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บทที่ 1 บทนํา
จริงหรือไม การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานครูเปน
เงือ่ นไขสําคัญ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลสําเร็จ การศึกษาเปนพลังสําคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และครูเปนตัวจักรสําคัญ ทีช่ ว ยใหระบบการศึกษาทํางานเปนระบบ
นําไปสูก ารพัฒนาชาติอยางยัง่ ยืน
1.1 วิสยั ทัศนแหงวิชาชีพครู
“…งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญทีส่ ดุ อยางหนึง่ ของชาติ เพราะความเจริญ และความเสือ่ มของ
ชาตินน้ั ขึน้ อยูก บั การศึกษาของชาติเปนสําคัญ
“…การศึกษาเปนเครือ่ งมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม
และคุณธรรมของบุคคล เพือ่ ใหเปนพลเมืองดีมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอ มทํา
ไดสะดวก ราบรืน่ ไดผลทีแ่ นนอนและรวดเร็ว…”
พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
22 กรกฎาคม 2520
การศึกษาเปนเครือ่ งมือหลักในการพัฒนาประเทศทีย่ ง่ั ยืน และการจัดการศึกษาใหบังเกิดผลดีมี
คุณภาพเพียงพอทีจ่ ะ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางทีพ่ งึ ประสงคไดนน้ั ตองอาศัยครู
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา เพราะปจจัยสําคัญยิง่ ทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของความสําเร็จทางการศึกษา คือ
“ครู” ครูเปนผูท ม่ี บี ทบาทสําคัญในการเรียนรูแ ละพัฒนาผูเ รียนในทุกๆ ดาน(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542) สงผลตอความสําเร็จทัง้ ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปก
ครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม วิชาชีพครูจงึ ควรเปนวิชาชีพ
ของคนเกงคนดีในสังคม และผูป ระกอบวิชาชีพนีค้ วรเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติ
ปฏิบัติตน การดํารงชีวติ และสามารถชีน้ ําสังคมไปในทางทีเ่ หมาะสม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงสนพระทัยในวิชาชีพครูเปนอยางมาก ทรงตระหนักวาครูเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จากพระราชดํารัสและ พระบรมราโชวาททีพ่ ระบาท สมเด็จพระเจา
อยูห วั ทรงพระราชทานในวโรกาสสําคัญและ
พระราชพิธตี างๆ ดังนี้
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“ความเปนครูเปนของมีคา ความเปนครู หมายถึง การมี
ความรูดี ประกอบดวยหลักวิชา
ทีถ่ กู ตองแนนแฟนและแจมแจงแกใจ
กอปรทัง้ คุณความดีและความเอือ้ อารีปรารถนาทีจ่ ะถายทอด
เผื่อแผใหผูอื่นไดมีความรูความเขาใจที่ดีดวย…”
พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
25 ตุลาคม 2522
“ …หนาทีค่ รูมคี วามสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหนาทีป่ ลูกฝงความรูค วามคิดและจิตใจเยาวชน ผูเ ปนครู
จึงจัดไดวา เปนผูม บี ทบาทสําคัญมากในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง…”
พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
22 ตุลาคม 2513
พระราชนันทมุนี (2525) ไดกลาวถึง “ครู” ไววา
“การเปนครูนน้ั เปนงานหนัก เปนงานทีต่ อ งเสียสละเพือ่ ประโยชนแกผอู น่ื เปนงานทีท่ ําเพือ่ ให มิใชเปน
งานทีท่ ําเพื่อจะรับผูใดสมัครเปนครูก็แสดงวาเปนครูมีจิตใจสูง
มีความเสียสละชีวติ เพือ่ ผูอ น่ื โดยแท
ฉะนัน้ อุดมการณของครูอยูท ก่ี ารเสียสละเพือ่ ศิษย สิ่งที่ครูไดรับตอบแทน คือความเปนปูชนียบุคคลของ
ชาวโลก ความเปนปูชนียบุคคล เปนความปรารถนาทีม่ อี ยูใ นหัวใจของครู นับเปนงานของครูเปนเองโดย
ธรรมชาติ ไมมีใครตั้งให ไมมีใครถอดออก ไปได”
กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร (อางถึงใน สุมน อมรวิวฒ
ั น และคณะ, 2541) ทรงกลาวถึงครูไว
วา ครูตองเปนตัวอยางแกศิษย และตองทําตนใหเปนผูก วางขวางในความพินจิ พิเคราะห (outlook) ยิ่งผู
ทีเ่ ปนครูใหญยง่ิ จําเปนทีเดียวทีจ่ ะทํางานแตเพียงสอนไปวันหนึง่ ๆ เทานัน้ ไมไดตอ งเปนพหูสตู ร รูเ ห็นกิจ
การทีเ่ ปนไปในโลกมากๆ ตองคบคนทัว่ ๆไปจะตองสังเกตกิจการทีเ่ ปนไปรอบๆ ตัวเรา ใหจงมาก จึงจะ
เรียกวาเปนคนกวางขวางได
เนาวรัตน พงษไพบูลย นักเขียนรางวัลซีไรท (The S.E.A Write Award) และนักกลอนทีม่ ชี อ่ื
เสียงของไทย ไดกลาวถึงครูไวดังนี้
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใชอยูท ป่ี ริญญามหาศาล
ใชอยูท เ่ี รียกวาครูอาจารย
ใชอยูน านสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผูชี้นําทางความคิด
ใหรูถูกรูผิดคิดอานเขียน
ใหรทู กุ ขรยู ากรูพ ากเพียร
ใหรเู ปลีย่ นแปลงสูร สู รางงาน
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ครูคือผูยกระดับวิญญาณมนุษย
ใหสูงสุดกวาสัตวเดรัจฉาน
ครูคือผูสั่งสมอุดมการ
มีดวงมานเพือ่ มวลชนใชตนเอง
ครูจงึ เปนนักสรางผูใ หญยง่ิ
สรางคนจริงสรางคนกลาสรางคนเกง
สรางคนใหไดเปนตัวของตัวเอง
ขอมอบเพลงนีม้ าบูชาครู
งานครูเปนงานทีย่ าก ครูตองฝกตนเองใหมีความชํานาญทัง้ ในวิชาความรูแ ละวิธสี อน ครูตองทํา
ตัวเปนแบบอยางทีด่ ี เปนทีร่ กั เปนทีเ่ คารพของทุกคน มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ มีความ
อดทนและเสียสละ เด็กจะไดเห็นและเขาใจในคุณคาของ ความรูในความดีของครู และยึดถือเปนแบบ
อยางมีผลทํา ใหภารกิจของครูคอื การใหการศึกษาบรรลุตามความมุง หมาย ดังนั้น ผูที่เปนครูและผู
บริหารการศึกษาทุกคนตองมั่นคงในอุดมคติ ความจําเปนทีต่ อ งพิสจู นใหเห็นวาสถาบันครูมไิ ดเสือ่ มลง
โดยปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให ดีที่สุด ใหสมกับเปนผูมีความรู ความสามารถ และความเปนครูทแ่ี ทจริง
สมกับวิชาชีพครูเปนวิชาชีพ ชัน้ สูงและเปนศาสตรแขนงหนึง่ ดังที่ วิจิตร ศรีสอาน (2514)
ได
กลาวถึงองคประกอบสําคัญของศาสตรหรือสายวิชาตางๆ รวมถึงลักษณะสําคัญของวิชาชีพไว ดังนี้
องคประกอบสําคัญของศาสตรหรือสายวิชาตางๆ ประกอบดวย
องคประกอบทีห่ นึง่ ศาสตรทุกศาสตรจะตองมีศัพทเฉพาะวิชาของตนเอง (Nomen-clature
หรือ Terminologies)
องคประกอบที่สอง องคประกอบของศาสตรทุกสาขา เรียกวา Classificatory System หรือ
Taxonomy หมายถึง การแบงระบบของศาสตรออกเปนสวนๆ หนึง่ เนือ้ หาทีจ่ าเป
ํ นสําหรับครูทเ่ี ราเอามา
จากศาสตรตางๆ ประกอบดวย วิชาการศึกษาทัว่ ไป (General Education) และวิชาเฉพาะ (Subject
Specialty)
องคประกอบที่สาม คือ วิธีการคนควา หรือการวิจยั ทีเ่ รียกวา Mode of Inquiry
วิชาชีพประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
ประการทีห่ นึง่ ตองมีบริการตอสังคมที่ไมซาซ
ํ้ อนกับวิชาชีพอืน่ เชน บริการทีว่ ชิ าชีพทางการ
ศึกษาจะใหแกสังคมดวยการผลิตครูและนักการศึกษาออกไปทําหนาทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียน
ประการทีส่ อง ตองมีระยะเวลาทีใ่ หการศึกษาแกสมาชิกของอาชีพยาวนานพอสมควร อยาง
นอยถึงปริญญาตรีขน้ึ ไป
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ประการทีส่ าม สมาชิกของวิชาชีพชัน้ สูงจะตองมีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ ตามลักษณะ
งานของตน เรียกวา Professional Autonomy
ประการทีส่ ่ี คือ จรรยาบรรณ (Professional Ethics)
ประการสุดทาย คือ สมาคมวิชาชีพซึง่ เปนศูนยกลางสําหรับยกมาตรฐาน และเผยแพรวชิ าการ
ของวิชาชีพเปน
ศูนยกลางสําหรับความสัมพันธของผูร ว มอาชีพเดียวกัน
เมื่อพิจารณาองคประกอบสําคัญของศาสตรและลักษณะของวิชาชีพแลวจะเห็นไดวาวิชาชีพครู
นับเปนศาสตรและเปนวิชาชีพชัน้ สูง ดังที่ กอ สวัสดิ์พาณิชย ไดกลาวถึงวิชาชีพครูไววา วิชาชีพครูเปน
วิชาชีพระดับสูงแขนงหนึง่ ในสังคม เพราะมีหนาทีใ่ หบริการประชาชนดานการเรียนการสอนและไมซ้าํ
ซอนกับวิชาชีพอืน่ ผูท จ่ี ะเขาสูว ชิ าชีพครูจะตองไดรบั การศึกษาในวิชาชีพนัน้ ๆ เปนระยะเวลานานพอสม
ควร อยางนอยขัน้ ตํ่าควรจบปริญญาตรี วิชาทีค่ รูเรียนเปนวิชาทีม่ หี ลักการและทฤษฎีทเ่ี ชือ่ ถือไดและ
เกิดจากการวิจยั วิชาชีพครูมศี พั ทเฉพาะทีค่ รูใชอยูเ ปนปกติครูตอ งมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีสมาคม
หรือสถาบันวิชาชีพเปนองคกรกลางเพือ่ ยกมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนั้น บุคคลทีจ่ ะเขามาประกอบวิชา
ชีพครูควรยึดถือมาตรฐานในการปฏิบตั ขิ องวิชาชีพครู โดยมีการเตรียม การสอน ทําความรูจักกับเด็ก
และสงเสริมใหเด็กมีพฒ
ั นาการทัง้ ทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และทีส่ าคั
ํ ญครูตองมีมาตร
ฐานดานคุณธรรมและจริยธรรม
จากคํากลาวเกี่ยวกับครูขางตน จะเห็นไดวา วิชาชีพครูเปนวิชาชีพทีส่ าคั
ํ ญและมีบทบาทอยางยิง่
ในการพัฒนาชาติ โดยในอดีต ครูคือคนในสังคมที่มีความรู ความฉลาด และมีประสบการณ มากที่
สุด เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรูใน ดานตางๆ จากคนรุน หนึง่ ไปสูค นอีกรุน หนึง่
ของสังคม เปนแบบอยางของคนทัว่ ไปในดานจริยวัตร และคุณธรรม วิชาชีพครูเปนวิชาชีพทีม่ เี กียรติ
เปนทีย่ กยองนับถือของคนทัว่ ไปในสังคม แตในระยะตอมาความตองการครูเพิม่ ขึน้ จํานวนมาก การ
ผลิตครูที่ทําอยูในระบบเดิมที่คอนขางเนนเรื่องคุณภาพจึงไมสามารถตอบสนองความตองการของ
สังคมได การผลิตครูโดยเนนปริมาณจึงเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ในทางตรงกันขามประชากรนักเรียนไดลด
ลง อัตราที่จะบรรจุครูใหมก็ลดลงตามไปดวยทําใหครูทผ่ี ลิตออกมาหางานทําไมได มีครูวา งงานเปน
จํานวนมากทําใหครูไทยในยุคปจจุบันตกตําค
่ อนขางมาก เกิดสภาพวิกฤตในวิชาชีพครู แตอยางไรก็
ตามบทบาทและความสําคัญของครูมิไดลดลงตามวิกฤตที่เกิดขึ้นแตอยางใด สังคมไทยยังคงใหความ
สําคัญและฝากความหวัง ไวกบั ครูในฐานะทีม่ บี ทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิง่ ตอการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และเมือ่ พิจารณา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดเนนใน
เรือ่ งการพัฒนาคนโดยมีปรัชญาพืน้ ฐานมาจากความคิดทีว่ า คนเปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมทุกชนิด ถา
คนมีคุณภาพดีก็จะสงผลใหระบบอื่นๆ ดีตามไปดวย การสรางคนใหไดตามนี้ ผูมีบทบาทสําคัญที่สุดคือ
ครู ครูจึงเปนบุคคลที่ถูกใหความสําคัญเปนพิเศษในแผนนี้ ในฐานะเปนผูน ําในการพัฒนาคนและสังคม
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541)
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1.2 วิชาชีพครู : วิชาชีพทีไ่ รซง่ึ ทายาท
“ ..ครูไทยในยุคปจจุบันเปนยุคที่กลาวไดวาตกตําค
่ อนขางมาก..”
(รุง แกวแดง, 2540)
“..ครูเริม่ ไมมคี วามสุขกับการเปนครู แตหนั ไปดิน้ รนแสวงหาสุขกับกระแสวัตถุนยิ มทีไ่ หลทวมสังคม
ของเรา ครูกลายเปนนักสะสมความสุขทางวัตถุจนเปนหนีเ้ ปนสินกันทัว่ หนา ครูหลายๆ คนอยากหนีจน
ก็เผลอไปทําทุจริตหรือหาลําไพจนไมเปนอันสอน ภาพลักษณของครูกด็ ยู ง่ิ เสือ่ มลงไปอีก..”
(ความจริงของแผนดิน, 2541)
“คนที่เปนครูในระบบการศึกษาของมาเลเซียเขามีรายไดสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ชาติ แตคนทีเ่ ปนครูในบานเรา ถามวาติดอันดับทีเ่ ทาไรของผูย ากไร …ระบบการศึกษาไทย ซึง่ ไมเพียง
กดขี่ครอบงําภูมปิ ญ
 ญาของเยาวชน หากยังตอบแทน
ครูบาอาจารยดวยรายไดที่ไมตางไปจากคน
หาเชากินคํ่า ถามวาใครจะเปนผูแ กไข...”
(เสกสรร ประเสริฐกุล, 2539)
“..ปรากฏการณทเ่ี ปนปญหาวิกฤตขณะนี้ คือ สถานภาพอาชีพครูตกตําอย
่ างที่สุดเด็กจบมัธยม
ปลายเกงๆ อยูใ นระดับหัวกะทิของประเทศ จะเลือกสอบเขามหาวิทยาลัยในแขนงวิชาอืน่ ๆ ทีม่ เี งิน มี
เกียรติ และมีหนาตา ซึง่ สถานภาพของครูในสังคมไทย ปจจุบนั ยากนักทีจ่ ะใหความหวังในสิง่ เหลานี้
กับเด็กรุน ใหม..”
(ความฝนของแผนดิน, 2539)
ถามวา ถาคนเกง ๆ ในสังคมไทยคิดจะเปนครูกนั
นอยลง เราจะหวังความเกงกาจ
ของคนรุน ใหมในฐานะ
“ผูเ บิกทางแหงปญญา” ใหเด็ก ๆ ลูกหลานไทยไดอยางไรกัน ???
แววเสียงสะทอนทีก่ ระซิบดังๆ เพียงสวนหนึง่ ตรงนี้ เชื่อวาตรงกับใจใครอีกหลายตอหลายคน ที่
พอจะมองเห็นสภาพหรือภาวะวิกฤตของครูไทย และอยากเห็นครูไทยถูกเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ
มีปจ จัยหลายตัวดวยกันทีส่ ง ผลตอการผันผวนหรือ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วนี้ ซึง่ ไดแก สภาพสังคม
ทีด่ เู หมือนจะยิง่ ผูกกับเรือ่ งเงินๆ ทองๆ และความหรูหรา การแสวงหา และความไดมาซึ่งความมั่นคง
ทางวัตถุ จนกลายเปนสัญลักษณแตประการเดียวในความสําเร็จของคนรุน ใหม วันนีป้ ระเทศไทยคง
เจริญงอกงามแลว แตถาเราไดมองอยางกวางและลึกภายใตสังคมจิตใจของคนนั้น ก็ดูจะสวนทางกับ
ความเจริญของวัตถุบนสภาพเศรษฐกิจที่ ลุมๆ ดอนๆ เปนตน ในยุคขอมูลขาวสารความกาวหนาทาง
ดาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแงบวกและลบ การคัดและ
เลือกสรรสิง่ ใหมดที พ่ี รอมมา
ผสมผสานเขากับสิง่ เกาของ
วัฒนธรรมไทยไดอยางลงตัวนัน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีคนคุณ
ภาพคอยกลัน่ กรอง “ครู” เห็นสิง่ ทีถ่ กู มองวาเปนปจจัยทีส่ ําคัญ ของความสําเร็จในการศึกษาโดยรวมที่
จะเปนผูพ ฒ
ั นากระบวน การเรียนรูค ดั คนคุณภาพเหลานัน้ ดังคํากลาวทีว่ า “good education
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requires teachers.”แตเมือ่ มองถึงระบบครูประเทศไทยในปจจุบนั จึงทําใหไมมน่ั ใจไดวา ครูไทยวันนีจ้ ะ
รับภาระหนาทีอ่ นั สําคัญนี้ไดดี เพราะทีผ่ า นมาทุกฝายก็รวู า ครูมปี ญ
 หา แตยังไมไดรับการแกไข จนกลาว
ไดวา “ครูของเรา” ตอนนี้ตกอยูในภาวะวิกฤติ แตอยางไรก็ตามประเทศกําลังพัฒนาหรือทีพ่ ฒ
ั นาแลวก็
ประสบปญหาเชนเดียวกัน ซึ่งก็สามารถแกไขใหบรรลุผลสําเร็จได หลักการหนึง่ คือตองรูจ ดุ ออนปญหา
ของตัวเองเสียกอน และปญหาตาง ๆ ก็สรุปรวมไดดังนี้
ประเด็นที่ 1 การไมไดคนเกงและดีมาเรียนครู พบวา ใน
ป 2539 ผูสมัครสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยเลือกคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนอันดับสุดทายถึง รอยละ 35 เปน
เครือ่ งแสดงใหเห็นวาผูท จ่ี ะ มาเปนครูไมไดตง้ั ใจจริงในการเปนครูทําใหสังคมกลาวขวัญ
วา “ใครๆ ก็เปนครูได” อีกทัง้ จะเลือกไปประกอบอาชีพอืน่ ๆ หากวาสามารถประกอบ
อาชีพอืน่ ไดกเ็ ลือกทีจ่ ะไมเปนครู ทัง้ นีก้ ม็ าจากเหตุหลายปจจัย อาทิ คานิยมแรงจูงใจ
ของเศรษฐกิจยุคใหม ความกาวหนาตออาชีพ ระบบและเกณฑการสรรหานักศึกษาครู
เปนตน สอดคลองกับรายงานการวิจัยประสิทธิภาพการใชครู พบวามีครูเพียงรอยละ 4963 เทานัน้ ทีพ่ รอมจะสนับสนุนบุตรหลานใหประกอบอาชีพครู
ประเด็นที่ 2 กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันฝกหัดครู ทีม่ งุ เนนเนือ้ หาวิชามากกวาทีจ่ ะสง
เสริม พัฒนา บุคลิกภาพ สรางนักศึกษาครูที่มีคุณภาพ ทัง้
สภาพแวดลอมในสถาบัน
ฝกหัดครูทไ่ี มเอือ้ ใหเกิด การเรียนรู กระบวนการฝกอบรมหรือประสบการณ วิชาชีพให
กับนักศึกษาครูยังขาดการประสาน สัมพันธกบั แกนนํานักวิชาการทองถิน่ และชุมชน ทํา
ใหบณ
ั ฑิตครูไมสามารถเรียนรูแ ละพัฒนา วิชาชีพครูใหเหมาะสมกลมกลืน ตอบสนอง
ความตองการของผูใชครูและสังคมไดเทาที่ควร คณาจารยครุศาสตรไมนาเทคโนโลยี
ํ
ท่ี
ทันสมัยมาใช ในการจัดการเรียนการสอน ขาดความเปนครูตน แบบ ขาดการยอมรับซึง่
กันและกัน ขาดการ รวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน สรางองคความรูใหมและ
ความเปนเอกภาพของหลักสูตร (ดิเรก พรสีมา, 2541)
ประเด็นที่ 3 ขาดระบบการพัฒนาครูประจําการที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติพบวาครูยังคงทํา
การสอนแบบเดิมอาจเปนเพราะขาดระบบ
การตรวจสอบคุณภาพหรือเกณฑท่ี
แนนอน ตลอดจนกลไกในการสงเสริมสนับสนุน พัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ
อยางตอเนือ่ ง ขาดระบบเครือ ขายทีเ่ อือ้ ตอการประสานงานประสานความคิด และจาก
การสํารวจทัศนคติตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน เมื่อเดือนสิงหาคม 2540 โดยความ
รวมมือของสวนดุสติ โพลกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พบวาครู
ไดรบั การฝกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรูเ พียงรอยละ 47 เทานัน้ ยิง่ ซํ้ารายกวานัน้ เมื่อผล
รายงานการวิจยั ออกมาวาในสวนของการพัฒนาครู โรงเรียนมักจะใชวธิ กี าร คัดเลือก
ครูในการเขารวมสัมมนา โดยจะใหการสนับสนุนดานขอมูลการศึกษาใหเทานัน้ สวน
ดาน การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับ หลักการบริหารงานบุคลากรครู
ไมมสี ว นรวมในการ กําหนดเกณฑ การประเมิน และเห็นวาผลการประเมินใชหลักทีว่ า
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เปนคนของใครมากกวาหลักผลของงาน (ประสิทธิภาพการใชครู : การวิเคราะหเชิง
ปริมาณระดับมหภาค, 2539) ปญหาภาพรวมใหญ คือการเรียนการสอนที่ ยํ่าเทาอยู
กับที่ เวลาทีผ่ า นไปเราก็หวังใหนาใหม
้ํ เขามาเปลีย่ นนํ้าเสีย แตนาใหม
้ํ มนั นอย เขามาก็
กลายเปนนําเสี
้ ยหมด เพราะฉะนัน้ การหันมาบําบัดนําเสี
้ ย เพือ่ ทีจ่ ะใหน้าทั
ํ ง้ หมดกลาย
เปนนํ้าดีที่รดตนไมแลวก็เจริญงอกงามไดดี จึงนาจะเปนสิง่ ทีค่ วรทําและสนับสนุนสง
เสริม
ประเด็นที่ 4 ภาระงานของครู ครูภาระงานแบบครอบจักรวาล นอกจากภาระการสอนทีม่ มี ากพอ
อยูแ ลว ซึ่งทางคณะผูวิจัยไดสรุป ในสวนทีเ่ กีย่ วกับภาระงานของครูวา เปนประเด็นทีถ่ กู
นํามาพูดถึงคอนขางมากแทบทุกกรณี ในฐานะปจจัยที่สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพ
การทํางานของครู หลายโรงเรียนประสบปญหาครูไมพอ อันเปนปญหา“เชิงปริมาณ” ทํา
ใหครูบางคนตองสอนสัปดาหละ 25-30 คาบ ในขณะทีห่ ลายโรงเรียนประสบปญหา“เชิง
คุณภาพ” ในแงวฒ
ุ คิ วามรูข องครูกบั วิชาทีส่ อน โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ทีม่ กั ไมมคี รูทเ่ี รียนมาโดยตรงหรือมีแตไมพอ และหลายโรงเรียนก็เผชิญ
ปญหา “เชิงบริหาร” งานแฝงหรืองานนอกเหลานีห้ ลายกรณีกลายเปนงานทีเ่ ขามาเอา
เวลาของครูไปไมนอ ย อันเปนการแยงคนดีๆ อาจารยดๆี ของเด็กไป ดังนัน้ กลยุทธในการ
จัดภาระงานของครูภายใตขอปญหาตางๆ เหลานีจ้ งึ เปนจุดทีม่ คี วามสําคัญตอประสิทธิ
ภาพการทํางานของครู
ประเด็นที่ 5 คาตอบแทน ภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบนั ทีก่ ลายเปนสังคมบริโภคนิยม
หรือวัตถุนยิ ม ระบบการใหคาตอบแทนแกครูแบบเดิมไมสามารถจูงใจใหคนเกงดีมา
เรียนครูได เมือ่ เปรียบเทียบรายไดจากครูในโรงเรียนของรัฐทีจ่ บปริญญาตรี เริม่ ตนที่
6,300 บาท บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไดรับเงินเดือนตั้งตน 12,000-20,000 บาท สาขา
คอมพิวเตอร 11,000-18,000 บาท แมแตสาขาบริหารจัดการตามธนาคาร โรงแรมและ
บริษทั เอกชนก็ไดรบั เงินตัง้ ตน 8,000-10,000 บาทเปนอยางนอย (ครูแหงชาติ, 2541)
เสียงทีส่ ะทอนวา อาชีพครูไมตางอะไรกับผูที่หาเชากินคํา่ ครูในฐานะผูก อ หนีก้ อ น
ใหญ ก็ไมอาจปฏิเสธไดและจาก สถิตปิ ญ
 หาหนีส้ นิ ครูทม่ี จี ํานวนครูเปนหนีท้ ง้ั หมด
507,607 คน เปนวงเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 81,162 ลานบาท (สมเกียรติ พงษไพบูลย,
2541) ทําใหพอรูไ ดวา มีครูอกี หลายคนทีต่ อ งเปนเหยือ่ ของสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ การ
หาอาชีพเสริมหรือลําไพพเิ ศษ จึงเขามามีบทบาทครูกบั ธุรกิจขายตรงนายหนา
คาที่
ดินหรือแมแตการขายประกัน ซึง่ ก็ยงั เปนขอ
ถกเถียงกันอยูโ ดยมองวาไมเปนความ
ประพฤติเยี่ยงครู ปจจุบนั ไมแปลกใจเลยวา ”เมือ่ กอนเราเคยเห็นครูหอบหนังสือเลมหนา
แตมาวันนีค้ รูจะหันมาหอบสินคาขายตรง”
ประเด็นที่ 6 ครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน จากการสํารวจของดุสติ โพลพบวาประมาณรอยละ 20
ของครูในการสํารวจไมตอ งการทีจ่ ะเปนครู เมือ่ พิจารณาถึงความพึงพอใจในการทํางาน
ภายใตความหมายของ Gliner ที่วาผลของทัศนคติตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบ
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ของงานมีสว นสัมพันธกบั ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการทํางานนัน้ มากับความพึง
พอใจ อันไดแก ความรูส กึ วามีโอกาสกาวหนาในการปฏิบตั งิ าน จากรายงานการวิจยั
ประสิทธิภาพการใชครูของ สกศ.พบวาครูมคี วามพึงพอใจตํามากในเรื
่
อ่ งโอกาสกาวหนา
ในการทํางาน และเงินเดือนเมือ่ เทียบกับเพือ่ นรุน ทีม่ วี ฒ
ุ เิ ดียวกัน ครูทุกสังกัดมีความเห็น
พองตองกันวามี ความกาวหนานอยกวาเพือ่ นรวมรุน เดียวกัน ในเรือ่ งเงินเดือนรายได
และการเลือ่ นตําแหนง นอกจากนีง้ านวิจยั ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 7 : ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา พบวาคุณภาพชีวติ ในการทํางานครู
นัน้ มีประเด็นบงชี้การดอยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก เงินเดือนไมพอ การขาด
โอกาสทีก่ า วหนา การไมไดการยอมรับจากสังคมและความปลอดภัยในชีวิต กรณีพน้ื ที่
เสีย่ งภัยและทุรกันดาร จากผลการประเมินดังกลาวทําใหเห็นวา สถานภาพของวิชาชีพ
ครูกําลังเสือ่ มถอยลงไปทุกที ครูทม่ี ชี วี ติ อยูเ พือ่ วันนี้ เพราะไมรูพรุงนี้อนาคตจะ
เปน
ยังไงตอไป
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับวงการครูวเิ คราะหไปแลว ก็เปนปญหาทัง้ ระบบไมวา จะเปนระบบการผลิตครู
การใชครู กระทัง่ ระดับมาตรฐานวิชาชีพ สภาวะวิกฤตดังกลาวนี้ไดเกิดขึ้นและสะสมกันมาเปนเวลานาน
พอกพูนขึน้ มาเรือ่ ยๆ กระทบตอๆ กันไปเปนลูกโซ นอกจากนีย้ งั มีปจ จัยเสริมทีส่ ําคัญ คือ โครงสรางใน
แนวดิง่ ทีม่ ผี มู อี ํานาจเหนือกวามากมายกดโรงเรียนและครูใหมคี วามสําคัญนอย แรงเสริมตอการเรียนรู
นอย อันเปนแรงดึงใหครูออกไปสูก ระแสแหงอํานาจ ครูไมไดดีเพราะความเปนครู แตไดดีเพราะไตเตา
เปนผูบ ริหารหรือผูม อี านาจ
ํ
ซึง่ ความเปนครูทแ่ี ทนน้ั ก็ไมเหลืออีกตอไป (ประเวศ วะสี, 2540)
แกนของปญหามาจากการเปนระบบทีไ่ มเรียนรูแ ละปรับตัวไมได ซึง่ เชือ่ วามีครูและผูบ ริหารการ
ศึกษาหลายคนเปนคนดี แตในเมือ่ ระบบทัง้ ระบบเปนระบบเชนนีค้ วามดีของทานเหลานัน้ ก็ไมใหผลที่
ยั่งยืน ทีจ่ ริงอาชีพอะไรๆ ก็มปี ญ
 หาทัง้ นัน้ สามารถปรับแตงแกไขกันไปไดเรือ่ ยๆ ซึง่ ก็ไมเกินวิสยั ของ
มนุษยแต อาชีพ “ครู” อาชีพของผูกําอนาคตแผนดิน ถาถูกละเลยปลอยไปตามประสา แกไขอยาง
ใจเย็นอาจไมทนั ตอการรักษาชาติไทยไว และคงเหลือเพียงหายใจเฮือกสุดทายกับคําวา “สายเสียแลว

ระบบการผลิตครู
คนไมเกงเรียนครู

หลักสูตรครูไมนาสนใจ
กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันฝกหัดครู

คุณภาพครูตํ่า

การขาดแรงจูงใจการเรียน

ระบบการทํางานครู

ผลการทํางานครู
มีคุณภาพตํา่

ขาดระบบพัฒนาครูประจําการที่มีประสิทธิภาพ
ภาระงานครูมาก
คาตอบแทนตํ่า

การขาดแรงจูงใจในการทํางาน

ครูคุณภาพตํ่า

การเปรียบเทียบสภาพครู
ประเด็น
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5

ประเด็นที่ 6

ประเด็นที่ 7

ครูในฝน

ครูในความเปนจริง

1. วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการยกยองและ
1. วิชาชีพครูเริม่ ตกตํ่าเนื่องจาก ไมไดรับการ
มีเกียรติในสังคม
ยกยอง และการไมไดคนเกงและดีมาเรียนครู
2. ครูเปนปูชนียบุคคลที่ถึงพรอมทั้งความรู
2. กระบวนการสอนในสถาบันการผลิตครู ขาด
ความสามารถในการสอนและลักษณะที่พึงประสงค
การนําเอาเทคโนโลยีใหมๆมาใชและ
สําหรับการเปนครูใหม
ไมสามารถตอบสนองความตองการของสังคม
และทองถิ่นเทาที่ควร
3. มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและตอบสนอง
3. การพัฒนาตนเองนอยลง ไมไดรับการสนับสนุน
ตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สงเสริมจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
4. ครูมีเวลาเต็มที่ในการเตรียมการเรียนการสอน และ 4. ภาระงานที่ครูตองรับผิดชอบนอกเหนือจาก
ดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง
การสอน
5. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดิการครูที่เหมาะสม
5. ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการไมสมฐานะ
สอดคลองกับภาระงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะและ
ทางสังคมหรือสอดคลองกับภาระงาน
การสรางขวัญและกําลังใจ
6. ครูดีไดรับการยกยองและใหรางวัล และไดรับมอบ 6. ขาดแรงจูงใจในการทํางาน เนือ่ งจากมองวา
หมายใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู
ไมสามารถกาวหนาไปได
ตอไป
7. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู
7. ครูยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ
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ขอเท็จจริงเกีย่ วกับครู ดังนี้
เกณฑการรับขาราชการทีเ่ รียกไดวา เปนธรรมเนียมประเพณีทย่ี ดึ ถือปฏิบตั กิ นั มาแตในอดีตนัน้
ทําใหขา ราชการ
สวนใหญมน่ั ใจวาไมมผี ใู ด ที่สามารถผลักตนออกจากระบบราชการได จนกวาจะ
เกษียณอายุราชการ 60 ป หลังจากทีเ่ ขาเหลานัน้ ผานเกณฑการทดลองงานเพียง 6 เดือนเทานัน้ ซึง่ เปน
สาเหตุหนึง่ ของแรงเฉือ่ ยทีเ่ กิดขึน้ กับระบบราชการของไทย ในทางปฏิบตั แิ รงทีส่ ามารถชวยลดแรงเฉือ่ ย
เหลานัน้ ได คือการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพือ่ ใหขา ราชการครูตอ งพยายามเตรียม ปรับ
เปลีย่ นตนเองใหมคี วามสามารถตามเกณฑมาตรฐาน ซึง่ จะตองพัฒนาตนเองอยูเ สมอทัง้ ในดานความรู
ความคิด
ความทันสมัยตางๆ พฤติกรรมและจิตสํานึกนีจ้ ะเขามาแทนทีค่ วามรูส กึ และจิตสํานึกเดิม
คือเพียงแคเปนปูชนียบุคคลของสังคมตองปฏิบัติหนาที่ของตนซึ่งบางครั้งจิตสํานึกของแตละคนจะ
แตกตางกันซึง่ หามาตรฐานไดยาก ตอแตนไ้ี ปความคิดเหลานีต้ อ งเปลีย่ นไปในทางทีด่ อี ยางแนนอน
หากจะกลาวใหชัดอีกครั้ง ในเรือ่ งจํานวนครู วุฒกิ ารศึกษา ภาระหนาที่ และหนีส้ นิ ครูซง่ึ เปนตัว
เลขทีน่ า สนใจมาก กลาวคือในปการศึกษา 2539 มีครูประมาณ 630,000 คน เปนครูในโรงเรียนของรัฐ
บาล รอยละ 87 ครูโรงเรียนรัฐบาล รอยละ 14 ในขณะทีค่ รูโรงเรียนเอกชนมีถงึ รอยละ 40 ทีม่ วี ฒ
ุ กิ าร
ศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี (ดูตารางที่1,2) ในดานภาระหนาทีค่ รู พบวาคาเฉลีย่ ของครูนน้ั จํานวนชัว่ โมง
ทีส่ อนของครู โดยเฉลีย่ อยูร ะหวาง 17–21 ชัว่ โมงตอสัปดาห และจํานวนชัว่ โมงทีไ่ มใชชว่ั โมงการสอน
โดยเฉลีย่ อยูร ะหวาง 7–11 ชัว่ โมงตอสัปดาห และพบวาครูทํางานอืน่ ทีห่ ลากหลายกลาวคือ ครูรอยละ
68–92 รับผิดชอบเรือ่ งโภชนาการ ครูรอยละ 17–61 เปนทีป่ รึกษาชมรม ครูรอยละ 26–40 ใหคาํ
ปรึกษาและบริการ ผูปกครอง รอยละ 21–38 ศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ เปนตน (ดูตารางที่ 3) ใน
ดานหนีส้ นิ ครู พบวา ครูสวนใหญใชเงินรายได ซือ้ สินคาเงินผอน รอยละ 30.60 คิดเปนหนี้ 190,000
ลานบาทแตเพียงรอยละ 5.4 ของรายไดทน่ี ามาใช
ํ
ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาตัวครูเอง

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของครู-อาจารย จําแนกตามสังกัด รัฐและเอกชน ปการศึกษา 2539
สังกัด
จํานวน
รอยละ
รวมทัง้ หมด
632,285
100.00
รัฐ
549,901
86.97
กระทรวงศึกษาธิการ
505,198
79.89
สปช.
355,298
56.19
กรมสามัญศึกษา
119,542
18.91
กรมศิลปากร
1,059
0.17
กรมอาชีวศึกษา
17,587
2.78
กรมพลศึกษา
637
0.10
สถาบันราชภัฏ
6,751
1.07
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
4,324
0.68
กระทรวงมหาดไทย
26,070
4.13
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
13,007
2.06
สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น
13,063
2.07
ทบวงมหาวิทยาลัย
18,633
2.95
มหาวิทยาลัยจํากัดรับ
17,119
2.71
มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ
1,359
0.22
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
155
0.02
เอกชน
82,384
13.03
กระทรวงศึกษาธิการ
76,267
12.06
สช. –สามัญศึกษา
61,826
9.78
-อาชีวศึกษา
14,441
2.28
ทบวงมหาวิทยาลัย
6,117
0.97
มหาวิทยาลัยเอกชน
6,117
0.97
แหลงที่มา :

1. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สถิติการศึกษา ปการศึกษา 2539
2. กรมสามัญศึกษา สถิติการศึกษาฉบับยอกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2539
3. กรมศิลปากร สถิติการศึกษา ปการศึกษา 2539
4. กรมพลศึกษา สถิติการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา ปการศึกษา 2539

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของครู-อาจารย จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา สังกัดรัฐและเอกชน
ปการศึกษา 2539
ระดับการศึกษาสังกัด รวมทัง้ หมด อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
และตํ่ากวา
รวมทัง้ หมด
632,285 111,150
481,976
33,055
6,104
(100.00) (17.58)
(76.23)
(5.23)
(0.96)
รัฐ
549,901
78,445
437,091
28,824
5,541
(100.00) (14.27)
(79.49)
(5.24)
(1.01)
กระทรวงศึกษาธิการ
505,198
75,242
411,795
17,685
476
(100.00) (14.89)
(81.51)
(3.50)
(0.10)
กระทรวงมหาดไทย
26,070
3,017
22,623
430
(100.00) (11.57)
(86.78)
(1.65)
ทบวงมหาวิทยาลัย
18,633
186
2,673
10,709
5,065
(100.00)
(1.00)
(14.35) (57.47)
(27.18)
เอกชน
82,384
32,705
44,885
4,231
563
(100.00) (39.70)
(54.48)
(5.14)
(0.68)
กระทรวงศึกษาธิการ
76,267
32,705
41,864
1,491
207
(100.00) (42.88)
(54.89)
(1.96)
(0.27)
ทบวงมหาวิทยาลัย
6,117
3,021
2,740
356
(100.00)
(49.39) (44.79)
(5.82)
แหลงที่มา :

