการสอนและอนาคตของอเมริกา
เห็นวา รัฐควรจะทําใหการเตรียมครูเปนเรื่องของวิชาชีพ โดยการเพิ่มมาตรฐานในการสอบเขา
โปรแกรมเหลานี้ตองไดรับการยอมรับโดยคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองการฝกหัด
ครู โปรแกรมการฝกหัดครูตอ งใชเวลานานขึน้ ตองเรียนยากยิง่ ขึน้ และใหเนนแนวคิดการ
ศึกษาใหม ๆ และสิ่งที่เปนปญหาในทางสังคมและการเมืองในปจจุบันมากขึ้น
การกําหนดมาตรการเชนนี้ จะชวยใหกระบวนการออกมาตรฐาน และการ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนศูนยกลางยิง่ ขึน้
ทําใหความหลากหลายในเรื่อง
แหลงที่มาและทิศทางการเขาสูอาชีพครูที่นักศึกษาครูจะทําไดลดลงไป เปนการยายอํานาจ
จากคณะกรรมการโรงเรี ย นและหน ว ยงานของรั ฐ ไปเป น องค ก รด า นวิ ช าชี พ และคณะ
กรรมการดานมาตรฐานไป กลุมคนที่กลาวแลวนี้ มักจะสรางมาตรฐานและกระบวนการใน
การพิจารณาความพรอมของครู โดยหลักการของการตรวจสอบจากเพื่อนครู แตมใิ ชหลัก
การที่ไดพิสูจนแลวมาวามีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผลการเรียนของนักเรียนเปนมาตรฐาน
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5. จุดออนของยุทธวิธีการใชระเบียบ
ยุทธวิธกี ารออกระเบียบซึง่ รัฐตาง ๆ ไดดาเนิ
ํ นการมาในอดีตนั้นมักจะ
ประสบความลมเหลว
บัณฑิตทีส่ ําเร็จทางอักษรศาสตรหรือวิทยาศาสตรมักจะหลีกเลี่ยง
อาชีพสอน สวนผูที่เขามาสูกระบวนการที่จะใหไดปริญญาตรีทางการศึกษาศาสตรมักจะ
เรียกโปรแกรมทางการศึกษาวา ของกลวย ๆ ปญหาระหวางอุปสงคและอุปทานมีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อยุทธวิธีการใชระเบียบลมเหลว จึงดูไมเปนประโยชนอะไรเลยที่จะตองมา
ทําสิ่งเดิม โดยเพิ่มระเบียบใหมากขึ้นอีกเปน 2 เทา
ระบบปจจุบันนี้ไมสามารถที่จะกรองครูที่เตรียมตัวมาไมดีออกไปได บาง
รัฐมีการสอบเพื่อรับปริญญา ซึ่งเปนการประเมินทักษะความรู และความสามารถของครู
ใหม และในอีกหลาย ๆ รัฐ มีการควบคุมคุณภาพ แตการควบคุมคุณภาพอยูตรงจุดการเขาสู
การเปนครูเทานั้น เกณฑในการผานมักจะตํ่า บางรัฐไมมีการสอบรับปริญญา เมื่อเรียน
สําเร็จครบรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดแลวก็เพียงพอที่จะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพครู แมวาหลาย ๆ เขตการศึกษาปจจุบันกําหนดวา ครูมัธยมศึกษาในอนาคตนั้นจะ
ตองมีวิชาเอกหรือวิชาโทในวิชาที่ตนวางแผนที่จะสอน สวนเนื้อหาและความเขมของวิชา
เหลานั้นเปนภาระของคณะศึกษาศาสตรแตผูเดียว โดยไมมีการตรวจสอบ
ในบางรัฐที่มีขอสอบรับปริญญา มักจะเปนขอสอบที่ตองการใหผานออก
มีความยากในระดับปานกลางเทานั้น ขอสอบซึ่งใชสําหรับผูสมัครเปนครูน้ัน มักจะมี
ความยากงายในระดับไมสูงนัก และเกณฑในการสอบผานก็ตํ่า จึงไมมีความหมายอะไรที่
จะมาเปนรั้วปองกันคนที่มีความสามารถนอย และมีความรูในวิชาการเพียงเล็กนอยไมให
มาเปนครูได ในรัฐเพ็นซิลวาเนีย เกณฑในการสอบผานไดกําหนดไวตํ่ามาก ผูที่เขาสอบจึง
ผานขอสอบไดถึง 95% ดังนั้น จากจํานวนนี้ คณะกรรมการโรงเรียนสามารถจางใครก็ได
ที่พวกเขาเห็นชอบ ซึ่งก็มีบอยครั้งจางเพราะเหตุผลอื่น ๆ ที่ไมใชคุณภาพทางวิชาการ
เชน เพราะเปนศิษยเกาของโรงเรียน หรือคนในทองถิ่น เปนการจางเพราะรู มิใชจาง
เพราะเรียน
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6. มาตรฐานไมครอบคลุม
ยุทธวิธีในการออกระเบียบปจจุบันนั้นไปเนนที่ตัวปอน เชน รายวิชาที่เรียน ขอ