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รายงานผลการพัฒนาการศึกษาปงบประมาณ 2539
2. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สถิติการศึกษา ปการศึกษา 2539
3. กรมสามัญศึกษา สถิติการศึกษาฉบับยอกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2539
4. กรมศิลปากร สถิติการศึกษา ปการศึกษา 2539
5. กรมพลศึกษา สถิติการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา ปการศึกษา 2539
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ภาระงานในหนาทีค่ รู
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2531) ทรงบรรยายเรือ่ งการศึกษากับการ
พัฒนาประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ พิษณุโลก เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2531 โดย
ไดมงุ เนนการศึกษาในจุดทีเ่ ปนพฤติกรรมของครูทม่ี ตี อ ศิษย เพราะครูเปนบุคคลที่สําคัญทีจ่ ะมีบทบาท
ในการพัฒนา ประเทศและครูที่ดีควรมีลักษณะตามคัมภีรทางพุทธศาสนาใน เรือ่ งพระเจามิลนิ ทรกบั
พระนาคเสน ถึงแมจะเปนครูทเ่ี ปนพระภิกษุ แตเมือ่ นํามาปรับใชกับครูธรรมดาก็สามารถแสดงลักษณะ
ครูที่ดีได 25 ประการ ดังนี้
1. ใหความเอาใจใสจดั ความรูพ ทิ กั ษแกศษิ ยอยูเ ปนนิตย
2. รูถึงความภักดี หรือไมภกั ดีของศิษย
3. พึงรูว า ศิษยเปนคนประมาทหรือไมประมาท คือ รูวาถาดีก็ยกยอง ถาไมดีก็ตักเตือน
4. รูว า โอกาสเปนทีน่ อนของศิษย คือรูวาควรใหศิษยนอนตรงไหนไมปลุกมารับใชกลางดึก
5. รูว า เจ็บไข
6. ดูวา ศิษยรบั ประทานอาหารหรือยัง
7. พึงรูวิเศษคือรูในเรื่องสวนตัวของศิษยวามีปญหาอะไรหรือรูวาความสามารถพิเศษของเด็ก
เปนอยางไร จะไดสงเสริม
8. มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ
9. พึงปลอบใหอนุ ใจอยาวิตกไปเลยประโยชนของเจากําลังเดินขึน้ อยู เปนการใหกาลั
ํ งใจวาจะ
กาวหนา และก็สญ
ั ญาวาจะชวยเหลือ
10.พึงรูว า ศิษยเทีย่ วอยูก บั ใคร
11.พึงรูค วามเทีย่ วอยูใ นบาน หมายความวา รูวาศิษย คบหาสมาคมกับใคร
12.พึงรูค วามเทีย่ วไปในวิหาร อันนีห้ มายความวา อยูใ นโรงเรียนนักเรียนชอบคบอยูก บั เพือ่ นคน
ไหน
13.ไมพงึ ทําเจรจากับศิษยพรําเพรื
่ อ่ คือ ครูตองรูจักวางตัวไมหัวรอตอกระซิก หรือ เลนกับเด็ก
มากเกินไป
14.เห็นโทษการทําผิดและพึงอดไว หมายถึง เห็นศิษยทําผิดแลวไมประจาน แตตกั เตือนให ถูก
ตอง
15.พึงทําอะไรๆ โดยเอือ้ เฟอ หมายถึง การชวยเหลือ
16.พึงเปนผูท าอะไรๆ
ํ
โดยไมใหขาด หมายถึง การแบงปน
17.พึงเปนผูก ระทําอะไรไมซอ นเรน อันนีน้ า จะหมายถึง สัง่ สอนทุกอยางทีค่ วรสอน ไมใชวา
จะเก็บเอาไวประเภทกลัว ลูกศิษยจะรูทันตน
18.พึงเปนผูก ระทําอะไรๆ ใหหมดไมมเี หลือ หมายถึง ใชวชิ าการชีใ้ หเห็นทุกอยาง
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19.พึงตัง้ จิตวาเปนชนก ตนจักยังเขาใหเกิดในศิลปะ
ทัง้ หลาย หมายถึง ครูนเ้ี ทากับเปนพอ
แมของศิษยในทางวิชาการ ก็ยอมปลูกฝงใหศิษยมีความรู
20.พึงตัง้ จิตคิดหาความเจริญวาไฉนศิษยผนู น้ั จึงจะไมเสือ่ มเสีย เปนเรือ่ งของการทําจิตใหเปน
สมาธิ เพือ่ เผือ่ แผเมตตาใหศษิ ย คือ ใหพรเขาขอใหเจริญ พยายามหาทางใหศษิ ยมคี วามเจริญ
21.กระทําใหศิษยแข็งแรงดวยกําลังทางการศึกษา
22.ตั้งเมตตาจิต
23.ไมพงึ ละทิง้ ในเวลามีอนั ตราย
24.ไมพงึ ประมาทในกิจทีต่ อ งทํา หมายถึง หนาทีข่ องครูโดยทัว่ ไปคือการเรียนการสอน
25.เมือ่ ศิษยพลาดพลัง้ พึงปลอบใจโดยทางทีถ่ กู คือ ไมซาเติ
้ํ ม
นอกจากนีส้ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2531) ไดทรงบรรยายเพิม่ เติมถึง
หนาที่ครูตามที่ไดเขียนไวในสิงคาลกสูตรวา ครูมหี นาที่ แนะนําดี ใหเรียนดี บอกศิลปใหสิ้นเชิงไมปด
บังอําพราง ยกยองใหปรากฏในเพือ่ นฝูง ทําความปองกันในทิศทัง้ หลาย หมายถึง ดูวา อะไรจะเปนโทษ
ก็ปอ งกันหรือวาศิษยจะไปในทางทิศไหนก็ไมใหอดอยาก คือ ครูจะฝากฝง สวนศิษยกใ็ หลกุ ยืนตอนรับ
เขาไปรับใชเชือ่ ฟง ดูแลประคับประคองครูหรือเรียนศิลปวิทยาดวยความเคารพ
สาโรช บัวศรี(2515) ไดกาหนดสมรรถภาพในการเป
ํ
นครูไว ใหนกั เรียนฝกหัดครูยดึ เปนแนวทาง
ปฏิบัติหาประการ ซึ่งแตละประการนักเรียนฝกหัดครูตองการปฏิบัติไดเปนอยางดี คือ
สอนและอบ
รม แนะแนวและปกครอง ทํากิจกรรมตางๆของโรงเรียน มีสมั พันธภาพอันดีกบั ชุมชน และสามารถเปน
ครูชน้ั อาชีพได
สําหรับการศึกษาหนาทีข่ องครูในตางประเทศนัน้
เปนหนึง่ ในหัวขอสําคัญทีน่ กั การศึกษาให
ความสนใจเปนอยางมากเชนกัน แอนเดอรสนั (Anderson, 1989) รายงานวาในชวง 25 ปสดุ ทายของ
ศตวรรษ
การศึกษาสวนใหญอธิบายวาครูดเี ปนอยางไรนัน้ มุง ไปทีพ่ ฤติกรรมของครู
(Teacher
behavior) และสิ่งที่ครูปฏิบัติ (Teacher practice) โดยครูทด่ี ตี อ งมีความแจมชัดในเรือ่ งของ
เปา
หมายทีด่ ี (Delineate goal) หรือผลลัพธทส่ี นใจ (Intended outcomes) ครูตองมีความสามารถในการ
คัดเลือกและพัฒนา หลักสูตรใหเชือ่ มโยงกับเปาหมายหรือผลลัพธทส่ี นใจ ครูตองมีความสามารถถาย
ทอดไดถูกตอง พฤติกรรมของครูเปนสิง่ ทีเ่ ห็นไดจากสิง่ ทีค่ รูทาํ โดยสิง่ ทีค่ รูทําในหองเรียน อาทิ การ
อธิบาย การตั้งคําถาม การชีแ้ นะ การใหคาแนะนํ
ํ
า การยกยอง ความพยายามในการถายทอดสิง่ ทีห่ ลัก
สูตรตองการใหแกนกั เรียน โดยใชวธิ กี ารเชือ่ มโยงอยางมีเหตุผล และงายตอการสรางผลลัพธที่มีคุณคา
แกผเู รียน การศึกษาลักษณะของครูที่ดีควรใหความสนใจกับการกระทําของครูทง้ั ในและนอกหองเรียน
การประเมินครูควรอยูบ นพืน้ ฐานในสิง่ ทีค่ รูทํามากกวาสิง่ ทีค่ รูเปน แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในการสังเกตวาครู
ทําอะไรบาง คือเครื่องมือที่ใชสังเกตในการประเมินครูนั้นยังใชไมไดตามวัตถุประสงค จํานวนครัง้ ในการ
สังเกต พฤติกรรมและการปฏิบตั ขิ องครูในหองเรียนมีนอ ยเกินกวาทีจ่ ะได ขอมูลทีม่ คี วามเทีย่ ง
สคริเวน (Scriven, 1991)ไดเขียนรายการทีแ่ สดงถึงหนาทีค่ รูซง่ึ ไดมาจากการรวบรวมประสบ
การณของผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของกับการศึกษา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหนาทีแ่ ละภารกิจหลายๆ ดาน
ในฐานะการปฏิบตั ิงานในหนาทีข่ องครูนอกเหนือไปจากภาระงานสอนแตเพียงอยางเดียว ซึง่ หนาทีค่ รู
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ตอไปนี้ครูอาจ จะทําเพียงถือวาเปนความสามารถขัน้ ตําที
่ ค่ รูตอ งทํา แตในบางรายการเปนสิง่ ทีด่ หี ากครู
สามารถปฏิบัติได ไดแก
้ หาวิชา เปนความสามารถของครูทม่ี คี วามรูใ นเนือ้ หาวิชาเฉพาะทีต่ น
1) ครูควรมีความรูใ นเนือ
เองรับผิดชอบในการสอน พิจารณาไดจากการศึกษาของครูในสาขาวิชานัน้ ๆ โดยเปนการศึกษาใน
ระบบหรือการทีค่ รูเขารับการอบรมเพิม่ เติมในภายหลังก็ได นอกจากนีค้ รูควรมีความรูใ นวิชาอืน่ ๆ ทีอ่ ยู
ในหลักสูตรดวย เพือ่ ชวยใหครูทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
่ ําคัญ หลายประการทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สาร
2) ครูควรมีทักษะการสอน ซึง่ ประกอบดวยทักษะทีส
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การควบคุมชัน้ เรียนและ
นัก
เรียน การกระตุน ใหนกั เรียนมีความพยายามในการศึกษา
เพือ่ เสาะหาความกาวหนาอยูเ สมอ
และการจัดการในกรณีทม่ี เี หตุการณฉกุ เฉินรายแรงเกิดขึน้ ในสวนของครูเองก็ตอ งเพิม่ ทักษะการสราง
และพัฒนาวิชาโดยมีการวางแผนรายวิชา การคัดเลือก และการสรางสรรควัสดุอุปกรณและใชแหลง
ทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชนจากทองถิน่ การใชสื่อ และผูเ ชีย่ วชาญใหเปนประโยชนตอ การสอนในวิชาของ
ตน อีกทัง้ ตองมีทกั ษะในการประเมินในเรือ่ งวิชาการสอน วัสดุอุปกรณ หลักสูตรที่ครูรับผิดชอบ
ั ษะการประเมิน ทีส่ ําคัญคือ ความรูเ กีย่ วกับการประเมินนักเรียน การสรางและ
3) ครูควรมีทก
บริหารการสอบ การใหเกรด การจัดลําดับ การใหคะแนน ทัง้ ในรายละเอียดของกระบวนการและการ
แสดงผลการประเมินไดอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนแนวปฏิบตั ใิ นการรายงานผลสัมฤทธิข์ องนัก
เรียน ความรูเ กีย่ วกับการรายงานผลสัมฤทธิต์ อ นักเรียน ผูบ ริหาร และผูปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ทีม่ ี
สวนเกีย่ วของ
 งเปนผูท แ่ี สดงตนไดวา เปนผูท ม่ี ลี กั ษณะของผูท ม่ี คี วามเปนวิชาชีพครู ไดแก ความมีจ
4) ครูตอ
ริยธรรมในวิชาชีพ ความมีทศั นคติทด่ี ใี นวิชาชีพมีความรูใ นหนาทีข่ องครูมคี วามสามารถ
ในการ
พัฒนาวิชาชีพ และการใหบริการในวิชาชีพแกเพือ่ นครูหรือ ผูร ว มงานหรือผูท ร่ี เิ ริม่ ปฏิบตั งิ าน ครูควร
มีการวิจยั การสอนที่ ตนเองทําอยูร จู กั สภาพหรือบริบทของโรงเรียนและชุมชนทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู
่ ๆ แกโรงเรียน อาทิเชน การเขารวมเปนกรรมการหรือการ
5) ครูควรมีหนาทีใ่ นการใหบริการอืน
แสดงความคิดเห็นตอ กิจการหรือนโยบายของโรงเรียนหรือชวยในกิจกรรมของนักเรียน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั
โอกาสและความเหมาะสม
รายละเอียดตางๆเหลานีช้ ว ยใหครู และคนอืน่ ๆ ไดรูจักสิทธิ และหนาทีใ่ นการปฏิบตั งิ านของครู
ไดดียิ่งขึ้น และเพือ่ ใชเปนแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนครู หรือใชพจิ ารณาอนุมตั คิ วามเปนผู
เชีย่ วชาญในวิชาชีพครูไดอกี ดวย
หนาที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของครูตามกฎหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบครูตามกฎ ก.ค. มีดังนี้
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ครู 1 และ ครู 2 มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ทําการสอนและอบรมความรู
2) ใหบริการทางการศึกษา
ั และสุขภาพ และดูแลการศึกษาเลา
3) รับผิดชอบปกครองดูแลความประพฤติ การรักษาวินย
เรียนของ นักเรียน นักศึกษา ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
่ วของ
4) ศึกษา คนควา รวบรวมวิทยาการและประสบการณใหมๆ ในสาขาทีเ่ กีย
ั ใชสอ่ื การเรียนการสอนและเครือ่ งมืออุปกรณอน่ื ๆ และเก็บรักษาอยางถูกตอง
5) รูจ ก
ั และประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ แี กนกั เรียนและนักศึกษา
6) รักษาวินย
การสอน
7) ติดตอสัมพันธกับผูปกครองเพื่อสงเสริมการเรียน
ั งิ านในลักษณะเฉพาะพิเศษตามลักษณะ ประเภท และระดับการศึกษา
8) ปฏิบต
ั หิ นาทีต่ ามไดรบั มอบหมาย
9) ปฏิบต
อาจารย 1 ปฏิบตั หิ นาทีเ่ หมือน ครู 1 และครู 2 และมีสว นทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนี้
่ จัดทําสือ่ การสอนใหมๆ
1) ริเริม
ั ผิดชอบหรือรับผิดชอบงานวิชาการกลุม โรงเรียน
2) นิเทศหรือชวยนิเทศในวิชาทีร่ บ
ํ
าและแนะแนวตางๆ แกนกั เรียน นักศึกษา และ/หรือผูปกครอง
3) ใหคาแนะนํ
อาจารย 2 อาจารย 3 ปฏิบตั หิ นาทีเ่ หมือน อาจารย 1 และมีสว นทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนี้ ทําหนาทีเ่ ปนพี่
เลี้ยงหรือเปนที่ปรึกษาของครูในดานการปฏิบัติงานและดานความประพฤติหรือฝกอบรมครูประจําการ
และทําหนาทีบ่ ริหาร
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้ปฏิบัติ
หนาทีเ่ กีย่ วกับการเรียน
การสอน ศึกษา นิเทศ อบรม คนควา วิจยั ในสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาแกนกั ศึกษาฝก
อบรมครูประจําการ ใหบริการปรึกษาทางวิชาการแกสงั คม ทํานุบารุ
ํ งสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ และรอยละผูต อบแบบสอบถามจําแนกตามตัวเลือกประเภทครู
และ สังกัดของตัวแปรภาระงาน และความหลากหลายของงาน
ขอคําถาม
จํานวนชัว่ โมงทีส่ อน
จํานวนชัว่ โมงทีม่ ใิ ชการสอน
-งานสนับสนุนการสอน
-งานบริหาร/บริการอื่นๆ
ความหลากหลายของงาน
-โภชนาการ
-การเงิน/ ธุรการ/ พัสดุ
-โสตทัศนศึกษา
-บรรณารักษ
-อนามัย/ พยาบาล
-ทะเบียนและวัดผล
-แนะแนว
-ที่ปรึกษากิจกรรม/ ชมรม
-งานสัมพันธกบั ชุมชน
-ศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ
-นิเทศ/ รับผิดชอบงานวิชาการ
-ใหคําปรึกษา/ บริการผูปกครอง
-พี่เลี้ยงนิสิตฝกสอน
-ที่ปรึกษาของครูใหม
-รับผิดชอบโครงการ
-จัดหาบํารุงสือ่ การสอน/ อุปกรณ
-อืน่ ๆ
จํานวนครูรวม

กทม.
17.72

คาเฉลีย่ /รอยละของครูผตู อบแบบสอบถาม
เทศบาล
สปช.
สามัญ
18.88
21.12
17.47

สช.
17.61

6.69
2.63

6.46
2.02

7.05
2.85

7.70
3.78

5.39
1.62

69.6
22.7
5.3
8.3
14.7
14.9
12.7
17.2
21.1
26.4
17.0
31.3
8.8
8.7
74.4
44.5
1559

66.3
23.6
7.6
9.6
17.9
13.3
13.8
25.4
27.1
25.5
19.6
33.6
19.4
13.7
81.2
45.7
1687

63.0
25.1
11.1
11.5
26.2
23.22
15.2
21.1
28.8
28.1
20.5
40.2
9.1
9.2
84.2
47.9
201

91.9
22.1
4.9
6.5
6.7
19.3
13.1
60.9
12.5
37.9
13.1
26.5
15.1
10.2
71.5
44.7
2938

86.8
8.1
6.1
4.2
15.9
12.3
11.8
27.5
21.4
21.3
15.3
25.8
4.6
20.6
66.4
30.29
30.29
1967

ทีม่ า : รายงานการวิจยั ประสิทธิภาพการใชครู : การวิเคราะหเชิงปริมาณระดับมหภาค, 2539.

ตารางที่ 4 หนีส้ นิ ครู แสดงสาเหตุการกอหนีข้ องครูไทย
อันดับ
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาเหตุการกอหนี้

จํานวนครู (คน)

รอยละ

162,118
30.6
การซื้อหรือผอนสินคา
จักรยานยนตและรถยนต
117,198
23.1
เครือ่ งใชไฟฟา
38,269
7.5
การใชจา ยดํารงชีพประจําวัน
123,849
24.4
การซือ้ หรือสรางทีอ่ ยูอ าศัย
63,156
12.4
การศึกษาของบุตร
47,224
9.3
ใชหนี้บุคคลทั่วไป (นอกระบบ)
44,764
8.8
การลงทุนอาชีพเสริม
36,644
7.2
การศึกษาและพัฒนาตัวครูเอง
26,931
5.4
อืน่ ๆ
9,543
1.9
รวม
507,607
100.0
หมายเหตุ 1. การสํารวจของสํานักงาน ก.ค. (ตุลาคม 2539)
2. เอกสารภายในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2541

จํานวนหนี้
(ลานบาท)
19,081
17,549
1,532
19,225
16,975
5,803
6,802
8,168
2,625
2,438
81,162
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1.3 กุญแจแหงความหวัง : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แมวา ความเปนครูในอดีตจะนํามาซึง่ เกียรติ ชือ่ เสียง ความภาคภูมิใจ คุณธรรม ความดี แตเมือ่
เวลาผานมาจวบจนถึงปจจุบนั ความรูสึกทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จิตสํานึกแหงความภาคภูมใิ จ
นัน้ เจือจางลงไปมาก ทําอยางไรความรูส กึ เหลานีจ้ งึ จะกลับคืนมาอีกครัง้
ในบานเราเมืองเราความพยายามในการพัฒนาวิชาชีพครูทม่ี ี อยูข ณะนีเ้ มือ่ เทียบกับอารยประเทศ
ยังไมเพียงพอและไมเปนระบบ ระเบียบทีเ่ ห็นผลในทางปฏิบตั เิ ดนชัดนัก ไมวา จะเปนเรือ่ งการพัฒนาหลัก
สูตรฝกหัดครู การพัฒนาครู ตลอดจนการเกือ้ หนุนครู ฯลฯ แตปจ จุบนั ก็เปนทีน่ า ดีใจวามีหนวยงานรวม
มือทีจ่ ะพัฒนาครูดว ยวิธตี า งๆ ยกตัวอยางเชน โครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวตั น โดยความรวมมือ
ของธนาคารกสิกรไทย ซึง่ เปนภาคเอกชนไดรว มปลูกจิตสํานึกของคนไทยตอการศึกษาไทย ปรับเปลี่ยน
ความคิดของความเปนนักเรียนที่จะตองเปนผูใฝรูใฝเรียนดวยตัวของตัวเองไดไมตองรอใหครูมาปอนความ
รูใ หเทานัน้ และครูมาเปนผูก ระตุน และชีแ้ นะ
แนวทาง สรางกระบวนการเรียนรูท เ่ี ปนการเรียนให
เรียนรูเ ปน (Learning how to learn) นอกจากนีส้ านั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ผูน ําในฐานะ
คลังสมอง (Think Tank) ไดจัดตั้งสํานักงานโครงการพิเศษเพือ่ การปฏิรปู การฝกหัดครู พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (สปค.) ไดวางกลไกการพัฒนาทีน่ า สนใจไว อาทิ โครงการครู รุน ใหมทม่ี งุ สนับสนุน
ใหครูมกี ารพัฒนาตนเอง
โดยครูทไ่ี ดคดั เลือกจะไดรบั เงินพิเศษเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม 5,000 บาท
ตอเดือน เปนระยะเวลา 3-5 ป โครงการคูปองวิชาการที่ ครูจะไดกลับไปเปนนักเรียนอีกครัง้ และเลือกทีจ่ ะ
เรียนรูด ว ยตัวเอง ตลอดชีวิตการเปนครู โครงการราชวิทยาลัยครุศาสตรเพือ่ สรางชุมชน ทางวิชาการวาง
มาตรฐานสงเสริมองคความรูท างการศึกษา สรางศักดิ์ศรีและศรัทธาในวิชาชีพครู การกอเกิดโครงการทัง้
หลายเหลานีเ้ กิดจากความรวมแรงรวมใจของหลายๆ ฝายอยางตั้งใจทําฝนของเราใหเปนจริง
จึงเปนนิมิตหมายที่ดีที่จะเห็นความพยายามที่จะสรางกระแสแหงการพัฒนาครูรุนใหมเขาสูวงการ
ศึกษาไทย แตอยางไรก็ตามมีหลายฝายดวยกันมองวาการแกไขอะไรๆ ตางๆ เหลานี้ โดยการตกแตง ตัด
ปะ เพียงเล็กๆ นอยๆ คงไมสามารถทําตอไปอีกไดแลว เพราะโครงสรางทีห่ มักหมมยากตอการเขาใจและ
สางใหออกนัน้ เปนอุปสรรคเสียยิง่ กวาการสรางใหมเสียอีก และคงถึงเวลาเสียทีที่จะตอง “ลางปาชา” ตอ
ระบบสังคมครูไทยดํารงไว ซึง่ ครูรนุ ใหมทม่ี คี วามใหมอยูใ นความเกาทีม่ คี ณ
ุ คาทัง้ หลาย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนอีกทางเลือกหนึง่ ของความแข็งแกรงของวิชาชีพ “ครู” การออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : อีกหนทางสูค วามสําเร็จในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู การ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนวิธีหนึ่งที่สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหมีมาตรฐานเชน
เดียวกับวิชาชีพอืน่ ๆ และ อารยประเทศ อีกทัง้ ยังเปนแรงจูงใจใหผมู คี วามรูค วามสามารถเขาสูว ชิ าชีพ
ครู รวมไปถึงการกรองคนทีจ่ ะเขาสูว ชิ าชีพครูอกี ดวย นําไปสูก ารกระตุน เรงเราใหครูพฒ
ั นาตนเองทัง้ ดาน
ความรูแ ละคุณภาพการทํางานของตนใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ดวย
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เพราะเหตุใด : การออกใบประกอบวิชาชีพครูทําไมไม “เกิด” เสียที หลายฝายสนับสนุนใหมี
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แตเนือ่ งจากการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากจะ
ตองยกรางปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ทั้งฉบับแลว ยังมีเงือ่ นไขในการจัดตัง้ องคกรทีจ่ ะ
ออกใบประกอบวิชาชีพ ครูเปนอิสระ หรือเพิม่ เติมจากองคกรของคุรสุ ภา ทําใหมกี ารมองหาแนวทางอืน่ ที่
สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูได และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดยไมตอ งแกกฎหมายหรือทําได
ภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488 ในปจจุบันได โดยเมือ่ พิจารณาแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา ขอ 3 โดยเนนให
มีการปฏิรูประบบการผลิตครู มุง ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต การฝก อบรมและการพัฒนาครู
ประจําการใหมศี กั ยภาพเพือ่ พัฒนากระบวน การเรียนรูแ ละอบรมสัง่ สอนผูเ รียนใหมคี ณ
ุ ภาพ สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข รวมทัง้ พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชัน้ สูงเปนทีย่ อมรับ
และยกยองในสังคม ซึง่ ในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไมไดกลาวถึงการ
ออก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เหมือนทีก่ าหนดไว
ํ
ในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535-2539)และคุรสุ ภายังไมประกาศใชแผนพัฒนาวิชาชีพครูของคุรสุ ภา (พ.ศ. 2540-2544) ความไมชดั
เจนดังกลาวจึงมีผลทําใหสถาบันการผลิตครู หนวยงานใชครู ใหความรวมมือกับคุรสุ ภาในเรือ่ งการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไมเต็มที่ ไมวาจะเปนการจัดตั้งองคกรและใชบุคลากรรวมกัน หรือแมกระทัง่
การจัดตั้งงบประมาณมาดําเนินการ
จากปญหาทีไ่ ดศกึ ษาแลวนัน้ คุรสุ ภาในฐานะเปนองคกรวิชาชีพไดตระหนักถึงสิง่ เหลานีแ้ ละมองวา
ความสัมพันธระหวางครู อาชีพครู และองคกรวิชาชีพครูเปนสิง่ ทีแ่ ยกกันไมออก องคประกอบทั้งสามจะ
ตองประสานกันอยางใกลชิด ดังนั้น คุรุสภาจึงจําเปนตองแสดงบทบาททางดานควบคุมสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครูเพือ่ ใหวชิ าชีพครูแข็งแกรง สรางขวัญและกําลังใจใหแกครูเพือ่ ใหครูเปนทีย่ อมรับในสังคม จึงได
จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูขน้ึ ในระหวางวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2523 ทีโ่ รงแรมไทยโฮเต็ล
กรุงเทพฯ ซึง่ ถือวาเปนความเคลือ่ นไหวอยางเปนทางการ และเปนความตืน่ ตัวของครูไทยครัง้ แรกทีอ่ ยาก
จะใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการออกใบประกอบวิชาชีพครูเปนเปาหมายหลักของโครงการยก
ระดับมาตรฐานวิชาชีพครูนน้ั เพราะถือวาเปนวิธกี ารทีใ่ หหลักประกันแกสงั คมทีด่ ที ส่ี ดุ ในการทีจ่ ะไดครูทด่ี ี
มีประสิทธิภาพเชนเดียวกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอืน่ ๆ เพือ่ ใหเขาสูม าตรฐาน 8 ประการ คือ เพือ่
เปนหลักประกันการมีครูดี มีประสิทธิภาพใหแกนกั เรียนและสังคม เพือ่ ยกระดับฐานะอาชีพครูเปนวิชาชีพ
ชัน้ สูงอยางแทจริง เพือ่ รักษามาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนทีย่ อมรับจากสังคม เพือ่ ใหครูตอ งพัฒนาความรู
ความสามารถตลอดกาล เพือ่ ลดจํานวนครูผหู ยอนสมรรถภาพลง เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจใหครูที่ดีจูงใจ
ใหผมู คี วามรูค วามสามารถเขาสูอ าชีพครู เพือ่ สงเสริมการศึกษาใหเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพือ่ คุม ครองปองกันวิชาชีพครู
คุรุสภาไดเสนอความคิด การตืน่ ตัวในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไววา เปนเพียงวิธกี าร
หนึง่ ทีส่ ถาบันวิชาชีพจะใชสาหรั
ํ บการควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพ ใชสําหรับเปนเครือ่ งมือในการทีจ่ ะสราง
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สรรคจรรโลงมาตรฐานวิชาชีพ แตไมใชวิธีเดียว หลายวิชาชีพเขาอาจจะไมออกใบอนุญาต แตเขาก็ทําไดใน
ระดับหนึง่ แตถา จะใหดกี ารทีม่ ใี บอนุญาตประกอบอาชีพในลักษณะทีเ่ ปน License แตในภาษาทางวงการ
วิชาชีพจะเรียกวา Certification ซึง่ จะใหกบั คนทีจ่ ะเขาสูอ าชีพ สวน Accreditation เขาจะใหกบั สถาบันที่
มีหนาทีผ่ ลิตคนใหมคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมีการศึกษาอบรมไดตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรูความสามารถ
ทักษะ เจตคติที่เหมาะสม ก็ใหใบอนุญาตไปเปนการวางมาตรการการประกอบวิชาชีพเสียตัง้ แตประตูเขา
แตในอดีตเราเปดประตูใหเขามาเลย คนทีไ่ มตอ งเรียนมาตามมาตรฐานวิชาชีพก็เปนครูได และเราก็หวังวา
เขามาแลว เราคงจะมีปญ
 ญาพัฒนาใหเขาสูม าตรฐานวิชาชีพ ในทีส่ ดุ ก็ไมไดมกี ารพัฒนา ก็ไมได มีมาตร
ฐานอะไรเขามาแลวก็อยูไ ป เพราะฉะนัน้ การทีม่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยตรวจสอบเปนบัตรผาน
ประตูเพือ่ ใหคนทีจ่ ะเขามาบริการในวิชาชีพ ”ครู” เปนผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตัง้ แต
แรก ก็คือ การประกันบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแกประชาชน เพราะฉะนัน้ คนก็จะถามตลอดเวลาวา
1.ครูจะไดอะไรถาหากวามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.ประชาชนจะไดอะไรถาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรือ่ งประชาชนจะไดอะไรทําใหเยาวชนผูไ ดรบั โอกาสทางการศึกษา
ไดรับบริการจากบุคคลที่มี
ความรูความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพไดหลักประกันทีแ่ นนอน ในขณะเดียวกันบรรดาครู
ทัง้ หลายครูใหมไมนา เปนหวง เพราะถาออกมาตรฐานวิชาชีพครูไดนน้ั เชือ่ เหลือเกินวาสถาบันฝายผลิตจะ
ตองปรับตัวตามมาตรฐานที่ ทางสถาบันวิชาชีพกําหนดมิฉะนัน้ คนจบใหมไมไดรบั ใบอนุญาต สวนวิธี
การใหใบอนุญาตเปนรายละเอียดตองพิจารณาตอไป ซึง่ จะนําไปสูจุดเริ่มตนสําคัญของการปฏิรปู
หลายฝายมีความตองการและสนับสนุนมานานแสนนานแลวเห็นไดจากงานวิจยั ตางๆ
ทีม่ งุ หา
ความจริงของความตองการดังที่ นุกลู ตันริยงค (2525) ทําวิจยั เรือ่ ง ความคิดเห็นของครูประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานครตอการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจยั พบวา ครูสว นใหญเห็นวา สถาบัน
วิชาชีพครูจะตองสงเสริมและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูและเห็นวา
ควรดําเนินการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเชนเดียวกันกับหนวยควบคุมและสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพอืน่ ๆ และ บุญเหลือ พูลทอง
(2525) ทําวิจยั เรือ่ ง บทบาทของคุรสุ ภาเกีย่ วกับการสงเสริมดานวิชาการ เพือ่ ออกใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพครูตามการรับรูข องครูผลการวิจยั พบวา ครูสว นใหญเห็นวา ปจจุบนั วิชาชีพครูไมเปนทีย่ อมรับของ
สังคมเทาที่ควร จึงควรยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหสงู ขึน้ และมีการออกใบอนุญาตแกผปู ระกอบวิชา
ชีพครู และ คุรุสภาควรปรับปรุงบทบาทให สมกับเปนสถาบันวิชาชีพครูดว ยการสงเสริมดานวิชาการแก
ครูโดย แทจริง สําหรับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ดวยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดมีผู
สนใจทําการศึกษาวิจยั ในเรือ่ งนี้ พบวาครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสวนใหญเห็นวาควรใหมี
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเห็นควรใหมกี ารจัดตัง้ สถาบันวิชาชีพครูขน้ึ (นพคุณ เคนพรม ;
2524, จักรพันธ กวดกิจการ ; 2526) และจากรายงานการสํารวจภาวะทางการศึกษาของประเทศ พ.ศ.
2525 สํานักนายกรัฐมนตรี ในเรือ่ งขอเสนอแนะของการฝกหัดครู เสนอใหผทู ม่ี ใี บประกอบวิชาชีพครูเทา
นัน้ ทีจ่ ะเปนครูได
แมแตคณะกรรมการคุรสุ ภาจังหวัดสวนใหญกเ็ ห็นดวยอยางมากในเรือ่ งการออกใบ
ประกอบวิชาชีพครู (วิจิตร ชํานาญดี, 2536)
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ใบประกอบวิชาชีพครูจึงเปนเสนทางสายหนึ่งอันจะนําไปสูรสชาติใหมที่สดใสกวาเดิมเปน
การพัฒนาใหเกิดคุณภาพ โดยการจูงใจใหผมู คี วามรูค วามสามารถเขาสูว ชิ าชีพครู และปองกันผูที่ไมได
ผานการศึกษาวิชาชีพครูเขาสูว ชิ าชีพครู อีกทัง้ เปนการกระตุน ใหครูเรงพัฒนาตนเองทัง้ ในดานความรูแ ละ
คุณภาพกระบวนการ
การเรียนการสอนเพือ่ ปรับระดับและเงินเพิม่ พิเศษไดจากความเปนครู สงเสริม
ขวัญและกําลังใจครู ยกยอง เผยแพรคุณความดีของครูทุกรูปแบบเจตคติที่ดีของสังคมตอวิชาชีพครู ซึ่งสิ่ง
ทีเ่ ราจะพบตอไปก็คอื วิชาชีพครูไมใชวชิ าทีส่ ามารถเปนไปไดงา ยๆ อีกตอไป ตองถึงพรอมดวยคุณสมบัติ
และความสามารถ บูรณาการความคิดอันแยบยลในทุกระดับการศึกษา ครูไทยจะเหมือนคอมพิวเตอรท่ี
“ตกรุน” อยางรวดเร็ว และถาพบวาเครือ่ งนัน้ ไมผา นการปรับระดับ ซึง่ ก็คอื ขาดการพัฒนาขีดความรูค วาม
สามารถและการยกระดับจิตใจ ซึง่ อาจจะถูก นําไปเก็บไวในกรุพพิ ธิ ภัณฑหรือนําไปทําลายเลิกใชประโยชน
นัน้ อีก ตอไป ใบประกอบวิชาชีพครูจงึ ถือวาเปนเกณฑมาตรฐานการยกระดับวิชาชีพ โดยสามารถกลั่น
กรองผูประกอบวิชาชีพครูใหเปนปูชนียบุคคลไดโดยแทจริงและเพื่อใหวิชาชีพครูเปนกุญแจแหงความ
สําเร็จทีไ่ ขประตูไปสูก ารพัฒนาประเทศในอนาคต
1.4เสนทางสูความสําเร็จ
กระแสโลกาภิวตั นทเ่ี ปลีย่ นแปลงหลายสิง่ หลายอยางทําให
เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบของ
ประเทศทัง้ หลาย และในอนาคตคงไมไดขึ้นอยูกับความรํ่ารวยของทรัพยากรธรรมชาติแตอยางเดียว หาก
แตขน้ึ กับความพรอมดานกําลังคนคุณภาพและเทคโนโลยีดวย จากตัวอยางของประเทศมหาอํานาจทัง้
หลายทีล่ ว นแตมปี ระชากรทีม่ ี การศึกษาสูง และมีการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีสงู ทัง้ สิน้
ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆ จึงตระหนักถึงความสําคัญและพยายามทีจ่ ะแกไขปญหาของการศึกษา
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานประเทศใหทดั เทียม ครูเปนปจจัยแหงความสําเร็จโดยรวมของการพัฒนาการศึกษา
ถาเปรียบครูเปนดัง่ แมปแู ลวนักเรียนก็เปนดัง่ ลูกปู ซึง่ เมือ่ แมปเู ดินอยางไร ลูกปูจะเดินตามในลักษณะเดียว
กันไมผนั แปรแนนอน ฉะนัน้ ยุคแหงการปฏิรปู การศึกษาการแกไขปญหาครู เปลีย่ นใหเกิดภาพลักษณใหม
เปนครูคุณภาพ
“ครูคุณภาพ” ดัชนีบงชี้ความมีคุณภาพ คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการพัฒนาครู
อยางตอเนื่องโดยมีการ ตอบแทนตามคุณภาพเปนแรงจูงใจ
(สานปฏิรปู , ประจําเดือน เม.ย. 2542)
ประเด็นในเรือ่ งปฏิรปู การศึกษาอยูใ นขณะนี้ ถาเราไมปฏิรปู ทีต่ วั ครูใหไดเสียกอนแลว เรือ่ งอืน่ ก็
ยากทีจ่ ะไปทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได เพราะเราไมเชือ่ วาคนไมดจี ะมาสอนใหคนอืน่ ดีได คน
ขีเ้ กียจจะมาสอนใหคนอืน่ ขยันได ดวยเหตุผลเดียวกัน คนโงจงึ ไมอาจทีจ่ ะมาสอนใหคนอืน่ ฉลาดได ลูกปู
คงไมบังอาจปฏิวัติแมปูฉันใด จึงจะปวยการทีจ่ ะไปพูดเปลีย่ นตัวเองฉันนัน้ ถึงเรือ่ งใหครูปรับในเมือ่ ระบบ
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ดีแตพดู ไมมพี ลังทีจ่ ะทําใหความจริงปรากฏออกมาได นํ้าตา ก็คงจะเปอ นหัวเขาขางขวาผูท เ่ี กีย่ วของกับ
วงการศึกษาไทยตลอดไป (สุทธินนั ท ปรัชญพฤธิ,์ 2542)
สําหรับประเทศไทยความพยายามครัง้ ลาสุดทีจ่ ะแกไขปญหาดังกลาว คือ การใชมาตรการทาง
กฎหมายเพือ่ ชวยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหกลับมาเปนทีย่ อมรับของสังคมอีกครัง้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ฉบับปจจุบัน)บรรจุไวชดั เจนใหมกี ารพัฒนาวิชาชีพครู ดังกลาวไวใน มาตรา
81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูค คู ณ
ุ ธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
สรางความรูและปลูกฝงจิตสํานึกทีถ่ กู ตอง
เกีย่ วกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัด
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ขณะเดียวกันพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็มีการตราหมวดวาดวยเรื่องครู
คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษาไวเปนเฉพาะโดยมีมาตรการตาง ๆ รวม 6 มาตรา ซึง่ มีสาระ
สําคัญ คือ สงเสริมใหกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีเหมาะสมกับเปนวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันทีท่ าหน
ํ าที่ผลิตและ
พัฒนาครู ใหมคี วามพรอมอยางตอเนือ่ ง(มาตรา 52) ใหมอี งคกรวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษามีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ
ในกํากับของกระทรวงมีอานาจ
ํ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ใหครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ๆ ทัง้ รัฐและเอกชนมีใบประกอบวิชาชีพ (มาตรา 53) ใหมีองคกรกลางบริหาร
งานบุคลากรของขาราชการครู โดยกระจายอํานาจการบริหารงาน (มาตรา 54) การมีกฎหมายวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทน เพือ่ ใหมรี ายไดทเ่ี พียงพอและ เหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพใหมกี องทุนสง
เสริมและ พัฒนาครูเพือ่ จัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริม่ สรางสรรคผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติ
(มาตรา 55) พัฒนามาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของราชการ หรือ
พนักงานของรัฐในสถานศึกษา ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล (มาตรา 56)
ใหระดมทรัพยากรบุคคล
ของชุมชนใหมสี ว นรวมจัดการศึกษา (มาตรา 57)
แมในตอนพิจารณารางพระราชบัญญัตฯิ
ยังมีการถกเถียงในสภาผูแ ทนราษฎรอยูแ ตพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นีน้ น้ั ทําใหสามารถเห็นความเปลีย่ นแปลงในความสําเร็จของ การ
ยกระดับวิชาชีพนี้ไดในอนาคต ทามกลางความยินดีทม่ี กี ฎหมายแมบททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศ
หลังจากทีม่ กี ารกอตัง้ โรงเรียนอยางเปนทางการครัง้ แรกเมือ่ กวา 120 ปทผ่ี า นมา และหวังกันวาพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับนีจ้ ะนําไปสูก ารปฏิรปู การศึกษาอยางแทจริงในอนาคต แต
พลันทีเ่ อกสาร
“ชําแหละ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ” โดยวุฒพิ งษ เพรียบจริยวัฒน นักวิชาการอิสระ
กลาวถึง พ.ร.บ.นีว้ า “เกาไมถกู ทีค่ นั ” และชีใ้ หเห็นจุดออนในเรือ่ งวิธกี ารทํางานและใบประกอบวิชาชีพครู
วา การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ กองทุนหรือหนวยงานกลางแทนและการกํากับดูแลดวยการออกใบ
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อนุญาต วิธคี ดิ และวิธกี ารลวนยังเปนระบบราชการเกือบทัง้ สิน้ อีกทั้งการบังคับใหครูและผูบริหารสถาน
ศึกษา ของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้ จะเปนกําแพง ปดกั้นสมองใหมที่ดีกวาไมให
เขามาสูร ะบบ อีกทัง้ ศันสนีย จะสุวรรณ ศูนยพฒ
ั นศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอมุมมองวา การ
ใช
ใบประกอบวิชาชีพครูเพือ่ พัฒนาคุณภาพครูนน้ั เปนวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ จริง หรือไม และผลทีอ่ อกมาจะเปน
ไปตามคาดหมายหรือเปลา
เพราะเปนการนําผลที่ไดจากการผลิตมาปรับปรุง โดยไมไดปรับปรุงทั้ง
กระบวนการผลิต กลาวคือการตั้งเกณฑสําหรับคนทีอ่ อกไปประกอบอาชีพครู จากคนทีเ่ รียนจบแลวโดยที่
ไมไดพจิ ารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตร กิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลในการผลิตบัณฑิตครู ซึง่
ทําใหหลายคนตองหันกลับมาพิจารณา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติอยางถีถ่ ว นอีกครัง้
การพัฒนาอาชีพครูเปนการพัฒนาทีเ่ ปนความสําคัญ
แตถูกลืม (เอกสารประกอบการเสวนา
วิชาการ “วิวฒ
ั นาการและ
ทางเลือกนโยบายการครุศกึ ษาของรัฐบาลไทย” โดยศูนยพฒ
ั นศึกษา
ศูนยวจิ ยั นโยบายการศึกษา ฝายวิชาการและวิจยั คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541)
นโยบายของคณะรัฐบาลสมัยที่ 5, 6, 7 ระหวางปลายป พ.ศ. 2476 ถึงปลายป พ.ศ. 2480 ไดมีการกลาว
ถึงวิชาชีพครูแตกไ็ ดวา งเวนไป 55 ป ที่รัฐบาลมิไดใหความสําคัญในเรือ่ งนี้ แตอยางไรก็ตามในการจัดการ
ศึกษาดานการฝกหัดครูกไ็ ดมกี ารพัฒนาอาชีพครู ตอมาไดมีพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และมีการจัด
ตัง้ คุรสุ ภาขึน้ เพือ่ เปนองคกรวิชาชีพครู แสดงใหเห็นวารัฐบาลในระยะนัน้ ก็ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
อาชีพครู แมวา จะไมไดเขียนไวเปนนโยบาย
เมือ่ มองออกไปนอกหนาตาง เราจะเห็นเพือ่ นบานใกลไกลที่ เจริญแลวลวนแตมีการยกระดับมาตร
ฐานวิชาชีพดวยการมี
ใบประกอบวิชาชีพทัง้ สิน้ ยกตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ญีป่ นุ
ฮองกง เปนตน เพราะชีใ้ หเห็นวาการมีใบประกอบวิชาชีพ ไดนน้ั ตองเปนวิชาชีพชัน้ สูงทีเ่ ปนทีย่ อมรับของ
ประชาชนและสังคม ใบประกอบวิชาชีพครูนบั วามีสว นสําคัญมากทีย่ กระดับอาชีพครูใหกลับมามีภาพ
ลักษณของปูชนียบุคคลที่สังคมยกยองและศรัทธาดังในอดีต อีกทัง้ เพือ่ แสดงถึงความเปนมาตรฐานสากล
เดียวกันกับ
อารยประเทศในการปฏิรปู การศึกษา เพือ่ ใหคนในชาติของตนมีความถึงพรอมรับกับ
สถานการณตางๆ ไดอยางดี และสามารถนําตนเองขึน้ สูเ วทีเศรษฐกิจโลกไดโดยไมถกู น็อคอยูก ลางเวที
วันแหงความหวัง ความสําเร็จทีห่ ลายคนบอกวาเมือ่ ไรจะโคจรมาถึงประเทศไทย มาถึงครูไทยเสีย
ที วันนีน้ บั ถอยหลังไปอีก
ไมกว่ี นั ประเทศไทยและครูไทยของเราจะไดยม้ิ จนแกมปริในความพยายาม
การแกไขปญหากับเวลาทีร่ อคอยมาถึง วิชาชีพครูจะถูกพัฒนายกระดับดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อใหครูไทยมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากลและเปนวิชาชีพที่ใฝฝนของคนรุนใหมตอไปในอนาคต
ซึง่ วันนัน้ ชาติไทยก็จะไดยม้ิ จนแกมปริ
หลังจากวันแหงความหวัง วันนีว้ นั แหงความจริงทีใ่ นอดีต ไมเคยมี ความหวังจะเปนจริงไดมาก
ขึน้ ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนความสําเร็จเริม่
ตนของการเปลีย่ นแปลง ซึง่ คณะทํางานจะเสนอกระแส แหงการปรับปรุงทัง้ หลายไวในบทตอๆ ไป
หลายฝายใหการสนับสนุนความคิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษา และครู ดังทีน่ กั การเมืองนัก
ธุรกิจ และนักการศึกษาตางเห็นความสําคัญของการศึกษา (ฯพณฯ ชวน หลีกภัย, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,
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อมเรศ ศิลาออน และสิปปนนท เกตุทตั “หากเมือ่ วานไมมคี รู” ครูแหงชาติ 2541. สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541) ครูถวิล นอยเขียว ผูแ ทนครูทางภาคเหนือ ก็เปนอีกผูห นึง่ ทีแ่ สดงความ
เชือ่ มัน่ วา “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะทําใหครูมคี ณ
ุ ภาพขึน้ ” (ครูคุณภาพครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
สานปฏิรูป. เมษายน,2542) เมือ่ หลายฝายเห็นดวยเชนนีแ้ ลวประกอบกับการสนับสนุนการจัดตัง้ กองทุน
และการออกกฎหมายรองรับอยางนีแ้ ลว ความสําเร็จจะไปไหนเสียตองเปนจริงไดอยางแนนอน
สําหรั บ บทบาทของการออกใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู อั น ส ง ผลต อ กระบวนการผลิ ต ครู
กระบวนการใชครู กระบวนการพัฒนาครู เงินเดือนและคาตอบแทนอันคาดหวังทีจ่ ะสงผลตอคุณภาพของ
นักเรียนและความแข็งแกรงทางวิชาชีพครูดงั แสดงในรูปตอไปนี้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กระบวนการผลิตครู

กระบวนการพัฒนาครู

กระบวนการใชครู

เงินเดือนและคาตอบแทน

นักเรียนและวิชาชีพครู
รูปที่ 1 บทบาทของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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บทที่ 2 พัฒนาการของการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทย
2.1 ยุคกอนมีพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488
กอนการจัดตัง้ คุรสุ ภาขึน้ ประมาณ พ.ศ. 2430 การศึกษาเลาเรียนในประเทศไทยเจริญกาวหนา
มากขึน้ ในแวดวงผูป ระกอบวิชาชีพครู
ไดมกี ารรวมตัวกันเพือ่ จัดกิจกรรมสงเสริมความรูใ หแกครูใน
ลักษณะของสมาคม โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
สมัยเปนวิทยาทานสถาน
หลังจากทีไ่ ดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาใหจดั ตัง้
กรมศึกษาธิการขึน้ ประมาณ พ.ศ.
2430 กิจการของ
กรมศึกษาธิการในระยะนัน้ มีโรงเรียนสังกัดทัว่ ประเทศ 34 แหง
มีครู
81 คน และมีนกั เรียน 1,994 คน ใน พ.ศ. 2435 จึงทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศตั้งกระทรวง
ธรรมการและในระยะ 3-4 ปตอ มาทางราชการไดจดั การศึกษาใหเจริญกาวหนายิง่ ขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพฯ
และหัวเมืองทัง้ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร ซึง่ สมัยนัน้ เรียก โรงเรียนเชลยศักดิ์ ตอมาใน พ.ศ.
2438 ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติมระเบียบการสอบไลหนังสือไทย ตามพระราชบัญญัตกิ ารสอบวิชา พ.ศ.
2433 เปนประโยค 1 แบงเปน 3 ชัน้ และประโยค 2 แบงเปน 3 ชัน้ มีวชิ าทีส่ อบสูงขึน้ และหลายวิชา
นอกจากวิชาพืน้ ๆ คือ อานเขียนตามคําบอก ลายมือ ไวยากรณ เลข (บวก ลบ คูณ หาร) แลวยังมีวชิ า
นารูเ รือ่ ง รางกายของเรา
พระราชพงศาวดาร เรียงความ ยอความ เลขคณิต (สูงขึน้ ) ฉะนั้น จึงมี
ความจําเปนตองมีการประสิทธิประสาทความรูใ หมๆ ใหแกครูยง่ิ ขึน้ ตลอดจนตองมีการอบรมครูใหรู
วิชาครูและวิธีสอนดวย
สมัยนัน้ มีครูทไ่ี ปเรียนทางวิชาการศึกษา (วิชาครู) มาจาก
ตาง
ประเทศเพียงไมกค่ี น ครูเหลานีเ้ องทีน่ ําวิชาซึง่ ตนเรียนมาเผยแพรใหแกครูในประเทศใหมคี วามรูย ง่ิ ขึน้
จึงไดเปดการอบรมครูขน้ึ เปนครัง้ แรกที่ "วิทยาทานสถาน" ใน พ.ศ. 2438 ผูอบรมครูคนแรกคือ
เจาพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ซึง่ ขณะนัน้ ยังเปน นายสนัน่
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วิทยาทานสถานนี้ เจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรกเปนผูจ ดั ตัง้ ขึน้ ตั้งอยูที่สี่
กัก๊ พระยาศรี ใกลหาง แอลยีริกันตี ณ สถานทีน่ ไ้ี ดจดั ใหมกี ารชุมนุมเชือ้ เชิญผูม คี วามรูม าบรรยาย
เรื่องตางๆ ตอมาไดยายไปตั้งที่โรงเลี้ยงเด็ก หรือ
โรงเรียนสายสวลีสณ
ั ฐาคาร (สํานักงาน
เลขาธิการ คุรุสภา, 2536) จึงนับวาวิธกี ารของวิทยาทานสถานเปนตนเคาของการแสดงปาฐกถา ณ สา
มัคยาจารยสมาคม
สมัยเปนสภาไทยาจารย
ตอมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 นายตรวจแขวง (ศึกษา) แขวงบางกอกนอย จังหวัดธนบุรี
ไดรับอนุญาตใหตั้งสภาสําหรับอบรมและประชุมครูขน้ึ ทีว่ ดั ใหมวนิ ยั ชํานาญ (วัดเทพผลู) ในแขวงบาง
กอกนอย จังหวัดธนบุรี โดยใชชอ่ื สถานทีน่ ว้ี า "สภา ไทยาจารย" เปดทําการสอนครูทกุ วันพระซึง่ เปนวัน
หยุดราชการ โดยนายตรวจแขวงเปนผูส อนเอง และในป พ.ศ. 2443 นี้ หนังสือพิมพวทิ ยาจารยซง่ึ
เปนหนังสือพิมพฉบับแรกของครู ก็ไดจดั พิมพขน้ึ ในเดือนพฤศจิกายน (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา,
2528)
สมัยเปนสามัคยาจารย
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ป พ.ศ. 2445 ทางราชการคือกรมศึกษาธิการ ไดตง้ั สถานทีป่ ระชุมอบรมและสอนครูขน้ึ ณ โรง
เรียนทวีธาภิเศก ในบริเวณ วัดอรุณราชวราราม จังหวัดธนบุรี ใหชอ่ื วา "สามัคยาจารยสโมสรสถาน"
มีเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) อธิบดีกรมศึกษาธิการเปนสภานายกคนแรก
มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ครัง้ แรกประชุมกันเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2445 การประชุมครั้งสุดทาย ณ
สถานทีน่ ค้ี อื ครั้งที่ 26 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2446 จากนัน้ ไดยา ยทีต่ ง้ั ของสามัคยาจารยสโมสรสถาน
ไปตัง้ อยูโ รงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร หรือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปจจุบนั ตอ
มาเมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2447 กรมศึกษาธิการจึงไดจดั ตัง้ สถานทีอ่ บรมและประชุมครูแหงนีเ้ ปน
รูปสมาคมชื่อ "สามัคยาจารยสมาคม"
สามัคยาจารยสมาคม เริ่มดําเนินกิจการเมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2447 นับเปนสมาคมทีด่ าเนิ
ํ น
กิจการเพือ่ ครูในเรือ่ งตางๆ อยางกวางขวางเปนบอเกิดแหงศิลปวิทยาสําหรับครู เปนทีช่ มุ นุมครูเพือ่
ปรึกษาหารือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของดวยการศึกษา เปนทีช่ มุ นุมสอน ฝกหัดอธิบายหรือแสดงศิลปวิทยาแก
สมาชิกที่ประสงคจะฝกหัดเลาเรียน และนอกจากจะเปนแหลงของวิทยาการแลว
ยังใชเปนสถานที่
สังสรรคสโมสร การกีฬา ดนตรี และการบันเทิงสําหรับสมาชิกดวย
ในระยะเริม่ แรกสามัคยาจารยสมาคมมีสมาชิกรวม 213 คน ภารกิจหลักทีจ่ ดั บริการสมาชิก
เชนการแสดงปาฐกถาพิเศษ การสอนภาษาอังกฤษ วิชาดนตรี วิชาชุดครู สโมสรแหงนีม้ ี
หอ
ประชุมใหญ หองประชุมเล็ก หองสมุด หองนัง่ เลน สถาน
ฝกซอมดนตรี สถานฝกหัดการชาง
หองอาหาร สวนบริเวณนอกอาคารไดจดั เปนสนามกีฬากลางแจง เชน เทนนิส แบดมินตัน สถานทีน่ ไ้ี ด
ทําใหครูในกรุงเทพฯไดรจู กั กัน ปลูกความสามัคคี ควบคูไปกับการสงเสริมความรูสาหรั
ํ บสมาชิกในตาง
จังหวัดก็ไดรับ ความรูโ ดยทางหนังสือนิตยสารของสมาคม คือ "หนังสือพิมพ
วิทยาจารย" ซึง่ เดิม
เปนของโรงเรียนฝกหัดอาจารย โดยไดรบั มอบกรรมสิทธิจากกรมศึกษาธิการ มาตั้งแตเดือนมกราคม
2447 ผูใ ดทีเ่ ขาเปนสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมจะสงหนังสือวิทยาจารยเปนการใหเปลาดวย
สามัคยาจารยสมาคมไดรับเกียรติอยางสูง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั เมือ่ ยัง
ดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธสยามมกุฎราช-กุมาร มีพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ทรงรับสามัคยาจารยสมาคมอยูใ นพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแต พ.ศ. 2448 ตลอดมา จึง
เปนสมาคมทีเ่ ชิดหนาชูตาสูงสงแหงหนึง่ ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจา อยูห วั ทุกพระองคนบั
แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั มาก็ไดเสด็จพระราชดําเนินมาประทับทอดพระเนตรละคร
หรือทรงฟงปาฐกถาพิเศษทีส่ ามัคยาจารยสมาคมหลายครัง้ กิจการ ไดดําเนินมาตามวัตถุประสงคดัง
กลาว มีความเจริญเพิม่ พูน ความรูและความสามัคคีใหแกครูดวยดีมาเปนเวลา 40 ปเศษ
มี
จํานวนสมาชิกประมาณ 3,000 คน เมือ่ ประเทศไทยตองประสบภาวะคับขันในมหายุทธสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประเทศไทยไดรบั ความกระทบกระเทือน กรุงเทพมหานครไดรบั ภัยทางอากาศหลายครัง้ หลาย
หนสมาคมจึงตองอพยพพัสดุสง่ิ ของไปนอกเมือง ครั้นถึง พ.ศ. 2488 เมือ่ สิน้ ภาวะสงครามแลว ทาง
สมาคมไดนําพัสดุ
สิง่ ของของสมาคมซึง่ ยายไปเก็บไวนอกเมืองชัว่ คราวกลับคืนมา ณ สถานทีเ่ ดิม
คือ ณ สามัคยาจารยสโมสรสถานในบริเวณโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย และเมื่อไดตั้งคุรุสภาขึ้นตาม
พระราชบัญญัติ ครูโดยใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เปนตนไปแลวกระทรวงศึกษาธิ
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การจึงไดตกลงใหรวมกิจการและทรัพยสนิ ของสามัคยาจารยสมาคมเปนของคุรสุ ภา
และไดมกี าร
ประชุมใหญสามัคยาจารยสมาคมเปนครัง้ สุดทายเมือ่ วันศุกรท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 สามัคยา
จารยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภจงึ สิน้ สภาพในวันนัน้ (สํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา, 2536)
2.2 ยุครุงอรุณของวิชาชีพครู (พ.ศ. 2488 -2522)
ถึงแมสมาคมวิชาชีพครูจะดําเนินการกาวหนารุง เรืองมาเกือบถึงศตวรรษ แตก็ประสบ
ความผันผวน เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจสังคมเสือ่ มโทรมหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทําให
ผูประกอบ
วิชาชีพครูไดรบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความฝดเคืองในการดํารงชีพ และความรูสึกถึงความไมกาว
หนาในอาชีพ ทําใหครูดีๆ ทีม่ คี วามรูค วามสามารถสูงจํานวนมากละทิง้ อาชีพครูหนั ไปประกอบอาชีพอืน่
ทําใหรัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หันมาหาทางแกปญ
 หาของครูอยางจริงจัง
ดังนั้นจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ขึ้น และ พ.ร.บ. นี้ มีผล
บังคับใชตั้งแต วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 สาระสําคัญของ พ.ร.บ. นี้ก็คือใหมีสภาใน
กระทรวงศึกษาธิการเรียกวา คุรุสภาเปนนิติบุคคล ใหครูทุกคนเปนสมาชิกคุรุสภา หนาทีข่ อง
คุรุสภาที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ มุงใหปฏิบัติหนาที่เดิมของสามัคยาจารยสมาคมดวยใน
เรื่องของวิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็ทาหน
ํ าทีใ่ หความเห็นเรือ่ งนโยบายการศึกษา
และการ
วิชาการศึกษาทัว่ ไปแกกระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน
สงเสริมฐานะของครู และครอบครัวครูใหไดรบั ความชวยเหลือตามสมควร สงเสริมความรู
และความสามัคคีของครู และที่สําคัญคือทําหนาทีแ่ ทน ก.พ. เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลครู
ขอนําตอนหนึง่ แหงบันทึกเรือ่ งพระราชบัญญัตคิ รู พ.ศ. 2488 ของ นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนัน้ ไดเขียนลงหนังสือพิมพวทิ ยาจารย เมือ่ พ.ศ. 2489 ตอนหนึง่ วา
การทีร่ ฐั บาล(ป พ.ศ. 2488) ไดดําริใหมพี ระราชบัญญัตคิ รูขน้ึ ก็ดว ยพิจารณาเห็นวาการศึกษา
ของชาติเปนสิง่ สําคัญยิ่ง
ของประเทศ เพราะเปนเครือ่ งวัดความเจริญและยังเห็นวา
การ
ศึกษาของประเทศยังเดินลาสมัยอยูม าก จํานวนพลเมืองทีม่ ี ความรูแ มแตชน้ั อานออกเขียนไดกย็ งั มี
เปอรเซ็นตตาอยู
่ํ ม าก
นับแตไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 เปนตนมา การศึกษา
ของประเทศยังอยูในสภาพที่ลมลุกคลุกคลาน มีการเปลีย่ นแปลงแกไข ไมหยุดหยอน การศึกษาของ
ชาติยง่ิ แกไขบอยเทาใด ก็ยง่ิ ทําความอลเวงและความไมแนนอนมาสูย วุ ชนของชาติมากขึน้ เทานัน้
กระทรวงศึกษาธิการถือวาเปนกระทรวงทีส่ าคั
ํ ญยิ่ง กระทรวงหนึง่ เพราะเปนกระทรวงทีผ่ ลิตคน
(ขาราชการ) ใหกบั กระทรวง ทบวง กรมอืน่ ๆ ทัว่ ไปหมด ไมวา จะเปนฝายทหารหรือพลเรือน ฉะนั้น ถา
จะพูดวากระทรวงศึกษาธิการเปนแมกระทรวงคงไมผดิ อะไรมากนัก
เดิมเราเคยถือวาเงินเปนเรือ่ ง
สําคัญ แตมาบัดนีเ้ ห็นจะไมมใี ครเถียงกระมังวาเงินมีความสําคัญนอยกวาคน เราจะไดยินคําวา
Corruption อยูท ว่ั ไป ฉะนั้น รัฐบาลครัง้ กระนัน้ จึงคิดทีจ่ ะปรับปรุงการศึกษาของชาติใหเปนไปอยาง
ถาวร แต เนือ่ งจากเปนระหวางสมัยสงครามโลกจึงไมสามารถปรับปรุงได ประกอบทัง้ ยังมีสง่ิ ทีเ่ ปน
อุปกรณอน่ื ทีต่ อ งปรับโดยรีบดวนกอน อะไรหมดสิ่งนั้นก็คือ ครู
การศึกษาของชาติหาไดอยูท ม่ี โี ครงการทีด่ เี ทานัน้ ไม แตเราตองมีครูดีดวย คือตองไดครูที่มี
ความสามารถในอันทีส่ อนเด็กทัง้ ในดานวิชาการ และในทางอบรมจิตใจ ซึง่ ประการหลังนีถ้ อื วาสําคัญที่
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สุด นอกจากนัน้ ครูยงั ตองรักอาชีพและฝกใฝในอาชีพของตน ไมใชสอนเพือ่ ใหแลวไปวันๆ หนึง่ ครูทจ่ี ะ
ใหมีคุณสมบัติ
ดังกลาวนีห้ าไดไมงา ยนักและยิง่ กวานัน้ แมทม่ี อี ยูแ ลวก็พยายามละอาชีพครูลา
ออกไปเพราะทนตอความเปนครูทม่ี เี งินเดือนนอยไมได จะเห็นไดงา ยๆ วา ผูที่สําเร็จการศึกษาออกมา
พรอมๆ กัน มีความรูเ ทากัน วันราชการเทากัน แตผทู ร่ี บั ราชการอยูใ นกระทรวงอืน่ จะไดรบั ตําแหนง
และอัตราเงินเดือนสูงกวาผูท ม่ี าสมัครเปนครูอยางเปรียบกันไมไดเกือบจะวารอยทัง้ รอย
ดวยเหตุนร้ี ฐั บาลครัง้ กระนัน้ จึงจับงานเรือ่ งครูกอ น และไดเสนอรางพระราชบัญญัติครู พุทธ
ศักราช 2488 ไปยังสภาผูแ ทนราษฎร และไดประกาศใชเปนกฎหมายแลว
เหตุใดจึงตองมีพระราชบัญญัติครู และพระราชบัญญัตคิ รูนม้ี ปี ระโยชนอยางไร คําถามนีอ้ าจมีผู
สงสัยและอยากรูก นั อยูม าก จนถึงกับไดมผี แู ทนราษฎรไดเสนอรางพระราชบัญญัติ ยกเลิกแตก็ไดตก
ไป
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ รูนไ้ี ดเกิดในสมัยขาพเจาเปน จากราชการไปแลวเปนสวนมาก ผูท ม่ี า
บริหารรุน หลังอาจไมทราบ เหตุผลดีขา พเจาจึงทําบันทึกนีข้ น้ึ ไวเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ ผูบ ริหาร
งานรุน หลังๆ ตอไป
หลักการใหญของพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 นีเ้ พือ่ ใหมคี รุ สุ ภาขึน้ และมีหลักการซึง่
เปนสาระสําคัญอยู
3 ประการคือ
1) เพือ่ ใหความคิดเห็นเปนสภาทีป่ รึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติ
2) เพือ่ ชวยยกฐานะของครู
3) เพือ่ ทําหนาทีแ่ ทน ก.พ.
คุรุสภาที่ไดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครูครั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคและอํานาจกวาง
ขวางมากกวาสามัคยาจารยสมาคม กลาวคือคุรุสภามีอานาจหน
ํ
าทีด่ งั ตอไปนี้
1) รับปรึกษาและใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรือ่ งนโยบายการศึกษาทัว่ ไป
2) ใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรือ่ งหลักสูตร แบบเรียน การสอน การอบรม การ
สอบไล และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
3) ควบคุมและสอดสองจรรยามรรยาทและวินยั ของครู พิจารณาลงโทษครูผปู ระพฤติผดิ ตลอด
จนพิจารณาคํารองทุกขของครู
4) รักษาผลประโยชนของครูและสงเสริมใหฐานะของครูเปนทีม่ น่ั คง
5) หาทางใหครูหรือครอบครัวของครูไดรบั การชวยเหลือและอุปการะตามสมควร
6) สงเสริมฐานะของครูในทางความรู ความประพฤติ ความสามัคคี และความเปนอยูข องครู
โดยใหมกี ารอบรม ปาฐกถา การเผยแพรความรู การสโมสรและอืน่ ๆ
7) ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนแทนคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน และแตงตัง้ อนุกรรมการขาราชการพลเรือนตางๆ แลวแตกรณีสาหรั
ํ บ
ขาราชการครู
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ที่ตั้งของคุรุสภา ไดใชที่ตั้งเดิมของสามัคยาจารยสมาคม
ในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยตั้งแตป
พ.ศ. 2488 เปนตนมา จนกระทัง่ ป พ.ศ. 2502 เมือ่ ไดทําการสรางหอประชุม
คุรสุ ภาและหอพักสมาชิกเสร็จพรอมกันในบริเวณวังจันทรเกษม หลังกระทรวงศึกษาธิการดานถนน
ประชาธิปไตยแลว จึงไดยายสํานักงานเลขาธิการ คุรุสภามา ณ ทีต่ ง้ั ใหมจนปจจุบนั
นายเยือ้ วิชยั ดิษฐ อดีตเลขาธิการคุรุสภาไดกลาวไวใน บทความเรือ่ ง "ความทรงจําและขอคิด
ของคุรุสภา(2539) วา ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ ทานเห็นความจําเปนทีต่ อ งอาศัยกฎหมาย มิฉะนัน้ ก็ไมมี
ทางรวมครูสําเร็จ เคยรวมโดยสามัคยาจารยสมาคมมากอนแลว ซึง่ ถาจะรวมสาเหตุใหญๆ ทีร่ เิ ริม่ ใหมี
กฎหมายวาดวยครูขน้ึ มา พอจะสรุปเปนขอๆไดดงั นี้
1. นับแตเกิดโรงเรียนมีกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ รัฐตองรับผิดชอบในการจัดใหมโี รง
เรียนทัว่ ถึงตามกฎหมายโรงเรียนมีมาก ครูกต็ อ งมีมากเปนพัน เปนหมืน่ และแสน
2. งานของครูซง่ึ แตเดิมมิใชงานอาชีพกลายเปนงานอาชีพ มีหลักวิชา มีเทคนิคเขาลักษณะเปน
วิชาชีพชัน้ สูง เชนเดียวกับวิชาแพทย วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ
3. ผูป ระกอบวิชาชีพชัน้ สูงทัว่ ไปตองไดรบั การศึกษาในทางวิชาการ และเทคนิคของวิชาชีพชัน้
สูงนัน้ ๆ จึงจะไดรบั อนุญาต ใหประกอบวิชาชีพได ขณะนีต้ อ งไดรบั การศึกษาถึงขัน้ ปริญญาโดยทัว่ ไป
แตตองคอยๆ ทําไป
4. ตองมีสถาบันทีม่ อี านาจอนุ
ํ
ญาตโดยมีใบอนุญาตเปน หนังสือใหบุคคลเขามาดํารงตําแหนง
ครูและมารวม (เปนสมาชิก) อยูใ นสถาบันเสียกอนจึงจะปฏิบตั ิหนาทีส่ ง่ั สอนอบรมไดทํานอง เดียวกับผู
ประกอบอาชีพชัน้ สูงอืน่ ๆ ทัว่ ไป
5. ความประพฤติและจรรยามรรยาทของครูสาคั
ํ ญมาก ตองเปนแบบอยางทีด่ แี กศษิ ย จะเห็น
ไดวา ในสมัยบรรพบุรษุ
ของเรามีวฒ
ั นธรรมเกีย่ วกับครูเกิดขึน้ เปนวัฒนธรรมสําคัญ ของไทยสืบ
ตอตลอดมาจนถึงปจจุบัน แตครูมมี ากเหลือเกิน ทัง้ ฐานะครูปจ จุบนั ไมเหมือนครูสมัยปูย า ตายาย
"การดําเนินการเพือ่ ใหครูตอ งมีใบอนุญาตนับเปนเรือ่ งสําคัญมาก จะออกใบอนุญาตไดครูจะ
ตองมีวุฒิทางครูอยางตํ่า ก็ขั้นครูประกาศนียบัตร กระทรวงศึกษาธิการมีหนวยงานสงเสริมครู วิทย
ฐานะครูและรวมมือกับคุรุสภาโดยอบรมวิชาชุดใหที่หอ ประชุมคุรสุ ภาและวิทยาลัยครูทว่ั ประเทศ ใน
ระหวางปดภาคเรียนฤดูรอนดวย คุรุสภาเคยจัดคณะอาจารยเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ เพือ่ แนะแนว
การสอบวิชาครูให ทัง้ นี้ เพือ่ ใหครูทไ่ี มมวี ทิ ยฐานะหรือมีวทิ ยฐานะตํา่ มีวทิ ยฐานะสูงขึน้ แตเนือ่ งดวยงบ
ประมาณมีจํากัดจึงทําไดไมสมํ่าเสมอในที่สุดก็ตองยุบเลิกคณะอาจารย
ดังกลาวไป" (เยือ้ วิชยั
ดิษฐ,2539)
ในป พ.ศ. 2517 คณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู
การศึกษา ไดนาเสนอหลั
ํ
กการและ
สาระสําคัญในเรือ่ งการปฏิรปู การศึกษา โดยไดใหความสําคัญกับบทบาทและฐานะของครู เพราะการ
ปฏิรูปการศึกษาจะไมสาเร็
ํ จถาไมปฏิรปู ครู ดังนั้นใน
การปฏิรปู การศึกษาจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
ปฏิรปู บทบาทและหนาทีค่ รูในฐานะทีเ่ ปนตัวจักรสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน เพือ่ สรางสรรค
และปฏิรูปครูใหสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในสังคมใหม คณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่
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ปฏิรปู การศึกษา ไดเสนอวาครูควรมีลักษณะและบทบาทที่พึงประสงค และหลักการสาระและวิธีการ
ปฏิรูปครูไวดังนี้ (2517)
ลักษณะและบทบาทที่พึงประสงคของครู
1. รักการอาน รักการศึกษาคนควา ปรับปรุงตนเองให
ทันสมัยอยูเ สมอ มีความมัน่ ใจและ
ศรัทธาในอาชีพครู
2. มีความคิดเปนตัวของตัวเอง กลาแสดงออกเพือ่ เผยแพรความคิดเห็นหรือความรูใ หมๆ ตอ
สาธารณะ หรือเพือ่ พัฒนาวิชาชีพของตนโดยบริสทุ ธิใ์ จ
3. ประพฤติและวางตนอยูใ นกรอบศีลธรรมจรรยาอันเปนบรรทัดฐานทีย่ อมรับกันทัว่ ไปในชุมชน
4. ประกอบอาชีพเพือ่ หารายไดเลีย้ งชีพพอสมควรแกอตั ภาพ มานะ บากบั่น มัธยัสถ อดออม
ไมเห็นแกความเจริญทางวัตถุเกินกวาคุณธรรมและจริยธรรม
5. เปลีย่ นแปลงบทบาทจากการเปนผูบ อกผูแ สดงนํา
เสียทุกกรณีในการเรียน มาเปนผู
กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม สนับสนุนใหนกั เรียนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรู เปน ผูช ว ย
และผูแนะนําใหนักเรียนมีหลักรูจักวิธีการที่จะศึกษาคนควาและเลือกทางของตนเองไดโดยไมมีการ
บังคับใหเชื่อตามครู เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดอิสระอยางมีเหตุผล
6. ฝกนักเรียนใหมคี วามสามารถในการทํางานรวมกลุม รูจ กั วิพากษ วิจารณ อดทนตอการถูก
วิจารณ ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความอดกลั้น มีวนิ ยั ในตนเอง สํานึกในสิทธิของตน
เองและผูอ น่ื เคารพกฎของสังคมในการอยูร ว มกัน รูจ กั ใชสทิ ธิและพิทกั ษสทิ ธิ รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม รูแ พ รูช นะ เคารพเสียงสวนมาก รับฟงเสียงสวนนอย
7. สนใจศึกษาธรรมชาติและความแตกตางในตัวศิษย แตละคน เพือ่ นํามาเปนขอสังเกต
พิจารณาในการปฏิบตั ติ วั
ตอศิษย ใหความรักความสนใจเอาใจใสอยางเทาเทียมกัน เพือ่ ใหไดรบั
ความสนิทสนมและความไววางใจจากศิษย เปนการขจัด ชองวางระหวางครูกับศิษยอยางไดผล
8. พยายามคนหาความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนแตละคน เพือ่ หาทาง
สงเสริมแนะนําการเลือกวิชาและอาชีพแกนกั เรียนใหเหมาะสม
9. สงเสริมใหนกั เรียนเปนคนฝกใฝในคุณธรรม จริยธรรม โดยไมหลงไหลในวัตถุ และเห็นคุณ
คาของการรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ
10. มีความรูแ ละความสนในในการเกษตรพอทีจ่ ะเขาใจ และสามารถมีสว นรวมในกิจกรรมทาง
การเกษตรในทองถิน่ ไดเปนอยางดี โดยคํานึงวาสังคมไทยสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม
11. สงเสริมการดําเนินชีวติ ตามวิถปี ระชาธิปไตยแกชมุ ชน โดยประพฤติตนเปนแบบอยางและ
ชักนําผูอ น่ื ใหปฏิบตั ติ ามโอกาสอันเหมาะสม
12. รักความยุติธรรม และกลาหาญทีจ่ ะตอสู เพื่อความเปนธรรมของสังคมดวยปญญาและสติ
ตามกระบวนการทีถ่ กู ตอง เหมาะสมตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม และตาม
สิทธิแหงกฎหมาย
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13. หาโอกาสเขามีสว นรวมโดยเต็มใจในกิจกรรม
ดานตางๆ ของทองถิน่ อุทศิ ตนเปนที่
ปรึกษาหรือชวยแกปญ
 หาของทองถิน่ โดยเฉพาะในชนบทเพือ่ สรางสัมพันธภาพและความเขาใจ อันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนในทองถิน่