บังคับที่กลุมวิชา เวลาที่ใชเรียน กิจกรรมที่ทํา มากกวาจะมาเนนที่ผล นั่นหมายถึงวา เนนหลัก
ฐานที่ปรากฏอยางชัดเจนจากผลการสอนในหองเรียนของครู ซึ่งพิจารณาไดจากผลการเรียน
ของนักเรียน รัฐมักจะพิจารณาคุณภาพของครูโดยการพิจารณาจากความคิดเห็นแบบอัตนัย
ของครูอื่น ๆ และของศาสตราจารย ระเบียบเชนนี้เปนระเบียบที่ผิด
ครูควรไดรับการประเมินจากมาตรฐานเพียงมาตรการเดียว ซึ่งมีความสําคัญ จริง
ๆ คือ นักเรียนของครูผูนั้นไดเรียนรูอะไรบาง วิลเลี่ยม แซนเดอร แหงมหาวิทยาลัย- เทน
เนสซี่ ไดพัฒนาเทคนิคที่ใชวิเคราะหทางสถิติอยางละเอียด เรียกวา เทคนิคมูลคาเพิม่ ทางการ
ศึกษา เพื่อชี้บงผลการเรียนรู เพิ่มเติมของนักเรียนในระหวางปการศึกษา เสร็จแลวประเมินผล
กระทบของครูแตละคนที่กอใหเกิดความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนเหลานั้น เทคนิคมูลคา
เพิ่มนี้มีคาของความแมนยําสูง และผลที่ไดออกมาทางสถิติมีความเชื่อมั่นได วิธีการนี้ไดขยาย
ไปหลายทองถิ่นแลว ผูกําหนดนโยบาย ผูเสียภาษี และผูปกครอง สามารถเขาใจและมองเห็น
ไดดวยตัวเองวา ครูนั้นชวยนักเรียนใหเรียนไดมากนอยเพียงไร
เทคนิคนี้ไดพิสูจนแลววาเปนเครื่องมืออันดีเยี่ยมในการประเมินครู แซนเดอร พบ
อีกวา ครูที่ผานขอสอบการประเมินประเภทนี้ 20% แรกสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่าสูงขึ้นไปถึง 50 เปอรเซนไทล โดยเฉลี่ย ในขณะที่กลุม 20% ตํ่าของ
ครูสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้นสูงไดถึง 14 เปอร-เซนไทล นักวิจัย
ในดัลลัส และบอสตัน ไดพบความสัมพันธระหวางคุณภาพของครูทด่ี กี บั การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเรียนของนักเรียนไดชัดเจน แมแตนักเรียนที่เรียนออนที่สุด
แมกระนั้นก็ตาม มีเพียงไมกี่รัฐเทานั้น ที่ใชยุทธวิธีการวัดคุณภาพของครูจาก
ผลการเรียนของนักเรียน เครื่องมือซึ่งรัฐสวนมากมักจะนํามาใชเพื่อประเมินผลผูสมัครเปนครูมักจะ
เปนมาตรการดานตัวปอน จึงมีความบกพรองเปนอยางมากในการประมาณวา บุคคลผูนั้นจะเปน
ครูที่ดีในอนาคตเพียงใด การวิจัยเกือบ 400 ครั้ง พบความสัมพันธนอยมาก ระหวางวุฒิของ
ครูที่ไดรับมา หรือประสบการณของครูทไ่ี ดทางานมา
ํ
และผลการเรียนที่นักเรียนไดเรียนเพิ่มขึ้น
และยังไมมีหลักฐานชี้ใหเห็นวา ครูที่เรียนสําเร็จจากโปรแกรมการฝกหัดครู ซึ่งไดรับการรับ
รองจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองโปรแกรมการฝกหัดครูวามีประสิทธิภาพดี
กวาผูที่ไดรับปริญญาจากสถาบันที่ไมไดรับการรับรองจากหนวยงานนั้น ระเบียบที่เพิ่มเติมเขา
มาเพื่อเตรียมครู ตามที่กระตุนเตือนโดยผูที่จะใหมีการปฏิรูปในวิชาชีพครูยังเนนอยูที่ตัวปอน
ทัง้ ๆ ที่แสดงใหเห็นแลววาแทบไมมีความเกี่ยวพันระหวางตัวปอนบางตัวกับความสําเร็จของนัก
เรียนในหองเรียนเลย วิธีการเชนนี้ไมนาจะเรียกวา “การปฏิรูปทางการศึกษา” นาจะเรียกวา
“ภาพลวงตาทางการปฏิรูป” มากกวา
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7. ขาดความเชื่อมโยงระหวางการฝกหัดครู กับผลการสอน
ยุทธวิธีการออกระเบียบ ตั้งสมมติฐานวา การสอนที่ดีนั้นจะมีพื้นฐานอยู
บนพื้นฐานความรูอันแข็งในวิชาชีพครู และวิชาอื่นที่เกี่ยวของ โดยแทจริงแลว ฐานความ
รูประเภทนี้มักจะไมมีหลักฐานยืนยัน และขัดแยงกัน นักวิจัยของมูลนิธิพบวาไมมีความ
เชื่อมโยงที่เชื่อไดระหวาง วิชาครูที่ไดฝกอบรมมา และผลสัมฤทธิ์ในหองเรียนของนัก
เรียน