หลักการสาระและวิธกี ารปฏิรปู ครู
หลักการสาระและวิธีการปฏิรูปครู ทีค่ ณะกรรมการวาง
พืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา ไดนาํ
เสนอหลายดาน ประกอบดวย การคัดเลือกครูใหไดลักษณะและบทบาทที่พึงประสงค มีการอบรมครู
ประจําการใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค การเลือกผูชวยสอนและบุคลากรอื่น เพือ่ ชวยเหลือครูใหทํา
หนาทีแ่ ละบทบาททีพ่ งึ ประสงคไดอยางเต็มที่ ทัง้ นีร้ ฐั ตองสรางแรงจูงใจใหคนดีมคี วามรูค วามสามารถ
ไดมาประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะใน ทองถิน่ กันดารและแหลงเสือ่ มโทรม
หลักการทีส่ าคั
ํ ญคือ รัฐตองจัดหลักประกันใหแกอาชีพ ครูและใหครูมีสถานภาพที่ดีพอ
ทีจ่ ะรักษาและบทบาททีพ
่ งึ ประสงคไวไดครูจะมีความรูสึกมั่นคงและศรัทธาในอาชีพ พรอม
ที่จะธํารงเกียรติมาตรฐาน และอุดมการณแหง วิชาชีพครูไวได นัน้ จะตองมีหลักประกันบาง
ประการประกอบดวย การปรับปรุงองคการอาชีพตางๆ เพื่อพิทักษสิทธิและผลประโยชนของ
ครู การสรางจรรยาบรรณครูขน้ึ ควบคุมความประพฤติครู และครูตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
สาระสําคัญในการจัดหลักประกันใหแกอาชีพครูประกอบดวย (คณะกรรมการวางพืน้ ฐาน
เพือ่ ปฏิรปู การศึกษา , 2517)
1. ปรับปรุงองคกรอาชีพครูใหเปนตัวแทนอันแทจริงของครู เพือ่ พิทกั ษสทิ ธิและผลประโยชนของ
ผูป ระกอบอาชีพครู องคกรอาชีพครูควรมีลกั ษณะและหนาทีส่ าคั
ํ ญ ๆ ดังตอไปนี้
1.1 เปนองคกรอิสระ พนจากความผูกพันของ ระบบราชการเพือ่ ใหสามารถควบคุมสง
เสริมให ผูป ระกอบอาชีพครูมคี วามกาวหนาทางวิชาการ และมีมาตรฐานในวิชาชีพได
ตามวัตถุประสงค
1.2 กอตั้งจากระดับลางโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกระดับตําบล
1.3 ทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนอันแทจริงของครู
เพียงองคกรเดียว
1.4 ควบคุมมาตรฐาน สงเสริมวิชาชีพ และจัดสวัสดิการสําหรับครู
1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสมาคมหรือชมรมทางวิชาการสาขาตาง ๆ ขึน้
1.6 มีสว นรวมกําหนดหรือเห็นชอบในนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
1.7 ออกใบอนุญาตประกอบอาชีพครูแกครูอาชีพ ซึง่ เปนสมาชิกสามัญขององคการ
อาชีพครู
2. ใหองคกรอาชีพครูสรางจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูขน้ึ ควบคุมผูป ระกอบอาชีพครู ใหประพฤติ
ปฏิบตั ติ นอยูใ นกรอบอันเหมาะสมของวิชาชีพ
และเพือ่ ธํารงไวซง่ึ เกียรติและมาตรฐานของอาชีพครู
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ จรรยาบรรณครูจึงควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในสิ่งสําคัญ ๆ ดังนี้
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2.1 อุดมการณของอาชีพครู
2.2 หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของครู
2.3 บทบาทของครูตอ นักเรียน เพือ่ นครูและโรงเรียน
2.4 เสรีภาพทางวิชาชีพและวิชาการ
2.5 สัมพันธภาพระหวางครูกบั บุคคลหรือสถาบันอืน่ ๆ ในสังคม
2.6 บทกําหนดโทษสําหรับผูป ฏิบตั ฝิ า ฝนจรรยาบรรณ
3. ใหองคการอาชีพครูออกใบประกอบอาชีพครู เพือ่ ใหไดคนดีมคี วามรูค วามสามารถเขามาสู
อาชีพครู และมีอานาจถอน
ํ
ใบอนุญาตในกรณีผปู ระกอบอาชีพประพฤติบกพรอง นําความเสื่อมเสีย
มาสูอ าชีพครู ครูทกุ คนทุกประเภทตองมีใบประกอบอาชีพครู นอกจากองคกรอาชีพครูจะมีขอ กําหนด
เปนอยางอืน่
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ขอ 43 ไดระบุไววา “ใหมสี ถาบันวิชาชีพทางการศึกษา
เพือ่ ควบคุมสงเสริมมาตรฐาน
และจริยธรรมของผูป ระกอบอาชีพ อีกทัง้ ทําหนาทีพ่ ทิ กั ษสทิ ธิตาม
กฎหมายของบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ของรัฐ ของทองถิน่ และของเอกชน ทัง้ มีบทบัญญัตแิ หง
กฎหมาย”
การสัมมนาเรือ่ ง “แนวใหมของการฝกหัดครู” ณ โรงแรม เอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี ไดใหขอ
เสนอแนะไววา ใหสถาบันวิชาชีพครู(คุรุสภา) เปนผูดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแกผทู ่ี
ตองการจะเขาสูอ าชีพครู และเพือ่ ใหการดําเนินการในเรือ่ งนีเ้ ปนไปไดสะดวกเรียบรอย จึงควรมีการ
ออกกฎหมาย บัญญัตใิ หผทู จ่ี ะเขาสูอ าชีพครูตอ งมีใบอนุญาตประกอบอาชีพครู นอกจากนีใ้ นการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน
การฝกหัดครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ เมือ่
วันที่ 31 ตุลาคม 2522 ก็ยังไดกลาวถึงสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการยกระดับมาตร
ฐานวิชาชีพครูทง้ั ระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่ แกปญ
 หาอาจารยในสถาบันฝกหัดครูขาดศรัทธา อุดม
การณและเจตคติตออาชีพครู และเพือ่ แกสถานภาพของครูและ วิชาชีพครู
การทีร่ ฐั บาลในยุคนัน้ ไดตราพระราชบัญญัตคิ รู พ.ศ. 2488 ขึน้ ตลอดจนคณะกรรมการวางพื้น
ฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาไดใหความสําคัญกับบทบาทและฐานะของครูในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งในการ
ปฏิรปู การศึกษา ทัง้ นีไ้ ดมกี ารนําเสนอหลักการและสาระสําคัญในการปฏิรปู ครูไวอยางชัดเจน โดยได
เสนอใหมอี งคกรวิชาชีพครู และใหมกี ารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก ครูอาชีพ
2.3 ยุคแหงความคิดและความพยายาม (พ.ศ. 2523 -2540)
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนมาตรการ
อยางหนึ่งในการควบคุมและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครู รวมทัง้ การกําหนดวาผูใดขาดจรรยาบรรณครูก็ไมสามารถที่จะมีใบอนุญาตไดอีก
ตอไป ก็จะเปนการจํากัดและเลือกเฟนครู อยางมี ประสิทธิภาพตามความตองการที่ควรจะเปนสําหรับ
วิชาชีพครู
ก็คือการที่ครูทุกคนตองมีใบอนุญาต เพือ่ การประกันคุณภาพ ของการสอนและการมี
จรรยาบรรณครู
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คุณประโยชนในการมีองคกรวิชาชีพครู และการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมอี ยู
หลายประการดวยกัน สําหรับครูเองยอมมีผลในทางการพัฒนาวิชาชีพ และวิชาการสอนของตนเอง
กลาวคือ ครูจะไดมโี อกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมากขึน้ รวมทัง้ มีกลุม บุคคลทีแ่ ข็งขันมีอํานาจ
ในการตอรองมากขึน้ และประการทีส่ ําคัญที่สุดไดรับความยุติธรรมในวิชาชีพมากขึ้น มีโอกาสไดพบ
ปะสังสรรคกันมากขึ้น โดยที่ผูใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกฝน หรือมีสมรรถนะทีจ่ ําเปนตอวิชาชีพครูแลว ก็
จะไมสามารถเปนครูได ใครๆ ก็จะมาเปนครูอกี ไมได อันเปนแนวทางหนึง่ ในการสงวนอาชีพครูไว
สําหรับผูม คี วามสามารถในการสอน มีจรรยาบรรณของครูอยางแทจริง
ประโยชนสาคั
ํ ญตอประชาชนและประเทศชาติโดย
สวนรวม ไดแก การรับรองคุณภาพของ
ครู และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ เมือ่ มีสถาบันวิชาชีพครูทําหนาทีโ่ ดยสมบูรณแลว
พอแมผปู กครองก็จะไดรบั การประกันวา
ลูกหลานของตนจะไดรบั การอบรมสัง่ สอนจากครูทม่ี ี
คุณภาพ อยางแทจริงเปนทีไ่ ววางใจ ทัง้ ในดานวิชาการ เทคนิคการสอน การปลูกฝงจริยธรรม และ
การมีจรรยาบรรณของครู อันจะสงผลใหการศึกษา ของชาติพฒ
ั นาไปตามเปาหมายทีว่ างไวไดอยาง
ถูกตอง ตรงตามความตองการ และความจําเปนของประเทศ
นับตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา คุรุสภาไดดาเนิ
ํ นงานพัฒนาวิชาชีพครูในฐานะทีเ่ ปนองคกรวิชา
ชีพครู ไดเริม่ มี
การศึกษาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของประเทศตางๆ แปล
เปนภาษาไทย และเผยแพรในวารสารวิทยา-จารย ตลอดจนทําเปนเอกสารเผยแพรตา งๆ การเคลื่อน
ไหวอยางเปนทางการของคุรสุ ภาในป พ.ศ. 2523 คุรุสภาไดจัดสัมมนา เพือ่ ยกระดับมาตรฐานวิชา
ชีพครู ระหวางวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2523 ทีโ่ รงแรมไทยโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาไดนํา
เสนอหลักการและความมุง หมายหลักของสถาบันครูโดยสรุป ดังนี้ (สุรัฐ ศิลปอนันต, 2523)
1. องคกรหรือสถาบันอาชีพเกิดขึน้ ดวยความประสงค
ทีจ่ ะแยกผูม คี วามรูค วามสามารถ
ในอาชีพออกจากผูไ มมคี วามรูค วามสามารถ เพือ่ การยอมรับนับถือและศักดิศ์ รีของอาชีพของตน
2. องคกรอาชีพมีกฎระเบียบ กฎหมาย และวิธปี ฏิบตั ขิ น้ึ มาเพือ่ ปกปองคุม ครองอาชีพ ผู
ประกอบอาชีพ ตลอดจนประชาชนผูร บั บริการจากอาชีพนัน้ ๆ
3. องคกรอาชีพหนึง่ ๆ มีแนวโนมทีจ่ ะรวมตัวเปนองคกรใหญองคกรเดียว
4. การมีองคกรอาชีพองคการหนึง่ สําหรับอาชีพหนึง่ ๆ
มีประสิทธิภาพมากกวามีหลายองค
กรสําหรับอาชีพเดียว
5. สถาบันหรือองคกรอาชีพควรมีอดุ มการณดงั นี้ ยกฐานะของครู เสริมสรางประสิทธิภาพของ
ครู สรางความกาวหนาและความดีเดนใหแกอาชีพครู สงเสริมคุณภาพการศึกษา
6. สถาบันครูควรมีความมุงหมายหลัก ดังนี้
6.1ใหสถาบันครูเปนสถาบันอิสระ และเปน
ศูนยกลางหลอมรวมของบุคคลใน
อาชีพครู
6.2 สรางความดีเดนทางอาชีพครู
6.3 ตอสูเ พือ่ จัดสรร ดูแลรักษา และปกปองสวัสดิการของครู
6.4 เปนผูน าในการแก
ํ
ปญ
 หาสังคม
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7. เพือ่ ความสําเร็จในการบรรลุถงึ อุดมการณ สถาบันครูควรเขารวมในกิจกรรมทางการเมือง
อยางเหมาะสม
นอกจากนัน้ ในการสัมมนาไดมกี ารนําเสนอเรือ่ ง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในตาง
ประเทศ การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็น รวมทัง้ การใชแบบสอบถามกอน
การ
สัมมนา ผลการสัมมนามาตรฐานวิชาชีพครู นํามาจัดเปนมติการประชุมได 17 มติ เพือ่ ใหครุ สุ ภารับไป
ดําเนินการ ดังนี้
มติที่ 1 ปญหาสําคัญทีท่ าให
ํ เกิดความจําเปนในการจัดมาตรการสงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชา
ชีพครู ไดแก การที่ครูมีคุณภาพตําและยั
่
งไมเปนทีน่ า พอใจ
มติที่ 2 ปญหาคุณภาพครูตํ่ามีสาเหตุมาจากการขาดระบบ
สงเสริมพัฒนาและควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพครู ทัง้ ในดานสมรรถนะการสอน การใชครู และระบบบริการ สนับสนุนตาง ๆ
มติที่ 3 เพือ่ ทีจ่ ะแกปญ
 หาขางตน ทีป่ ระชุมเห็นพองตองกันวา ตองจัดใหมีการยกระดับ มาตรฐาน
วิชาชีพครูขน้ึ
อยางรีบดวน ดวยวิธกี ารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการสง
เสริมดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ
มติที่ 4 ใหมสี ถาบันวิชาชีพครูทม่ี กี ฎหมายรองรับขึน้ โดยรีบดวน เพื่อดําเนินงานเกีย่ วกับการออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูดว ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ
มติที่ 5 ใหสถาบันวิชาชีพครูเปนสถาบันอิสระ ไมขน้ึ อยูก บั หนวยงานของทางราชการเปนสถาบันของ
ครูบริหารโดยครู และทํางานเพือ่ ครูอยางแทจริง
มติที่ 6 ใหสถาบันวิชาชีพครูมหี นาทีส่ ง เสริมและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู จัดสวัสดิการครู พิทกั ษ
สิทธิครู และวิชาชีพครู
มติที่ 7 เพือ่ ใหการดําเนินงานของสถาบันวิชาชีพครูบรรลุผลตามเปาหมาย สถาบันวิชาชีพครูจงึ จํา
ตองไดรับความ รวมมือจากสถาบันทีเ่ กีย่ วของกับครูในดานตางๆ
เปนอยางดี
มติที่ 8 ครูหมายถึงผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตผูสอน และ
บุคลากรในระดับที่กลาวขางตน
มติที่ 9 ผูท เ่ี ปนครูอยูแ ลว ในขณะทีม่ กี ฎหมายเกีย่ วกับวิชาชีพครูเริม่ ประกาศใชใหถอื วามีใบอนุญาต
ชัว่ คราวอยูแ ลว สถาบันวิชาชีพครูจะเริม่ ดําเนินการออกใบอนุญาตให ในเวลาอันเหมาะสม
ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป ใหครบหมดทุกคน
มติที่ 10 การออกใบอนุญาตใหผทู จ่ี ะเขามาสูอ าชีพครู มีทง้ั
การใชการรับรองการศึกษาวิชาชีพครู
การสอบวัดสมรรถนะพืน้ ฐานในการเปนครู และการศึกษาฝกอบรมตามโปรแกรมทีเ่ ปนทีย่ อม
รับของสถาบันวิชาชีพครู
มติที่ 11 การรับรองและการออกใบอนุญาตประเภทอืน่ นอกเหนือจากการสอน เชน ใบอนุญาตสําหรับ
ผูบ ริหาร
ครูแนะแนว ครูหองสมุด อาจใหสมาคมและองคกร
ทีเ่ กีย่ วของเปนคณะ
อนุกรรมการประเมินผลงาน เพือ่ ออกใบอนุญาตในสวนของสมาคมและองคกร นัน้ ๆ ก็ได
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มติที่ 12 การจัดองคกรของสถาบันวิชาชีพครูตองใหสอดคลองกับหลักการในการเปนที่ยอมรับของครู
เปนตัวแทนของครู ทํางานเพือ่ ครู บริหารโดยครูอยางแทจริง
มติที่ 13 การจัดองคกรของสํานักงานเลขาธิการองคกรวิชาชีพครู ตองใหสอดคลองกับการสงเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการสงเสริม
ดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ
มติที่ 14 เพือ่ ใหงานการออกใบอนุญาตขององคกรวิชาชีพครูคลองตัว และบริการแกครูไดอยางทัว่ ถึง
จึงควรมีองคกรวิชาชีพครูกระจายอยูใ นระดับเขตและจังหวัด อีกดวย
มติที่ 15 คุรสุ ภาควรไดปรับปรุงงานใหเปนเรือ่ งเกีย่ วกับ
การดําเนินงานยกระดับมาตรฐานวิชา
ชีพครู โดยนําเอา ขอเสนอของทีป่ ระชุมนีไ้ ปพิจารณา
มติที่ 16 คุรุสภาควรไดจัดเตรียมบุคลากรใหพรอมตอบทบาทใหม และวิธีดาเนิ
ํ นงานในรูปใหมใน/
ฐานะตัวแทนครูอยางแทจริง รวมทัง้ การฝกอบรมเจาหนาทีข่ องคุรสุ ภาใหพรอมตองานใหม
มติที่ 17 คุรุสภาควรใหมีการจัดดําเนินการเตรียมงานเพือ่ ออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดว ย
การศึกษา
รายละเอียดดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การศึกษาและเตรียมการออกกฎหมายสถาบันวิชาชีพครู
2. การศึกษาและรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพครู
3. การศึกษาและรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับจรรยาบรรณครู
4. การศึกษาความเปนไปไดของการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
5. การจัดทําเอกสารเผยแพรเกีย่ วกับอาชีพครู
6. การกําหนดวิธกี ารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7. การจัดสวัสดิการครูและการพิทักษสิทธิครู
8. การจัดบริการทางวิชาการและการวิจยั เกีย่ วกับวิชาชีพครู
9. การทดสอบ และการฝกอบรมแกครู
การสัมมนามาตรฐานวิชาชีพครูในป 2533 เปนการ
จุดประกายใหมีการเรงดําเนินการ
เตรียมการ เพือ่ นําไปสูก ารออก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยางเปนระบบมากขึน้ ในระยะ ตอ
มา คุรุสภาไดมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดจาก
ผูท เ่ี กีย่ วของเพือ่ รับฟงความคิดเห็น
เพือ่ กําหนดแนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพือ่ ประเมินความเปนไปไดในการออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลายครัง้ มีการดําเนินการ ศึกษาวิจยั เพือ่ เตรียมขอมูลเพือ่ รองรับการออก
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนความพยายามในการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.ครู 2488 เพือ่ ใหเอือ้
ตอการออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และวิธีการจัดการ
ใน ป 2537 คุรุสภาไดแตงคณะทํางานเตรียมการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู โดยไดกําหนด แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา , 2537) ไวดังนี้
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ลักษณะของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตองครอบคลุมทัง้ เรือ่ งวิชาการและจรรยาบรรณ โดยเนนมาตร
ฐานกลางเพียงมาตรฐานเดียว แตแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามัญ (บส) เปน ใบอนุญาตทีอ่ อกใหกบั ผูท ม่ี คี ณ
ุ วุฒิ
อยางตํ่าระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาอืน่ ทีป่ ระสงคจะประกอบวิชาชีพครูในสถาน
ศึกษาของภาครัฐและเอกชนแบบเต็มเวลา
คุณสมบัติของผูรับใบประกอบวิชาชีพครูสามัญ
คุณสมบัตพิ น้ื ฐานเปนผูม คี ณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐานทีเ่ หมาะสมทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และทางเศรษฐกิจ
คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เปนผูส ําเร็จการศึกษาอยางตํ่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาอืน่
(2) ไดศกึ ษาวิชาชีพครูมาไมนอ ยกวา 17 หรือ 18 หนวยกิต และผานการฝกประสบการณวชิ า
ชีพครู
(3) ตองประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิสามัญ (บว) เปน
ใบอนุญาตทีอ่ อกใหกบั ผูช านาญ
ํ
การวิชาเฉพาะที่ประสงค
จะประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
คุณสมบัติของผูขอใบประกอบวิชาชีพครูวิสามัญ
คุณสมบัตพิ น้ื ฐาน เปนผูม คี ณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐานทีเ่ หมาะสมทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และเศรษฐกิจ
คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เปนผูม คี วามรูค วามสามารถในวิชาเฉพาะ หรือมีความชํานาญในวิชาเฉพาะแตไมมวี ฒ
ุ ทิ าง
การศึกษา
(2) ผานการฝกประสบการณวชิ าชีพครูตามเกณฑทก่ี าหนด
ํ
(3) ตองประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ นกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกิตติมศักดิ์ (บก) เปน ใบอนุญาตทีอ่ อกใหแกผทู ค่ี รุ สุ ภา
เห็นวาเปนผูป ระกอบวิชาชีพครู ดีเดน
คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกิตติมศักดิ์ คือ ตองเปนผูที่ไดรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามัญหรือวิสามัญมาแลว และมีผลงานดีเดนเปนทีป่ ระจักษและเปนทีย่ อม
รับโดยสวนรวม
แนวทางการดําเนินงานใหครูเขาสูระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา , 2537)
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1. การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะตองออกใหแกครูทกุ คนโดยมุง เนนกลุม ครูทท่ี าการ
ํ
สอนในระดับการศึกษาเพือ่ มวลชน คือระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึง่ เปนผู
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมของเด็กอยางมาก
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สําหรับผูท จ่ี ะเขา สูวิชาชีพครูใหมควรดําเนินการตัง้
แตตน สําหรับผูท เ่ี ปนครูอยูแ ลว ควรสงเสริมใหเห็นความสําคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
สรางแรงจูงใจใหขอรับใบอนุญาตดวยความสมัครใจ
2. การกําหนดระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามัญและวิสามัญ จะมีระยะเวลา 5 ป 10 ป และ
ถาวรตามลําดับ โดยระยะแรกจะออกใหแกผูที่มีคุณสมบัติครบถวน และแจงความจํานงขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เมือ่ ใบอนุญาตหมดอายุลง จะตองขอตอใบอนุญาตโดยตองมีการประเมินคุณ
สมบัติและผานเกณฑที่กาหนด
ํ
อีกทัง้ ไดแสดงสมรรถภาพในวิชาชีพครูกา วหนาขึน้
จากเดิม
ข.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกิตติมศักดิ์ เปน ใบอนุญาตถาวรทีจ่ ะออกใหแกผทู ม่ี ี
คุณสมบัติตามที่กาหนด
ํ
เกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด การประเมิน และการพัฒนาครู
คุรุสภา ไดแตงตัง้ คณะกรรมการสงเสริมวิชาชีพครูขน้ึ
มีหนาทีพ่ จิ ารณาจัดทํารางนโยบาย
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการไดใหความเห็นวา กอนทีจ่ ะมีการกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินการสงเสริม
และพัฒนา วิชาชีพครู ควรไดมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเสียกอน คุรุสภาจึงไดดําเนิน
การรางเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขน้ึ โดยเชิญผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู ความเชีย่ วชาญจากหนวยงานที่
เกีย่ วของมารวมกันพิจารณา จากนัน้ ไดจดั ใหมกี ารประชุมสัมมนาเรือ่ ง "เกณฑมาตรฐานกับการพัฒนา
วิชาชีพครู" ขึน้ ระหวาง วันที่ 27-28 เมษายน 2532 โดยเชิญครู ผูใชครู ผูผลิตครู ผูควบคุมมาตรฐาน
การผลิตครู และผูควบคุมมาตรฐานการใชครู มารวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกณฑ มาตรฐานกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู นอกจากนัน้ ยังจัดใหมกี ารปาฐกถา การอภิปราย และการประชุมกลุมผลสรุปจาก
การประชุมสัมมนาไดนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสงเสริมวิชาชีพครู คณะอนุกรรมการพิจารณา
แลวมีความเห็นวา บุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูควรมีความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีตอนัก
เรียน อุทศิ ตนและเวลาเพือ่ สงเสริมใหนกั เรียนทุกคนไดรบั ความเจริญเติบโตและมีพฒ
ั นาการในทุกดาน
จึงควรมีคณ
ุ ลักษณะอยางนอย 4 ประการ คือ รอบรู สอนดี มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ มุง มัน่ พัฒนา
คณะอนุกรรมการสงเสริมวิชาชีพครูไดนําเสนอกรรมการอํานวยการ คุรุสภา และไดรบั ความเห็นชอบ
คุรุสภาจึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น
โดยระบุคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพครูไว 4 ประการคือ รอบรู สอนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มุง มัน่ พัฒนา
(สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2537) คุรุสภาไดเผยแพรเกณฑ ดังกลาวไปยังครูและหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของเพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากเกณฑ
ดังกลาวมีลกั ษณะเปนนามธรรม ยากแกการปฏิบัติ
และการประเมินจึงไมมคี วามกาวหนาในการปฏิบตั ติ ามเกณฑเทาทีค่ วร
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ในป 2537 คุรุสภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม 4 ดาน เปน 11 มาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานนีม้ เี นือ้ หาครอบคลุมเกณฑเดิม สามารถปฏิบตั แิ ละประเมินพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา
ของครูได ซึง่ เปนพฤติกรรมทีค่ รูผลักดันจากคุณภาพภายในตัวครู เกณฑมาตรฐานทัง้ 11 มาตรฐานนี้
กําหนดขึน้ บนความเชือ่ ทีว่ า เด็กทุกคนสามารถเรียนรูไ ด ครูจึงตองคํานึงถึงผลทีจ่ ะเกิดกับผูเ รียนเปน
สําคัญ ครูสามารถเลือกวิธสี อนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ รียน และสภาพแวดลอมอืน่ ๆ เมือ่ สอน
ไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุง และชื่นชมตอความสําเร็จของ
ผูเ รียน เกณฑมาตรฐาน
ทัง้ 11 มาตรฐานนีเ้ ปนเกณฑของการปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านในหนาทีค่ รู เพือ่ ประกันคุณภาพ
การทํางานและการเปนครู เกณฑแตละขอมีคาอธิ
ํ บาย และมีระดับคุณภาพ โดยกําหนดไวเปน 3 ระดับ
ครูและผูบ ริหารการศึกษาสามารถนําเกณฑไปปฏิบตั ไิ ดทนั ที (สํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา, 2537)
คุรสุ ภาไดประสานการใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ทัง้ 11 มาตรฐานนีก้ บั สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการครู (กค.) และหนวยงานตนสังกัดของครูเพือ่ ใหการปฏิบตั ติ ามเกณฑน้ี
สงผล
อันเปนคุณประโยชนตอครูนกั เรียนและประเทศชาติ และ
ตอมาคณะกรรมการขาราชการครูได
อนุมัติใหใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชเปนเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ทัง้ 11 มาตรฐาน ประกอบดวย
(สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2537)
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับวิชาชีพครูอยูเ สมอ
คําอธิบาย การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาคน
ควาเพือ่ พัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรม ทาง
วิชาการ ทีอ่ งคการและหนวยงานหรือสมาคมจัดขึน้ เชน การประชุม การอบรม การ
สัมมนาและการประชุมปฏิบตั กิ าร เปนตน ทัง้ นี้ ตองมีผลงานหรือรายงานทีป่ รากฏชัด
เจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย คํานึงถึงผลประโยชนทจ่ี ะเกิดกับผูเ รียน
คําอธิบาย การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน หมายถึงการเลือก
อยางชาญฉลาด ดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น
ในการเลือกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรม อืน่ ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนทจ่ี ะเกิดแกผเู รียนเปนหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุง มัน่ พัฒนาผูเ รียนใหเต็มตามศักยภาพ
คําอธิบาย การมุง มัน่ พัฒนาผูเ รียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครู ที่
จะให ผูเ รียนเกิดการเรียนรูใ หมากทีส่ ดุ ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ
โดยวิเคราะหวนิ จิ ฉัยปญหา ความตองการทีแ่ ทจริงของผูเ รียน
ปรับเปลีย่ นวิธกี าร
สอนที่จะใหไดผลดีมากกวาเดิม รวมทัง้ การสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพ
ของผูเ รียน
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
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การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบตั ไิ ดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับ
ปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอืน่ ๆ ที่
สามารถนําไปใชจดั กิจกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนรู
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
คําอธิบาย การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ คิดคน
ผลิต เลือกใช ปรับปรุง เครือ่ งมืออุปกรณ เอกสารสิง่ พิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพือ่ ให
ผูเ รียนบรรลุจดุ ประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรทีเ่ กิดแกผเู รียน
คําอธิบาย การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ เนนให
ผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของบุคคล ดวย
การปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยม และนิสัยใน
การปฏิบตั จิ นเปนบุคลิกภาพถาวร ติดตัวผูเรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
คําอธิบาย การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนไดอยางเปนระบบ หมายถึง การรายงานผล
การพัฒนาผูเ รียนทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ ารเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ
การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบตั ใิ น
รายละเอียด ดังนี้
1. ปญหาความตองการของผูเ รียนทีต่ อ ง ไดรบั การพัฒนา และเปาหมายของ
การพัฒนา
ผูเ รียน
2.เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนทีน่ ํามาใชเพือ่ การพัฒนาคุณ
ภาพของ ผูเ รียน และขัน้ ตอนวิธกี ารใชเทคนิควิธกี ารหรือ นวัตกรรมนัน้ ๆ
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธกี ารทีก่ ําหนดทีเ่ กิดกับผูเ รียน
4. ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการ ปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่ง
ขึน้
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ แี กผเู รียน
คําอธิบาย การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง
การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ
ในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิรยิ า วาจา และจริยธรรมทีเ่ หมาะสมกับ ความ
เปนครูอยาง สมํ่าเสมอ ทีท่ ําใหผเู รียนเลือ่ มใส ศรัทธา และ ถือเปนแบบอยาง
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
คําอธิบาย การรวมมือกับผูอ น่ื ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความ
สําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูค วามสามารถ
ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
ของเพือ่ นรวมงานดวยความเต็มใจ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา และรวมรับผลทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทํานัน้
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน
คําอธิบาย
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การรวมมือกับผูอ น่ื อยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสําคัญรับ
ฟง ความคิดเห็น ยอมรับในความรูค วามสามารถ ของบุคคลอืน่ ในชุมชน และรวม
มือปฏิบัติงาน เพือ่ พัฒนางานของสถานศึกษา ใหชมุ ชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึง่
กันและกัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
คําอธิบาย การแสวงหาและใชขอ มูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ
รวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกีย่ ว
กับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอ มูลประกอบการแก
ปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
การกําหนดระดับคุณภาพของครู
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา พ.ศ. 2537 ทีก่ ําหนดขึน้ นัน้ กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชเปน "เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษา
การ" เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2539 และ ใหแตละกรมทีเ่ กีย่ วของดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านในหนาทีข่ องขาราชการครูในสังกัดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทัง้ ใหมี
การนําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ไปเปนแนวทางสวนหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพัฒนา
ขาราชการครูดว ย ดังนั้นในป พ.ศ. 2540 คุรุสภาจึงไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของครู เพือ่
ใหครูไดใชเปนแนวทางในการประเมินตนเอง และใหผบู ริหารประเมินครู โดยไดจัดทํา ระดับคุณภาพ
ของครู (NTQ : National Teacher Qualification) ซึง่ มีสาระครอบคลุมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
เปน 5 ระดับ แตละระดับประกอบดวย วิธีการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติตน และไดนําเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูไดมมี ติใหนาระดั
ํ บคุณภาพครู
(NTQ) ไปใชประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาขาราชการครู เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2541

คําอธิบาย

ระดับคุณภาพของครู (NTQ : National Teacher Qualification) ทีค่ รุ สุ ภาไดพฒ
ั นาขึน้ มี 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับ 1 ครูปฏิบัติการ
เปนครูทป่ี ฏิบตั งิ านโดยยังตองอาศัยการชีแ้ นะ การสั่งการ รูปแบบจากผูอ น่ื
หรือคําสั่ง
เอกสารแบบแผนตางๆ และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะทําตามแบบแผนนัน้ ๆ ใหสมบูรณ โดยคํานึงถึง
เปาหมายปลายทางเปนลําดับรอง
การสอนมุง เนนเนือ้ หา ผูส อนเปนผูบ อกความรู สอนตามแผนทีก่ ําหนดกิจกรรมทุกอยางตัดสิน
ใจโดยครู มีสอ่ื เนนความรูค วามจํา ประเมินผลเนนการทดสอบ เกิดผลตอผูเรียนในดานความรูความจํา
เปนสวนใหญ ผลงานของผูเ รียนเปนแบบเดียวกันตามทีค่ รูกาหนด
ํ
รายงานผลเปนภาพรวมของผูเ รียน
ทัง้ ชัน้
เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับตนเอง เนนความถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ
มากกวาเปาหมายของงานหรือผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูร บั บริการ
ระดับ 2 ครูชานาญการ
ํ
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เปนครูทป่ี ฏิบตั งิ านโดยมีกระบวนการพัฒนาไปสูค วามสามารถในการคิดเอง ทําเอง ตัดสินใจ
เองไดโดยมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะลงมือทํา รูจ กั กําหนดเปาหมายของงานไปทีผ่ รู บั บริการ แตยงั ไมมขี น้ั
ตอนการดําเนินงานไปสูเ ปาหมายนัน้ อยางชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ
การสอนมุง เนนความรูค วามเขาใจ มีตวั อยางมากขึน้
ดัดแปลงแผน สื่อ ใหเหมาะสมกับ
สภาพจํากัดตางๆ ไดมอี ปุ กรณมากขึน้ ผลงานของผูเ รียนยังเปนเรือ่ งเดียวกัน แตมีรายละเอียดแตกตาง
กัน รายงานผลเปนกลุม
เปาหมายในการพัฒนา คํานึงถึงความถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ ใหความสําคัญตอ
กระบวนการและเนนผลทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและผูร บั บริการเทา ๆ กัน
ระดับ 3 ครูเชีย่ วชาญ
เปนครูทป่ี ฏิบตั งิ านอยางมีเปาหมาย มีขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ านอยางเปนระบบ สรางสรรคงาน
คิดและตัดสินใจไดเอง จัดลําดับความสําคัญของงานไดเนนการพัฒนาผูเ รียนเปนสําคัญ
การสอนมุง เนนกระบวนการคิดผูเ รียน ไดปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรูเ ปนสวนใหญ ครูใชคาถาม
ํ
มากขึน้ ถามหาวิธกี าร
มีแผนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เอง จัดทําเองไดเหมาะสมกับผูเ รียน เปนราย
บุคคล ใชสอ่ื เนนกระบวนการเรียนรูม ากขึน้ คําตอบของ ผูเ รียนหลากหลายเกิดจากการแสวงหา และ
สรุปความรูข องผูเ รียนตามเปาหมายของครู กลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค
เปาหมายในกรพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูรับบริการอยางรอบดาน สมดุล ทัว่ ถึง และเสมอ
ภาค
ระดับ 4 ครูเชีย่ วชาญพิเศษ
เปนครูทด่ี ําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึงบุคคลอื่น
องคประกอบอื่น ทีจ่ ะไดรบั ประโยชน
จากการปฏิบตั นิ น้ั ๆ แต ยังไมสามารถสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน สรางความเปนเอกภาพ
ในทุกๆ สวน ทุกองคประกอบตางๆ นัน้ ได
การสอนมุง เนนการพัฒนาจริง ผูเ รียนมีสว นรวมในการวางแผนการเรียน กิจกรรมและสือ่ สอด
คลองสัมพันธกัน สงผลตอพัฒนาการและความสามารถของผูเรียนแตละคน ใหโอกาสในการแสดง
ออกอยางอิสระ ผลงานของผูเ รียนแตกตางกันตามกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ ลือก
เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูรับบริการ และการพัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนา
สังคม
ระดับ 5 ครูผูทรงคุณวุฒิ
เปนครูทป่ี ฏิบตั งิ านดวยกระบวนการพัฒนารวมกันอยาง
สรางสรรคบนพืน้ ฐานของผลการ
พัฒนาทางบวกอยางเทาเทียมกัน ของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ สรางความเปนเอกภาพของงาน และกลุม
บุคคลทั้งมวล รวมทั้งความสมดุลของสิ่งแวดลอม
การสอนมุง เนนการคนหา สรางความรูร ว มกันกับผูเ รียน ผูเ รียนเปนผูว างแผนการเรียน และ
กําหนดหลักสูตรของหองเรียน เกือบทัง้ หมด รวมประเมินผลการเรียนรูข องตนเองและการสอนของครู
ใชสื่อหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนและทุกคน ผลงานของผูเ รียนคนละอยาง
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คนละเรือ่ งตามความสนใจและความถนัดอยางแทจริง เปนผูท ส่ี รางผูน าให
ํ ผเู รียน และเพือ่ นครู เปนผูน าํ
คิดเอง พัฒนาเองไดรอบดานอยางยัง่ ยืน
เปาหมายการพัฒนาคํานึงถึงประโยชนสว นรวม สงผลใหเกิดการสรางและพัฒนาวิชาชีพอยาง
ถาวร มีเกียรติภมู เิ ปนตัวอยางไดทง้ั ดานวิชาชีพ และชีวิตสวนบุคคล
การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ในฐานะองคกรวิชาชีพครูมอี ํานาจหนาทีใ่ นการควบคุม สอดสองจรรยาบรรณของครูตาม พ.ร.
บ. ครู พ.ศ. 2488 คุรุสภาไดกาหนดระเบี
ํ
ยบวาดวยจรรยามารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณีของ
ครูขน้ึ เมือ่ พ.ศ. 2506 ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อ
พ.ศ. 2526 ขอกําหนดดังกลาวมีสาระสําคัญ 10
ประการ
คุรสุ ภาไดเผยแพรไปยังครูและสมาชิกคุรสุ ภาทัว่ ประเทศ เพือ่
ถือปฏิบัติ ในเวลาเดียว
กันคุรุสภาก็ไดติดตาม ประเมินและประมวลผลการปฏิบัติตนของครูตามขอกําหนดดังกลาว ไดพบวามี
บางขอทีข่ าดความชัดเจนในการกําหนดพฤติกรรมทีค่ รู
ควรปฏิบัติ ทําใหยากตอการประเมินและ
การพัฒนา ประกอบกับไดมกี ารเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การเมืองอยาง
รวดเร็วและตอเนือ่ ง อันมีผลกระทบตอผูป ระกอบวิชาชีพครูเปนอยางมาก คุรุสภาจึงไดศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ รวมทัง้ จรรยาบรรณครูของ นานาประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะกําหนดจรรยา
บรรณทีเ่ หมาะสมกับครูไทยในยุคปจจุบนั และในที่สุดก็ไดสราง "จรรยาบรรณครู" และไดประกาศใช
เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2539 หลังจากนัน้ ไดทาการเผยแพร
ํ
จรรยาบรรณครูดงั กลาวไปยังครูและ
สมาชิกคุรุสภา
ทัง้ มวล โดยผานสือ่ และหนวยงานตางๆ เพือ่ ใหครูและสมาชิก
คุรุสภาถือเปน
แนวปฏิบัติและประพฤติตน
จรรยาบรรณครูเปรียบเสมือน "ศีลธรรม" ของครู จรรยาบรรณทัง้ 9 ขอ มีทง้ั ขอหามและขอที่
ตองหรือควรปฏิบัติตนและประพฤติตนของครู ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลกระทบตอศิษย
ซึง่ เปน "ลูกคา"
สําคัญของอาชีพนี้ อีกทั้งคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม จรรยาบรรณ 5 ขอ แรก มีความ
สําคัญในระดับที่ครู "ตอง" กระทําหรือไมกระทํา สวน 4 ขอหลังมีนาหนั
้ํ กลดหลัน่ กันลงมา แตก็สาคั
ํ ญ
และจําเปนตอความเปนครู โดยเฉพาะ อยางยิ่งครูระดับ "มืออาชีพ" จรรยาบรรณแตละขอมีขอ ความ
ทีก่ ระชับ กะทัดรัดและเจาะจง แตการตีความและความเขาใจ ของแตละคนอาจแตกตางกันบางใน
รายละเอียด ดังนั้นคุรุสภา จึงไดจดั ทําคําอธิบายขึน้ เพือ่ ชีใ้ หเห็นเจตนารมณและความ มุง หมาย
ของจรรยาบรรณครูแตละขอเพือ่ ใหผทู เ่ี กีย่ วของทุกฝาย เขาใจตรงกัน (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา,
2540)
จรรยาบรรณขอที่ 1
ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชว ยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียนแกศิษยโดยเสมอหนา
จรรยาบรรณขอที่ 2
ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ตองดีงามใหแกศิษยอยาง
เต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธใจ
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จรรยาบรรณขอที่ 3
ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
ทัง้ ทางกาย วาจาและจิตใจ
จรรยาบรรณขอที่ 4
ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปก ษตอ ความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม
ของศิษย
จรรยาบรรณขอที่ 5
ครูตอ งไมแสวงประโยชนอนั เปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไม
ใชศษิ ยกระทําการใดๆ
อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
จรรยาบรรณขอที่ 6
ครูยอ มพัฒนาตนเองทัง้ ในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทนั ตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ สมอ
จรรยาบรรณขอที่ 7
ครูยอ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรวิชาชีพครู
จรรยาบรรณขอที่ 8
ครูพงึ ชวยเหลือเกือ้ กูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
จรรยาบรรณขอที่ 9
ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูน าในการอนุ
ํ
รกั ษ และพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาไทย และวัฒนธรรม
ไทย
รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพ
บทบาทและการดําเนินงานของคุรุสภาในปจจุบัน (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ,2541)
อํานาจหนาที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488
1.ใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรือ่ งการจัดการศึกษาโดยทัว่ ไป หลักสูตร แบบเรียน
อุปกรณการเรียนการสอน การฝกอบรม การวัดผลและประเมินผล การศึกษา การนิเทศ การศึกษา
และเรือ่ งอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการจัดการศึกษา
2.ควบคุมและสอดสองจรรยามรรยาท และวินยั ของครู พิจารณาโทษครูผปู ระพฤติผดิ และ
พิจารณาคํารองทุกขของครู
3. พิทกั ษสทิ ธิของครูภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนด
4. สงเสริมใหครูไดรับสวัสดิการตางๆตามสมควร
5. พัฒนาความรู ความสามารถ คุณภาพและประสิทธิภาพของครู
บริการดานวิชาชีพ
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1. งานมาตรฐานวิชาชีพครู
- เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา พ.ศ. 2537
- เกณฑมาตรฐานผูบ ริหารการศึกษาของคุรสุ ภา
พ.ศ. 2540
- เกณฑมาตรฐานศึกษานิเทศกของคุรสุ ภา พ.ศ. 2540
- งานกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู
- งานกําหนดแนวทางการรับรองคุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
2. งานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู
- กําหนดจรรยาบรรณครู 9 ประการ
- งานควบคุมและสอดสองจรรยามรรยาทของครู
- การมอบเข็ม"คุรุสดุดี" แกครูผมู จี รรยามรรยาท ดีเดน ในวันครูโลก วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกป
3. งานยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ ครู
- การจัดงานวันครู 16 มกราคมของทุกป เพือ่ เชิดชูเกียรติคณ
ุ ครูและระลึกถึงพระคุณครู
- การใหรางวัลครูผูปฏิบัติงานมีผลงานดีเดน
- การใหรางวัลแกครูผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการผลิตและใชสื่อการเรียนการสอน
- การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดนในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ วันที่ 14
พฤศจิกายน ของทุกป
- การจัดทําหนังสือประวัติครู
4. งานสงเสริมและพัฒนาความรูท างวิชาการและวิชาชีพครู
- การพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา
- การจัดอบรมดานตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ
- การประชาสัมพันธ การทําผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาครูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
- การใหทนุ อุดหนุนการวิจยั
- การจัดตั้งศูนยสมาคม/ชมรมวิชาชีพครู
บทบาทดานสวัสดิการ
1. งานมูลนิธแิ ละกองทุน
- มูลนิธชิ ว ยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ
- มูลนิธิชวยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา
- มูลนิธิชวยเหลือสมาชิกคุรุสภาผูประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
- มูลนิธชิ ว ยครูทป่ี ระสบภัยจากการกอการราย
- มูลนิธิรางวัลคุรุสภา
- มูลนิธทิ วี บุณยเกตุ
- กองทุนสวัสดิการเพือ่ สมาชิกคุรสุ ภา
- กองทุนเพือ่ พัฒนาคุณภาพครู
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2. งานฌาปนกิจสงเคราะห
- การฌาปนกิจสงเคราะหชว ยเพือ่ นสมาชิกคุรสุ ภา
(ช.พ.ค.)
- การฌาปนกิจสงเคราะหชว ยเพือ่ นสมาชิกคุรสุ ภาในกรณีคสู มรสถึงแกกรรม ( ช.พ.ส. )
3. งานสวัสดิการทั่วไป
- สวัสดิการดานที่พักอาศัยชั่วคราว
- สวัสดิการดานรานคาในเครือ "คุรุสภาบริการ"
- สวัสดิการดานการลดคาโดยสารรถไฟและเครื่องบิน
- สวัสดิการดานการสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
- สวัสดิการดานการประกันชีวิต
4. การพิทกั สิทธิครู
- การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
บทบาทของคุรสุ ภาในอนาคต
คุรุสภาไดทําการศึกษาวิธีการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพครูในตางประเทศ และองคกรวิชาชีพ
อืน่ ๆในประเทศไทย แลวนํามาเปรียบเทียบกับการดําเนินงานของคุรสุ ภาในปจจุบนั และสรุปเสนอเปน
แนวทางในการดําเนินงานของคุรสุ ภาทีค่ วรจะเปนในอนาคตไดดงั นี้ (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ,
2541)
อํานาจหนาที่
1. ใหความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนํา ในเรือ่ งการจัดการศึกษาและวิชาชีพครูแกกระทรวง
ศึกษาธิการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
2. ควบคุมและสอดสองจรรยามรรยาทของครู และวินยั ของครู พิจารณาโทษครูผปู ระพฤติผดิ
และพิจารณาคํารองทุกขของครู
- ควบคุมจรรยามรรยาท
- ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพครู ใหถูกตองตามจรรยาบรรณครู
3. เปนตัวแทนของผูป ระกอบวิชาชีพครู และพิทกั ษสทิ ธิครูภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนด
4. สงเสริมใหครูไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามสมควร
5. พัฒนาความรู ความสามารถ คุณภาพ และประสิทธิภาพของครู
6. กําหนดและวางหลักเกณฑเกีย่ วกับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู
7. รับรองคุณภาพและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จดทะเบียน รับขึน้ ทะเบียน และออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพครู
- สัง่ พักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพครู
- ออกขอบังคับ วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการทดสอบความรู การขอรับใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาต การสัง่ พัก ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพครู
- ตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่ ไปสูก ารพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครู
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8. รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพครู
9. สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของครู
บทบาทดานวิชาชีพ
1. ดําเนินงานดานจรรยาบรรณของครู
- กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ควบคุมจรรยามรรยาทของครู
- ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพครูใหถูกตองตามจรรยาบรรณครู
2. ยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพครู และสงเสริมใหครูไดรบั ความกาวหนาในการประกอบวิชา
ชีพครู
3. สงเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติ และยกยองเชิดชูเกียรติคุณครู
4. เปนตัวแทนของผูป ระกอบวิชาชีพครู
5. ใหคาปรึ
ํ กษาและขอเสนอแนะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบวิชาชีพครู
6. สงเสริมและพัฒนาความรูท างวิชาชีพครู โดยมีสวนรวมในการจัดหลักสูตร การใหการศึกษา
เกีย่ วกับวิชาชีพครู
7. สงเสริมและสนับสนุนความรูท างวิชาชีพครู โดยมี สวนรวมในการจัดหลักสูตรการใหการ
ศึกษาเกีย่ วกับวิชาชีพครู
8. สงเสริมใหสมาคมวิชาชีพครูตางๆ เปนภาคีขององคกรคุรุสภา
9. รวมมือกับสถาบันอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาการประกอบวิชาชีพครูทง้ั ในและตางประเทศ
10. บริการขาวสารขอมูลดานวิชาชีพครู
บทบาทดานสวัสดิการ
1. ดูแลสภาพความเปนอยูข องสมาชิก
2. ปกปองผลประโยชนและพิทกั ษสทิ ธิของผูป ระกอบวิชาชีพครูภายในขอบเขตของกฎหมาย
- ปรับและเจรจาตอรองเรือ่ งสภาพการทํางานและเงินเดือน รวมทัง้ การจายคาตอบแทน
ในเรือ่ งตาง ๆ
3. ยกฐานะและพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูป ระกอบวิชาชีพครู
4. ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกสมาชิก
5. จัดสวัสดิการแบบใหเปลาแกสมาชิกและครอบครัว ในเรื่องตางๆ
6. จัดสวัสดิการแกสมาชิกโดยใหเสียคาบริการในอัตราพิเศษ
7. จัดสวัสดิการในรูปของการใหสวนลดในการซื้อสินคาอุปโภค บริโภค และการใชบริการ
8.จัดสวัสดิการในรูปของการชวยเหลือทางการเงินและ การใหบริการกูย มื แกสมาชิก
9. จัดสวัสดิการดานนันทนาการใหแกสมาชิก
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รูปแบบองคกรของคุรสุ ภาควรมีลักษณะดังนี้
1. เปนองคกรอิสระ ทีม่ คี วามเขมแข็ง และเปนทีศ่ รัทธาเชือ่ ถือ โดยมีสิทธิไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล
2. เปนองคกรทีม่ สี มาชิกหลากหลายในทุกระดับไมจาเป
ํ น ตองสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ
เทานัน้ ควรรวมไปถึงระดับ อุดมศึกษาในทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐดวย ซึง่ การจะปรับไปสูแ นวโนม
ในรูปแบบและอํานาจหนาทีท่ ก่ี ลาวขางตน คุรุสภา
จะตองสรางพืน้ ฐานใหมบี ทบาทดังกลาวและ
ระบบเชือ่ มโยงตัง้ แตบดั นี้ เปนตนไป
บทบาทขององคกรวิชาชีพอืน่ ในประเทศไทย
คุรุสภาไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององคกรวิชาชีพอื่นที่มีในประเทศไทยกลาวโดยสรุป
(สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2541) ไดดังนี้
วัตถุประสงคขององคกร
1.สงเสริมการศึกษาวิจยั และความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ
2. ควบคุมจรรยามรรยาท
3.ควบคุมการประพฤติของผูป ระกอบวิชาชีพใหถกู ตองตามจรรยาบรรณ
4. สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
5. สงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
6. เปนตัวแทนผูป ระกอบวิชาชีพ
7.ใหคาปรึ
ํ กษาหรือขอเสนอแนะเกีย่ วกับปญหาทีเ่ กีย่ วของตอรัฐบาล
8. สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพรและใหการศึกษา ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของแกประชาชนและ
องคกรอื่น
อํานาจหนาที่ขององคกร
1. จดทะเบียน รับขึน้ ทะเบียน และออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
2.สัง่ พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปน
ผูป ระกอบวิชาชีพ
3.ออกขอบังคับ วางหลักเกณฑเกีย่ วกับการทดสอบ ความรูก ารขอรับใบอนุญาต การออกใบ
อนุญาต การสัง่ พัก ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพ
4. ออกขอบังคับ วางหลักเกณฑเกีย่ วกับการเทียบปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5. ออกขอบังคับ วางหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
6. ดําเนินการตามวัตถุประสงคที่กาหนดไว
ํ
7.ใหคาปรึ
ํ กษาและคําแนะนําแกมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอืน่ ในการศึกษาในสาขาวิชาตาง
ๆ
8. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒบิ ตั รในวิชาชีพ
9. รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพ
10. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทีท่ ําการฝกอบรมตามหลักสูตรที่องคกรรับรองแลว

งานวิจัยเอกสาร เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สมหวัง พิธยิ านุวัฒน และคณะ 52

11.ออกหนังสืออนุมตั ิ หรือวุฒบิ ตั รแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และออก
หนังสือแสดงวุฒอิ น่ื ๆ ในวิชาชีพ
บทบาทดานวิชาชีพ
1. สงเสริมการศึกษา วิจยั และความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ
2. ควบคุมจรรยามรรยาท
3.ควบคุมการประพฤติของผูป ระกอบวิชาชีพใหถกู ตองตามจรรยาบรรณ
4.ใหคาปรึ
ํ กษาหรือขอเสนอแนะเกีย่ วกับปญหาทีเ่ กีย่ วของตอรัฐบาล
5.. เปนตัวแทนของผูป ระกอบวิชาชีพ
บทบาทดานสวัสดิการ
1.สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
2.สงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
บทบาทดานการใหบริการแกสงั คม
1. สงเสริมชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของแกประชาชน และ
องคกรอื่น
การออกและปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพื่อใหการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สามารถไปสูการปฏิบัติได
การดําเนินการเพือ่ รองรับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จําเปนตองมีการแกไขพระราช
บัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เพือ่ ใหมบี ทบัญญัตทิ เ่ี อือ้ อํานวยตอการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ทั้งนี้คุรุสภาไดมีการดําเนินการยกรางแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488
จํานวน 5 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1
เมือ่ พ.ศ. 2524
ครั้งที่ 2
เมือ่ พ.ศ. 2531
ครั้งที่ 3
เมือ่ พ.ศ. 2534
ครั้งที่ 4
เมือ่ พ.ศ. 2535
ครั้งที่ 5
เมือ่ พ.ศ. 2538
การดําเนินการยกรางแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ รู เมือ่ พ.ศ. 2524 นัน้ คุรุสภาไดดาเนิ
ํ น
การจนถึงการนําเสนอรางแกไขพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488 วาดวยเรือ่ งการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เพือ่ แกไขในบางมาตราใหเอือ้ ตอการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เขาไปในสภา ผูแ ทนราษฎร แตสภาผูแ ทนถูกยุบไปเสียกอนใน พ.ศ. 2529 และการยกรางแกไขปรับ
ปรุงพระราชบัญญัติในครั้งตอๆ มา ก็ยงั ไม ประสบความสําเร็จเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎรตาม
กลไกทางการเมือง จนถึง พ.ศ. 2538 ซึ่งมีการยุบสภาเปนครั้งสุดทาย (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ,
2537)
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การดําเนินการแกไข พ.ร.บ. ครู 2488 ในป 2536 กรรมการอํานวยการคุรุสภา ไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยแตงตั้งนาย สุ
รัฐ ศิลปอนันต รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ เปนประธาน นอกจากนั้นไดแตงตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติครู 2488 ในการดําเนินการไดมี
การประชุม
สัมมนา เพือ่ สรุปแนวทางการแกไขปรับปรุงกฎหมายระหวางวันที่ 6-10 มีนาคม 2538 ณ โรงแรมเวล
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในประเด็นเหลานี้
1. เรือ่ งองคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการคุรสุ ภาและอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
อํานวยการคุรุสภา
2. เรือ่ งกําหนดหนาทีข่ องเลขาธิการคุรสุ ภา
3. เรือ่ งกําหนดใหมคี ณะกรรมการคุรสุ ภาจังหวัด กรุงเทพ-มหานคร และอําเภอ และกําหนด
เกีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการอํานวยการคุรสุ ภาทัง้ สาม
4. เรือ่ งใหมสี านั
ํ กงานเลขานุการของคณะกรรมการคุรสุ ภาจังหวัด คุรสุ ภากรุงเทพมหานคร และ
คุรุสภาอําเภอ
5. เรือ่ งการกําหนดใหมใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6. เรือ่ งการประชุมผูแ ทนคุรสุ ภาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จากผลการสัมมนาดังกลาว สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรไดมหี นังสือลงวันที่ 1 กันยายน
2538 ถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการโดยมีขอ สังเกตเพิม่ เติมอีกดังนีค้ อื
1. สาระ พ.ร.บ.ครู ทีค่ ณะกรรมการนําเสนอสมควรไดรบั การแกไข ปรับปรุงตามทีเ่ สนอ
2. ขอสังเกตที่ควรใหความสนใจ คือ ในสวนสถานภาพของคุรสุ ภา ไมมกี ารนําเสนอเพราะ พ.ร.
บ.ครูกาหนดให
ํ
คุรุสภาเปน สภาของครูในกระทรวงศึกษาธิการและกําหนดใหครูทกุ คนเปน สมาชิกตาม
กฎหมายซึง่ ขอกําหนดของกฎหมายขอนี้ ทําใหครุ สุ ภาไมมฐี านะเปนองคกรวิชาชีพครูโดยสมบูรณ คุรุ
สภาไมใช
รัฐวิสาหกิจ คุรสุ ภาไมใชขา ราชการ จึงทําใหคุรุสภาไมสามารถเปนสมาชิกองคกร
วิชาชีพครูระหวางประเทศได ควรมีการหารือเรือ่ งสถานภาพของคุรสุ ภาใหชดั เจน และเสนอแกไขใหชดั
เจนในคราวเดียวกันนี้
3. ควรตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาการดําเนินงานขององคการคาของคุรสุ ภา ซึง่ เปนองคการทีต่ ง้ั
ขึ้นตามมาตรา 5 (3) แหง พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 2488 เพื่อศึกษาการดําเนินงานขององคการคาของคุรสุ ภา
ซึง่ มีทนุ ดําเนินการกวา 2,000 ลานบาท วาควรปรับองคกรอยางไร มีความสัมพันธกบั กระทรวงศึกษาธิ
การอยางไร ใหผลประโยชนแกสมาชิกคุรสุ ภาอยางไร กอนดําเนินการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.ครูในคราวนี้
ดวย
สรุปวาทุกฝายที่เกี่ยวของเห็นพองตองกันวาจะตองมีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุงแกไขสภาพทีเ่ ปน
อยูของคุรุสภาใหดีขึ้น แตในที่สุดก็มีการยุบสภาใน พ.ศ. 2538 เปนครั้งสุดทาย
การจัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู
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พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ฉบับแรกไดกําหนดอํานาจหนาที่ ทีส่ ําคัญประการหนึง่
ของคุรุสภาไววา
…..
(1)
ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน แทนคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน และแตงตัง้ อนุกรรมการขาราชการพลเรือนตางๆ แลวแตกรณี
สําหรับขาราชการครู
…..
ทั้งนี้คุรุสภาไดปฏิบัติภารกิจดังกลาว ตัง้ แตมพี ระราช-บัญญัติครู พ.ศ.2488 เปนตนมา จน
กระทัง่ ในป พ.ศ.2523 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครู พ.ศ.2533 ขึน้ เหตุผล
ในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ
เนือ่ งจากกฎหมายวาดวยครูไดกาหนดให
ํ
คุรุสภาเปน
องคกร
การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูแทน ก.พ.เพราะ
ขาราชการครูมเี ปน
จํานวนมากและกระจัดกระจายไปทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ลักษณะงาน ตําแหนงหนาทีข่ องขาราชการครูก็
แตกตางไปจากขาราชการพลเรือนประเภทอืน่ แตคุรุสภาก็มิไดจัดตั้งขึ้นเปน
สวนราชการเพือ่ การ
บริหารงานบุคคล ทําใหไมเหมาะสมทีจ่ ะ ดําเนินงานบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูตอ ไปตาม
โครงสรางและระบบบริหารการศึกษาทีจ่ ะปรับปรุงขึน้ ใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางและระบบ
บริหารการประถมศึกษาที่ กําหนดใหมอบอํานาจบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูไป ดําเนินงาน
ในระดับจังหวัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีความคลองตัวและสอดคลองกับความตองการของทอง
ถิ่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ข้ี น้ึ (สํานักงาน ก.ค. ,2527)
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครู พุทธศักราช 2523 ไดกาหนดอํ
ํ
านาจหนาทีข่ อง ก.ค.
ไวดังนี้
มาตรา 7 ก.ค. มีอํานาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้
1) เสนอแนะและใหคาปรึ
ํ กษาแกรฐั มนตรีเกีย่ วกับนโยบายการบริหารงานบุคคล และการจัด
ระบบราชการในหนวยงาน ทางการศึกษา
2) ออกกฎ ก.ค.และระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราช-บัญญัตนิ ้ี กฎ ก.ค. เมือ่ ไดรบั อนุมตั จิ าก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
3) ตีความและวินจิ ฉัยปญหาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการใช บังคับพระราชบัญญัตนิ ้ี มติของ ก.ค. เมือ่
ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได
4) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนําชีแ้ จง เพือ่ ใหหนวยงานทางการศึกษา และกรมปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ในการนีใ้ หมอี านาจเรี
ํ
ยกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานทางการศึกษา
และกรม ใหผแู ทนหนวยงานทางการศึกษาหรือกรม ขาราชการหรือบุคคลใดมาชีแ้ จงขอเท็จจริง และ
ใหมอี ํานาจออก ระเบียบใหหนวยงานทางการศึกษาและกรมรายงานเกีย่ วกับ การสอบ การบรรจุ การ
แตงตั้ง การเลือ่ นเงินเดือน การดําเนินการทางวินยั และการออกจากราชการ ตลอดจนรายงานเกีย่ ว
กับการเปลีย่ นแปลงในลักษณะหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหนง และเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
ของขาราชการครูไปยัง ก.ค.
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5) รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีทป่ี รากฏวา หนวยงานทางการศึกษา กรม อ.ก.ค. กรม หรือ อ.
ก.ค.จังหวัดใด หรือผูม หี นาทีป่ ฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ไ้ี มปฏิบตั กิ ารตามพระราช-บัญญัตนิ ้ี หรือ
ปฏิบัติการโดยไมเหมาะสม เพือ่ นายกรัฐมนตรีจะไดพจิ ารณาและสัง่ การตอไป
6) รักษาทะเบียนประวัตขิ า ราชการครู
7) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเพือ่ ประโยชนในการบรรจุและ
แตงตัง้ ขาราชการครู และกําหนดอัตราเงินเดือนทีค่ วรไดรบั ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงอัตราเงินเดือนตามที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดสําหรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเดียวกันดวย
8) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตนิ ้ี และกฎหมายอืน่
9) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ แ้ี ละกฎหมายอืน่
นับแตทไ่ี ดมี พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 คุรสุ ภาก็ไดโอนงานการบริหาร
งานบุคคลสําหรับขาราชการครู ไปใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูเปนผูด ําเนินการตลอดมา
จนถึงปจจุบนั
อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางคุรสุ ภาในฐานะองคกรวิชาชีพครู
และสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการครูในฐานะหนวยงานกลางการบริหารงานบุคคลของครูกย็ งั ดํารงอยู
กลาวคือ
เลขาธิการคุรสุ ภาจะเปนกรรมการโดยตําแนงในคณะกรรมการ ก.ค. นอกจากนัน้ งานของคุรสุ ภาทีไ่ ด
พัฒนาขึน้ ในฐานะองคกรวิชาชีพครู ไดแก เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา
พ.ศ.
2537 ก.ค. ไดอนุมตั ใิ หประกาศใชเปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ.
2539 นอกจากนัน้ ในป พ.ศ. 2540 คุรุสภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษา และ
เกณฑมาตรฐานศึกษานิเทศก ก.ค. ไดอนุมตั ใิ หประกาศใชเกณฑทง้ั สองเปนเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใชเปนเกณฑในการประเมินเพือ่
เลื่อนตําแหนงทางวิชาการและ
การพัฒนาครู และใหกรมตางรับไปดําเนินการ และในปเดียวกันนัน้ เอง ก.ค. ก็ไดรับเอาระดับคุณภาพ
ครู (NTQ : National Teacher Qualification) ระดับคุณภาพ
ผูบ ริหารการศึกษา (EMQ :
Educational Manager Qualification) และระดับคุณภาพศึกษานิเทศก (ESQ : Educational
Supervisor Qualification) ไปใชในการประเมินเพือ่ รับรองคุณภาพครู ผูบ ริหารการศึกษา และศึกษา
นิเทศกทม่ี ฐี านะเปนขาราชการครู
กลาวไดวา ความสัมพันธระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และ
องคกรวิชาชีพครู ยังคงดํารงอยูตามหลักการของการพัฒนาวิชาชีพครู แตเนื่องจาก ผลในการ
บังคับตามกฎหมายยังไมชดั เจนทําใหการดําเนิน งานยังไมกา วหนาเทาทีค่ วรจะเปน
2.4 ยุคทองวิชาชีพครู (พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั การเผยแพรงานวิจยั ตามหลักวิชาการยอมไดรบั
ความคุมครอง ทัง้ นีเ้ ทาทีไ่ มขดั ตอหนาทีข่ องพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมนอ ยกวา
สิบสองปทร่ี ฐั จะตองจัดใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย
การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสว นรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
เอกชน ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอมไดรับ
ความคุมครอง ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอด
คลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกทีถ่ กู
ตอง เกีย่ วกับ การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข สนับสนุน
การคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ
เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมรี ะบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและ มาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกํากับและประสานให
สถาบันทีท่ ําหนาทีผ่ ลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากร ทางการศึกษาใหมคี วามพรอมและมีความเขม
แข็งในการเตรียม บุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนือ่ ง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนสําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยางเพียงพอ
มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา มีฐานะเปน
องคกรอิสระภายใตการบริหารงานของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวง
มีอานาจหน
ํ
าที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพครู และผูบ ริหารการ
ศึกษา
ใหครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของ
รัฐและเอกชน ตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคคลกร
ทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถาน
ศึกษาตามมาตรา 18 (3)
ผูบ ริหารการศึกษาระดับเขตเหนือพืน้ ทีก่ ารศึกษา และวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา
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ความในมาตรานี้ไมบังคับแกคณาจารย ผูบ ริหาร
สถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา
มาตรา 55 ใหมกี ฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกือ้ กูล
อืน่ สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ใหมรี ายไดเพียงพอและเหมาะสม
กับ
ฐานะทางสังคมและวิชาชีพ
ใหมกี องทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ จัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริ
เริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทัง้
นีใ้ หเปนไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา
56 การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตร
ฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของรัฐในสถาน
ศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมสี ว นรวมในการจัด
การศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมา
ใช เพือ่ ใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผทู ส่ี ง เสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
การทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญในการพัฒนาครู ในฐานะทีเ่ ปนกลไกสําคัญใน
การปฏิรปู การศึกษาของชาติ รัฐไดใหความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูในฐานะทีเ่ ปนวิชา
ชีพชัน้ สูง โดยไดกําหนดใหครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไวในกฎหมาย ซึง่ เปนครัง้
แรกที่รัฐไดใหความสําคัญกับครูอยางจริงจังนับวาเปนยุคทองของการพัฒนาวิชาชีพครู
ความพยายามในการปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488
คุรุสภากําลังดําเนินการเตรียมการเพื่อรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และการแกไข พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 เพือ่ ใหครุ สุ ภาเปนองคกรวิชาชีพครูทแ่ี ทจริง
และใหเอือ้ อํานวยตอการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยไดพยายามกําหนดวัตถุประสงค (บท
บาทหนาทีข่ องคุรสุ ภา) และอํานาจหนาทีข่ องคุรสภาไวดงั นี้ (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2540)
วัตถุประสงคของคุรุสภา
1.สงเสริมการศึกษา คนควาวิจัย เพือ่ พัฒนาการประกอบวิชาชีพครู ใหกาวหนาสอดคลอง
กับการเปลีย่ นแปลงของโลก (ความกาวหนาในวิชาชีพ ในดานทักษะ เทคนิควิธกี ารใหมๆ ตามเงือ่ นไข
พัฒนาการของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก)
2. สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพครูปฏิบัติตนตาม จรรยามรรยาทแหงวิชาชีพครู
3. สงเสริมผูป ระกอบวิชาชีพครูใหไดรบั ความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพครู (ทัง้ ในแง
การประกอบวิชาชีพโดยอิสระ เปนลูกจางเอกชน หรือเปนลูกจางองคกรแหงรัฐ เงือ่ นไขอัตรา การจาง
เงินเดือนของผูป ระกอบวิชาชีพครู)
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4. สงเสริมสนับสนุน ใหผปู ระกอบวิชาชีพครู มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีฐานะความเปนอยูท ่ี
เหมาะสม และไดรบั สิทธิอนั พึงมีพงึ ไดในการประกอบวิชาชีพครู
5. เสริมสรางความสามัคคีระหวางผูประกอบ วิชาชีพครู
6. สงเสริม ประสาน ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร ให คําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับกระบวน
การการเรียนการสอน
การศึกษาแกผูปกครอง องคกรชุมชน หนวยงานทางการศึกษา ทองถิน่ รัฐ
และองคกรอื่น ๆ
7. สงเสริม ประสาน ชวยเหลือผูป ระกอบวิชาชีพครู
ใหไดรบั การอบรมพัฒนา เพือ่
ทดสอบความรู ความสามารถ ในการขอรับใบอนุญาต
อํานาจหนาที่ของคุรุสภา
1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานการประกอบ วิชาชีพครู
2. รับรองหลักสูตรการผลิตครู และรับรองหลักสูตรการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครู
3. รับรองปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั รในวิชาชีพครู
4. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทีท่ ําการผลิตและพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครู
5. จดทะเบียนออกใบอนุญาต ออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู
6. สัง่ พักใชใบอนุญาต ยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7. กําหนดหลักเกณฑในการทดสอบความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
การออกใบอนุญาต การพักใบอนุญาต ยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
8. กําหนดหลักเกณฑใหผปู ระกอบวิชาชีพครู ไดรบั การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ทักษะ ความรูความ
สามารถในการประกอบวิชาชีพครู
9. ควบคุมและสอดสองจรรยามรรยาทของครู พิจารณาโทษครูผปู ระพฤติผดิ และพิจารณา
คํารองทุกขของครู
10.ใหการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ ผูป ระกอบวิชาชีพครู
11.ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําเกีย่ วกับกระบวนการเรียน การสอน การศึกษา แกผูปกครอง องค
กรชุมชน หนวยงานทางการศึกษาทองถิน่ รัฐ และองคกรอื่น ๆ
12.วางระเบียบ หลักเกณฑ เพือ่ ใหการดําเนินการของคุรุสภาเปนไปตามวัตถุประสงค
2.5 บทวิเคราะห : บทเรียนทีค่ วรจดจํา
จากการพิจารณาเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ขึน้ เมือ่ 50 ปทแ่ี ลวมา
นัน้ ทําใหมองเห็นจุดสําคัญที่สะทอนถึงความสําเร็จและความลมเหลวของคุรสุ ภา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบนั นีห้ ลายประการ คือ (จรูญ มิลนิ ทร,2538)
1. ตลอดระยะเวลา 50 ป หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทรัพยากรมนุษยยงั มีความ
สําคัญตลอดมา สําหรับประเทศไทยของเราในระยะแรกหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ตลอดมาจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็มกี ารพูดวาประชาชนคนไทยการศึกษายังตํ่า มีผรู หู นังสือนอย
จึงไมสามารถเปนประชาธิปไตยได ความเจริญทางเศรษฐกิจก็ยงั ไมดี จนถึง บัดนี้เปนระยะเวลาผาน
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มาถึงครึ่งศตวรรษ เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนละ 5 ป มาแลวถึง 7 แผน ปญหา
เรือ่ งคุณภาพของมนุษยและทรัพยากรก็ยง่ิ สําคัญขึน้
ไดทราบวา ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จะมุง เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก
แตการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนน้ั อาจมีปญ
 หาหลายอยางทีช่ ว ยใหพฒ
ั นา และบุคลากรหลายกลุมหลายฝาย
ตองรับผิดชอบ
รวมกัน แตสําหรับเยาวชนของชาติซง่ึ เรียนอยูใ นระดับตนๆ นัน้
ผูรับผิดชอบ
สําคัญคือ ครู ดังนั้นกลุมบุคคลที่ตองพัฒนาควบคูกันไปดวย และพัฒนามากกวาใครก็ไดแกครูนแ่ี หละ
ดังนั้น จะเห็น ไดวา นายทวี บุณยเกตุ ไดแสดงทัศนะไวแตเมื่อตั้งคุรุสภา 50 ป มาแลวอยางไร
ความเห็นของทานก็ยงั เปนจริงในปจจุบนั
ยิ่งสังคมเปนยุคเปด มีการเลือ่ นไหล ทัง้ วัฒนธรรม ขอมูล ขาวสาร และธุรกิจตางๆ ขามชาติกนั
ไปทัว่ โลก ก็ยง่ิ จําเปนมากทีจ่ ะตองพัฒนาครูใหทนั โลก ครูจงึ จะสามารถพัฒนาเยาวชนของเราใหทนั
โลกยุคโลกาภิวัตนได ในปจจุบนั ครูของเรามีปริมาณสูงขึน้ นับไดวา เปนผูป ระกอบวิชาชีพครูนป้ี ระมาณ
เกินกวารอยละหนึง่ ของประชากรทัง้ หมด หรือจะพูดงาย ๆ วาคนไทยรอยคนจะมีครูอยูห นึง่ คน ถาคุรุ
สภาสามารถพัฒนาสงเสริมใหครูทง้ั หมดเปนคนทันโลก
ครูของเราก็จะสามารถทําประโยชนใหแก
สังคมไทยในยุค แหงการดิน้ รนเปลีย่ นแปลงนีไ้ ดเปนอยางดี แตในความเปนจริง มีครูจานวนน
ํ
อยเทา
นัน้ ทีเ่ ปนคนทันโลก จนเปนปญหาทาทาย คุรสุ ภาในอนาคตเปนอยางยิง่
2. จากคําปรารภของนายทวี บุณยเกตุ ทีเ่ กีย่ วกับครูเมือ่ 50 ปมาแลว ก็ตองการครูที่มีความ
สามารถในอันทีจ่ ะสอนเด็ก ทัง้ ในดานวิชาการและการอบรมจิตใจ และอยากไดครูที่รักและฝกใฝใน
อาชีพของตน ถึงแมวาคุรุสภาไดพยายามมาตลอดเวลา 50 ปในอันทีจ่ ะยกระดับมาตรฐาน ทั้งดาน
ความรู คุณวุฒิ และสถานภาพในตําแหนงการงานของครูโดยทัว่ ไปใหสงู ขึน้ ไมแพ
ขาราชการพล
เรือนโดยทัว่ ไปก็ตาม
แตครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพตามทีท่ า นตองการในขณะนีก้ ย็ งั ขาดแคลนอยูเ ปนอยางยิง่
ความพยายามใดๆ ทีก่ ระทําไปตลอดระยะเวลา 50 ป ไมไดทําใหสถานการณกระเตือ้ งขึน้ นอกจากนัน้
ตลอดหลายศตวรรษที่ผานมา
อาจหลังจากทีต่ ง้ั คุรสุ ภาไดไมนาน ความนิยมของเยาวชนทีเ่ รียน
หนังสือเกง มีความสามารถทางวิชาการคอย ๆ เมินอาชีพครูไป ทีละนอยละนอย จนเปนผลปรากฏ
ในการเลือกวิชาการสอบเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ นักศึกษาจะเลือกเรียนวิชาครูหรือครุศาสตร
เปนทางเลือกสุดทาย
จนทําใหเปนทีว่ ติ กวาเราจะหาผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถสูงมาเปนครูไมได
กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามทําโครงการคุรทุ ายาท โครงการแสวงหาชางเผือก ฯลฯ เพื่อดึงดูดนัก
เรียนในชนบททีเ่ กงๆ เขาสูอ าชีพครู ก็ไดผลเพียงระดับหนึง่ เทานัน้ ไมสามารถแกไขภาพลักษณของ
ความเสือ่ มความนิยมในวิชาชีพครูของเราได ปญหานีก้ เ็ ปนปญหาทาทาย คุรสุ ภาอีกปญหาหนึง่ ซึง่
จะตองบากบั่นกันตอไป
3. อันทีจ่ ริงคุรสุ ภาตัง้ ขึน้ โดยกฎหมายและในกฎหมายไดกาหนดให
ํ
ครูตองเปนสมาชิกคุรุสภา
ซึ่งดูประหนึ่งวาองคกรนี้ประกอบดวยครูทุกคนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลและครู
โรงเรียนราษฎร ก็จะทําใหองคกรนีม้ คี วามแนนแฟน สมัครสมานกันระหวางครูทกุ หมูท กุ ระดับ แตการณ
มิไดเปนดัง ที่คาด ครูไมเขาใจวัตถุประสงคของคุรุสภามาตั้งแตตน และ
ไมเขาใจตลอดมาแม
กระทัง่ ปจจุบนั แมในระยะเวลาทีเ่ สนอ
พระราชบัญญัตคิ รูเขาสูส ภาผูแ ทนราษฎรในสมัยนัน้ ก็ยัง
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มี
ผูแ ทนราษฎรเสนอพระราชบัญญัตใิ หยบุ เลิกคุรสุ ภาดวย ในรายงานการประชุมกรรมการ
อํานวยการคุรสุ ภาเปนครัง้ แรกก็ยงั มีกรรมการทานหนึง่ ลุกขึน้ ถามประธานวา คุรุสภาคืออะไร ตัง้ ขึน้ มา
ทําไม และตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 50 ป ก็ยังมีผูตั้งคําถามองคกรของครูอยูเ สมอ นอกจากนัน้ ยังติ
ติงคุรุสภาวาเขาไมเขาใจในวัตถุประสงคไมไดมีสวนรวม อยากใหครุ สุ ภาเปนของครูเพือ่ ครู และคุรุสภา
เองก็ไดใชความอุตสาหะพยายามประชาสัมพันธใหครูเขาใจวา คุรุสภาคืออะไร มีประโยชนสาหรั
ํ บครู
อยางไร มีหนาที่ ในการพัฒนาดูแลวิชาชีพครูอยางไรตลอดมา
ในชวงป พ.ศ. 2526-2528 ไดมคี วามพยายามทีจ่ ะกระจายอํานาจ โดยคุรุสภาไดออกระเบียบ
จัดตั้งคณะกรรมการ คุรสุ ภาจังหวัด คณะกรรมการคุรุสภาอําเภอขึน้ โดยกําหนดหนาทีท่ จ่ี ะปฏิบตั ิ
และใหมกี รรมการบริหารเลือกจากครูทกุ สังกัด เพือ่ ใหสมาชิกไดทราบในการดําเนินงานของ คุรุสภา
ตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัดและระดับชาติพรอมทัง้ จัดสรรเงินเพือ่ ตัง้ เปนกองทุนใหองคกร ทองถิน่ เหลา
นัน้ ไดมเี งินบริหารงานบริการสมาชิก เพือ่ สมาชิกจะไดรสู กึ วาคุรสุ ภาเปนของตนและตนมีสว นบริหารคุรุ
สภา แตการดําเนินงานของคุรสุ ภาสวนกลางไมไดพฒ
ั นาสงเสริมและเอือ้ อํานวยใหครุ สุ ภาอําเภอ คุรุ
สภาจังหวัดเติบโตและมั่นคง การตําหนิตเิ ตียนจากสมาชิกก็ยงั มีอยูเ สมอ ถาหากคุรุสภาอําเภอ คุรุ
สภาจังหวัดมีความเขมแข็งมัน่ คง และคุรุสภาสวนกลางกระจายอํานาจออกไปใหเสมือนหนึง่ 76 คุรุ
สภาทัว่ ประเทศแลว ความรูส กึ ของสมาชิกทีจ่ ะรักองคกร ถือวาองคกรเปนของตนและเสียสละเพื่อองค
กรและวิชาชีพของตนก็จะมีมากขึน้
และคุรสุ ภาก็จะเปนศูนยรวมนํ้าใจของผูป ระกอบวิชาชีพครูอยาง
แทจริง
จากพัฒนาการในการพัฒนาวิชาชีพครู มากกวาครึ่ง ศตวรรษ มีบทเรียนตางๆ มากมายทีแ่ สดง
ใหเห็นถึงความพยายาม ตลอดจนขอขัดของทีท่ ําใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุ
เปาหมาย
ทีก่ ําหนดไวได ผลดังกลาวตอเนื่องไปถึงการดําเนินการ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอนั เปนแนว
ทางหนึง่ ในการ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูกไ็ มสามารถบรรลุเปาหมายได เชนกัน เหตุปจ จัย
ตางๆ กลาวโดยสรุปไดดังนี้
1. กฎหมายไมเอื้ออํานวยใหสามารถดําเนินการ ในการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
การแกไขพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ไดดําเนินการ
มาแลวหลายครัง้ ไดเคยมีการยก
ประเด็นทีเ่ ปนทีส่ นใจของครู เชน การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู การตัง้ สภาครูขน้ึ มาพิจารณานาน
มาแลวจนกระทัง่ ปจจุบนั ก็ยงั มีความพยายามอยูแ ตกย็ งั ไมประสบความสําเร็จ แมในขณะนีก้ ย็ งั คงมี
ความเคลื่อนไหวทั้งโดยคุรุสภา สมาคมวิชาชีพครู และกระทรวงศึกษาธิการในอันทีจ่ ะดําเนินการปรับ
ปรุงแกไขพระราชบัญญัตดิ งั กลาวนี้ ในทีส่ ดุ
การดําเนินการก็ไมสามารถลุลวงไปได การแกไขเพิม่
เติมหรือ
การยกรางพระราชบัญญัตโิ ดยปกติฝา ยบริหารจะเปนผูด าเนิ
ํ นการ หรือหากเปนเรือ่ งทีน่ า
สนใจ ฝายนิติบัญญัติ (สภาผูแ ทนราษฎร) จะเปนผูดําเนินการก็ได ทัง้ นีว้ ธิ กี ารไดมกี าหนดไว
ํ
ในรัฐธรรม
นูญแลว แตการทีจ่ ะปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488 เพือ่ สงเสริมการพัฒนาวิชา
ชีพครูนน้ั ยังไมสาเร็
ํ จไดทง้ั ๆ ทีม่ คี วามเพียรพยายามดําเนินการมานานแลว ดังนั้น จึงมีคําถามวา รัฐ
บาลเห็นความสําคัญของครูจริงหรือ
รัฐบาลมีความจริงใจในการปรับปรุงแกไขพระราช
บัญญัตฉิ บับนีแ้ คไหน
ในเมือ่ การพัฒนาการศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
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นโยบายหลักของรัฐบาล จึงจําเปนทีร่ ฐั บาลจะตองเรงรัดการพัฒนาครูเปนอันดับแรก และ
ตองพัฒนาทั้งตัวครูเอง และวิชาชีพครูไปพรอม ๆ กัน
เปนทีน่ า สังเกตวาไมวา หนวยงานใดหรือสถาบันใดจะเปน ผูพ จิ ารณา ปรับปรุง แกไขพระราช
บัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จะพิจารณาบนพืน้ ฐานของพระราชบัญญัตฉิ บับเดิม คือ
เอา
พระราชบัญญัตคิ รูทบ่ี งั คับใชอยูเ ปนตัวตัง้ แลวพยายามแกไขมาตราตางๆ ใหสอดคลองหรือเอื้ออํานวย
กับความประสงคของตน พิจารณาเฉพาะจุดเฉพาะเรือ่ ง ขาดการมองเปนภาพรวมวากําลังคิดเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู เพราะการพัฒนาวิชาชีพครูนน้ั มีประเด็นและแนวทางทีจ่ ะดําเนินการมากมาย และ
หลายหนวยงานทีจ่ ะตองเขามามีสว นรวม ไมจําเพาะเจาะจงอยูใ นพระราชบัญญัตคิ รูเทานัน้ การทีต่ า ง
คนตางมองเฉพาะสวนทีต่ นตองการบางครัง้ อาจไมตรงกันหรือขัดแยงกัน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษา
อาจมองวา
คุรสุ ภาเปนองคกรวิชาชีพ และกระทรวงฯ จะตองเปนผูควบคุมและดําเนินการ ซึง่ แนว
คิดนี้อาจไมถูกตองนักสําหรับยุคปจจุบนั เพราะครู ประชาชนในทองถิน่ สถาบันผูผลิตครู และ
องคกรผูใชครู ควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพครู
เชนเดียวกัน จึงอาจจะตองมี
พระราชบัญญัตอิ น่ื สถาบันอืน่
ชวยสนับสนุนสงเสริม บัดนี้ถึงเวลาแลวที่จะตองเรงรัดใหมีองคกร
พัฒนาวิชาชีพทีม่ ปี ระสิทธิภาพขึน้ มาทํางานใหสมั ฤทธิผ์ ล คุรุสภาไดคิดทําเรือ่ งนีม้ าตลอดแตจนบัดนีก้ ็
ยังไมมอี ะไรกาวหนา บางที อาจจะเปนเพราะวาการพัฒนาวิชาชีพครูเปนงานทีต่ อ งทําเปน ระบบ คุรุ
สภาเปนเพียงสวนหนึง่ ของระบบจึงจําเปนตองปรับปรุง โครงสราง และระบบงานคุรสุ ภาพรอมๆ กับ
มองภาพรวมดวย (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2540)
2. ภารกิจของคุรุสภาไมชัดเจนและมีมากเกินไป
ภารกิจตางๆ ที่คุรุสภาตองดําเนินการอยางตอเนือ่ งและ ครอบคลุมบริการแกครูและสมาชิกคุรุ
สภาเกือบหนึง่ ลานคนทัว่ ประเทศ งานดานตางๆ เหลานีเ้ ปนงานตางชนิดและตางลักษณะกัน เชน งาน
ดานวิชาชีพครูซง่ึ เปนงานเทคนิค งานดานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูเปนงานดานบริการ งานสงเสริม
สถานภาพครู เปนงานดานสังคมและวิชาการ หรือแมแตงานดานใหคําแนะนําและการใหคาปรึ
ํ กษา
กฎหมาย ก็เปนงานที่ตองการบุคลากรพิเศษ เชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง จึงเปนที่สงสัยวาคุรุสภาจะ
สามารถ ทํางานทัง้ หมดไดจริงหรือ โดยเฉพาะดวยโครงสรางและ
ระบบงานคุรุสภาปจจุบัน
ดังนั้น สิ่งที่ควรดําเนินการก็คือ แยก งานออกเปนสองกลุม ประกอบดวย งานเทคนิค อันไดแก
การยกระดับมาตรฐานและการสงเสริมวิชาชีพครู รวมถึง
การพิทกั ษสทิ ธิครู กลุม หนึง่ และอีก
กลุม หนึง่ คือ งานดานบริการและสังคม ประกอบดวย งานเกี่ยวกับสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และ
การรักษาสถานภาพครูทางสังคม
3. ภาพลักษณขององคกร และการไมยอมรับองคกรวิชาชีพ
ในชวงระยะเวลาทีผ่ า นมาไดมเี สียงสะทอนจากครู เกี่ยวกับคุรุสภา และหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของกับครูในหลายทัศนะและหลายประเด็นเปนตนวา การพัฒนาวิชาชีพครูทผ่ี า นมาไมไดรบั การดูแล
จากรัฐเทาทีค่ วร ไมใหการสนับสนุนสถาบันวิชาชีพครู ไมสง เสริมความกาวหนาในการพัฒนาวิชาชีพครู
อยางจริงจัง
คุรสุ ภายังเปนทีพ่ ง่ึ ของครูไมได ยังใหบริการสมาชิกไมเทาเทียมกัน องคการคาของคุรุ
สภาควรดําเนินการอยางโปรงใส และควรขยายกิจการออกไปยังสวนภูมภิ าค ฯลฯ ความรูสึกนึกคิดของ
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สมาชิก ดังตัวอยางนี้ ควรไดรับฟงอยางสนใจและเอาใจใส เพราะเปนเสียงสะทอนถึงผลงานทีร่ ฐั และ
คุรุสภาไดดาเนิ
ํ นการเกีย่ วกับครู
4. ปญหาการขาดงบประมาณ
การดําเนินงานของคุรสุ ภาตามอํานาจหนาทีท่ ก่ี ําหนดไวในพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช
2488 นัน้ คุรุสภาตอง
ทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาวิชาชีพครู พัฒนาครู และจัดสวัสดิการ และดําเนินการใหครูไดรับสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพครู
แตงบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินงานเพือ่ ใหบริการแกครูซง่ึ เปน
บุคลากรของรัฐนัน้ คุรสุ ภาตองหามาเอง เพือ่ ใชในการดําเนินการ โดยการตัง้ องคกรหาผลประโยชน
ไดแก องคการคาของคุรุสภา ซึง่ ตองทําหนาทีใ่ นการตรึงราคาสินคา จัดพิมพหนังสือในราคาไมแพง
ดังนั้น รายไดทไ่ี ดรบั จํานวน
รอยละ 20 จากผลกําไรขององคการคาในแตละปนน้ั จึงไมพอสําหรับ
การดําเนินงาน คุรสุ ภาไดใชความพยายามในการขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน อันเปน
ความชอบธรรม
ในฐานะที่คุรุสภาไดดาเนิ
ํ นการเพือ่ ใหมกี ารยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
พัฒนาครูทส่ี ว นใหญเปนขาราชการ ผลปรากฎวาคุรุสภาไดรับงบประมาณครั้งแรกในป 2533 จํานวน
2.2 ลานบาท และปตอๆ มา ปละ 5 ลานบาท และในปงบประมาณ 2541 และ 2542 คุรุสภาไดรับ
งบประมาณอุดหนุนปละ 7 ลานบาท งบประมาณจํานวนดังกลาว จะนํามายกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครูสาหรั
ํ บครูทว่ั ประเทศจํานวนเกือบหกแสนคน
ไดอยางไร อนึง่ ถาเทียบกับสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ มีลกั ษณะเปนองคกรมหาชน และใหบริการกับบุคลากร
ของรัฐเชนเดียวกับคุรสุ ภา ซึง่ ไดรบั เงินอุดหนุนเต็มจํานวนปละกวา 700 ลานบาท ดังนัน้ ในสถานการณ
การงบประมาณ
ดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครู และการออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยภาพรวมของประเทศอยางแนนอน
5. ภาพรวมการผลิต การใช และการพัฒนาครูในกระทรวงศึกษาธิการไมเปนเอก
ภาพ
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญ
ในการปฏิรปู การศึกษา โดยถือวาครู
เปนปจจัยหลักทีจ่ ะทําใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ แตนโยบายและการปฏิบตั จิ ริงในการ
พัฒนาครู และใหความสําคัญแกครูกลับไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ใชเปนเกณฑ
ในการประเมิน
และพัฒนาครูตั้งแตป 2539 แตการดําเนินงาน
ในภาพรวมในการบริหารขาราชการครูในกระทรวง
ศึกษาธิการ ไมไดนาเอานโยบายดั
ํ
งกลาวนําไปสูปฏิบัติ ในขณะเดียวกันทุกกรมก็ไดรบั งบประมาณ
ในการพัฒนาครู แตเปนลักษณะ
ตางคนตางทํา นอกจากนัน้ ภาพรวมการผลิตครู การใช และ
การพัฒนาครู ไมสอดคลองสัมพันธกันอยางเปนระบบมีความ ไมเทาเทียมกันอยางชัดเจน
6. สภาพของครูไทยที่สวนใหญเปนขาราชการ
จึงปฏิบตั งิ านในหนาทีท่ างราช
การมากกวาปฏิบัติวิชาชีพครู
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ครูไทยสวนใหญมฐี านะเปนขาราชการ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานครูตองถูกประเมินโดยการ
ปฏิบตั งิ านราชการมากกวาการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพครู ดังนัน้ ทําใหครูสว นใหญใหความสําคัญกับการเปน
ขาราชการทีด่ มี ากกวาการเปนครูทด่ี ี
จากสภาพปญหาทีก่ ลาวมานัน้ สวนใหญจะเปนปญหาการดําเนินงานของคุรสุ ภาก็ตาม แตการ
ดําเนินงานเรือ่ งการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการออกใบอนุญาตวิชาชีพครูเปนเรือ่ งทีต่ อ ง ดําเนินการทัง้
ระบบตั้งแตการผลิตครู การใชครู การพัฒนาครู และสภาพการดําเนินการดังกลาวก็มปี จ จัยตางๆ
บุคคล องคกรหลายกลุมหลายฝาย เขามาเกีย่ วของ ทัง้ ดานการเมือง ครู
นักวิชาการ ประชาชน
ฯลฯ การแสวงหาความเห็นพองตองกัน ของบุคคลหลายกลุมหลายฝายนี้เปนเรื่องยากลําบากอยางยิ่ง
พัฒนาการของการจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทเ่ี ริม่ มาตัง้ แตอดีต ทีม่ คี รูอาชีพเกิด
ขึน้ ในประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญแกครูที่มีมาตั้งแตตน ความพยายามในการตั้ง
สมาคมวิชาชีพ เพือ่ รวมกันพัฒนาครูและวิชาชีพครู การตราพระราชบัญญัตคิ รู พ.ศ. 2488 เพือ่ ใหมี
องคกรที่ดําเนินการเรือ่ งวิชาชีพครูอยางจริงจัง ความพยายามของคณะกรรมการวาง
พืน้ ฐานเพือ่
ปฏิรปู การศึกษา ที่ใหความสําคัญกับครูโดยกําหนดนโยบายในการปฏิรปู ครู แตไมไดนําไปปฏิบัติจริง
ความพยายามของคุรสุ ภาในฐานะองคกรวิชาชีพครูทไ่ี ดศกึ ษาคนควาขอมูล
การจัดประชุมสัมมนา
ระดมสมองเพือ่ หาขอสรุปรวมกัน ในการทีจ่ ะพัฒนาวิชาชีพครู ในยุคตนๆ ทีต่ อ งฝาฟนกระแสการคัด
คานของครูและผูท เ่ี กีย่ วของ แตจากความพยายามในการขายความคิดสรางความเขาใจเพือ่ ใหเกิด
ความเห็นพองตองกัน ถึงความจําเปนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู จนกระทัง่ ไดรบั การยอมรับ
เขาใจ เห็นพองตองกันมีมากขึน้ ความพยายามในการแกไขกฎหมายเพือ่ ใหการดําเนินการไดมขี น้ึ ครัง้
แลวครั้งเลา
การดําเนินการใกลประสบความสําเร็จก็หลายครัง้ แตก็จบลงดวยการยุบสภาผู
แทนราษฎร โดยปจจัยทางการเมือง ทําใหตองกลับไปตั้งตนใหมตลอดมา จนมาถึงยุคทองของวิชาชีพ
ครูทส่ี ถานการณเอือ้ อํานวยอยางทีไ่ มเคยมีมากอน สภาพปญหาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศทีร่ มุ
เรา ความจําเปนในการปฏิรปู
การศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ โดย
เฉพาะอยางยิง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดจนการยอมรับของครู นักการ
ศึกษา และประชาชน ตางเห็นความสําคัญและความจําเปนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
บทเรียนทีค่ วรจดจําที่ผานมาทั้งที่สาเร็
ํ จและลมเหลว เราควรทบทวนและเลือกสรรค
สิ่งดีๆ
ที่มาดําเนินการเพื่อใหคุรุสภาในฐานะองคกรวิชาชีพครูเปนองคกรที่สามารถ
ทํางานไดจริง
อํานาจหนาที่ขององคกร
1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
2. ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชพี ครู
3. กํากับดูและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. พัฒนาวิชาชีพครู
สถานภาพขององคกร
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เปนองคกรอิสระภายใตการบริหารงานของสภาวิชาชีพ
ในกํากับของกระทรวงทีม่ กี ฎหมาย
รองรับทีช่ ดั เจน มีลกั ษณะเปนองคกรมหาชน ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ 7 ประการ ดังนี้
1. เปนหนวยงานของรัฐทีม่ ใิ ชสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2. จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ จัดทําบริการสาธารณะ
3. ไมแสวงหากําไรเปนหลัก
4. มีระบบการบริหารงาน บริหารคนและบริหารเงิน
ทีก่ ําหนดขึน้ เอง
5. มีคณะกรรมการควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ
6. มีระบบการรายงานและการประเมินผลทีช่ ดั เจน
7. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ กฎหมาย วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน ทดแทน
การกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาคขององคกรวิชาชีพครู
การกระจายอํานาจไปสูส ว นภูมภิ าคขององคกรวิชาชีพครู ควรใหมีการดําเนินการตามมาตรา 9
ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการ ดังนี้
1. มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2.มีการกระจายอํานาจไปสูเ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และการพัฒนาครูอยางตอเนือ่ ง
5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
6. การมีสว นรวมขององคกรเอกชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันสังคม สถาบันศาสนา
สถาน ประกอบการและประชาชน
ในการดําเนินการดังกลาว ทีจ่ ะรองรับกับโครงสราง
การบริหารการศึกษาของกระทรวงที่
คาดวาจะปรับปรุงใหม สําหรับองคกรที่อยูในระดับภูมิภาคนั้น แนวทางการดําเนินการ ในการออกใบ
อนุญาต สวนกลางจะเปนผูค วบคุมมาตรฐานกลางทัว่ ประเทศ โดยในภูมภิ าคอาจเพิม่ เติมใหสอด
คลองกับสภาพ แวดลอมของทองถิน่
ดังนั้น
ในโครงสรางการกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการทีอ่ าจมอบหมายใหทอ งถิน่
บรรจุครูไดนน้ั
ครูจะบรรจุในแตละทองถิน่ ก็จะตองเปนผูท ม่ี ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะ
สามารถรับเขาเปนครูได
งบประมาณ
1. แหลงที่มาของรายไดควรเปนไปตาม
ประกอบดวย
1.1 เงินหรือทรัพยสนิ ทีไ่ ดรบั โอนมา
1.2 เงินทีร่ ฐั บาลจายใหเปนทุนประเดิม
1.3 เงินอุดหนุนทัว่ ไป ทีร่ ฐั บาลจัดสรรใหเปนรายป

พระราชบัญญัติองคกรมหาชน
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1.4 เงินอุดหนุน จากภาคเอกชน จากองคการอืน่
จากองคการระหวางประเทศ จาก
ประเทศ และเงินหรือทรัพยสนิ ทีม่ ผี อู ทุ ศิ ให
1.5 คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
1.6 ดอกผลของเงิน หรือรายไดจากทรัพยสนิ ขององคการมหาชน
2. ทัง้ นีส้ ําหรับในการดําเนินการในชวงแรกนี้
รัฐบาลควรจาย
2.1 จายใหเปนทุนประเดิมคือตัง้ เปนกองทุนดําเนินการ
2.2 ใหเปนเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2.3 และเมือ่ การดําเนินงานเต็มรูปแลวควรมีรายไดจาก
คาบํารุงธรรมเนียมในการออกใบ
อนุญาต และการใหบริการตาง ๆ
3. สําหรับองคการคาของคุรุสภา ซึง่ พระราชบัญญัตคิ รู 2488 ถือวาเปนทรัพยสนิ ของ
คุรุสภานั้น ควรแยก
การบริหารและการดําเนินงานออกจากคุรุสภาใหชัดเจน โดย
3.1 คุรสุ ภาขายหุน สวนหนึง่ ใหกบั สมาชิกคุรสุ ภา และนําเงินทีไ่ ดมาตัง้ เปนกองทุนพัฒนาองค
กร
3.2 หุน อีกสวนหนึง่ ใหครุ สุ ภาถือไว เพือ่ รับปนผลจากผลกําไรขององคการคานํามาใชในการ
ดําเนินงานขององคกร วิชาชีพครู
โครงสรางความสัมพันธระหวางคุรุสภาในฐานะองคกรวิชาชีพครูกับสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการครู

โครงสรางความสัมพันธระหวางคุรุสภาในฐานะองคกรวิชาชีพครูกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
ในฐานะ หนวยงานบริหารงานบุคคล ตองมีการจัดสรรภารกิจกันใหชดั เจน โดยการแกไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ ว
กับการบริหารงานบุคลากร ของขาราชการครู และพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
ใหหนวยงานตางๆ
สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติได
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บทที่ 3
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในตางประเทศ
สังคมขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวตั น เปนสังคมทีป่ ระชาชนมีคณ
ุ ภาพสูงซึง่ ผูม กี ารศึกษาดียอ ม
ไดเปรียบ ระดับ การศึกษาและคุณภาพของประชาชนขึน้ อยูก บั คุณภาพของครู ดังนั้น ทุกประเทศ
จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือ่ ใหไดครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพสูงผานการเลือกสรร และกลั่น
กรอง
มาอยางดีมมี าตรฐานทัง้ ดานประสิทธิภาพการสอนและคุณธรรมจริยธรรม แนวทางหนึง่ ที่
ประเทศตางๆ ไดดําเนินการคือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมุง ใหเปนหลักประกันแก
ประชาชนวา ผูท จ่ี ะมาสอนบุตรหลานของตนนัน้ พรอมดวย คุณภาพทัง้ ดานวิชาการและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ อีกทัง้
เปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหมมี าตรฐานเฉกเชนเดียวกับวิชาชีพชัน้
สูงอืน่ ๆ เพือ่ การเรียนรูป ระสบการณของประเทศตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
ในบทนีจ้ งึ ไดนําเสนอรูปแบบและวิธกี ารในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในตาง
ประเทศ ซึง่ นับวาเปนอารยประเทศ ในทางการศึกษา เพือ่ เปนบทเรียนและแนวทางในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยทีเ่ หมาะสม ตอไป
3.1 นิวซีแลนด
กอนป ค.ศ. 1989 การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดเปนแบบรวมอํานาจเขาสูส ว นกลางมี
องคกรและหนวยงาน
รับผิดชอบหลายระดับ เชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา คณะ
กรรมการบริหารการศึกษาประเภทตางๆ และสภาการศึกษา เปนตน สภาพทีเ่ กิดขึน้ คือ เกิดความลาชา
ในการปฏิบัติงาน
การสนับสนุนจากสวนกลางไมตรงความตองการของโรงเรียน
ครูมกั ขาด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนไมมคี ณ
ุ ภาพเทาทีค่ วร โรงเรียนและผูป กครองไมเขาใจ
กัน ซึง่ เกิด
ความคิดการปฏิรูปการศึกษาในป ค.ศ.1988 โดยปฏิรปู ทัง้ ระบบการศึกษาบนพืน้ ฐาน
ปรัชญาการศึกษาเพือ่ ชีวติ ดวยหลักการมีสว นรวมของประชาชน โดยยึดแนวคิดหลัก 4 ประการ คือ โรง
เรียนเปนแหลงทีท่ กุ คนเขามาใชได โรงเรียนเปนศูนยทเ่ี ด็กเขามาเลนได โรงเรียนเปนแหลงความรูแ ละ
แหลงที่ประสบความสําเร็จ และทีส่ ําคัญยิ่งคือแนวคิดหลักที่วา “ครูตองมีประสิทธิภาพ” โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนนิวซีแลนด (กมล สุด
ประเสริฐ : 2540 ; พิณสุดา สิรธิ รังษี : 2540) ตั้งแตป ค.ศ.1989 รัฐสภานิวซีแลนด ไดออกกฎหมาย
การศึกษา จัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ป โดยกระจายอํานาจสูส ถานศึกษามีการศึกษาเพียง 2 ระดับ
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คือ ระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา ใหการศึกษาทัง้ หมดอยูใ นความรับผิดชอบของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ มีหนาทีห่ ลัก 3 ประการคือ ใหคาแนะนํ
ํ
านโยบายการศึกษาแกรฐั บาลรับผิดชอบการนํา
นโยบายเกีย่ วกับการศึกษาของรัฐบาลสูก ารปฏิบตั ิ และใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการใชทรัพยากร
ทางการศึกษาทีไ่ ดรบั จัดสรรใหเกิดประโยชนสงู สุด ในระดับสถานศึกษา ทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กกอนวัย
เรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา
มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาภายใตการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรืออาจารยใหญ (Board of Trustees) ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ
เพือ่ การศึกษาหลักสูตรและบริหารจัดการตางๆ
ใหสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการจัดการ
ศึกษาของชาติ ยกเวนการกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางรายเดือนนัน้ รัฐบาลเปนผูก าหนด
ํ
สําหรับ
อาจารยใหญหรือ ผูบ ริหารการศึกษา (Principal) มาจากการจางโดยการสรรหาและแตงตัง้ โดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน (กมล สุดประเสริฐ, 2540)
3.1.1 ครูคุณภาพและการผลิตครู
1) ครูคุณภาพ
ในกลุม ประเทศ OECD ไดนิยามครูคุณภาพไว 5 ประการคือ มีความรูเ กีย่ วกับหลัก
สูตร และเนือ้ หาวิชา มีทกั ษะการสอนและทักษะการประเมินผลการเรียน สามารถประเมิน
ตนเอง
ไดและมีศรัทธาตอวิชาชีพครู ยอมรับบทบาทและศักดิ์ศรีของผูอื่น เชน นักเรียน ผูปกครอง และเพือ่ นครู
เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาแกนกั เรียนทัง้ ดานพุทธิปญ
 ญาและจิตอารมณ และมีทกั ษะ
ในการบริหารจัด
การโดยครูตองรับผิดชอบการบริหารจัดการ ทัง้ ในและนอกหองเรียน
ในบริบทของประเทศนิวซีแลนด ซึง่ มีปรัชญา
การศึกษาเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
และเนนใหนกั เรียนเปนตัวของตัวเอง ครูคณ
ุ ภาพของนิวซีแลนด ตองมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานทีส่ ําคัญคือ
เปนผูม ศี รัทธา ความรัก และผูกพันในวิชาชีพครูและเปนคนมีสติปญญาดีฉลาดเฉลียว
ครูคณ
ุ ภาพของนิวซีแลนดตอ งเปนผูท ม่ี ที ง้ั Competence และ Capable โดย
Competence หมายถึง ความรอบรูใ นการจัดการกับสิง่ ของปญหาหรือสถานการณทค่ี นุ เคยอยูแ ลวใน
ขณะที่ Capable หมายถึง ความรอบรูใ นการจัดการกับ
สิง่ ของ ปญหา หรือสถานการณทย่ี งั ไมคนุ
เคย ในนิวซีแลนด เรียกครูคณ
ุ ภาพหรือครูเกงวา Capable Teacher
จากการสํารวจของสํานักงานทบทวนการศึกษา (Education Review Office) พบวา
ครูคณ
ุ ภาพมีความสามารถทางวิชาชีพ 4 ดาน คือ ความรู (Professional knowledge)
การสอน
(Professional practice) มนุษยสัมพันธ (Professional Relationship) และภาวะผูนาํ (Professional
leadership)แต
ในทางปฏิบัติแลวครูคุณภาพไมมีรูปแบบการสอนตายตัว การสอนตองใชวจิ ารณ
ญาณ และการแกไขปญหา ในแตละบริบทการสอนจะใชวธิ สี อนทีแ่ ตกตางกันขึน้ อยูก บั ความตองการ
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ของนักเรียนและเนือ้ หาวิชาทีส่ อน ดังนั้นพฤติกรรมของครูคุณภาพจึงแตกตางกันได ครูคุณภาพ
สามารถปรับวิธกี ารสอนตามหลักวิชาครู และเนือ้ หาวิธใี ชความรูแ ละทักษะในวิชาชีพเพือ่ ประโยชนของ
นักเรียน (WebSite:http://www.ero.govt.nz/publications/eers1998/98 no2hl.htm)
ในสมุดปกเขียว (Green Paper)(Web Site:
ุ ภาพของนิวซีแลนด คือครูที่มีคุณ
http://www.minedu.gov.nz/duta/teacher/review97/) สรุปวา ครูคณ
ลักษณะ 3 ประการคือ มีความรู ตามเงือ่ นไขของการสอนโดยเฉพาะมีความรูเ กีย่ วกับหลักสูตร และ
การประยุกตใชวธิ สี อนทีท่ าให
ํ นกั เรียนเกิดการเรียนรู และสนองความตองการของนักเรียน มีความเขาใจ
และมีความสามารถในเนือ้ หาวิชาทีส่ อนและเนือ้ หาวิชาทีเ่ กีย่ วของ และมีความสามารถในการใชสาร
สนเทศและเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารอยางมี ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
1) การผลิตครู (Green Paper : New Zealand : 1997)
กอน ค.ศ. 1990 วิทยาลัยการศึกษาและมหาวิทยาลัยมีหนาทีผ่ ลิตครู หลังจากนัน้ เริม่ มีความ
หลากหลายในการจัดการผลิตครูในประเทศนิวซีแลนด ในป ค.ศ. 1997 มีสถาบัน 16 แหง ทําหนาที่
ผลิตครู สถาบันดั้งเดิมก็คือวิทยาลัยการศึกษาใน Auckland, Wellington, Christchurch, Dunedin
และมหาวิทยาลัยสองแหง ซึง่ วิทยาลัยไดเปนสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยทองถิน่ (Waikato และ
Massey) สวนสถาบันใหมที่มีบทบาทในการผลิตครูคือ สถาบันโพลิเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี
(Auckland Institute of Technology, UNITEC, Christchurch, Wanganui, Wairarapa) และสถาบัน
ฝกหัดครูเอกชน (Bethlehem Teachers’ College, Masters Institute, New Zealand Graduate
School of Education) อีกสถาบันหนึง่ คือ a whare wananga (Te Whare Wanaga Awanuiarangi)
ในค.ศ. 1997 มหาวิทยาลัย Auckland ไดรับสัญญาใหเปดสอนรายวิชาตางๆ ตามความตองการของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปดศูนยครุศึกษาถึง 28 ศูนย จัดหลักสูตรถึง 44 โปรแกรม
เปนที่นาสังเกตวาการเปดสอนรายวิชาในการสรางครูใหมนั้นมีความหลากหลายมาก
ขึน้ แตกตางจากวิธีการเดิม
ซึง่ การผลิตครูเปนหนาทีข่ องวิทยาลัยการศึกษาเทานัน้
ในการผลิตครูประถมศึกษา มีรายวิชาตางๆ เปดใหเลือกศึกษาไดแลวแตพน้ื ฐานของผู
เรียน การเปดรายวิชาขยายออกไปใหเรียนจนจบปริญญา รายวิชาทีส่ อนภาษา การเปดโอกาสใหผเู รียน
ไดเรียนเจาะลึกในวิชาบางวิชา เชน ดนตรี
วิทยาศาสตร และความตองการเฉพาะตางๆ นอกจากนี้
ยังเปดโอกาสใหนกั ศึกษาเลือกศึกษาในระดับปริญญาทีใ่ ชเวลาศึกษา 3 ป หรือ 4 ปก็ได
สวนการผลิตครูมัธยมศึกษา ยังนิยมใหเรียนประกาศนียบัตร 1 ป หลังจากทีไ่ ดจบ
ปริญญาใดปริญญาหนึง่
มาแลว อยางไรก็ดมี กี ารเปดทางเลือกใหแกผกู ําลังศึกษาระดับปริญญา
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ตรี โดยใหเรียนพรอมกันทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนทีน่ า สังเกตวาครู
มัธยมในนิวซีแลนดเปนผูม คี ณ
ุ วุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือสูงกวาปริญญาตรี
3.1.2 การขึน้ ทะเบียนครู (Green Paper : New Zealand ; พิณสุดา สิริธรังสี : 2540)
ครูในนิวซีแลนดภายหลังการปฏิรปู การศึกษา จะตองไดรบั การขึน้ ทะเบียนครู โดยคณะ
กรรมการทะเบียนครู (Teachers Registration Board) จึงจะถือวาเปนครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และไดรบั การ
ยอมรับจากโรงเรียนและสังคม
ในการนีค้ รูทกุ คน (ตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป) จะตองจบปริญญาตรีแลวทดลองสอนที่โรง
เรียน 2 ป จากนัน้ โรงเรียน
จะออกใบรับรองการสอนให และเสนอรายชือ่ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ ใหคณะกรรมการทะเบียนครูพจิ ารณาขึน้ ทะเบียนครูดงั กลาว
ครูกอนระดับประถมศึกษา เมือ่ ทํางานครบ 3 ป
ตองพัฒนาตนเองใหไดรบั วุฒเิ พิม่ ขึน้
สวนครูระดับมัธยมศึกษา นอกจากมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีแลว ตองมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต มีความรูดานหนึ่งดานใดอีกดวย
คณะกรรมการทะเบียนครู จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมาย
การศึกษาป ค.ศ. 1989 ทําหนาทีเ่ ปน
ผูแ ทนภาครัฐ เอกชน ครู
ในการขึน้ ทะเบียนครู ครูทจ่ี ะไดรบั การขึน้ ทะเบียนจะตองผานเกณฑท่ี
กําหนดตามคุณวุฒแิ ละผลทดลองการสอนในโรงเรียน
ภารกิจของคณะกรรมการทะเบียนครู ไดแก
- ตัดสินวาครูคนใดจะไดรับการขึ้นทะเบียน
- ปรับปรุงทะเบียนและจัดทําประกาศนียบัตร
-รักษาทะเบียนครูและใหขอ มูลครูทข่ี น้ึ ทะเบียนแก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
-ตัดสินวาครูคนใดควรจะถูกคัดออกจากทะเบียนครู
- ใหขอ มูลรายชือ่ ครูทถ่ี กู คัดออกจากทะเบียนครูแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการทะเบียนครูพจิ ารณาแบงครูกย็ งั ไมได
ขึน้ ทะเบียนเปน 3 ประเภทคือ
1) ครูทไ่ี ดรบั การขึน้ ทะเบียนชัว่ คราว ซึง่ เปนครูใหมทเ่ี พิง่ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครู
2) ครูทข่ี อยืนยันการขึน้ ทะเบียน คือครูที่เคยไดรับการ
ขึน้ ทะเบียนในอดีตแลวหยุดสอนไป
ระยะหนึง่ หรือครูทข่ี น้ึ ทะเบียนแลวจากประเทศอืน่
3) ครูทถ่ี กู จํากัดการสอน คือครูที่ปรึกษา ผูชวยครู หรือบุคลากรอื่น ซึง่ มีศกั ยภาพทีจ่ ะเปนครูท่ี
ดีไดแตไมมีคุณสมบัติการศึกษาเลาเรียนทางวิชาครู
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3.1.3 การสรรหาครู (Green Paper : New Zealand : พิณสุดา สิริธรังสี : 2540)
ผูบ ริหารโรงเรียนจะเปนผูส รรหาและจางครูทผ่ี า นการ
ขึน้ ทะเบียนครู โดยประกาศผานสื่อ
มวลชน สาธารณชน และวารสารทางการศึกษา เพือ่ ใหไดครูหรือบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดังนั้น เนือ้
หาสาระในประกาศดังกลาวจะมีการแจงนโยบาย ของโรงเรียนและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่
แสดงถึงความกาวหนาทางวิชาชีพของครูเมือ่ ไดเขามาปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
การคัดเลือกครู จะกระทําโดยการสัมภาษณพดู คุยถึงงานทีจ่ ะทําและดูประวัตเิ ปนสวนใหญเมือ่
ตกลงใจจะจางก็จะทําสัญญาระหวางโรงเรียนกับครู ลักษณะการทําสัญญาจะมี 3 ลักษณะ คือ สัญญา
จางปตอป สัญญาจางตามโครงการพิเศษ อาจเปนโครงการทีใ่ ชเวลา 3 ถึง 5 ป เมือ่ เสร็จสิน้ โครงการถือ
วาหมดสัญญา และครูประเภทหนึง่ และสองจะสอนไมเกิน 20 ชัว่ โมง
ตอสัปดาหในปแรกของการ
ทํางาน ไดรบั เงินเดือนเต็มโดยทําการสอน 0.8 ของเวลา สวนอีก 0.2 เปนเวลาสําหรับรับคําแนะนํา
จากครูทไ่ี ดขน้ึ ทะเบียนแลว สวนในปท่ี 2 จําเปนตองใชเวลาในการแนะนําเพียงใดแลวแตความจําเปน
ของแตละบุคคล สวนกลุม ครูทถ่ี กู จํากัดการสอนจะสอนไดไมเกิน 1 ป หรือตามมติของ
คณะ
กรรมการทะเบียนครู ถือเปนหนาทีข่ องโรงเรียนทีจ่ ะชวยพัฒนาครูเหลานีใ้ หไดรบั การขึน้ ทะเบียนได การ
มีครูประเภททีส่ ามนีเ้ ปนการปกปองเด็ก ขณะเดียวกันเปนการยืดหยุน ใหคนทีม่ ไิ ด เรียนวิชาครูมชี อ ง
ทางเขาสูว ชิ าชีพครูได สัญญาจางครูประจํา (Permanent Teacher) สัญญานีอ้ าจยกเลิกไดกรณีทค่ี รู
ไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา ทัง้ ทีเ่ ปนขอตกลงของผูบ ริหารโรงเรียนทีใ่ หไวแกครู หรือทีค่ รูใหไว
กับโรงเรียน
สําหรับการจางครูชาวตางประเทศเขาสอนในโรงเรียน
เปนหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเชนเดียวกัน แตครูเหลานัน้ จะตองมีพน้ื ฐานตามทีร่ ฐั กําหนดดังนี้ (ขอมูลจาก Internet. วันที่
27 กุมภาพันธ 2540)
1) จะตองมีประสบการณการสอนหลังจากจบการศึกษามาแลวอยางนอย 1 ป
2) ตําแหนงครูทจ่ี ะเลือกตองเปนตําแหนงทีป่ ระกาศรับครูไวอยางนอยทีส่ ดุ 10 สัปดาห
3) จะตองผานการฝกอบรมเปนครูและสํานักรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาเสนอสํานัก
งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแลว
3.1.4 การรักษาครูไวในระบบ (พิณสุดา สิริธรังสี : 2540)
โดยทีป่ ระเทศนิวซีแลนดเคารพในสิทธิมนุษยชน จึงมีความเชือ่ รวมกันวา คนทุกคนมีคณ
ุ คาและ
มีสทิ ธิเทาเทียมกัน ดังนั้น
ผูท จ่ี ะมีอาชีพครูจะตองเปนผูท ไ่ี ดรบั เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยอมรับ จึงมี
การดําเนินการเพือ่ ความพึงพอใจตอวิชาชีพครูใหเกิดขึน้
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1) การปฐมนิเทศ เปนการสรางความเขาใจในการปฏิบตั งิ านรวมกัน ระหวางผูบ ริหารโรงเรียน
และครู ซึง่ เปนคูส ญ
ั ญา (Contracter) ถึงเปาหมาย นโยบาย และความตองการของโรงเรียน บทบาท
และภาระหนาทีข่ องครู รวมทัง้ ความกาวหนา ตางๆ ของครู ทีพ่ งึ จะไดรบั จากโรงเรียน ดังนั้น การเขียน
คําบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของครูจงึ เปนความจําเปนทีจ่ ะสรางการยอมรับในภารกิจ
หนาทีข่ องครูรว มกัน
2) การสรางขวัญและกําลังใจ มีการจัดทําบันทึกความดีความชอบของครู เพือ่ เปนหลักฐานใน
การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนหรือการนําไปประกอบการสมัครทํางานแหลงอืน่ ในสวนของการเลือ่ นเงินเดือน ผู
บริหารโรงเรียนจะพิจารณาเลือ่ นตามผลงานบันทึกความดีความชอบ ตามบัญชีเงินเดือนทีก่ าหนดไว
ํ
9
ระดับ
ครูคนใดไดรับการเลื่อนเงินเดือนถึงระดับที่ 9 จะไดรบั การเสนอชือ่ จากโรงเรียนไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ พิจารณาเลือ่ นตําแหนงใหสงู ขึน้ ได โดยความเห็นชอบของผูบ ริหารโรงเรียน
รวมทัง้ การอนุญาตใหลาตามวันลาสะสมทีร่ ฐั กําหนด
3) การพัฒนา ในสัญญาระหวางผูบ ริหารโรงเรียนและครูทต่ี กลงทําไว โรงเรียนจะตองมีการ
พัฒนาครู ขณะเดียวกันครูจะตองมีการพัฒนาตนเองควบคูไปดวย ในการพัฒนาครูของโรงเรียน โรง
เรียนจะสงครูไปเขารับการอบรม/พัฒนา ตามทีร่ ฐั ไดทาสั
ํ ญญากับหนวยงานของรัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาบุคลากรหรือครู โดยคูส ญ
ั ญาของรัฐจะเปนผูแ จงหลักสูตรการฝกอบรมใหโรงเรียนจัดสงครูเขา
รับการฝกอบรมตามกําหนด และมีการติดตามผล
การฝกอบรม เพือ่ ใหทราบวามีการนําไปใชและ
พัฒนาการเรียนการสอน ขณะเดียวกันครูใหญอาจพัฒนาครูดว ยการนิเทศ
การประชุมชีแ้ จงและ
ใหความรู การจัดหาเอกสารใหอา น เปนตน ในสวนของการพัฒนาตนเองของครู ครูจะตองฝกฝนตน
เองดวยการเรียนรูต นเอง การศึกษาทางไกล การอานวารสารทางการศึกษา การเขารับการฝกอบรม
ตลอดจนการศึกษาตอ เปนตน
เนือ่ งจากครูในนิวซีแลนดเปนครูทผ่ี า นการจดทะเบียนครู ซึง่ หมายถึงการประกันคุณภาพครู
การไดรบั เงินเดือนทีเ่ พียงพอ (ประมาณ 45,000 บาท) การไดรับการยอมรับจากสังคมคอนขางสูง การ
รูค วามกาวหนาของตัวเอง รวมทัง้ มีระบบของการติดตามตรวจสอบและการพัฒนาครูทช่ี ดั เจน ครูของ
นิวซีแลนดสว นใหญจงึ เปนครูทต่ี ง้ั ใจสอนมีความรักในอาชีพ ซึง่ มักจะพบคําพูดเกือบจะทุกโรงเรียนทีพ่ ดู
วา “I love what I do” ครูสว นใหญจะมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ รียบงาย และเอาใจใสตอ นักเรียนคอนขางสูง บนพืน้
ฐานความเชือ่ ของชาวนิวซีแลนดทว่ี า ทุกคนมีสทิ ธิเทาเทียมกัน นักเรียนจึงมีสทิ ธิเทาเทียมกัน นักเรียนจึง
มีสทิ ธิทจ่ี ะไดรบั ความรูเ ทาทีม่ ชี วี ติ อยูใ นหองเรียนหรือในโรงเรียน ครูมหี นาทีท่ จ่ี ะตองนําความรูมาสูเด็ก
เทาทีค่ วามสามารถของครูจะทําได ดังนั้น เจตคติของครูที่มีตอเด็ก จึงเปนเจตคติที่ดี ซึ่งสงผลตอคุณ
ภาพการเรียนของเด็ก
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3.1.5 การใหออกจากงาน (พิณสุดา สิริธรังสี : 2540)
โรงเรียนจะพิจารณาใหครูออกจากงานดวยสาเหตุ 2 ประการสําคัญ คือ กรณีทค่ี รูหรือบุคลากร
ไมสามารถปฏิบัติ หนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานทีก่ าหนดตามสั
ํ
ญญาได และกรณีเกษียณอายุ ซึง่
กําหนดอายุ 65 ป เมือ่ ครูออกจากงาน
จะไดรบั เงินตอบแทนใน 2 ประเภทคือ เงินสะสมทีร่ ฐั หักไว
เปน รายเดือนและทีร่ ฐั สะสมให และกรณีทร่ี ฐั ไมไดหกั เงินสะสมไว
รัฐจะจายเงินประกันสังคม
(social security) เปนคาอาหาร รายสัปดาห สัปดาหละประมาณ 2,100 บาท
1.6 แนวทางการพัฒนาครูใหมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (Green Paper : New Zealand)
นวัตกรรมทางการสอนและการเรียนรูเ ปนประเด็นหลัก
ในการพัฒนาครูใหมและครูประจํา
ใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ รัฐบาลเนนการพัฒนาครูคณ
ุ ภาพ 4 ประเด็น
1) สรรหาคนเกงมาเรียนครู
2) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู โดยใหองคกรวิชาชีพครู
กําหนด บริหารจัดการ กํากับ ดูแลพัฒนาครูตลอดชีพของการเปนครู
3) มาตรฐานวิชาชีพของครูศกึ ษาสําหรับการสรางครูใหม มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ
1) ระบบผลลัพธเชิงคุณภาพตามทีร่ ฐั บาลตองการเปนการตอบสนอง และแสดงความ
รับผิด
ชอบทีไ่ ดรบั เงินงบประมาณจากรัฐ และ 2) เปนหลักประกันใหผสู นับสนุนมัน่ ใจวาครูใหญจะเปนไป
ตามมาตรฐานแหงวิชาชีพครู ซึง่ จะรับประกันคุณภาพการเรียนการสอน
4) จัดหาทรัพยากรและกองทุนเพือ่ พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานแหงวิชาชีพครูตลอด
ชีพการเปนครู
3.2 ออสเตรเลีย
ในป ค.ศ. 1987 ออสเตรเลียมีการปฏิรปู การศึกษาอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายทัว่ ไป 3
ประการ คือเยาวชนไดรบั การศึกษาดีเลิศพัฒนาความสามารถพิเศษ นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู
ระดับสูงและมีความเสมอภาคทางการศึกษา สวน เปาหมายดานอาชีพคือ สนองตอบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฝกอบรมอยางตอเนือ่ งตลอดจนมีการศึกษาอาชีพทีเ่ หมาะสมและโลกของการงาน
โดยออกกฎหมายจัดการศึกษาอาชีพทีเ่ หมาะสมและโลกของการงาน โดยออกกฎหมายจัดการศึกษา
ระดับรัฐบาลกลาง จัดตัง้ กระทรวงการหางาน การศึกษาและ
ฝกอบรม และจัดตัง้ กรรมการเฉพาะ
กิจตางๆ ขึน้ สําหรับยุทธศาสตรดา นกระบวนการเนนการปฏิรปู โรงเรียน และนําคอมพิวเตอรมาใชใน
การบริหารโรงเรียน มีการกระจายอํานาจเกือบทัง้ หมดใหสถานศึกษา รื้อปรับระบบการฝกอบรม โดยจัด
ตั้งสํานักงานการฝกอบรมแหงชาติออสเตรเลีย เพือ่ สงเสริมการเรียนรูแ บบเปด ใหการฝกอบรมเปนเสน
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ทางสูง านทีแ่ ทจริง และนําสู เปาหมาย “ประชาชาติ แหงการงาน” นอกจากยังเปลีย่ นวิธกี ารพัฒนา
ครูจาก “การฝกอบรมระหวางประจําการ” เปน “การศึกษาระหวางประจําการ” และการพัฒนาความ
เปนผูน าที
ํ เ่ ปนเลิศใหกบั อาจารยใหญ (กมล สุดประเสริฐ : 2540 ; กาญจนา คุณารักษ และประกอบ
คุณารักษ : 2540)
3.2.1 การศึกษาภาคบังคับ
การประถมศึกษาในออสเตรเลียเปนการบังคับ 6-7 ป ขึน้ อยูก บั แตละรัฐ เด็กทุกคนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และสภาพแวดลอม (รวมประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร) เทคโนโลยี ศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา
บางโรงเรียนก็มวี ชิ าเลือกเปนภาษาตาง
ประเทศดวย นักเรียน เขาเรียนอายุ 5-6 ป และสวนใหญเปนโรงเรียนสหศึกษา
การมัธยมศึกษาจะบังคับจนกระทัง่ อายุ 15-16 ป ขึน้ อยูก บั แตละรัฐ มัธยมศึกษาใชเวลา 5-6 ป
รวมกับประถมศึกษาเปน 12 ปทกุ รัฐ ครูวิชาการควรสอนได 2 วิชา ยกเวนครูวชิ าพิเศษ
แนวโนม
ปจจุบนั ตองการครูทส่ี อนได 2 วิชา
โรงเรียนเอกชนสวนใหญดาเนิ
ํ นการโดยองคกรศาสนา โดยสอนตามหลักสูตรของมลรัฐ มีนกั
เรียนประมาณรอยละ 25 ทีเ่ รียนในโรงเรียนเอกชน
มาตรฐานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือก
ผลการประเมินในระดับโรงเรียน หรือใชทง้ั สองอยางผสมกัน
3.2.2 การผลิตครู
การผลิตครูเปนหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยตางๆ มีหลักสูตร 3-4 ป ทัง้ นีร้ วมถึงการศึกษาทาง
วิชาชีพครูหนึง่ ป ในขณะนี้มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียสวนมากไดจัดหลักสูตรผลิตครูปริญญาตรี 4 ป
ซึ่งตรงกับความตองการของผูจางงาน
หลักสูตรผลิตครูประกอบเนื้อหาวิชา 3 ดาน คือ 1) การศึกษาวิชาชีพ ซึง่ ไดแกสาระของหลัก
สูตร การใชหลักสูตรและการประเมินผล 2) พืน้ ฐานการศึกษา ไดแก พัฒนาการทางจิตวิทยาและทาง
สังคม การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
การศึกษาสําหรับเด็กพืน้ เมือง และ 3) ฝกสอนเต็ม
เวลาไมตํ่ากวา 6 สัปดาห ผูศึกษาตามหลักสูตร ดังกลาว จะไดรบั ปริญญาตรีในสาขาวิชาทีส่ อน แลว
เรียนวิชาการศึกษาอีก 1-2 ป ปจจุบนั ปริญญาตรีมแี นวโนม 4 ป หรือเรียนแบบผสมทัง้ วิชาการและวิชา
ครู 3-4 ป ไดรับปริญญาตรีดานการสอน
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3.2.3 การขึน้ ทะเบียนครู (Web Site:http://www.deetya.gov.au/divisions/noosr/leaflets/teaching.htm )
ในแตละรัฐจะมีหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบเปนผูพ จิ ารณาคุณวุฒทิ างครูในการขึน้ ทะเบียนครู แตละ
รัฐมีหลักเกณฑ กระบวนการและการพิจารณาสรรหาและขึน้ ทะเบียนครูไมเหมือนกัน ในรัฐควีนแลนด
และเซาทออสเตรเลีย ครูทกุ คนตองขึน้ ทะเบียนจึงจะมีสทิ ธิส์ มัครเปนครูไมวา เปนครูโรงเรียนรัฐหรือเอก
ชน การขึน้ ทะเบียนครูกไ็ มไดรบั ประกันวาจะไดงานทํา ในรัฐ วิคตอเรียครูสอนโรงเรียนเอกชนตองได
รับการขึน้ ทะเบียนจาก คณะกรรมการขึน้ ทะเบียนโรงเรียน ครูโรงเรียนของรัฐตองผานการประเมินของ
ศูนยประเมินการทํางาน (Employment Assessment Centre) กระทรวงศึกษาธิการ
ในรัฐนิวเซาทเวลส ทัสมาเนีย เวสทเทริน ออสเตรเลีย ออสเตรเลียน แคปตอล เทอริทอรี่
และนอรทเทริน เทอริทอรี่ นัน้ สํานักการจางงานของแตละรัฐจะเปนผูพ จิ ารณาวาใครจะเปนผูม สี ทิ ธิ
สอน สํานักเหลานีเ้ ชน กระทรวงศึกษาของรัฐหรือของเทอริทอรี่ ระบบโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนเอก
ชนแตละแหง
3.2.4 ขอเสนอการจัดตั้งสํานักทะเบียนครูในรัฐนิวเซาทเวลล (สุรศักดิ์ หลาบมาลา , 2542)
1) หลักการ
การขึน้ ทะเบียนครูเปนการสนับสนุนวิชาชีพสอน ดํารงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานการสอนใหดี
ขึน้ ในโรงเรียนของรัฐ ครูประจําและครูทไ่ี ดรบั การจางงานชัว่ คราว ผูไ ดรบั การขึน้ ทะเบียนเทานัน้ จึงจะได
รับการจางงาน ครูทถ่ี กู เพิกถอนทะเบียนจะตองออกจากงาน แตกอ็ าจสมัครเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนใหมได
ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดโดยสํ
ํ
านักทะเบียนครู
เงือ่ นไขนีไ้ มใชบงั คับกับโรงเรียนหรือโรงเรียนเอกชน
ในขณะทีย่ งั ไมมกี ารขึน้ ทะเบียนใหกบั
ครูที่ไมมีคุณสมบัติที่จะ สอนแตมคี วามเชีย่ วชาญในวิชาเฉพาะทีโ่ รงเรียนเปดสอนอยู
ถาโรงเรียน
ประสงคจะจางเปนครูชว่ั คราวหรือบางเวลาภายใตการนิเทศของครูประจํา โรงเรียนของรัฐบาลจะตอง
ดําเนินการใหสํานักทะเบียนครูตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมกอนทีจ่ ะมีการจางงาน ในกรณีมกี ารรอง
ขอจากโรงเรียนเอกชน สํานักทะเบียนครูก็จะดําเนินการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมของครูประเภท
นี้
2) โครงสรางและการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนครูทเ่ี สนอจัดตัง้ เปนหนวยงานอิสระตามกฎหมาย รับผิดชอบโดยตรงตอรัฐมนตรี
สํานักทะเบียนครูประกอบดวยหนวยงานดังนี้
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คณะกรรมการทะเบียนครู มีหนาที่ จัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพสอน
จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู กําหนดมาตรฐานขัน้ ตํ่าเพือ่
ขึน้ ทะเบียนครู กําหนดนโยบายในการพิจารณาใบสมัคร การสอบประวัติ การตรวจสอบคุณสมบัติ การ
ตรวจสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ทํานโยบายสงเสริมการขึน้ ทะเบียนครู จัดทํานโยบาย
เพือ่ ใหการรับรองคุณสมบัตคิ รูจากโพนทะเล พิจารณาขอมูล
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือ่ การตอ
ทะเบียนครู จัดทํานโยบาย
เพือ่ สอบสวนและรับฟงขอรองเรียน
คณะกรรมการทะเบียนครู
ควรมีกรรมการ 12 คน ทําหนาทีบ่ างเวลา แตงตั้งโดยรัฐมนตรีตามคําแนะนําของนายจาง สหภาพ
ครูสมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยและสมาคมผูปกครอง ประธานคณะกรรมการไดรับแตงตั้งโดยรัฐมนตรี
และมีระยะเวลาทํางานของประธานและ คณะกรรมการเปนเวลา 3 ป
คณะตุลาการรับการรองเรียนของสํานักทะเบียนครู
คณะตุลาการประกอบดวยกรรมการ 3 คน แตงตั้งโดยรัฐมนตรีมี 1 คน ที่มีคุณสมบัติที่จะแตง
ตัง้ เปนผูพ พิ ากษาไดและทําหนาทีป่ ระธาน คณะตุลาการตองไมเปนคณะกรรมการทะเบียนครูในเวลา
เดียวกัน ประธานและคณะตุลาการมีระยะเวลาการทํางาน 3 ป
นายทะเบียน
เปนหัวหนาสํานักงานและผูจ ดั หาทัว่ ไปของสํานักทะเบียนครู
นายทะเบียนขึน้ ตรงตอคณะ
กรรมการ นํานโยบายของกรรมการไปสูก ารปฏิบตั ิ ประสานงานกับสถาบันการผลิตครู
สํานักทะเบียนครูสาขา
แผนกสืบสวน
กระบวนการจัดการเกีย่ วกับการขาดความรอบรูข องครู
กระบวนการดําเนินการเกีย่ วกับการกลาวหาครูมพี ฤติกรรมไมเหมาะสม
การขึน้ ทะเบียนครัง้ แรก
ครูประจําหรือลูกจางของโรงเรียนของรัฐจะไดรบั การ ขึน้ ทะเบียนโดยอัตโนมัติ ครูในโรงเรียน
เอกชนก็สมัครขึน้ ทะเบียนครูได แตตอ งผานการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม ในกรณีน้ี
ผูสมัคร
ไมตองเสียคาสมัคร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูในรัฐนิวเซาทเวลส ในป ค.ศ. 1997 แตยัง
ไมไดทํางานตั้งแตสําเร็จ การศึกษาก็มสี ทิ ธิจะสมัครขอขึน้ ทะเบียนไดโดยไมตอ งเสียคาขึน้ ทะเบียน
ครูทพ่ี กั อาศัยอยูใ นรัฐนิวเซาทเวลสแตปจ จุบนั ไมไดเปนครู มีสทิ ธิส์ มัครขึน้ ทะเบียนครูตอ
สํานักทะเบียนครูโดยตองเสียคาธรรมเนียม
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ครูทม่ี าจากรัฐอืน่ หรือผูส ําเร็จการศึกษาจากรัฐอืน่ หรือนอกอาณาเขต แตไมไดทําหนาที่
สอน สิทธิทจ่ี ะขอขึน้ ทะเบียนได ทัง้ นีต้ อ งมีการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม
โดยตองเสียคาธรรม
เนียมดวย
ประเภทของการขึน้ ทะเบียน
สํานักทะเบียนครูจะรับขึน้ ทะเบียนครู 2 ประเภทคือ
การขึน้ ทะเบียนมาตรฐานสําหรับครูซง่ึ
มีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการ และการขึน้ ทะเบียนแบบมีเงือ่ นไขภายในเวลาทีก่ าหนด
ํ
ซึง่
จะพิจารณาโดยนายทะเบียนภายหลังทีม่ กี ารสอบสวนเรียบรอยแลว
คาใชจา ย
รัฐบาลจะตองสนับสนุนเงินทุนเพือ่ กอตัง้ สํานักทะเบียนครู ในระยะยาว สํานักทะเบียนครูจะเปน
หนวยงานทีพ่ ง่ึ ตนเองได
โดยจะมีรายไดไดจากคาธรรมเนียมสมัครและคาธรรมเนียมการขึน้
ทะเบียน อาจเปนไปไดวา คาธรรมเนียมการสมัครประมาณ $ 150 (5,736 บาท)* และคาธรรมเนียม
การขึน้ ทะเบียนประมาณ $ 80 (3,059 บาท)* ตอป ในระยะตนจะไมคิดคาสมัครสําหรับครูทท่ี ํางานใน
โรงเรียนในรัฐนิวเซาทเวลส
3.3 สกอตแลนด (สุรศักดิ์ หลาบมาลา : 2542 ; Web Site:http://www.glcs.org.uk/)
จากแนวโนมของการประกันคุณภาพการศึกษาพบวา กลุม ประเทศ OECD ยอมรับมาตร
ฐานคุณภาพหรือมาตรฐานขัน้ ตําของสมรรถนะ
่
(Competencies) เปนการประกันคุณภาพครูใน
ประเทศเครือจักรภพอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
ไดยึดหลักสูตรครุศึกษาตามสมรรถนะ
เปนหลัก (Competency - Based Teacher Education) โดยมีแนวโนมการจัดหลักสูตรผลิต ครูเปน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับผูสาเร็
ํ จปริญญาตรีแลว มาเรียนประกาศนียบัตรทางวิชาครู อีกหนึง่
ถึงสองป อีกทัง้ เปนการผลิตครูโดยยึดฐานโรงเรียน (School Based Training) ในยุโรป มีแนวโนม
อยางชัดเจนในการบูรณาการครุศกึ ษากับมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหครูเปนผูท ม่ี คี วามรูท างวิชาการทีแ่ ข็ง
แกรง เปนผูท ม่ี ี ความคิดและมีความสามารถทางการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพไดอยางดี
3.3.1 การขึน้ ทะเบียนครูสกอตแลนด
1) บุคคลที่ไดรับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตครู แสดงวาบุคคลนั้น
มีคณ
ุ วุฒทิ างการสอน (Teaching Qualification : TQ) ถาบุคคลนั้นมีคุณวุฒิทางการสอนและใบรับ
รองการสอนจะสามารถขึน้ ทะเบียนกับสภาครูได คาธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนครัง้ แรก 20 ปอนด
* $ : 38.24 บาท
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2)ครูทม่ี คี ณ
ุ วุฒทิ างการสอนและจายคาธรรมเนียมแลวจะไดรบั การขึน้ ทะเบียนชัว่ คราว และจะ
ใชเวลาทดลองงาน 2 ป ครูทม่ี สี ทิ ธิขน้ึ ทะเบียนเปนครูถาวรตองเปนผูท ม่ี คี ณ
ุ ภาพทางการสอน (TQ)
และผานการทดลองปฏิบตั ิงานสอน
3) สภาครูในสกอตแลนด มีการจัดตัง้ อยางเปนทางการโดยพระราชบัญญัตสิ ภาครูแหงสกอต
แลนด ค.ศ. 1965 โดยทําหนาที่
3.1) รักษาทะเบียนครู
3.2) ตรวจสอบมาตรฐานรายวิชาของสถาบันผลิตครู และใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับมาตร
ฐานการผลิตครูแกรฐั มนตรี
3.3) พิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณการผลิตครู
3.4) รับรองรายวิชาครูและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเปนระยะ
3.5) ปฏิบตั หิ นาทีด่ า นวินยั และปกปองรักษาครูทข่ี น้ึ ทะเบียนแลว
3.6) พิจารณาจากผลการทดลองปฏิบตั งิ านของครูทข่ี น้ึ ทะเบียนชัว่ คราววาสมควร ขึน้
ทะเบียนเปนครูถาวรหรือไม
สภาครูแหงสกอตแลนดมีกรรมการ 49 คน โดยทีเ่ ปนครูประจําการ 30 คน เลือกตั้งทุก 4 ป
เลือกตัง้ โดยเพือ่ นครูอกี 19 คน เปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา สถาบันผลิตครู
หนวยงานจางครู โบสถ วิทยาลัยการศึกษาตอเนือ่ ง และรัฐบาลกลาง สภาครูจัดตั้งขึ้นตามหลักการคือ
ตองการใหครูมีอํานาจในการควบคุมกิจกรรมของตนเองมากขึน้ จึงเปนมาตรการในการควบคุมและสง
เสริมวิชาชีพของตนเอง เฉกเชนวิชาชีพชัน้ สูง อืน่ ๆ สภาครูแหงสกอตแลนดมหี นาทีด่ แู ลรักษาและควบ
คุมการเขาสูว ชิ าชีพครู
3.3.2 การขึน้ ทะเบียนครูในอังกฤษ เวลสและไอรแลนดเหนือ
ในขณะที่ยังไมมีการจัดตั้งสภาครูในอังกฤษ เวลลและไอรแลนดเหนือ ถึงแมมคี วามพยายามก็
ตาม อยางไรก็ดี ครูในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือสามารถสมัครขึน้ ทะเบียนครู
ตอสภาครู
ของสกอตแลนดได
การขึน้ ทะเบียนแบงออกเปน 3 ประเภท
1) การขึน้ ทะเบียนชัว่ คราว จะใชสําหรับบุคคลทีจ่ ะเขาสูอ าชีพครัง้ แรก และจะมีชว งทดลอง
ปฏิบัติงานสองปภายใต การติดตามดูแลของครูทข่ี น้ึ ทะเบียนถาวรแลวและอาจารยใหญ
2) การขึน้ ทะเบียนแบบมีเงือ่ นไข ในงานกรณีที่ผูสมัคร ขึน้ ทะเบียนเปนกรณีพเิ ศษตามภูมิ
หลังและประสบการณ ของผูสมัคร
3) การขึน้ ทะเบียนถาวร สําหรับผูท ม่ี คี ณ
ุ วุฒแิ ละผานการทดลองปฏิบตั งิ านแลว
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3.3.3 การฝกอบรมบุคคลเขาสูอาชีพครูในอังกฤษ (Web.Site.http://www.bench
marque.co.uk/ttagtrt.html)