ปจจุบันนี้นักวิจัยมีความเห็นพองตองกันเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับวิธีการที่
มีประสิทธิภาพที่สุดของการสอน เชน การสอนอานสําหรับเด็กเล็ก ๆ มีหลักฐานที่เชื่อมโยง
เกีย่ วกับประสิทธิภาพวิชาครู แตความรูที่แนนอนที่สุดและไดรับการบันทึกไวดีที่สุดเกี่ยวกับ
การศึกษาไดถูกมองขามโดยกลุมผูสนับสนุนโปรแกรมการฝกหัดครูที่ตองมีการรับรอง ความรู
ที่บุคคลกลุมนี้ถายทอดใหกับครูใหมเปนความรูหรือวิธีการที่พวกเขาชอบที่สุด แตอาจจะไมดีที่
สุด สวนการสงเสริมความมีศักดิ์ศรีในตัวผูเรียนมีพื้นฐานการวิจัยสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนอยมาก คนทั่วไปมองวา ถาหากพึ่งการฝกหัดครูเปนทางเดียว
ที่จะเขามาเปนครูในหองเรียนของอเมริกาแลว ก็เหมือนกับเอาคนรุนตอไปของอเมริกา
นั้นใหอยูในระบบการศึกษาประเภทเสี่ยง
ยุทธวิธีการออกระเบียบใหพึ่งการตรวจสอบจากเพื่อนครูไดตั้งสมมติฐานไววา
การสอนทีด่ นี ้ัน ตรวจสอบไดโดยการสังเกตจากเพื่อนรวมอาชีพเทานั้น ดังนั้น คณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานวิชาชีพการสอน จึงไดออกแบบการประเมินผลงานของ
ครูโดยเพื่อนครู และใหประกาศนียบัตรแกครูที่ดีเดน กระบวนการนี้ตองใชเงินมาก ใช
เวลามาก แมกระทั่งปจจุบันนี้ ก็ยังไมรูเลยวา ครูที่ไดรับการชี้บงวา เปนครูที่ดีโดยคณะ
กรรมการแหงชาติดังกลาวแลว โดยแทจริงแลวนักเรียนของเขาไดเรียนรูดีมากนอยเพียง
ใด เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนของนักเรียนของครูอื่น ๆ วิธีการประเมินโดยเพื่อน
ประกอบไปดวย การพิจารณาคุณภาพโดยการสังเกตตัวปอน และกระบวนการ นั่นคือ
การประเมินทักษะของครูในการใชวิธีการสอน ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันอยูทั่วไปเทานั้นเอง มิได
ดูที่ผลลัพธ หรือผลการเรียนของนักเรียนเปนหลัก

7

8. เด็กที่ดีที่สุดไมสนใจอาชีพครู
ในเมื่อมีความเชื่อมโยงระหวางบุคลิกภาพของครู และประสิทธิภาพการ
สอนในหองเรียนคือ ความสามารถในทางภาษา และความรูในวิชาที่สอนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องนี้ เปนที่รูกันดีมาแลวตั้งแตในสมัยรายงานของโคลแมน
พ.ศ. 2509 เมื่อผลคะแนนแบบทดสอบดานภาษาของครู เปนตัวปอนตัวเดียวที่มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การวิจัยไมนานมานี้พบวา ระดับ
ความรูทางภาษาของครูมีความสัมพันธกับผลการเรียนของนักเรียนมากกวาตัวปอนอื่น ๆ
ผลการสอบ ACT ของผูที่จะเปนครูในอนาคตเปนตัวชี้ที่ดีที่สุดสําหรับผลการเรียนของ
นักเรียน ดังนั้น การสรรหาครูทเ่ี กงจะชวยใหการสอนในโรงเรียนดีขน้ึ มากกวาจะไปกําหนด
หลักสูตรการฝกหัดครูใหมากขึน้
คนเกงมักจะทอใจไมมาเปนครู เพราะมีระเบียบมากมาย ซึ่งเปนวิธีการที่รัฐ
ชอบทํา การกําหนดระเบียบและขั้นตอนการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมากมาย
ทําใหคนเกงที่อาจจะเปนครูที่ดีตองมองไปทางอื่น เพราะมีคาใชจายดานการเงินและเวลามาก
ขึ้น เด็กที่เกงมีทางเลือกมากอยูแลว ถาหากการมาเปนครูตองเสียคาใชจายมากก็มาไมได ครูที่
มีศักยภาพสูงหลายคนหันเหไปจากหองเรียน เพราะความยุงยากของกระบวนการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(หมายเหตุ : ACT คือ ขอสอบวัดความรูนักศึกษาในหลายสาขา
วิชา เพื่อประเมินความสามารถในการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของอเมริกา)

คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นไมสนใจจางคนที่มีความสามารถทางวิชา
การ พวกเขามักจะจางครูที่เคยเรียนจากโรงเรียนมัธยมของเขาเอง แนวปฏิบัตินี้มักจะ
นําไปสูคะแนนดานสมรรถภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่าลง
เมื่อครูเขามาสูหองเรียนแลว กฎและระเบียบก็เนนความเชื่อฟง และ
ความมีระเบียบเดียวกัน การตัดสินใจดานบุคลากรทําที่สวนกลาง เครงครัดตามระเบียบ
การมอบงานมักจะเนนอาวุโส บัญชีเงินเดือนเปนภาพสะทอนของระยะเวลาการเปนครู
และวุฒิที่ไดรับมากกวาคุณภาพการทํางาน เงินเดือนไมมีความสัมพันธกับสภาวะตลาด
การสอน การใหรางวัลและการยกยองครูมีนอยมาก การควบคุมคุณภาพเนนจุดการเขา
เปนครู เมื่อเปนครูแลวไดรับความคุมครองจากผลประโยชนทางการเมือง การลงโทษ
ครูเลวมีนอยมาก คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการสอนและอนาคตของอเมริกากลาว
ไวในเอกสาร “สิ่งสําคัญที่สุด : การสอนเพื่ออนาคตของอเมริกา” วา การจางครู
และการใหสภาวะการสอนตลอดชีพมักจะไมเกี่ยวพันกับวิสัยทัศนของคุณภาพการสอน
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9. ขอเสนอแบบสามัญสํานึก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ริชารด ไรเลย ไดกลาวเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2542 เกี่ยวกับเรื่องการสรรหา การเรียน การรักษา และการตอบแทนครูของ
อเมริกาไววา “ขณะนี้เปนเวลาที่ตองมาพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ที่
จะสงเสริมคุณภาพการสอนของครูในอนาคต” อเมริกามีวิธีการหาครูที่ดี และจะหาให
ไดมากในอีก 10 ปขางหนาไดอยางไรนั้น คณะนักวิจัยของมูลนิธิไดเสนอความเห็นดังตอ
ไปนี้
9.1 ใหโรงเรียนรับผิดชอบ
วิชาชีพสอนควรจะเปนวิชาชีพที่มีกฎระเบียบคอนขางนอย การเขาสู
วิชาชีพควรจะเปดกวาง การตัดสินในดานบุคลากรควรจะกระจายอํานาจไปยังระดับโรง
เรียน เพราะวาโรงเรียนเปนที่ทํางานอันแทจริงของครู แรงจูงใจที่เหมาะสมควรจะสราง
จากระบบความรับผิดชอบอันมาจากผลงานที่ตรวจสอบได ซึ่งแตละรัฐควรจะมีมาตรการ
วัดความสําเร็จของนักเรียนอยางเปนอิสระ รายงานผลการเรียนของแตละโรงเรียนใหสา
ธารณชนทราบ ใหรางวัลแกโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ และเขาไปแทรกแซง หรือใชวิธี
การปรับปรุงโรงเรียนที่ลมเหลว โรงเรียนเอกชนปจจุบัน และโรงเรียนในกํากับสวนมาก
เปนโรงเรียนตองรับผิดชอบโดยมาตรการการตลาด ในขณะที่การตัดสินใจในการจางครู
ทําไดในโรงเรียนเทานั้น โรงเรียนของรัฐควรจะมีความรับผิดชอบในลักษณะคลายๆ กัน
9.2 ใหอํานาจแกครูใหญ
สําหรับครูใหญ หรือผูนําทางการศึกษาอื่น ๆ ควรจะจัดการงานดาน
บุคลากร โดยวิถีทางที่ตองรับผิดชอบตอผลสําเร็จของโรงเรียน บุคคลเหลามีอิสระในการ
เลือกครูจากผูสมัครอยางกวางขวาง
ตองมีความยืดหยุนตอการจางครูผูซึ่งเขาจางตาม
สภาวะตลาด และผลงานของแตละบุคคล ตองมีอํานาจถอดถอนบุคคลซึ่งเห็นวา ผลิตผล
งานออกมาไมเปนที่พอใจ โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตองใหความสําคัญของความผูกพัน
ของทีมงานของโรงเรียน คณะครูมีวิสัยทัศนรวมกัน และตองตัดสินใจรวมกันวาใครบางที่จะ
เขามาเปนครูรวมกัน
สามัญสํานึกยังเสนอตอไปอีกวา ครู ซึ่งสอนวิชาที่มีครูขาดแคลนมาก
ควรไดรับคาจางแรงงานในสาขานี้มากกวาสาขาที่มีครูสมัครอยางลนเหลือ และครูผูซึ่ง
สอนในโรงเรียนที่หาครูไปสอนยากควรจะไดรับเงินเดือนมากกวาครูซึ่งสมัครเขาสอนใน
โรงเรียน ซึ่งมีครูสมัครเปนรอย ๆ และครูซึ่งมีความดีเดนควรไดรับคาจางมากกวาครู