Bench Marque Ltd. ไดรับสัญญาจากหนวยงานการผลิตครู (Teacher Training Agency)
ของอังกฤษใหดําเนินการฝกอบรมบุคคลเขาสูอ าชีพครูใหม 2 สาย คือ Graduate Teacher
Programme (GTP) และ The Registered Teacher Programme (RTP) ดังนี้
1) การฝกหัดครูหลังปริญญาตรี (GTP) และการฝกหัดครูเพือ่ ขึน้ ทะเบียนครู (RTP) การดําเนิน
การตามขอบังคับทางการศึกษาป ค.ศ. 1997 มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ธันวาคม 1997
2) ทัง้ 2 โปรแกรมจัดไวเพือ่ ใหบคุ ลากรอายุมากกวา 24 ป ซึง่ อาจจะไมมโี อกาสเขาเรียนครูตาม
สายปกติ (Initial Teacher Training : ITT) โปรแกรมเหลานีเ้ หมาะกับบุคคลทีผ่ า นการฝกหัดครูโพน
ทะเลหรือครูทม่ี ปี ระสบการณทค่ี ลายกัน เชน เคยเปนครูในการศึกษาตอเนือ่ ง หรือโรงเรียนอิสระ หรือ
บุคคลทีป่ ระกอบอาชีพอืน่ อยูแ ลว อยากเปลีย่ นมาเปนครู และเขามารับการฝกอบรมตามโปรแกรมเหลา
นี้
3) โปรแกรม GTP คนทีเ่ ขาโปรแกรมตองไดปริญญาตรี มากอน แตไมมีใบรับรองคุณสมบัติ
การเปนครู (QTS) ไดรบั อนุญาตจาก ITT ใหเปนครูในขณะทีเ่ ขารับการฝกอบรมไปดวย เพือ่ ใหไดรบั
สิทธิ QTS โดยปกติโปรแกรมการฝกอบรมจะใชเวลา 1 ป แตไมนอ ยกวา 3 เดือน ขึน้ อยูก บั ประสบ
การณและ
ความสามารถของแตละบุคคล
4) โปรแกรม RTP จัดใหกบั บุคคลทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 ป และ TTA อนุมตั ใิ หเปน
ครู ขณะทีเ่ ขาอบรมในโปรแกรม RTP เพือ่ ใหไดรบั สิทธิ QTS โปรแกรมสําหรับบางคนอาจจะสัน้ กวานี้
แตไมตํ่ากวา 1 ป ขึ้นอยูกับประสบการณและความสามารถของแตละบุคคล
5) ทุกคนทีเ่ ขาในโครงการ GTP หรือ RTP ตองมีคุณสมบัติโดยทั่วไปตามที่ ITT กําหนดไว ความ
รูพ น้ื ฐานตองเพียงพอใน การสอนวิชาที่ตนเลือกและตองเรียนใหมีคุณสมบัติตาม QTS กําหนดไว
6) ครูจากสกอตแลนดและไอรแลนดเหนือทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนครูมาแลวจะไดรบั QTS ทัง้ นีใ้ หรวม
ครูจาก EU ดวย
7) ครูทเ่ี รียนจากสถาบันการศึกษาโพนทะเลทีไ่ มได ปริญญาตรีตอ งเรียนใหไดปริญญาตรีกอ น
รวมทัง้ การฝกสอนดวยจึงจะได QTS
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3.4 สหรัฐอเมริกา (กมล สุดประเสริฐ: 2540; คุรุสภา : 2536; อมรวิชช นาครทรรพ และสังวรณ
งัดกระโทก : 2541)
สหรัฐอเมริกามีความพยายามในการปฏิรปู การศึกษา ตั้งแต ค.ศ. 1980 เปนตนมา ในป ค.ศ.
2000 สหรัฐอเมริกาจะจัดการศึกษาโดยมุง เปาหมาย 8 ประการ คือ เด็กเล็กพรอมทีจ่ ะเรียน อัตราการ
เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายเพิม่ ขึน้ ถึงอยางนอยรอยละ 90 นักเรียนทัง้ หมดทีจ่ ะจบเกรด 4, 8, 12
แสดงความสามารถในวิชาตางๆ เตรียมรับผิดชอบเปนพลเมืองของชาติทเ่ี หมาะสมกับระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม นักเรียนของสหรัฐอเมริกาจะมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนที่
หนึง่ ของโลก ผูใ หญชาวอเมริกนั จะรูห นังสือและมีทกั ษะการเรียนรูต ลอดชีวติ โรงเรียนมีความปลอดภัย
และมีระเบียบวินยั พอแมและผูป กครองมีหนุ สวนในการจัดการศึกษาอยางแทจริง และในดานครูและ
การพัฒนาครูในป ค.ศ. 2000 คณะครูผูสอนของชาติ
จะเขาปรับปรุงทักษะวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
และมีโอกาสไดรบั ความรูแ ละทักษะในการสอน และเตรียมนักเรียนอเมริกนั ทัง้ หมดเขาสูศ ตวรรษที่ 21
3.4.1 ครูดี การพัฒนาครูและการประกันคุณภาพครูในปจจุบนั
1) ครูดใี นทัศนะของครูดเี ดนของสหรัฐอเมริกา
1.1) ครูทุกคนควรตั้งความหวังที่ดีเกี่ยวกับนักเรียนทุกคน
1.2) ครูทกุ คนควรเปนแบบอยางทีด่ แี กนกั เรียน
1.3) ครูทกุ คนควรตัง้ ใจคนหาศักยภาพของนักเรียน และกระตุน ใหนกั เรียนไดพฒ
ั นา
ตามศักยภาพ
1.4) ครูทกุ คนควรเนนความลึกซึง้ ในสิง่ ทีส่ อน
1.5) ครูทกุ คนควรสงเสริมใหนกั เรียนรูจ กั เรียนรูด ว ยตนเอง
1.6) ครูทุกคนตองพยายามสรางความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
2) การเรงรัดพัฒนาครูซง่ึ ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนยุทธศาสตรสาคั
ํ ญ มีการใชงบประมาณ
จัดสรรทุนใหแกนกั ศึกษาครูระดับปริญญาตรี แตกาหนดเงื
ํ
อ่ นไขวาผูไ ดรบั ทุนตองทําหนาทีส่ อนในโรง
เรียนตางๆ ทัง้ ในเขตเมืองและชนบทหลังจบการศึกษาเปนเวลา 3 ป ซึง่ สะทอนความคิดการพัฒนาครู
โดยการแกปญ
 หาการขาดแคลนครูในบางสาขา
ใหครูเปนผูมีคุณวุฒิคุณสมบัติที่ยอมรับของสังคมนั้น
1) ในดานประกันคุณภาพครู
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะทดสอบความสามารถครูกอนที่จะออกใบประกอบวิชาชีพใหครู
ใหม เพือ่ พยายามยกระดับมาตรฐานการสอนของครูใหมคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ ซึง่ กอนหนานีร้ ฐั ตางๆ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแตกาหนดให
ํ
ครูตองมีวุฒิการศึกษาหรือเรียนมาทางดานการศึกษาอยาง
เพียงพอและตองเปนครูฝก หัดอีก 14 สัปดาห ซึง่ จะไดรบั ใบประกอบวิชาชีพ ในบางมลรัฐ เชน รัฐฟลอริ

งานวิจัยเอกสาร เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สมหวัง พิธยิ านุวัฒน และคณะ 80

ดา ยังจัดคาตอบแทนใหครูที่ไดรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจาก National Board for
Professional Teaching Standards ซึง่ อาจไดรบั คาตอบแทนเพิม่ ขึน้ ถึงเดือนละ 3,500 เหรียญสหรัฐ
อันเปนมาตรการสรางแรงจูงใจใหครูพฒ
ั นาตนเอง นอกจากนีป้ ระเทศสหรัฐอเมริกายังมีโครงการยกยอง
ครูดีเดนแหงชาติใหเกียรติครูที่มีผลงานดีและมีความสามารถโดยเชิญครูดีเดนมารวมสัมมนาระดับชาติ
ทีก่ รุงวอชิงตันดีซี เพือ่ รวมระดมความคิดเห็นและหาแนวทางปรับปรุงการศึกษาตามนโยบาย Goals
2000 ของประธานาธิบดีคลินตัน
3.4.2 วิวฒ
ั นาการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คุรุสภา : 2536)
1) วิธกี ารออกใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตทําการสอนของสหรัฐอเมริกา เริม่ มาหลายรอยปแลวกอนสมัย
สงครามปฏิวัติ ในระยะแรกการออกใบอนุญาตเปนอํานาจของบิชอป แหงกรุงลอนดอน หรือขาหลวง
ใหญเปนผูอ อกใบอนุญาตแกครูในราชอาณาจักรเมืองขึน้ สําหรับรัฐนิวอิงแลนด คริสเตียน Magistracy
มีอํานาจกําหนดตัวครูผูสอน ตอมาการออกใบอนุญาตเปนอํานาจ ของทองถิน่ ตามกฎหมาย หรือโดย
คณะกรรมการโรงเรียนทีต่ ง้ั ขึน้ ซึง่ อาจมีบาทหลวงทองถิน่ รวมอยูด ว ย
ปกติแตเดิมมาการออกใบอนุญาตอยูใน
ขอบเขตจํากัดเฉพาะครูใน Grammar
School ของ Town district ในโรงเรียนชนบทหรือโรงเรียนเด็กเล็กยังไมไดทากั
ํ น
สมัยเดิมเริม่ แรกทีม่ กี ารออกใบอนุญาต
เขาใชวธิ กี ารทดสอบเปนมาตรฐานการ
พิจารณาอนุญาตการประกอบวิชาชีพครู อนุกรรมการทองถิน่ เปนผูด าเนิ
ํ นการเองดวยวิธกี ารนี้ ใบ
อนุญาตจึงใชไดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของทองถิน่ แตละ ทองถิน่ และใชไดชว่ั ระยะเวลาปเดียว ครูท่ี
ประสงคจะตอใบอนุญาตหรือยายไปอยูโ รงเรียนอืน่ นอกทองถิน่ ทีไ่ ดใบอนุญาตจะตองสอบใหม
นับแตมีโรงเรียนฝกหัดครูเปนตนมา ในกลางศตวรรษที่ 19 แนวการออกใบอนุญาต
จึงเปลีย่ นจากการสอบ มาเปนการใชโปรแกรมการฝกหัดครูเปนเครือ่ งกําหนดใบอนุญาตใน ค.ศ. 1911
ยังคงเหลือไวเพียงแตรฐั ทีไ่ มไดออกใบอนุญาต โดยยึดรายวิชาของสถาบันฝกหัดครู เมือ่ ใบอนุญาต
ยึดถือหลักการใหครูตองสําเร็จจากสถาบันฝกหัดครูตามระยะเวลาที่กาหนดเป
ํ
นมาตรฐานการออกใบ
อนุญาต การฝกหัดครูและการออก
ใบอนุญาตจึงตองพัฒนาควบคูกันไป และเมือ่ โปรแกรมการ
ฝกหัดครูเพิม่ คุณภาพขึน้ ระยะเวลาการศึกษาขยายจาก 2 เปน 3 และมาเปน 4 ป ตามลําดับ ในทีส่ ดุ
เมือ่ โรงเรียนฝกหัดครูพฒ
ั นาไปสูว ทิ ยาลัยสีป่  ขอกําหนดในใบอนุญาตจึงเปลี่ยนตามไปคือ ปริญญาตรี
เปนขอกําหนดอยางตํ่า
ตอมาใน ค.ศ. 1964 รัฐ 45 รัฐ และเขตปกครอง กําหนดปริญญาตรีเปนมาตรฐาน
อยางตํ่าในใบอนุญาตทําการสอนสําหรับครูประถมศึกษา
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ในบางรัฐซึง่ ออกใบอนุญาตแบบถาวรหรือตลอดชีพ กําหนดใหผูมีใบอนุญาตตอง
สําเร็จการศึกษา 5 ป สาขาประถมศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการทํางานอยางนอย 4 ป หรือตามแต
จะพิจารณาความเหมาะสม
ในป 1964 บางรัฐ เชน รัฐอลาสกา คอนเนคติคัท จอรเจีย อินเดียนนา ไอโอวา เคนตัคกี้ โอไฮโอ
โรดไอแลนด และเวอรจเิ นียตะวันตก กําหนดปริญญาโท หรือการศึกษา 5 ป ในระดับอุดมศึกษา
สําหรับการมีใบอนุญาตแบบถาวรหรือตลอดชีพเพือ่
ประสานกันกับขอกําหนดตามกฎหมายของใบ
อนุญาตทําการสอน ที่บังคับใหตองมีปริญญาตรีในทุกรัฐ สมาคมวิชาชีพครูหลายสมาคมไดกาหนด
ํ
เกณฑการรับสมัครสมาชิกเพิม่ ตามขอกําหนดในใบอนุญาต
สรุปแลว สิ่งที่บงชี้ตางๆ แสดงถึงทิศทางที่จะยกระดับคุณภาพการฝกหัดครู และขอกําหนดใบ
อนุญาตทําการสอนเกิดความพยายามและความรวมมือกันระหวางสถาบันผลิตครูโรงเรียนรัฐบาล โรง
เรียนราษฎร และผูอํานวยการการฝกหัดครู
ของรัฐ โดยตางมุงที่จะใหเกิดผลแกการยกระดับการ
เตรียมครู ใบอนุญาตและหลักสูตรของโรงเรียนทุกระดับใหไดมาตรฐาน การพัฒนาเปนทีมเชนนี้ ทํา
ใหการยกระดับมาตรฐานเปนแนวเดียวกัน และบังเกิดผลอยางรวดเร็ว การออกใบอนุญาตเริม่ จากทอง
ถิ่น แลวโอนไปสูอ านาจระดั
ํ
บรัฐในปลายศตวรรษที่ 19 และชวงตนศตวรรษที่ 20 เมือ่ หนวยงานการ
ศึกษาของรัฐเขมแข็งมัน่ คงขึน้ แลว รัฐจึงดําเนินการควบคุมการออกใบอนุญาตเอง
2) ปญหาทีป่ ระสบ
ความแตกตางเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตตลอดชีพ รัฐที่ยังคงใหใบอนุญาตตลอด
ชีพสวนใหญจะกําหนดเงือ่ นไขใหตอ งศึกษาเพิม่ เติมไว สวนรัฐทีไ่ มออกใบอนุญาตตลอดชีพ มีหลัก
การทีจ่ ะใหครูมคี วามเจริญงอกงามทางวิชาชีพตลอดเวลาการเปนครู ผูถือใบอนุญาตไมควรหยุดคน
ควาหาความรูซ ง่ึ เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาหรือไมควรสอนความรูเ กาซําซากตามความเคยชิ
้
น
ปญหาการขอกลับเขาเปนครูภายหลังจากทีไ่ ดลาออกไปแลว ผูมีใบอนุญาตตลอด
ชีพบางคนหยุดการสอนไประยะหนึง่ แลวขอกลับเขามาเปนครูใหมอกี โดยไมไดศกึ ษาหาความรูเ พิม่
เติม ในขณะทีห่ ลักสูตร วิธีสอน ก็เปลีย่ นไปแลวจากทีเ่ คยสอน มาตรฐานหรือใบอนุญาตตลอดชีพ
ควรจะใหคงอยูตลอดไปหรือไม
สิง่ ขัดกันระหวางใบอนุญาตทัว่ ไปกับใบอนุญาตเฉพาะวิชา ผูถือใบอนุญาตทั่วไป
โดยปกติสอนไดไมวาระดับใด หรือวิชาใด ตัง้ แตอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยมีการวิพากษวจิ ารณ เกีย่ ว
กับใบอนุญาตแบบทัว่ ไป วาควรจะใหใบอนุญาตใชได เฉพาะกลุม วิชาทีร่ ะบุในใบอนุญาต ปญหาที่
ตามมา คือ ไดมใี บอนุญาตออกมามากมาย ไมตํ่ากวา 60 แบบในแตละรัฐ แนวโนมการออกใบ
อนุญาตยอนไปใชใบอนุญาตทั่วไปอีกโดยวางแนวขอบังคับในใบอนุญาตใหสําเร็จการศึกษาจาก
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สถาบันฝกหัดครูที่ไดรับรองวิทยฐานะจากสมาคม และมีผลงานการศึกษาทีร่ บั รองสมรรถภาพ และ
ระบุไวในใบอนุญาตเกีย่ วกับความสามารถในการสอนตามพืน้ ฐานของครู
และมีใบรับรองของ
สถาบันฝกหัดครูเปนหลักฐาน
ปญหาเกีย่ วกับการออกใบอนุญาตและการรับรองสถาบัน คณะกรรมการระดับชาติ
เกี่ยวกับการฝกหัดครูเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองสถาบันการผลิตครู
โดยกําหนดเงือ่ น
ไขกวางๆ ไว เชน สถาบันทีจ่ ะมีสทิ ธิขอรับรองจะตองมีนกั ศึกษาจบไปแลวไมต่ํากวา 1 ป เพือ่ จะได
ประเมินประสิทธิภาพของผูท จ่ี บการศึกษาไปแลวได ตองไดรบั การรับรองจากหนวยการศึกษาของรัฐ
เกีย่ วกับปริญญาทีอ่ อกให และตองไดรบั การยอมรับจากองคกรพิจารณารับรองสถาบัน ในระดับเขต
3) การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับตางๆ
3.1) โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา กําหนดใหมใี บอนุญาตดวย
3.2) ใบอนุญาตมาตรฐานสําหรับครูประถม กําหนดปริญญาตรีสาหรั
ํ บการมีใบ
อนุญาตสอนระดับประถม
3.3) ใบอนุญาตมาตรฐานสําหรับครูมัธยม มาตรฐานครูมัธยมจะตองเปนระดับ
ปริญญาตรีและกําหนดใหครู มัธยมตองเพิม่ พูนความรูร ะดับปท่ี 5 ใหสําเร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด
ํ
3.4) ใบอนุญาตสําหรับครูโรงเรียนราษฎร ครูโรงเรียนราษฎรกาหนดให
ํ
มใี บประกอบ
วิชาชีพในโรงเรียนทีข่ อ รับรองวิทยฐานะหรือตามทีค่ รูสอนในโรงเรียนราษฎรรอ งขอ
3.5) ใบอนุญาตมาตรฐานสําหรับผูบ ริหาร ศึกษานิเทศกและบุคลากรประจําโรง
เรียน เชน ผูบ ริหาร
อาจารยใหญ ครูใหญ เจาหนาทีโ่ สตทัศนศึกษา บรรณรักษ และนักแนะแนว
กําหนดใหมใี บอนุญาตตามประเภท ผูถ อื จะตองมีประสบการณการสอนเพิม่ เติมจากสาขา เนือ้ หาทีต่ น
ศึกษามาในระดับอุดมศึกษาตรงตามตําแหนงทีป่ ฏิบตั ิ อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาและศึกษาธิ
การ(Superintendent) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกาหนดให
ํ
ผานการศึกษาหลักสูตรสําหรับผูบ ริหาร
และมีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูในระดับทีข่ อบริหารดวย
3.6) ใบอนุญาตมาตรฐานสําหรับอาจารยวทิ ยาลัย กําหนดใหอาจารยในวิทยาลัย 2
ป ตองมีใบอนุญาต
โดยปกติสถาบันอุดมศึกษาตางสรางขอกําหนดสําหรับอาจารยเฉพาะสถาบัน
ถาเปนอาจารยประจําจะตองผานการศึกษาระดับปริญญาเปนอยางตํา่ ถาเปนปริญญาเอกไดกเ็ ปนกา
รดี และการที่จะสอนในระดับอุดมศึกษาจะกําหนดใหผขู อใบอนุญาตสอนวิชาการศึกษา จะตองมี
ประสบการณการสอนในโรงเรียนสามัญมากอน
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4) แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4.1) แบบใบอนุญาตทีก่ ําหนดระยะเวลาของอายุใบอนุญาต ไดแก ใบอนุญาตตลอด
ชีวติ ใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ประกอบอาชีพครู ใบอนุญาตจํากัดเวลา ใบอนุญาตตอง ตออายุ
และใบอนุญาตชั่วคราว (Provisional หรือ probationary)
4.2) แบบใบอนุญาตตามระดับของการฝกฝนอบรม แบงเปนแบบทัว่ ไป(Regular) มาตร
ฐาน(Standard) วิชาชีพ (Professional)และชัว่ คราวเฉพาะรายหรือตํากว
่ ามาตรฐาน
4.3) แบบใบอนุญาตเฉพาะตําแหนงหรือตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย แบงเปน ประเภททัว่ ไป
ไมกําหนดสายวิชา หรือวิชาเฉพาะใบอนุญาต (Blanket or General) สลักหลังสาขาวิชา (endorsed
area) หรือวิชาลงในใบอนุญาต และกําหนดสาขาวิชาเฉพาะแนบมากับใบอนุญาตสําหรับแตละสาขา
วิชา หรือ ใบอนุญาตใบเดียวกําหนดวิชาตางๆ ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหสอน
5) ขัน้ ตอนการออกใบอนุญาต
5.1) การออกใบอนุญาตชัว่ คราว (Provisional Certificate) ออกใหแกผทู ไ่ี ดรบั รองจาก
สถาบันฝกหัดครู วาสําเร็จหลักสูตรตามโปรแกรมวิชาชีพครู และสถาบันฝกหัดครูไดใหคารั
ํ บรองความ
สามารถและเหมาะสมในการไดรบั อนุญาต ประกอบวิชาชีพครู เปนการออกครัง้ เดียวมีระยะเวลา 3-5
ป
5.2) การออกใบอนุญาตประกอบอาชีพครู (Professional Certificate) ออกใหแกผผู า น
การปฏิบัติการสอนขั้นทดลองปฏิบัติงาน และไดศกึ ษาเพิม่ เติมปริมาณทีก่ าหนดระหว
ํ
างระยะแรกของ
การปฏิบัติงาน ตามที่กาหนดไว
ํ
ใน ใบอนุญาตเฉพาะกาล ถาผูร บั ใบอนุญาตจะสอนตอไปอีกเกินเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาต จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ Professional Certificate กําหนด
Professional Certificate นี้ ออกใหโดยมีเงือ่ นไขเวลาจํานวนปกาหนดไว
ํ
อาจเปน 5 ป และเมือ่ จะมี
การตออายุออกใหมาใหมอกี จะตองพิจารณาความริเริม่ ในการปรับปรุงวิชาชีพการคนควาสิง่ ใหมๆ และ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ ผูบ ริหารระดับทองถิน่ ผูอยูใกลชิดจะตองเปนผูสังเกตและเปนผูที่ควรจะให
คําแนะนําไดวา ครูผูนั้นมีคุณสมบัติตามขอกําหนดสมบูรณพอทีจ่ ะตออายุใหหรือไม และผูบ ริหารทอง
ถิน่ จะตองรับรองตอหนวยงานออกใบรับรองดวย
5.3) การออกใบอนุญาตเฉพาะกาล (Provisional Permit)ออกใหตามความจําเปนของโรง
เรียน เนือ่ งจากไมอาจหาครูตามมาตรฐานใบอนุญาตได การออกใบอนุญาต Emergency Premit ออก
ใหเฉพาะปเดียวเทานัน้ จะตออายุใหไดใน 2 กรณี คือ
- หนวยงานทองถิน่ ยืนยันวาโรงเรียนยังประสบปญหาขาดครูตามขอกําหนดของใบ
อนุญาต
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- ผูถ อื ใบอนุญาตแสดงใหเห็นความกาวหนาทางวิชาชีพครูโดยการปรับปรุงระดับ
ความสามารถ (Proficiency) ในการเปนครู
ในระหวางเวลาทีค่ รูถอื ใบอนุญาตชัว่ คราว (Provisional Certificate) หรือ
Emergency Permit ก็ดี ศึกษา นิเทศกและผูบ ริหารระดับทองถิน่ ควรรับผิดชอบในการนิเทศกครูใหม
สนับสนุนใหไดรบั การฝกอบรมเพือ่ พัฒนาความสามารถในดานการเรียนการสอน เจาหนาทีก่ ารศึกษา
ควรรับผิดชอบในการใหขอ มูลแกโรงเรียนเกีย่ วกับสาขาวิชาและความสามารถตางๆ
ของผูถือใบ
อนุญาต ใบอนุญาตจะตองมีการสลักหลังรายละเอียดที่จําเปนเพิม่ เติม ไมจําเปนถึงกับตองออกแบบ
พิเศษทุกสาขาวิชาทีค่ รูมคี วามสามารถ
6) หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การออกใบอนุญาตเพื่อทํางานการสอนเปนอํานาจของแตละรัฐที่เปนผูออกกฎหมาย
ควบคุมการประกอบวิชาชีพครูภายในรัฐของตน โดยออกกฎหมายใหอานาจแก
ํ
คณะกรรมการควบคุม
วิชาชีพ ซึ่งแตงตั้งโดยผูวาการรัฐ โดยตัง้ จากผูท รงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยทองถิน่ และจากผูแ ทนองค
กรครู คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพซึง่ มีประมาณ 20 – 30 คน
คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพจะเปนผูก ําหนดมาตรฐานวิชาชีพ โดยบังคับกับบุคคล 3
ฝาย คือ ผูผลิตครู ตองเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพรับรองกรรมการศึกษาทองถิน่
ผูจางครูตามประเภท ใหทําการสอนไดเฉพาะผูม ใี บอนุญาตของรัฐเทานัน้ ถาจางผูไ มมใี บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมาสอนถือเปนความผิด และครูจะเปนครูไดตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใน
รัฐนัน้ จึงจะสมัครเปนครู ในรัฐนัน้ ได ถามาตรฐานกําหนดใหอบรมเพิม่ เติมตามระบบเวลา ทีก่ ําหนดก็
ตองปฏิบัติตาม และเมือ่ เปนครูแลวจะไดรบั ความ คุม ครองพิทกั ษสทิ ธิตามทีไ่ ดรบั ใบอนุญาต
7) สถาบันผูน ําทางวิชาชีพครูทม่ี บี ทบาทสนับสนุน การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู
เนือ่ งจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา มีความเห็นสอดคลองเปนหนึง่ เดียวกัน ในอันทีจ่ ะ
สรางมาตรฐานวิชาชีพครู และมีหลักประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีสมาคม องคกรทีใ่ หความสนใจและ
สนับสนุนในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จัดการประชุมทางวิชาการสัมมนา ตลอดจนสงเสริม
การวิจยั งานนีจ้ งึ พัฒนากระบวนการตลอดมา
องคกรตาง ๆ ทีก่ ลาวมาแลวมีดงั นี้
1. NCTEDS ( NATIONNAL COMMISSION ON TEACHER EDUCATION AND
PROFESSIONAL STANDARDS )

งานวิจัยเอกสาร เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สมหวัง พิธยิ านุวัฒน และคณะ 85

2. NCATE ( NATION COUNCIL FOR ACCREDITATION OF TEACHER
EDUCATION )
3. NASDTEC ( NATION ASSOCIATION OF STATE DIRECTORS OF TEACHER
EDUCATION )
8)โครงสรางสมาคมวิชาชีพครู
สมาคมทางการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ค.ศ. 1857 เมืองฟลาเดอเฟย ใน
นามของสมาคมครูและ ไดเปลี่ยนเปนสมาคมการศึกษาแหงชาติ เมือ่ ค.ศ. 1927 ในเดือนมิถนุ ายน
ค.ศ. 1963 มีสมาชิก 859,505 คน มีจุดประสงคในการ “ยกฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู” และทําใหการ
ศึกษาของประเทศเจริญขึน้ ไปอีกเรือ่ ย ๆ งานของสมาคมการศึกษามีลกั ษณะ ดังนี้
8.1) เปดโอกาสใหครูทกุ คนพัฒนาศักยภาพของตนใหเต็มทีใ่ นการเปนพลเมืองทีร่ บั ผิดชอบและ
เปนประโยชน รวมทัง้ การพัฒนาทัง้ ดานสติปญ
 ญาและจิตใจ
8.2) จัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความจําเปนที่
เปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ ตามความตองการ
และคุณสมบัตขิ องผูเ รียนและเพือ่ การพัฒนาประเทศ
8.3) จัดบริการในการเตรียมนักการศึกษาทีม่ คี วามสามารถสูงในเชิงวิชาชีพสําหรับทุก ๆ
ตําแหนงทางวิชาชีพ
8.4) จัดองคกร ควบคุม บริหาร และสนับสนุนทางการเงินสําหรับการศึกษาของประชาชนในทุก
รัฐอยางมีประสิทธิผล
8.5) รวมในการใหเงินสนับสนุนการศึกษาโดยเนนบริการแกผทู อ่ี ยูภ ายในรัฐนัน้ ๆ
8.6) จัดโรงเรียน อุปกรณ สือ่ การสอนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเ รียนทุกคน
8.7) สงเสริมใหสอ่ื มวลชนเขาใจความสําคัญของบทบาทของการศึกษาทีม่ ตี อ ประชาธิปไตยของ
ประเทศ
8.8) ทําความเขาใจ และสงเสริมสิทธิของครูในการรวมงานอยางเต็มทีใ่ นงานเกีย่ วกับสาธารณ
ชน
8.9) ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูและจัดมาตรฐานสวัสดิการอยางยุติธรรมแกครู
8.10) สรางสถาบันวิชาชีพ โดยไดรบั ความรวมมือจากนักการศึกษาทัง้ หมดในการทํางานเพือ่ จุด
มุงหมายสูงสุดทาง การศึกษา
9) การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : กรณีศกึ ษามลรัฐฟลอริดา
ในธรรมนูญของรัฐฟลอริดา ไดระบุไววา ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2523 ผูท จ่ี ะเขาประกอบ
อาชีพครูในเบือ้ งตน จําเปนตองแสดงระดับความสามารถเกีย่ วกับสมรรถนะพืน้ ฐานเบือ้ งตนทีจ่ าเป
ํ น
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สําหรับครู ซึง่ กําหนดโดยสภาของรัฐ โดยการทดสอบ ขอเขียน หรือกลาวงาย ๆ ก็คือ ผูท ต่ี อ งการจะ
เขาเปนครูในครัง้ แรก ทําการสอนในรัฐฟลอริดาจําเปนตองสอบผาน “ขอสอบ” ขอเขียนทีเ่ กีย่ วกับการ
ทดสอบความสามารถพืน้ ฐานตางๆ ทีก่ ําหนดไว
ใครก็ตามทีไ่ มสามารถสอบผานขอสอบขอเขียน
เหลานี้
ก็ไมสามารถประกอบวิชาชีพครูในรัฐนีไ้ ด
สํานักงานทางการศึกษาของรัฐ จึงไดจดั ทํา
ขอกําหนดเกีย่ วกับสมรรถนะพืน้ ฐาน
เหลานีข้ น้ึ เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม 2518 โดยจัดตัง้ สภาการฝกหัดครูของรัฐนีข้ น้ึ ทําหนาที่ ใหคาํ
ปรึกษาเกี่ยวกับการฝกหัดครู ใหแกคณะกรรมการศึกษาของรัฐ (State Board of Education) การ
ดําเนินโครงการทดสอบเบือ้ งตนของผูท จ่ี ะมาเปนครูน้ี เริม่ ตนจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และขอ
เขียนตางๆ เพือ่ จัดสรางรายการสมรรถนะทีจ่ าเป
ํ นสําหรับผูป ระกอบอาชีพครู ซึง่ ไดมาทัง้ หมด 48 ราย
การ ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการไดจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 5% ของ
บุคลากร ทางการศึกษาทัง้ หมดของรัฐ เพือ่ ใหผตู อบใหสมรรถนะ 23 รายการ หลังจากนัน้ คณะ
กรรมการก็เสนอใหประชาชนโดยทัว่ ไปใหขอ คิดเห็นเพิม่ เติมในเดือน มีนาคม 2521 คณะกรรมการ
ศึกษาของรัฐก็รบั และอนุมตั ใิ หกาหนดสมรรถนะทั
ํ
ง้ 23 รายการนี้ เปนสมรรถนะพืน้ ฐานทีจ่ าเป
ํ นในการ
ดําเนินงานตอไป
สําหรับรายการสมรรถนะของครูทค่ี ณะกรรมการไดจดั ทําขึน้ มีดงั ตอไปนี้
1. แสดงความสามารถในการสื่อความ ติดตอสื่อสาร เจรจา ในหัวขอทีก่ าหนดให
ํ
ไดอยางจะแจง
ไดใจความสําคัญและสมเหตุสมผล
2. แสดงความสามารถในการเขียนในแบบแผนทีเ่ ขาใจ ไดงาย มีลาดั
ํ บความดีดวยไวยากรณ
และโครงสรางของประโยคที่ถูกตอง
3. แสดงความสามารถในการทําความเขาใจ และตีความขอความที่ฟงมาได
4. แสดงความสามารถในการอาน ทําความเขาใจ และตีความเอกสารขอความทางวิชาการดวย
วาจาและการเขียนได
5. แสดงความสามารถในการทําความเขาใจ และทํางานที่ เกี่ยวของกับความคิดรวบยอดพื้น
ฐานทางคณิตศาสตรได
6. ความสามารถในการเขาใจแบบแผนของพัฒนาการทางกาย สังคม และวิชาการของเด็กและ
การใหคาแนะนํ
ํ
ากับความตองการของนักเรียนในดานเหลานีไ้ ด
7. วินิจฉัยระดับความรู และ/หรือทักษะของนักเรียนอันเปนความรูท กั ษะพืน้ ฐานเริม่ ตนในการ
เรียนรูจ ดุ ประสงคของการเรียนชุดหนึง่ ทีก่ ําหนดให โดยการใชแบบทดสอบวินจิ ฉัย การสังเกตของครู
และประวัติของตัวนักเรียนได
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8. ระบุเปาหมายระยะยาว (จุดประสงคทั่วไป)ของการสอนในหมวดวิชาทีก่ ําหนดใหได
9. สรางและเรียงลําดับจุดประสงคเฉพาะ (เปาหมายระยะสัน้ ) ของการสอนในหมวดวิชาที่
กําหนดใหได
10. เลือกปรับและ/หรือ พัฒนาสือ่ การสอนทีเ่ หมาะสําหรับจุดประสงค กับจุดประสงคของการ
เรียนรูช ดุ หนึง่ และพืน้ ฐาน ของนักเรียนตามทีก่ าหนดให
ํ
ได
11. เลือก/พัฒนา และเรียงลําดับตอเนือ่ งกันของกิจกรรมการเรียนทีเ่ หมาะสม กับจุดประสงค
ของการเรียนรูแ ละพืน้ ฐาน ของนักเรียนตามทีก่ าหนดให
ํ
ได
12. สรางความเขาใจอันดี ความสัมพันธอนั ดีกบั นักเรียนในหอง โดยการใชการเจรจา และ/หรือ
เครือ่ งมือในการจูงใจ ตางๆ ได
13. เสนอแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรมในการเรียนได
14. สรางหรือจัดรวบรวมแบบทดสอบสําหรับในชัน้ เรียนเพือ่ สอบวัดความสามารถของนักเรียน
ตามเกณฑในจุดประสงคในการเรียนรูได
15. วางระเบียบปฏิบตั ขิ องชัน้ เรียนและกระบวนการ ในการใชและรักษาสือ่ การเรียนตาง ๆ ได
16. กําหนดมาตรฐานสําหรับพฤติกรรมของนักเรียนใน ชัน้ เรียนได
17. ชีบ้ ง สาเหตุความประพฤติทไ่ี มดขี องนักเรียน และใชวิธีการตางๆ แกไขขอบกพรองทางพฤติ
กรรมของนักเรียนเหลานีไ้ ด
18. จัดหา และ/หรือ สรางระบบสําหรับการเก็บระเบียบ พัฒนาการของชัน้ และเด็กนักเรียนเปน
รายบุคคลได
19. (รวมอยูใ นขอ 6 แลว)
20. ชีบ้ ง และ/หรือ แสดงพฤติกรรมอันเปนการแสดงออก ของความรูส กึ ในการใหเกียรติและมอง
เห็นคุณคาของบุคคลอื่น รวมทัง้ ผูท ม่ี าจากเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม พืน้ ภาษา และพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจกลุม
อืน่ ๆ ได
21. แสดงทักษะทั้งดานการสอนและทางสังคม ซึง่ ชวยใหนกั เรียนพัฒนาสังกัปตอตนเองทีด่ ไี ด
22. แสดงความสามารถในการทําความเขาใจ ซึง่ ชวยใหนกั เรียนเขารวมกับกลุม เพือ่ นๆในทาง
การเสริมสรางงานกลุมที่ดีได
23. แสดงทักษะในการสอน ซึง่ ชวยใหนกั เรียนพัฒนาคานิยม ทัศนคติและความเชือ่ ของเขาเอง
ได
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แบบทดสอบแตละฉบับครอบคลุมถึงสมรรถนะดังตอไปนี้
การอาน
สมรรถนะที่ 2
การเขียน
สมรรถนะที่ 4
คณิตศาสตร
สมรรถนะที่ 5
วิชาชีพครู
สมรรถนะที่ 6, 7, 9 ถึง 23
สมรรถนะที่ 1 และ 3 ใชในการตรวจสอบภาคปฏิบัติในระหวาง 1 ป ของการทดลองปฏิบัติการ
สอน
สมรรถนะที่ 8 มีทกั ษะยอย 2 อยาง อยางแรกคือ ระบุเปาหมายระยะยาวของรัฐและเขตกลุม โรง
เรียนได กรรมการพิจารณาแลวใหตดั ออก สวนอีกรายการหนึง่ เหมือนกับทักษะยอยของสมรรถนะที่ 9
การทดสอบสําหรับสมรรถนะที่ 8 จึงไมมโี ดยตรง
3.5แคนาดา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ : 2541 ; สุรศักดิ์ หลาบมาลา : 2542)
แคนาดามี 10 จังหวัด และ 2 เขตปกครอง ระบบการศึกษาแตกตางกันไปแตละจังหวัดและเขต
ปกครอง โรงเรียนประถมศึกษา 6 - 8 ป โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 - 5 ป และระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัย 3 - 4 ป การศึกษาในแคนาดาเปนแบบสหศึกษาและไมเสียคาใชจา ยจนถึงโรงเรียนมัธยม
ศึกษา กฎหมายกําหนดใหนกั เรียนเขาโรงเรียนตัง้ แตอายุ 6 - 7 ป จนถึง 15 - 16 ป
รัฐธรรมนูญ
มอบอํานาจการจัดการศึกษาใหแกจงั หวัดตางๆ ไมมรี ะบบการศึกษาทีเ่ ปนรัฐบาลกลาง กระทรวงการ
ศึกษาของจังหวัด ซึง่ บริหารโดยรัฐมนตรีทไ่ี ดรบั การเลือกตัง้ จะกําหนดมาตรฐาน วางกรอบหลักสูตร
และใหเงินอุดหนุนแกสถาบันการศึกษา
คณะกรรมการโรงเรียนทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ ในทองถิน่ หรือ
คณะกรรมาธิการ ไดรับมอบอํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบดานการบริหารโรงเรียนประถม ศึกษาและมัธยม
ศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนจะกําหนดงบประมาณทองถิน่ การวาจางและเจรจากับครู และจัดหลัก
สูตรภายในกรอบนโยบายของจังหวัด โรงเรียนแตละโรงเรียนกําหนดดําเนินการและใหคะแนนการสอบ
เอง ในบางจังหวัดนักเรียนตองเขาสอบในรายวิชาหลัก เพือ่ สามารถทีจ่ ะ
เขาเรียนตอในระดับหลัง
มัธยมปลาย การสอบเขามหาวิทยาลัยขึน้ อยูก บั การเลือกวิชา และคะแนนสอบในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึง่ ขอกําหนดตางๆ จะแตกตางกันไปในแตละจังหวัด
ในดานการฝกอบรมครู ใน พ.ศ. 2534 - 2535 ระบบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาไดจางครูเต็มเวลา 297,000 คน ครูเหลานีผ้ า นการศึกษาอบรมวิชาชีพครูอยางนอย 4- 5 ป
รวมการศึกษาหลังปริญญาตรีอกี อยางนอย 1 ป จะเปนครูไดตองไดรับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ
การจังหวัด
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ในการขึน้ ทะเบียนครูแคนาดาจะกลาวถึงการขึน้ ทะเบียนครูในจังหวัดออนตาริโอเปนกรณีศกึ ษา
3.5.1 วิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอ แคนาดา (Web Site ; http://www.oct.on.ca/english/about.htm)
วิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอ แคนาดาจัดตัง้ ขึน้ โดยกฎหมายเมือ่ ป ค.ศ. 1996 โดยคํา
แนะนําของ Royal Commission on Learning เมือ่ ป ค.ศ. 1994 วิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอมี
วัตถุประสงคเพื่อยกอาชีพครูใหเปนวิชาชีพชัน้ สูงโดยใหการบริหารบุคลากรครูอยูภ ายใตการดูแลของครู
กลาวคือ มีหนาทีอ่ อกใบประกอบวิชาชีพครู บริหาร และควบคุมการปฏิบัติการสอนของครูใหมีคุณ
ภาพและประสิทธิภาพ
สมาชิกของวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษาตอไปนี้
1) ครูทไ่ี ดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและทําการ สอนในโรงเรียนทัง้ ของรัฐและเอกชน
2) อาจารยในคณะศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาในออนตาริโอ
3) บุคลากรที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และทํางานในกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของทัง้ รัฐและเอกชนในออนตาริโอ
4) ครูทไ่ี ดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแตเปนครูในบางโอกาสหรือยังหางานทําไมได
หนาทีข่ องวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอ
รวมงานกับสมาชิกของวิทยาลัย เพือ่ กําหนดเกณฑมาตรฐานตางๆ ดังนี้
1. กําหนดเกณฑ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ ความรู ค วามสามารถของครู ใ นแต ล ะขั้ น ตอนของการ
ประกอบวิชาชีพครู
2. กําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับผูสาเร็
ํ จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองและประกัน
คุณภาพการศึกษา ทัง้ การศึกษากอนเปนครูและขณะทีเ่ ปนครูประจําการ
3. ติดตามการเรียนการสอนและการฝกอบรมครู เพือ่ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีก่ าหนด
ํ
4. พัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการเตรียมการและสนับสนุนครูตนแบบที่ทางานร
ํ
วมกับครู
ใหม
การฝกอบรมครูประจําการ วิทยาลัยจะกําหนดกรอบของ การฝกอบรมและการทํางาน เพือ่ ให
ไดรับการฝกอบรมที่ตองการไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และกํากับดูแลการนํานโยบายทาง
การศึกษาของรัฐไปปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พัฒนากรอบการฝกอบรมในวิชาชีพ เชน การเรียนโดยตนเอง การเรียนรวมกัน การเรียนภาย
ในชุมชนวิชาชีพ การเรียนซึง่ จัดขึน้ โดยหนวยงานภายนอกและการเรียนตามทีร่ ะเบียบบังคับ
2. กําหนดกรอบเวลาทีค่ รูจะไดรบั การอบรมตามเปาหมาย
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3. ดําเนินการใหสมาชิกทุกคนรายงานประสบการณการเรียนรูต อ วิทยาลัย
4. ใหการรับรองและประกันคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม และสถาบันหรือหนวยงานทีด่ าเนิ
ํ น
การฝกอบรม
5. ดําเนินการใหครูทุกคนมีโอกาสไดรับการฝกอบรมตามสถานที่และรูปแบบที่สนองความ
ตองการของครูและความตองการของระบบงาน
วิทยาลัยมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
✦ควบคุมคุณภาพการสอน
✦กําหนดคุณสมบัติของสมาชิก รับสมาชิก และกําหนดผูร
 บั ลงทะเบียนสมาชิก
✦ทําการสอบสวน การรองเรียนทีเ่ กีย
่ วกับสมาชิก ตัง้ กรรมการสอบสวนการกระทําผิดวิชาชีพ
และดําเนินการทางวินยั ตามความเหมาะสม
หนวยงานของวิทยาลัยครุศาสตร
1) วิทยาลัยครุศาสตร ประกอบดวย สมาชิกทุกคนในรัฐออนตาริโอ
2) สภาวิทยาลัย ประกอบดวย สมาชิกทีไ่ ดรบั การเลือกตัง้ จากเพือ่ นสมาชิก
จํานวน 31 คน มีประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภา (registrar) ซึ่งเลือกโดย
สมาชิกของสภาวิทยาลัย ตามขอบังคับวาดวยการเลือกตัง้ กรรมการและผูบ ริหารของ
วิทยาลัยครุศาสตร สภาจะดําเนินการประชุมสามัญอยางนอยปละ 4 ครั้ง ซึง่ รวมทัง้ การ
ประชุมประจําป เมือ่ มีความจําเปนประธานหรือเลขาธิการมีสทิ ธิเรียกประชุมวิสามัญได
โดยสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมต่ํากวา 10 วัน
3) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารทําหนาทีบ่ ริหารงานตามภารกิจของ
วิทยาลัยครุศาสตร ประกอบดวย ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา และเจา
หนาทีอ่ น่ื ๆ ตามสมควร
4) เลขาธิการมีหนาที่ดําเนินการตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในกฎหมาย เชน
ทํางานประจําของวิทยาลัยครุศาสตร เชน จางเจาหนาที่ตางๆ จัดหาวัสดุและ
บริการ
และสงเสริมวัตถุประสงคของวิทยาลัยครุศาสตรภายใตกรอบของ
กฎหมาย
5) คณะกรรมการถาวร สภาวิทยาลัยครุศาสตรกาหนดให
ํ
มคี ณะกรรมการ
ถาวร 3 คณะ (1) คณะกรรมการ การเงิน (2) คณะกรรมการประกันและรับรองคุณ
ภาพการศึกษา และ (3) คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรและการปฏิบัติงาน
ดัง
ตอไปนี้
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คณะกรรมการการเงิน (Finance Committee) แตงตั้งโดยสภา มีสมาชิก 5 คน แตงตั้ง
โดยตรง 2 คน เลือกโดยสมาชิกสภา 3 คน ทัง้ หมดมาจากสมาชิกของสภามีหนาทีต่ รวจสอบและราย
งานฐานะการเงิน และฐานะของวิทยาลัยครุศาสตรตอสภา เสนอแนะงบประมาณประจําปตอสภา และ
เสนอแนะสภาในการแตงตัง้ ผูต รวจสอบบัญชีของสภา
คณะกรรมการประกันและรับรองคุณภาพการศึกษา มีกรรมการไมเกิน 11 คน 4 คน แตง
ตั้งโดยสภาจากสมาชิกของสภา 5 คน เลือกตั้งโดยสภา และอาจจะแตงตัง้ คนนอกเพิม่ เติมไดไมเกิน 2
คน ในฐานะผูช ํานาญการ กรรมการชุดนีม้ หี นาทีต่ รวจสอบและใหคาแนะนํ
ํ
าแกสภาเกีย่ วกับการรับรอง
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรการสอนครูกอ นประจําการ และหลักสูตรการอบรมครูในระหวางประจํา
การ รวมทัง้ การประกันและรับรองคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทีใ่ หการอบรมดวย และรายงานตอ
สภาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักสูตรและหนวยงานเจาของหลักสูตรทีไ่ ดรบั การรับรองแลว
คณะกรรมการชุดนีอ้ าจจะแตงตัง้ คณะทํางาน ไมตํ่ากวา 3 คน จากกรรมการ 11 คน ใหทําหนา
ที่ติดตามและตรวจสอบหลักสูตรและการดําเนินงานของสถาบันแลวรายงาน ใหคณะกรรมการทราบ
คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร และการปฏิบัติงาน สภาจะแตงตั้งกรรมการมาตรฐาน
จํานวนไมเกิน 11 คน โดย
4 คน แตงตั้งโดยตรงจากสมาชิกสภา 5 คน เลือกโดยสภาและ 2 คน
เปนบุคคลภายนอกในฐานะผูเ ชีย่ วชาญ คณะกรรมการชุดนี้ มีหนาทีใ่ หคําแนะนําแกสภาเกีย่ วกับการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการอบรมครูกอ นประจําการและในระหวางประจําการ และกรอบ
การดําเนินงานของครูในระดับทองถิน่
เกีย่ วกับการสอนและการเลือ่ นตําแหนง เพือ่ รักษาสมรรถภาพ
และมาตรฐานการสอน และงานในตําแหนงหนาที่
คณะกรรมการชุดนี้ อาจจะแตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการตามความจํา
เปน จํานวนไมตํ่ากวา 3 คน จากกรรมการประจํา เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจของคณะกรรมการ
5) กระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการ สภาจะเปนผูแตงตั้งประธานของคณะ
กรรมการทัง้ 3 ชุด
คณะกรรมการเลือกรองประธานจากกรรมการ คณะกรรมการตองประชุม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการสภามีสทิ ธิเ์ รียกประชุมกรรมการได
ตามความจําเปน และกรรมการอยูใ นตําแหนงคราวละ 1 ป แตอาจจะตออายุได
6) คณะกรรมการพิเศษ คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต
ํ
งตัง้ คณะกรรมการพิเศษได 3
คณะ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการสรรหา ดังตอไป
นี้
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Committee) ประกอบ
ดวย กรรมการไมเกิน 7 คน 2 คน แตงตั้งจากสมาชิกสภา 3 คน เลือกตั้งโดยสภา และ 2 คน แตงตั้ง
จากบุคคลภายนอกในฐานะผูเ ชีย่ วชาญ
คณะกรรมการประกันคุณภาพมีหนาทีป่ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของสภา ตามวัตถุประสงค
ทีก่ ําหนดไวในกฎหมายแลวรายงานตอสภาทุกสิน้ ป
คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร
แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนทัง้ หมด 5 คน 2 คน แตงตั้งจากกรรมการสภา 3 คน เลือกตั้งโดยสภา
คณะกรรมการเลือกตัง้ มีหนาที่ ดําเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภา ใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบวาดวยการ เลือกตัง้ สมาชิกสภาจัดทําปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน รายงานกระบวน
การเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งตอสภา และตรวจสอบและทบทวนระเบียบวาดวยการเลือกตัง้ กฎและ
ระเบียบตางๆ เขตเลือกตัง้ และจํานวนประชากรครู แลวเสนอแนะในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะ
สม
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารตอง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา จํานวน 5
คน จากสมาชิกสภา ไมนอ ยกวา 6 เดือนกอนวันเลือกตัง้ สมาชิกสภา 2 คน แตงตั้งโดยตรงอีก 3 คน
เลือกตั้งโดยสมาชิกสภา คณะกรรมการสรรหามีหนาทีเ่ สนอชือ่ บุคคลทีท่ าหน
ํ าทีป่ ระธาน และรอง
ประธาน
คณะกรรมการตอสภา เสนอแนะชือ่ กรรมการและประธานกรรมการ ทุกคณะกรรมการที่
ตั้งขึ้นตอสภาตามที่กาหนดไว
ํ
ในกฎหมายและระเบียบตางๆ และสําหรับสภาชุดแรกใหเลขาธิการแตง
ตัง้ กรรมการเฉพาะกิจ 2 ทาน ทําหนาทีก่ รรมการสรรหา เมื่อการประชุมสภาครั้งแรกสิ้นสุดลง ก็ถอื วา
หมดหนาทีข่ องกรรมการเฉพาะกิจ 2 ทานนี้
7) กระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการพิเศษ ใหเปนไปตามกระบวนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการถาวร
8) การรายงานของคณะกรรมการตางๆ
เวนไวแตกฎหมายหรือระเบียบทีอ่ อกตามกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ ใหกรรมการทุก
คณะเสนอรายงานตอสภาเกีย่ วกับกิจกรรมของคณะกรรมการ อยางนอยที่สุดปละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งแตงตั้งโดยสภาชุดกอนตองรายงานตอสภาชุดใหม ในการประชุมครัง้
แรกเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธาน รองประธาน และกรรมการชุดตางๆ ตามที่กาหนดไว
ํ
ในกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ
กรรมการการเงินตองรายงานตอสภาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหารใหรายงานขอมูลตอสภาในเชิง สถิตเิ กีย่ วกับปญหาทางวินยั สถิติ
เกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบสวน และเรือ่ งอยูใ นระหวางการดําเนินงานหรือไดสง เรือ่ ง ไปยังคณะกรรมการ
วินยั แลว และเรือ่ งยังไมเสร็จสิน้
และคําสัง่ ของคณะกรรมการการบริหารตามการรองขอของคณะ
กรรมการทางวินยั และเรือ่ งยังอยูร ะหวางดําเนินการ ถาหากคณะกรรมการบริหารดําเนินงานในนาม
ของสภา ตามที่กาหนดไว
ํ
ในกฎหมาย จะตองรายงานตอสภาในการประชุมครั้งตอไป
9) การประชุมใหญประจําป
การประชุมใหญสามัญประจําปของสมาชิกวิทยาลัยครุศาสตรทั้งหมดตองกระทําในรัฐ
ออนตาริโอ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ป่ี ระธานสภากําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให สมาชิกวิทยาลัย
ทราบกิจกรรมของสภาและของวิทยาลัย
การประชุมตองประกาศในเอกสารราชการของ
วิทยาลัยครุศาสตร
ประธานสภาเปนประธานทีป่ ระชุมใหญประจําป
วาระในการประชุมควรประกอบดวยรายงานของสภา รายงานของผูต รวจสอบบัญชี และราย
งานของคณะกรรมการตางๆ
10) จรรยาบรรณ
ตองมีจรรยาบรรณของสมาชิกของวิทยาลัย ซึง่ จะออกโดยสภาเปนครัง้ คราว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
เกิดความมีเกียรติและความเชื่อถือ ซึ่งมวลสมาชิกตองถือเปนปฏิบัติ ทัง้ ตามตัวอักษรของจรรยาบรรณ
และความหมายทีม่ ากับตัวอักษรนัน้ และตองมีจรรยาบรรณของสมาชิกสภา ซึง่ ออกโดยสภาเชนกัน
11) คาธรรมเนียมสมาชิก
สมาชิกวิทยาลัยทุกคนตองเสียคาบํารุงวิทยาลัย ปละ
$ 90(3,441.50 บาท)*สําหรับ
1997,1998 และ 1999 สวนปตอๆ ไป ปละ $ 90 (3,441.50 บาท)* แตอาจจะปรับปรุงเปนครัง้ คราว
เลขาธิการจะแจงสมาชิกทีไ่ มชาระค
ํ าธรรมเนียม 35 วันหลังวันกําหนด ถาหากไมชําระ
ภายใน 60 วัน ถือวา
ผิดระเบียบ คาธรรมเนียมในการสมัครเปนสมาชิกครัง้ แรก
$ 23.36
(893 บาท)*
ในกรณีที่เอกสารประกอบการสมัครเปนเอกสารจากสถาบันอื่นภายนอกออนตาริโอตอง
เสียคาตรวจสอบเพิม่ อีก
$ 116.82(4,467 บาท)* ถาเปนเอกสารภายนอกแคนาดาตองเสียคา
ตรวจสอบเพิม่ เติม $ 210.28(8,041 บาท)*