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ซึ่งสอนธรรมดา ปจจุบันนี้โรงเรียนของรัฐและสัญญาจางของสหภาพครูไมยินยอมที่จะ
ปฏิบัติแบบที่กลาวมานี้
ชุมชนครูกําลังมองไปถึงวันขางหนา ซึ่งเปนวันที่ครูดี ครูซึ่งหายากใน
สาขาวิชาบางวิชา และครูผูซึ่งตองรับภาระอันยุงยากควรจะมีรายไดเปนตัวเลขถึง 6 หลัก
ตอป แตสิ่งเหลานี้ไมมีทาทีวาจะเกิดงาย ๆ ปจจุบันครูผูปฏิบัติงานแบบธรรมดา ๆ
กับครูผูซึ่งสอนแบบเยี่ยมยังถูกบังคับใหรับเงินเดือนในบัญชีเงินเดือนเดียวกัน
โรงเรียนยิ่งมีเสรีภาพในการจางงานมากเพียงใด ความยืดหยุนเกี่ยว
กับการรักษาครูไวก็มีมากขึ้นเทานั้น นี่เปนสามัญสํานึกอีกเหมือนกัน แตปจจุบัน ระบบ
โรงเรียนโดยปกติจะใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตหลังจากทํางานเพียง 2 – 3
ป หลังจากนั้นครูพวกนี้ไมเคยถูกปลดออกแมวาจะทําการสอนไมมีประสิทธิภาพ ครูควร
ไดรับการคุมครองจากการรังแก หรือการกลั่นแกลงของครูใหญ แตครูสอนไมดีไมควรไดรับ
การ คุมครอง สัญญาจางของสหภาพแรงงานมักจะอนุญาตใหครูที่สอนมาหลายปยายโรง
เรียนได โดยไมคํานึงถึงความสามารถทางการสอน ไมคํานึงถึงความตองการแทจริงของ
โรงเรียน หรือไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทีมงานของโรงเรียน นโยบายเชนนั้นควรไดรับ
การเปลี่ยนแปลง ครูใหญควรไดรับอํานาจและตองรับผิดชอบตองานของตน ผูจัดการ
ระดับโรงเรียนอยูในตําแหนงที่ดีที่สุดที่จะรูวาใครเปนครูสอนดีใครเปนครูสอนไมดีมาก
กวาคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพครู หรือหนวยงานของรัฐบาล เพราะ
ฉะนั้น ครูใหญควรไดรับอํานาจและควรไดรับการฝกใหประเมินความเขมแข็งของครูหรือ
ความออนแอของครูมากกวาที่จะใหหนวยงานที่อยูไกล ๆ ตัดสินใจวา ใครควรจะอยูในทีม
ของโรงเรียน เมื่อไดรับการจางงานแลว ครูควรไดรับการประเมิน และกิจกรรมการประเมิน
ที่มีความสําคัญยิ่งก็คือ นักเรียนของครูเหลานั้นไดรับการเรียนรูมากนอยเพียงใด
9.3 ทดสอบโดยกลไกตลาด
สามัญสํานึกยอมรับวาไมมีระบบที่ดีที่สุดระบบเดียวในการเตรียมการ
ใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ งานวิจัยเกี่ยวกับประเภทของคุณภาพของ
ครู ซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีนอยมาก ขอความจริงนี้เปนการไม
เห็นชอบดวยกับการบังคับใหมีมาตรการเดียวที่จะกลั่นกรองคนเขามาสูวิชาชีพครู คณะ
ศึกษา-ศาสตรไมควรจะเปนหนวยงานเดียวที่มีอํานาจในการฝกหัดครู สถานที่ที่เรียนที่
ดีที่สุดเกี่ยวกับการสอนที่ดีที่สุด คือ เรียนในขณะที่ทํางานในโรงเรียนและมีเพื่อนครูรวม
อยูดวย
สามัญสํานึกบอกวา ใหพิจารณาหลาย ๆ ทิศทางที่จะมาคัดคนเปน
ครู โปรแกรมการฝกครูที่ดีควรจะอยูไดและมีความรุงเรือง โปรแกรมการฝกครูซึ่งไมดี
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ควรจะอยูไมได ครูใหญควรเปนผูตัดสินใจดวยตัวเองวาจะจางครูผูซึ่งไดฝกดวยวิธีการฝก
แบบไหน และโดยทฤษฎีอะไร
โปรแกรมซึ่งเปนที่รูจักกันกวางขวาง เชน Teach for America ซึ่งคัด
ผูสําเร็จทางดานวิทยาศาสตร หรืออักษรศาสตรโดยตรง ไมไดรับการฝกอบรมครูมากอน
ใหสอนในโรงเรียนของรัฐในเขตชุมชนที่ยากจนและในเมืองชั้นใน ชี้ใหเห็นแลววา แนว
โนมของการสอน โดยที่ไมจําเปนตองใชเวลาเรียนวิชาครูมาเปนเวลา 1 ป ยังเปนที่
ตองการของผูสําเร็จจากวิทยาลัยที่ผลการเรียนดีดวย ผูสมัคร 3.000 คน ที่เขาโครงการ
Teach for America แตละปนั้นไดรับการคัดเลือกไว 500 คน ตั้งแต พ.ศ. 2537
เปนตนมา ยังมีทหารนอกราชการจํานวน 3,000 คน จากกองทัพ ไดยายงานจากกอง
ทหารมาสูหองเรียนตามโปรแกรม Troops to Teachers อีกดวย
หลังจากที่ไดมีการปรับโปรแกรมการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เพิ่มมาอีกทาง โดยออกใหผูที่รับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ผานขอสอบดานสมรรถภาพ และ
ขอสอบเกี่ยวกับวิชาเฉพาะ กระบวนการนี้ดึงดูดบุคคลที่มีความกระตือรือรนและมีความ
มุงมั่นเขามาสูอาชีพสอน ครูผูซึ่งไดใบอนุญาตประกอบอาชีพครูสายที่ 2 นี้ มักจะมี
ปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร หรือ/และคณิตศาสตร 2 สาขานี้ขาดแคลนครูที่มีคุณ
ภาพเปนเวลานาน แมกระนั้นยุทธวิธีในการออกระเบียบมักจะปดกั้นโปรแกรมชนิดนี้ หรือ
ไมก็บังคับใหเขาสูโปรแกรมโดยวิธีเดียวกันกับผูที่เรียนการฝกหัดครูมากอน
โรงเรียนควรมีอานาจจ
ํ
างบุคคลซึง่ ไดรบั การศึกษาดี
แมวาจะมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรฐานหรือไมกต็ าม
โรงเรียนเอกชนมักจะจางครูที่ไมมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูแตแข็งในวิชาการ ซึ่งมักจะทําใหสัดสวนของครูผูซึ่งเรียนสําเร็จ
ปริญญาจากวิทยาลัยชั้นดีและไดรับการฝกอาชีพมาดีอีกดวยเพิ่มมากขึ้น รัฐนิวเจอรซี่เปนรัฐ
แรก ที่นําการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสายที่ 2 มาใช ประมาณ 23–40 % ของ
ครูในปจจุบันเขาสูอาชีพครูโดยวิธีนี้ การวิจัยเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาย 2 นี้ พบวา นักศึกษาของครูประเภทนี้ทําไดดี อยางนอยที่สุดเทากับผูที่เขาฝกที่
สถาบันการฝกหัดครูปกติ อัตราออกจากงานของครูกลุมนี้ตากว
ํ่ าครูปกติในปแรกของการ
ทํางานคอนขางมาก และมักอยูเปนครูนานกวาดวย
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10. ควรจะมีระเบียบ
การตองรับภาระรับผิดชอบเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนอิสระ มิไดหมายความ
วา ตองขจัดระเบียบออกไปทั้งหมด เด็กทุกคนตองมีครูที่ไดรับการศึกษาทั่วไปมาอยางดี มี
ความรูทางวิชาการอยางลึกซึ้ง และไมมีประวัติเสียหาย รัฐตองกําหนดวาผูจะเปนครูตองมี
มาตรฐานขั้นตํ่าอยางที่กลาวแลว รัฐควรตรวจสอบภูมิหลังของผูสมัครเปนครู รัฐควร
กําหนดไวดวยวา ผูสมัครเปนครูนั้นตองไดปริญญาตรีในสาขาวิชาการเปนอยางนอย
รัฐควรคํ้าประกันวามี ความรูดานวิชาการอยูในขั้นดี ซึ่งจะทําได 2 วิธี
คือ กําหนดใหครูผูนั้นมีวิชาเอกในวิชาที่จะตองสอน หรือไมก็กําหนดใหครูพวกนี้สอบขอ
สอบในเนื้อหาวิชานั้นผาน ทั้ง 2 วิธี อาจไมสมบูรณเสมอไป อาจจะเปนไปไดวา มาตร
ฐานอาจจะตํ่าไปในบางมหาวิทยาลัย
คนทั่วไปคาดหวังวาครูสอนประวัติศาสตรระดับ
มัธยมปลายควรมีความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร ผูท ส่ี มัครเปนครูซง่ึ สําเร็จปริญญาใน
สาขาวิชาอเมริกันศึกษา อาจจะเรียนวิชาประวัติศาสตร วรรณคดี มามากพอที่จะเปนครู
ประวัติศาสตร หรือภาษาอังกฤษที่ดีได แมวาปริญญาบัตรฉบับนั้นจะไมไดบอกวา สําเร็จ
ปริญญาทางประวัติศาสตร หรือภาษาอังกฤษก็ตาม
ความหลากหลายของวิชาเอก ทําใหตองใชการทดสอบ ซึ่งเปนมาตรการ
ที่เชื่อถือไดในการเตรียมตัวเพื่อสอน คุณคาของขอสอบขึ้นอยูกับ เนื้อหา ความเขม และ
คะแนนในการสอบผาน สามัญสํานึกของเราบอกไววา ควรจะกําหนดจุดผานใหสูงที่สุด
เทาที่เปนไปได ในเมื่อขอสอบเปนเครื่องมือวัดความสามารถในการเปนครูที่ไมสมบูรณ
ผูสมัครบางคนอาจสอบตก แตอาจจะมีศักยภาพในการสอนที่ดีเยี่ยมก็เปนได
ทั้งวิชาเอกในวิชาการ หรือการทดสอบวิชานั้น มิใชเปนเครื่องมือที่ไมมี
ขอ บกพรองที่จะประกันไดวา ครูผูนั้นมีความรูดี และจะเปนครูที่ดีได แตวาทั้ง 2 วิธี
ยังดีกวาวิธีที่ใชในปจจุบันโดยไมคํานึงถึงความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนเลย
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11. การนําหลักการไปสูการปฏิบัติ
สามัญสํานึกในการปรับปรุงคุณภาพครูบอกวา รัฐควรใหอํานาจในการ จาง
ครูแกครูใหญตามที่เห็นสมควร แลวใหครูใหญรับผิดชอบผลงานของโรงเรียน
เพราะ
ฉะนั้น ระเบียบควรจะลดใหมีอยูเทาที่จําเปน หลักการสําคัญคงจะมีอยู 4 ระดับ คือ
1. รัฐควรพัฒนาระบบความรับผิดชอบยืนบนพื้นฐานของผลงานของ นักเรียนและ
ผลงานของครู
รัฐควรมีระบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ใชปฏิบัติในระดับนักเรียน หองเรียน
และระดับโรงเรียน ความรับผิดชอบของโรงเรียนควรจะเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนของนัก
เรียน การออกใบรายงานสําหรับโรงเรียน ขอมูลเชนนั้น ควรแยกเปนรายบุคคล สงใหนัก
เรียน ผูปกครอง และสาธารณชนทราบ รัฐควรใหรางวัลแกโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จและควร
จะใชอานาจในการปรั
ํ
บปรุง หรือเขาดําเนินงานโรงเรียนที่ลมเหลว รัฐควรจะนําระบบความรับผิด
ชอบระบบการตลาดมาใช คือ ใชรูปแบบตาง ๆ ของโรงเรียนอยางหลากหลายที่นักเรียนจะเลือก
ได รัฐควรจะกําหนดลงไปดวยวาเขตการศึกษามีบทบาทแคไหนในระบบที่ตรวจสอบไดนี้
ครูใหญตองรับผิดชอบดวย งานของครูใหญควรโยงกับงานของโรงเรียน แตครูใหญ
ตองการขอมูลที่ใชในการบริหารคณะครูและบุคคลากรโรงเรียนใหมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
รัฐควรชวยโดยการใหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนจากผลการสอบระดับรัฐ โดยแยก
ออกเปนรายบุคคล ซึ่งจะคลายกับระบบมูลคาเพิ่ม ซึ่งแซนเดอร พัฒนาที่เทนเนสซี่
2. รัฐควรเพิ่มอํานาจแกผูบริหารระดับโรงเรียน โดยใหอานาจตั
ํ
ดสินใจในงานดาน
บุคลากร
อํานาจตองมาคูกับความรับผิดชอบ การตัดสินใจดานบุคลากรที่สําคัญ ๆ เชน การจาง
การเลื่อนตําแหนง การรักษา และการใหคาตอบแทน ควรใหแกโรงเรียน การควบคุมคุณภาพ
ควรเปนภาระของผูบริหารสถานศึกษา
ผูซึ่งมีเสรีภาพในการจางงานโดยการคัดสรรจากผู
สมัครเปนจํานวนมาก จายเงินเดือนใหครูตามสภาวะการตลาด หรือตามผลงานเปนรายบุคคล
รัฐควรออกกฎหมายที่จาเป
ํ นตอการมอบอํานาจการตัดสินใจเหลานี้ใหโรงเรียน
การใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตนั้น ไมควรจะเอามายุงกับเรื่องนี้ การ
จางงานเปนรายปนาจะดีกวา เพราะฉะนั้น เปนไปไดที่จะถอดถอนครูที่หมดสมรรถภาพ โดย
เสียเงินไมมากมายนัก และทําไดในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยที่ไมตองไปเสียเวลาในการ
ยื่นอุทธรณตอการกลาวหาวาครูใหญกลั่นแกลงโดยมิชอบธรรม
รัฐควรสงเสริมใหมีอัตราการจายเงินเดือนที่ตางกัน เพราะฉะนั้น โรงเรียนอาจจายเงิน
เดือนใหครูที่สอนเกงมากกวา ควรจะปรับเงินเดือนครูตามสภาวะของการตลาด ความเชี่ยว
ชาญในวิชาเฉพาะ และความทาทายในการทํางานในโรงเรียนที่ลําบาก การที่ใหมีโครงสรางเงิน
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เดือนที่ยืดหยุนจะทําใหเงินเดือนนั้นตอบสนองตอสัญญาดานการตลาด และขณะเดียวกันสราง
แรงจูงใจดานการเงินสําหรับครูที่สอนดี และลงโทษครูที่สอนไมดีดวย
ระบบนี้ตองการครูใหญที่มีความสามารถ ซึ่งเปนผูนําในการพิจารณาวา ครูคนไหนสอน
ดีและก็พรอมที่จะตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
บุคคลประเภทนี้อยูในตําแหนงผู
บริหารของโรงเรียนอาจจะมีนอ ย แตบคุ คลเชนนีม้ อี ยูจ านวนมากในสั
ํ
งคมอเมริกาปจจุบัน และ
อาจจะดึงดูดใหมาอยูโรงเรียนไดหากมีแรงจูงใจที่เหมาะสม
การฝกงานบริหารใหครูใหญ
ปจจุบันคงจะชวยใหสามารถจัดการความยุงยากเหลานี้ได
3. รัฐควรใหมีระเบียบแตเพียงจําเปน เพื่อคํ้าประกันวาครูไมไดทําอะไร ผิดพลาด
หรือบกพรอง
รัฐควรดําเนินการตรวจสอบภูมิหลังของครูทุกคน และกําหนดใหบุคคลที่จะเปนครูตอง
มีปริญญาทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาที่พวกเขาจะตองสอน หรือการกําหนดใหตองมีวิชาเอก
ในสาขาที่สอน หรือสอบผาน หรือรัฐอาจใช 2 วิธี และอนุญาตใหครูใหญยกเวนไดเมื่อมีความ
จําเปนเฉพาะหนา
4. รัฐควรเปดทางการมาเปนครูในหองเรียนใหกวางขึ้น สงเสริมใหมีความหลากหลาย และ
ทางเลือกมากในการเตรียมการมาสูอาชีพสอน เชิญชวนบุคคลที่มีการศึกษาดี สติปญญาสูง
เขามาสูอาชีพครู บุคคลเลานี้ควรเปนบุคคลที่ควรจะสอน
วิธีการเตรียมครูที่ดีที่สุดมิไดมีเพียงวิธีเดียว ลักษณะความเปนครูที่มีคุณภาพไมนาจะ
มีลักษณะเดียว โปรแกรมการฝกหัดครูแบบจารีตประเพณี ควรจะไดรับการวิเคราะหอยางถวน
ถี่ในดานระยะเวลา คาใชจาย ภาระงาน และความคุมคา ระยะเวลา 4 ป จําเปนหรือไม รัฐควร
จะพิมพขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกหัดครูแตละโปรแกรมและผูสาเร็
ํ จซึ่งเปนขอ
มูลที่บุคคลภายนอกสามารถใชในการประเมินประสิทธิภาพของผูสําเร็จไดดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผูสําเร็จนี้ ตามที่วัดโดยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้น ควรจะพิมพสูสาธารณชน
ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันควรจะรวมเอาอัตราการมีงานทําของบัณฑิต และรอยละของผูสาเร็
ํ จที่สอบ
ผานขอสอบของรัฐดวย
รัฐควรจะหาวิธีขยายจํานวนผูสมัครเปนครูที่มีคุณภาพสูง โดยอนุญาตใหผูไมไดศึกษาใน
สถาบันการฝกหัดครูมาสอน หากผูนั้นมีมาตรฐานตามที่กลาวไวขางตน รัฐควรจูงใจบัณฑิตที่
เดนมาสูอาชีพสอน โดยใหทุนเรียน ใหเงินกูที่ไมตองคืน หรือสัญญาใหโบนัส เปนตน
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12. บทสรุป
เปนเวลานานมาแลวที่ผูกาหนดนโยบายการฝ
ํ
กหัดครู แตไมเนนการสรรหา
ครู พยายามแกปญหาดานคุณภาพ โดยการเพิ่มกฎ ระเบียบ และขยายเวลาในการฝกอบรม
ครูใหยาวไปอีก ทั้ง ๆ ที่รูวา วิธีการเหลานี้ทําใหผูสมัครเปนครูลดจํานวนลง มีคาใชจาย
ในการฝกหัดครูสูงขึ้น แลวมีผลตอคุณภาพการสอนเพียงเล็กนอยเทานั้น ประสบการณ
40 ป ชี้ใหเห็นวา ยุทธวิธีนี้ประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิง ทําใหเกิดปญหาทางคุณ
ภาพและปริมาณของครูในยุคปจจุบัน มูลนิธิขอเสนอวา รัฐลดระเบียบคุณสมบัติการ
สมัครเปนครูลงแลวจะพบวา มีคนสมัครเปนครูเพิ่มมากขึ้น และผูที่มีสติปญญาสูงจะเพิ่ม
มากขึ้นดวย ยกเลิกการกําหนดระเบียบอยางมากมาย และเนนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนัก
เรียนเปนหลัก การชักจูงและรักษาคนดีใหเปนครูนั้น รัฐตองจายเงินเดือนใหครูเกงมาก
ขึ้น ควรเพิ่มทรัพยากรเพื่อการฝกหัดครูใหมากขึ้น และใหมีวิธีการฝกหัดครูอยางหลาก
หลาย

❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡
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