* $ : 38.24 บาท
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3.5.2 การขึน้ ทะเบียนครู
1) ผูสําเร็จการศึกษาในออนตาริโอ ผูสําเร็จการศึกษาใหมของออนตาริโอทีป่ ระสงคจะ
ขอใบประกอบวิชาชีพครูในออนตาริโอจะตองเปนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับวิทยาลัยครุศาสตรซึ่งจะมี
สิทธิทาการสอนในโรงเรี
ํ
ยนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากออนตาริโอได ผูประสงคจะเปนครูประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูทส่ี อนวิชาเทคนิคจะตองจัดสงเอกสารที่
ใชสมัครตามที่กาหนด
ํ
เมือ่ เปนสมาชิกของวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอแลว ผูสมัครจะไดรับ
1) ประกาศนียบัตรแสดงการขึน้ ทะเบียน 2) ประกาศนียบัตรแสดงสิทธิถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูจะอนุญาตใหสอนในโรงเรียนในออนตาริโอ ซึ่งแสดงถึงคุณวุฒิ โปรแกรมการฝกหัดครู คุณสมบัติพื้น
ฐานและคุณสมบัตเิ พิม่ เติม 3) ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีจากคาธรรมเนียมสมาชิกรายป และ 4) บัตร
แสดงวาเปนสมาชิก
2) ผูสําเร็จการศึกษานอกจังหวัดออนตาริโอหรือ
นอกประเทศแคนาดา ผูที่มีคุณ
สมบัตคิ รบถวนสามารถขึน้ ทะเบียนกับวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอ
กรณีเปนครูสอนวิชาการ
รายวิ ช าต อ งเป น ผู มี คุ ณ วุ ฒิ จ บปริ ญ ญาที่ ไ ด รั บ จากมหาวิ ท ยาลั ย และเป น ที่ ย อมรั บ มี ก ารเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยเต็มเวลาอยางนอย
3 ป โดยไมรวมการฝกหัดครู 1 ป และโปรแกรมการฝกหัดครูท่ี
ไดรบั การรับรอง โปรแกรมตองเทียบเทาการเรียน 1 ป ตองมีการฝกสอนและเรียนรายวิชาทางการศึกษา
ในวิธีสอน ถาเปนโปรแกรมทีร่ วมวิชาการและการฝกหัดครูไวดว ยกัน จะตองเปน การเรียน 4 ปเต็ม
เวลา สูงกวาจากเกรด 12 สําหรับครูดาน เทคโนโลยีตอ งเปนผูม คี ณ
ุ สมบัตสิ าขาเทคโนโลยีในวงกวางใน
ระดับพืน้ ฐานและในระดับกาวหนา เชน เทคโนโลยีการสือ่ สาร เทคโนโลยีการกอสราง บริการโรง
พยาบาล เทคโนโลยีการขนสง เปนตน
หนังสือแสดงสิทธิทอ่ี นุญาตใหทําการสอนไดใน ออนตาริโอ เมือ่ ไดรบั การจางงานตองยืน่
หนังสือแสดงสิทธิใหเจาหนาทีผ่ นู เิ ทศกลงนาม จําเปนตองเปนสมาชิกของวิทยาลัย ครุศาสตรแหงออน
ตาริโอจึงจะสอนในโรงเรียนทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุน ของจังหวัดออนตาริโอ
ส ง หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ที่ ล งนามแล ว กลั บ ไปยั ง วิ ท ยาลั ย ครุศาสตรพรอมทั้งสมัครเปนสมาชิก
วิทยาลัยครุศาสตรจะ เปลีย่ นแปลงสิทธิใหเปนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชว่ั คราว ซึง่ สามารถ
ทําการสอนในโรงเรียนในจังหวัดออนตาริโอไดประกาศนียบัตรชัว่ คราวมี อายุใชงาน 6 ป
เมือ่ ทําการสอนสะสมประสบความสําเร็จเปนเวลา 1 ป หรือ 200 วัน หรือศึกษาในรายวิชาที่
เกีย่ วของกับประสบการณ
การสอนอยางนอย 6 หนวยกิต ในออนตาริโอแลว สามารถสมัครขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถาวรซึง่ ออกเปนรายป
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3) ผูท เ่ี คยไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของออนตาริโอตองขึน้ ทะเบียนกับวิทยาลัย
ครุศาสตรแหงออนตาริโอ เพือ่ รักษาประกาศนียบัตรความเปนครูในออนตาริโอ เมือ่ เปนสมาชิกของ
วิทยาลัยครุศาสตรแลว จะไดรับเอกสาร ประกาศนียบัตรการขึน้ ทะเบียน ประกาศนียบัตรแสดงคุณ
สมบัตทิ เ่ี หมาะสมคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทีจ่ ะสอนในโรงเรียนในออนตาริโอ ใบเสร็จรับเงินการ
จายเงิน รายไดจากการจายคา ธรรมเนียมสมาชิกประจําปและบัตรแสดงความเปนสมาชิกดังนี้
ถามี Ontario Teacher’s Certificate ทานจะไดรับประกาศนียบัตรคุณสมบัติครูถาวร และ
ถามี Ontario Teacher’s Qualification Record Card จะไดรับประกาศนียบัตรคุณสมบัติครูชั่วคราว
ในกรณีทม่ี ี Temporary Letter of Standing หรือ Provisional Letter of standing หรือ Permanent
Letter of Standing ก็จะไดรับประกาศนียบัตรคุณสมบัติครูในวงจํากัด
3.6 ญี่ปุน (คุรุสภา : 2527 ; คุรุสภา : 2536 ; คุรุสภา : 2537)
กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุนรับผิดชอบนโยบายของการศึกษาทุกระดับกระทรวงศึกษาธิการ
เปนผูออกกฎระเบียบตางๆ ใหฝายจัดการศึกษา (Prefectures) และโรงเรียนปฏิบตั ิ รวมทัง้ กําหนด
หลักสูตรและแบบเรียน
1) วิวฒ
ั นาการของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในเรือ่ งใบประกอบวิชาชีพครู สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนไมมีความเครงครัด ผูเ รียนจบ
เพียงชัน้ มัธยมศึกษา ก็ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยงั ผลใหครูขาดมาตรฐาน
ในระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึง่ ญีป่ นุ แพสงคราม ญี่ปุนจัดการปฏิรูปการศึกษาโดยคัดเลือกระบบมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาปรับปรุงการฝกหัดครูใหมโดยใหเปดสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทานัน้ อีก
ทั้งเลิกผูกขาดการผลิตครูโดยรัฐ
ในการพัฒนาวิชาชีพครูรฐั บาลไดตรากฎหมายใบประกอบวิชาชีพ
ครูขน้ึ ป ค.ศ. 1949 ,1951 และ 1954 โดยออกใบประกอบวิชาชีพครูตามแบบของสหรัฐอเมริกาคือ
กําหนดใหผทู ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ง้ั แตปริญญาขึน้ ไปซึง่ จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
2) หนวยงานทีม่ อี ํานาจหนาทีแ่ ละเกีย่ วของกับการออก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดแก
กระทรวงศึกษาธิการ (Mobusho) เปนหนวยงานทีเ่ สนอใหมกี ฎหมายควบคุมการประกอบวิชา
ชีพครู ออกกฎระเบียบตางๆเกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการจะกระจาย
อํานาจการบริหารการศึกษาใหฝา ยจัดการศึกษา (Prefectures) การบริหารเกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ ครู ข องญี่ ปุ น กําหนดไว ใ นกฎหมายและกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม
กฎหมาย
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สถาบันผลิตครู ซึง่ ไดแกวทิ ยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งตอง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู จะตองใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายวิชาพืน้ ฐาน วิชาเอก วิชาโท วิชาชีพครู และ
การฝกสอนตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เมือ่ กระทรวงศึกษาธิการสงเจาหนาทีไ่ ปตรวจสอบ
แลวเห็นชอบ ก็จะอนุญาตใหสถาบันผลิตครูไดและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
ฝายจัดการศึกษา (Prefectures) เปนผูจัดการศึกษาในเขตของตน การจางครูใหตรงกับที่
กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการสรรหาครูใชระบบสอบครูเขาทํางานและสอบ แขง
ขันคัดเลือกครู ครูผูรับใบอนุญาตซึ่งไมสามารถเขาเปนครูไดทุกคน ในปจจุบนั มีตําแหนงครูนอ ยลง ผูได
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ีสอบไดประมาณครึ่งหนึ่งมักเปนผูไ ดรบั ใบอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ทีม่ ชี อ่ื เสียง
โรงเรียน โรงเรียนจะรับครูเฉพาะครูทม่ี ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามระดับและประเภทวิชา
ทีอ่ นุญาตใหสอนโรงเรียน ไมมหี นาทีป่ ระเมินเพือ่ ใชพจิ ารณาตอใบอนุญาต ทัง้ นีเ้ พราะ
ใบ
อนุญาตทีค่ รูไดรบั เปนใบอนุญาตประเภทตลอดชีพทัง้ หมด
3) หลักเกณฑและวิธกี ารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ญี่ปุนจัดการศึกษาฝกหัดครู เปนระดับอุดมศึกษา กําหนดใหครูทกุ คนตองผานการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยกอน และผานการฝกอบรมวิชาชีพครูเสมอ
ในป 1962 ไดจัดตั้งสภาการฝกหัดครู (Council for Teachers Training) เพือ่ ควบคุมและ
กําหนดมาตรฐานของครู รัฐเปนผูก ําหนดจํานวนหนวยกิตตามรายวิชาตางๆทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย
รัฐเปนผูอ อกประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Teacher Certification) ใหกบั ผูท จ่ี ะ
เปนครู ซึง่ ไดศกึ ษาตามรายวิชา และหนวยกิตทีร่ ฐั กําหนดให
ลักษณะของใบอนุญาต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบถาวร และแบบชัว่ คราว แบงเปน 3
ระดับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม
คุณสมบัตขิ องผูข อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. ครูโรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาล
ใบอนุญาตฯ เกรด 1 ตองจบการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
ใบอนุญาตฯ เกรด 2 ตองเรียนมหาวิทยาลัย 2 ป และมากกวานัน้ และเรียน 62 หนวยกิตและ
มากกวา
2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ใบอนุญาตฯ เกรด 1 ตองจบการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
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ใบอนุญาตฯ เกรด 2 ตองเรียนมหาวิทยาลัย 2 ป และมากกวา และเรียน 62 หนวยกิต และ
มากกวา (รวมทัง้ 2 อยาง ในการศึกษากายภาพ)
3. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จบปริญญาโท
เรียนหลังจากจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเรียนภาคเรียนเฉพาะที่เทียบไดตามที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนเวลา 1 ป และมากกวา และเรียน 30 หนวยกิต และ มากกวา
ใบอนุญาตฯเกรด 2
จบปริญญาตรี ครูทส่ี อนวิชาเฉพาะ
ใบอนุญาตฯเกรด 1
มีประกาศนียบัตรทั่วไปอยูแลว สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย หรือโรงเรียนอนุบาล
ใบอนุญาตฯ เกรด 2 เหมือนในใบอนุญาตฯ เกรด 1
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เกรด 1 และ 2 ของการสอนทุกระดับตองศึกษาเนือ้ หาวิชาทีเ่ กีย่ ว
ของกับการสอน การฝกสอน และการศึกษาวิชาเฉพาะในวิชาทีจ่ ะทําการสอนจะตองมีจํานวนหนวยกิต
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดไว
หลักเกณฑการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู มีขน้ั ตอนดังนี้
1 เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรครู จะไดรับ
ประกาศนียบัตรชั่วคราว
2 ปแรกทีจ่ ะเขาประกอบวิชาชีพครู ตองทดลองปฏิบัติงาน 1 ป
3 ผลงานการปฏิบตั งิ านเปนทีน่ า พอใจ จะไดรับประกาศนียบัตรถาวร
เงือ่ นไข
ระหวางทําการสอนตองเขาฝกอบรมเสมอ หรือศึกษา เพิม่ เติม โดยมีรัฐบาลกลางและองค
การบริหารสวนจังหวัดออก คาใชจา ย
การสอน
การยายไปสอนยังสถานทีอ่ น่ื ครูจากจังหวัดหนึง่ ยายไปสอนอีกจังหวัดหนึง่ ตองสอบเพือ่ รับ
ประกาศนียบัตรโดยมีกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาจังหวัดเปนผูจ ดั สอบ
4) การอบรมและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในประเทศญี่ปุนครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดรบั การอบรมในรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึง่ ไดรบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
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ครูโรงเรียนประถมศึกษาโดยสวนมากจะไดรับการอบรมในหลักสูตร 4 ป ทีม่ หาวิทยาลัยการอ
บรมครูแหงชาติ และ การอบรมหลักสูตร 4 ป ทีม่ หาวิทยาลัยระดับชาติ และบางสวน ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัย
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จะอบรมทีม่ หาวิทยาลัยระดับชาติของรัฐและเอกชน หรือ
วิทยาลัย และครูโรงเรียน มัธยมปลายอบรมทีม่ หาวิทยาลัยระดับชาติของรัฐและเอกชนและบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ผูใดที่ตองการจะเปนครูในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา จะตองไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจาก สภาการศึกษาแหงจังหวัดโดยตรง เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กาหนดไว
ํ
ใน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบงตามภาควิชาทีส่ อน และจะตองถูกตองตามกฎหมายภายใตการควบ
คุมของ สภาการศึกษาและรวมถึงจังหวัดอืน่ ๆในประเทศญีป่ นุ คุณสมบัติตํ่าสุดสําหรับการขอรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู จําแนก ตามระดับของโรงเรียน ดังที่แสดงไวในตาราง
สําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ไมมรี ะบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใช
บังคับแตครูทุกคนจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่แยกกําหนดไวเฉพาะสําหรับโรงเรียนแบบตาง ๆ
(กฎของกระทรวงศึกษาธิการ)
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ตารางที่ 5 คุณสมบัติตํ่าที่สุดในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คุรุสภา : 2536)
คุณสมบัตทิ ต่ี อ งการ

จํานวนหนวยกิตตําสุ
่ ดทีต่ อ งศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

มาตรฐานของคุณสมบัติ
แบบของ Certificate

ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา

Cert.
ชั้น 1
Cert.
ชั้น 2

ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนตน

Cert.
ชั้น 1
Cert.
ชั้น 2

ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

Cert.
ชั้น 1

จบปริญญาตรี

เรียนมหาวิทยาลัย 2 ป และมาก
กวา และเรียน 62 หนวยกิต และ
มากกวา
(รวมทั้ง 2 อยาง ในการศึกษากาย
ภาพ)
จบปริญญาตรี

วิชาเฉพาะ
เนือ้ หาของวิชา
เกีย่ วของกับ
การสอน

การฝกสอนวิชา
ที่จะทําการสอน

16

32

8

22

A 40
B 32

14

A 20
เรียนทีม่ หาวิทยาลัย 2 ป และมาก
กวา
เรียน 62 หนวยกิต และมากกวา
(รวม 2 อยาง ในการศึกษาทาง
กายภาพ)
(A) จบปริญญาโท
(B) เรียนหลังจากจบการศึกษาชัน้
ปริญญาตรีหรือเรียนภาคเรียน
เฉพาะทีเ่ ทียบไดตามทีร่ ฐั มนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เปนเวลา 1 ป และมากกวา และ
เรียน 30 หนวยกิตและมากกวา

10
16

A 62
B 52

14

การศึกษาวิชา
เฉพาะในวิชาที่
จะทําการสอน

งานวิจัยเอกสาร เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สมหวัง พิธยิ านุวัฒน และคณะ 100
คุณสมบัตทิ ต่ี อ งการ

จํานวนหนวยกิตตําสุ
่ ดทีต่ อ งศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

มาตรฐานของคุณสมบัติ
แบบของ Certificate

ครูทส่ี อน
วิชาเฉพาะ

Cert.
ชั้น 2
Cert.
ชั้น 1

Cert.
ชั้น 2
ครูโรงเรียน
อนุบาล

Cert.
ชั้น 1
Cert.
ชั้น 2

จบปริญญาตรี

วิชาเฉพาะ
เนือ้ หาของวิชา
เกีย่ วของกับ
การสอน

การฝกสอนวิชา
ที่จะทําการสอน

A 40
B 32

14

มี Certificate ทัว่ ไปอยูแ ลวสําหรับ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน, โรงเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย หรือโรง
เรียนอนุบาล

20

เหมือนกับ Cert. ชั้น 1

จบการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี
เรียนมหาวิทยาลัย 2 ป และมาก
กวานัน้ และเรียน 62 หนวยกิต
และมากกวา
(รวมทั้ง 2 อยาง ในการศึกษาทาง
กายภาพ)

การศึกษาวิชา
เฉพาะในวิชาที่
จะทําการสอน

10

16

28

8

18
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หมายเหตุ จากตาราง
1. ความหมายของ A และ B
“A” หมายถึงกรณีท่ี ประกาศนียบัตรไดรบั อนุญาตใหทาการสอนในภาควิ
ํ
ชาสังคมศึกษา วิทยา
ศาสตร ศิลปอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร และวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและทําการสอน
ในภาควิชา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คหกรรมศาสตร เกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ ประมง และการ
คาขายทางเรือ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“B” หมายถึงกรณีท่ี ประกาศนียบัตรไดรบั อนุญาตใหทาการสอนในภาควิ
ํ
ชาภาษาประจําชาติ
คณิตศาสตร ดนตรี ศิลปกรรม สุขศึกษา และพลศึกษา การแนะแนวอาชีพ ภาษาตางประเทศ และ
ศาสนาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และสอนภาษาประจําชาติ คณิตศาสตร ดนตรี fine arts
อุตสาหกรรม การประดิษฐตวั อักษร สุขศึกษา พลศึกษา พยาบาลศาสตร การแนะแนวอาชีพ ภาษา
ตางประเทศ และศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตําสุ
่ ดที่แสดงไวในตารางนี้ จําเปนตองเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในวิชาชีพทาง
การสอนทีเ่ กีย่ วกับวิชาเฉพาะในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Teacher Certificate) สําหรับ
โรงเรียนมัธยมตน หรือมัธยมปลาย ตองเรียนจํานวนหนวยกิตครึง่ หนึง่ ของจํานวนหนวยกิตทีร่ ะบุไวใน
สาขาวิชาดนตรี และศิลปกรรม ในโรงเรียนมัธยมตน และคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดนตรี ศิลปกรรม
อุตสาหกรรม การประดิษฐ ตัวอักษร เกษตร ธุรกิจ ประมง และการคาขายทางเรือใน โรงเรียนมัธยม
ปลายและอาจจะเรียนวิชาเฉพาะในวิชาทีต่ อ งการขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3.7 ฮองกง
ฮองกงอยูภ ายใตการปกครองของอังกฤษเปนเวลานาน เมือ่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 ฮองกง
กลับมาอยูภายใตความดูแลของรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลจีนจะปฏิบัติตามสัญญาคือใหฮองกงปกครองตน
เองโดยรัฐบาลจีนไมเขาไปแทรกแซงเวนแตในเรือ่ งการตางประเทศและการประกันความมัน่ คงของ
ประเทศ
ฮองกงมีประชากร 6.8 ลานคน มีประชากรวัยเรียนประมาณ 1.4 ลานคน ระบบการศึกษา
จัดเปนการศึกษา ภาคบังคับจัดใหฟรีเปนเวลา 9 ป สําหรับเด็กอายุ 6 –14 ป ฮองกงในฐานะประเทศทีม่ ี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ เปนศูนยกลางการคาและการเงินนับเปนอันดับ 4 ของโลก
ฮองกงไดเรงรัดพัฒนาการศึกษาโดยเนนการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยเนนการบริหารจัดการโดยยึดฐาน
โรงเรียน (School – Based Management) และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการสอน โดยเนนการ
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พัฒนาครูใหมคี วามรูค วามสามารถทางภาษา
ตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูจะ
ตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑมาตรฐานแหงวิชาชีพครู จะตองดําเนินการปฏิรปู กระทรวงศึกษาธิการ และ
นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนใหกวางขวาง
1). การผลิตครูและประเภทของครู
แหลงผลิตครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยตางๆ และ Hongkong
Institute of Education (HKIEd) ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะไดรบั ปริญญาตรีทางวิทยา
ศาสตร หรือปริญญาตรีทางศิลปศาสตร สวนผูสาเร็
ํ จ การศึกษาจาก HKIEd จะไดรบั ปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาแลวแตระดับทีศ่ กึ ษา HKIEd เปนแหลงผลิตครูอนุบาล
และครูประถมศึกษาของฮองกง ขณะนี้ HKIEd กําลังอยูระหวางดําเนินการยกฐานะใหเปน
มหาวิทยาลัย
ครูในฮองกงแบงเปน 2 ประเภท คือ ครูชั่วคราว (Permitted Teacher : PT) กับครูขึ้น
ทะเบียน (Registered Teacher : RT) PT เปนครูโดยไมมีประกาศนียบัตร หรือ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สวน RT เปนครูทม่ี ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2). หนวยงานและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการ (Department of
Education) เปนหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการพิจารณาใหครู
ทําการสอนจะพิจารณาจากคุณวุฒิ กลาวคือ ผูที่จบจากมหาวิทยาลัยและไดประกาศนียบัตรครูก็จะได
รับการพัฒนาใหเปนครูขน้ึ ทะเบียน ทีเ่ รียกวา Graduate Masters (GM) GM เปนผูท ไ่ี ดวฒ
ุ ิ B Sc หรือ
BA ซึง่ ใชเวลาศึกษา 3 ป และอีก 1 ป ทีศ่ กึ ษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือผูท ไ่ี ดรบั ปริญญาตรีทาง
ครุศาสตร (B-ED) ตามหลักสูตร 4 ป สวนครูที่จบปริญญาตรีแตไมมีวุฒิครูก็จะไดรับอนุญาตใหสอนใน
ฐานะครูชว่ั คราว (PT) สําหรับครูทจ่ี บการศึกษาจาก HKIEd โดยไดประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาก็
สามารถเปนครูไดในระดับอนุบาล หรือประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน (ฟอรม 1-3) ซึง่ เรียกวา
Certified Masters (CM)
โดยสรุปในปจจุบนั การอนุญาตใหเปนครูจะพิจารณาจากคุณวุฒคิ รูโดยกระทรวงศึกษาธิ
การเปนผูพ จิ ารณา
3) อนาคตของการพิจารณาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : สภาครูฮองกง (สุรศักดิ์ หลาบ
มาลา : 2542)
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อํานาจและหนาทีข่ องสภาครู
สภาครูมีบทบาทสําคัญในการดูแลมาตรฐานวิชาชีพและ การพัฒนาครูเชนเดียวกับหนวยงาน
ทางวิชาชีพอืน่ ๆ สภาครูควรจะมีอานาจหน
ํ
าที่
อํานาจในการขึน้ ทะเบียน
อํานาจในการออกและบังคับใชจรรยาบรรณครู
มีอทิ ธิพลในการกําหนดแผนการเรียนฝกหัดครู
ประกันการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง
บทบาทสภาครูในการกําหนดและสงเสริม มาตรฐานวิชาชีพจะมีภาพลักษณทเ่ี ดน หาก
มีอํานาจในการขึน้ ทะเบียนและการบังคับใชจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเฉพาะ อยางยิง่ ในสวนของ
การฝกอบรมครูใหม เพราะจะทําใหสภาครูสามารถกําหนดมาตรฐานและประกันไดวาครูที่ไดรับการฝก
อบรมแลวจะมีคณ
ุ ภาพ และมีความรูท จ่ี ําเปนตามทีโ่ รงเรียนและชุมชนตองการ นอกจากนี้ สภาครูยังมี
บทบาทสําคัญยิง่ ในการประกันการเรียนรูต ลอดชีพ และการพัฒนาวิชาชีพของครูทง้ั หลาย ทัง้ นี้ เพือ่ สง
เสริมมาตรฐานการสอนใหสงู ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ในระยะยาวผลกระทบของหนาทีเ่ หลานีร้ วมกันจะทําให
คุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนดีขน้ึ
4) ระยะเวลาในการดําเนินงานของสภาครู
ในระยะแรกประมาณ 10 ป ควรดําเนินการสงเสริม มาตรฐานและจรรยาบรรณครูตลอดทัง้ การ
ประกันการพัฒนา วิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง สวนในระยะหลังจึงควรดําเนินการเรือ่ ง การขึน้ ทะเบียนครู
การกําหนดแผนการเรียนฝกหัดครู และการกําหนดระยะเวลาการทดลองงาน
5) อํานาจในการขึน้ ทะเบียน
ปจจุบนั บุคคลผูส อนในโรงเรียนตองขึน้ ทะเบียนกับ
ผูอํานวยการการศึกษา ภายใต
กฎหมายการศึกษา เพือ่ เปนครู ขึน้ ทะเบียนหรือครูทไ่ี ดรบั อนุญาตใหสอน การขึน้ ทะเบียนนัน้ เปนการ
บังคับ เมือ่ ขึน้ แลวสามารถใชไดตลอดชีวติ การขึน้ ทะเบียนนัน้ จะมีความหมายทีส่ ําคัญ 2 ประการ คือ
1) สิทธิในการสอน และ 2) สิทธิที่ใชตาแหน
ํ
งวิชาชีพนัน้ ซึง่ จากพืน้ ฐานของวิชาชีพ ก็คือ สิทธิในการ
สอนนัน่ เอง ดังนัน้ การขึน้ ทะเบียนตามกฎหมายการศึกษาจะครอบคลุมสิทธิในการสอนดวย เพือ่ ทีจ่ ะให
สภาครู ซึง่ เปนหนวยงานวิชาชีพหนวยเดียวสามารถดําเนินงานและสามารถรักษาระเบียบวินยั ภาย
ในองคกร โดยการบังคับใชจรรยาบรรณครูกบั ครูทง้ั หลายไดแลวการขึน้ ทะเบียนครูควรจะเปนระบบ
บังคับ คณะกรรมการเตรียมการมีความเห็นวา สิง่ นี้ สอดคลองกับการปฏิบตั ขิ องหนวยงานวิชาชีพ
ในทองถิน่ และโพนทะเลอืน่ ๆ สําหรับบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติขั้นตนของการเปนครู แมปจ จุบนั จะไมได
สอนในโรงเรียนหรือไมไดประกอบอาชีพครู ก็อาจขึน้ ทะเบียนแบบสมัครใจได
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ปจจุบนั นีก้ ระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานขึน้ ทะเบียนครู เมื่อมีการตั้งสภาครูขึ้น ทางเลือกที่
เปนไปได ดังตอไปนี้
ทางเลือกที่ 1 สภาครูทําหนาทีเ่ สนอแนะเกีย่ วกับการ ขึน้ ทะเบียนและการถอนทะเบียนและ
การถอนทะเบียน กระทรวงศึกษาธิการเปนผูม อี านาจในการอนุ
ํ
มตั ิ
ทางเลือกที่ 2 เมื่อสภาครูไดตั้งขึ้นแลวใหสภาครูรับผิดชอบ หนาทีท่ ง้ั หมดในการขึน้ ทะเบียน
และการถอนทะเบียน กระทรวงศึกษาธิการเปนผูม อี านาจในการอนุ
ํ
มตั ิ
ทางเลือกที่ 3 ปฏิบัติตามทางเลือก 1 ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ จนกวาจะมีการถายโอนอํานาจ เชน
ภายในหนึง่ ปหรือสองป
ในทายทีส่ ดุ อํานาจก็อยูท ส่ี ภาครูทง้ั หมด ทัง้ การขึน้ ทะเบียนและการถอน
ทะเบียน
ทางเลือกที่ 4 อํานาจในการขึน้ ทะเบียนและการถอนทะเบียนเปนของสภาครู โดยใหกระทรวง
ศึกษาธิการเปนนายทะเบียน
สภาครูควรขยายสมาชิกใหครอบคลุมครูกลุมอื่น
ซึง่ ทําหนาทีส่ อนหรือทําหนาทีเ่ กีย่ ว
กับงานสอน คณะกรรมการเตรียมการขอเสนอวา การออกกฎหมายควรจะใหมคี วามยืดหยุน สําหรับ
สภาครูทจ่ี ะเสนอเพิม่ ประเภทของสมาชิกขึน้ ไดอกี ตามทีเ่ ห็นสมควร สมาชิกครูที่นาจะอยูภายใตการดู
แลของสภาครู มีดังตอไปนี้ดวย
1) อาจารยสถาบันการฝกหัดครู
2) นักศึกษาครู
3) นักศึกษาทีท่ าหน
ํ าทีใ่ นกระทรวงศึกษาธิการ
4) ครูผูทาหน
ํ าทีส่ อนทีอ่ ยูภ ายใตการดูแลของสภาอาชีวศึกษา
5) ครูในโรงเรียนของรัฐแมภายใตกฎหมาย
การศึกษาในปจจุบนั
ครูในโรงเรียนของรัฐไมตอ งขึน้ ทะเบียน กับกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม
ประเภทของการขึน้ ทะเบียน
การขึน้ ทะเบียนครูทไ่ี ดรบั การฝกงานควรจะอยูใ นฐานะเปนสมาชิกเต็มรูป และก็อยูใ นฐานะขึน้
ทะเบียนแบบถาวรสวนครูท่ี ไมไดรบั การฝกงานก็ควรจะขึน้ ทะเบียนแบบ “จํากัด” และบังคับใหตอง
ฝกวิชาชีพใหสาเร็
ํ จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ํ
นักศึกษาครูจะขึน้ ทะเบียนกับสภาครู และ/หรือ ได
ใบอนุญาตโดยมีเงือ่ นไขทีบ่ งั คับให
ฝกงาน ก็ควรจะมีการพิจารณาใหขน้ึ ทะเบียนบุคคลเหลานีอ้ ยูใ นประเภทชัว่ คราว สภาครูควร จะหา
แนวทางทีจ่ ะเตรียมการอันเหมาะสมทีจ่ ะใหครูขน้ึ ทะเบียนแต ไมไดรับการฝกงานมากอนไดรับการฝก
อบรมในวิชาชีพครู
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ในปจจุบนั นีว้ ชิ าชีพครูมไิ ดกําหนดใหมรี ะยะเวลาทดลองงานสําหรับครูใหม แมวา โรงเรียนบาง
โรงอาจจะมีระยะเวลาทดลองงานสําหรับครูโดยเฉพาะ ซึง่ เปนเงือ่ นไขของการทํางานเปรียบเทียบกับ
วิชาชีพอืน่ เชน แพทย ทนายความ ซึง่ มีการกําหนดระยะเวลาทดลองงาน โดยเรียกวา หมอประจํา
บาน และทนายฝกหัด ตามลําดับ วัตถุประสงคกเ็ พือ่ ใหแนใจวาวิชาชีพ ดังกลาวมีความเหมาะสม
ในดานการปฏิบัติงาน ทัศนคติ และจรรยาบรรณ เพิม่ เติมจากทีไ่ ดฝก อบรมในสถาบันวิชาชีพ ดังนั้น
นอกจากจะมีการกําหนดมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพเพือ่ การขึน้ ทะเบียนแลว สภาครู
ควรจะมีอํานาจทีจ่ ะดูแลการเขาสูว ชิ าชีพอยางเหมาะสมของครูหลังจากมีระยะเวลาการทดลองงาน
เปนตนวา 2 ป คณะกรรมการเตรียมการพบวา การติดตามการปฏิบตั งิ านของครูใหมกอ นทีจ่ ะเขาสู
อาชีพครู เปนหนาทีข่ องสภาครูสกอตแลนดซง่ึ ไดทาอยู
ํ แ ลว แตมใิ ชเปนหนาทีข่ องวิทยาลัยครุศาสตร
แหงออนตาริโอ
จากประสบการณของสภาครูแหงสกอตแลนดระยะเวลา ทดลองงาน 2 ป เปนการเปดโอกาสให
หนวยงานวิชาชีพครู ถอดถอนครูผซู ง่ึ ไมสามารถทําหนาทีต่ ามทีต่ อ งการได ในขณะเดียวกันครูผซู ง่ึ
อยูใ นระหวางทดลองงานก็จะไดรบั การสนับสนุนจากโรงเรียนในชวงเวลาอันสําคัญนี้ แตละโรงเรียนก็จะ
มอบหมาย ใหครูทม่ี ปี ระสบการณสงู ทําหนาทีร่ บั ผิดชอบสนับสนุนครูใหมดว ย ดังนั้น การมีระยะเวลา
การทดลองงานดวยนาจะเปนสิง่ ทีด่ ี สภาครูอาจจะประชุมพิจารณาเรือ่ งนีก้ บั โรงเรียน เพือ่ หาแนวทาง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่คาดหวังวาครูใหมจะสามารถผานระยะการทดลองงานได
6) อํานาจในการจัดทําและบังคับใชจรรยาบรรณครู
สภาครูควรจะมีอานาจตามกฎหมายที
ํ
จ่ ะบังคับใชจรรยาบรรณครูแกครูทง้ั หลายทัง้ ปวงเชนเดียว
กับหนวยงานวิชาชีพอืน่ ๆ ดังนี้
6.1) มีอํานาจทีจ่ ะจัดทําจรรยาบรรณครูและตรวจสอบ จรรยาบรรณครูระยะสัน้ ๆ
6.2) มีอํานาจทีจ่ ะไตสวนกรณีซง่ึ ทําผิดวิชาชีพครูและมีอานาจในการเรี
ํ
ยกพยานมาใหบริการ
ไดดวย
6.3) อํานาจทีจ่ ะพิจารณาเรือ่ งระเบียบวินยั ทีจ่ ะบังคับใชในกรณีทพ่ี สิ จู นไดชดั เจนวาทําผิด
เชิงวิชาชีพ ขอบเขตของอํานาจทางดานวินยั ก็ควรจะรวมตัง้ แตการออกหนังสือแนะนํา ออกหนังสือ
เตือน ออกหนังสือทักทวง หรือสัง่ พักการขึน้ ทะเบียนยกเลิกการขึน้ ทะเบียน เปนตน
ในฮองกงไดเคยทําจรรยาบรรณวิชาชีพครู และไดมกี ารทบทวนเมือ่ เดือนตุลาคม 1990 จึงขอ
เสนอแนะวาสภาครูจะใชประโยชนจากจรรยาบรรณนีเ้ ปนฐานในการรางจรรยาบรรณครู ขึน้ มาใหมอกี
ครัง้ หนึง่
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7) การมีอทิ ธิพลในการกําหนดแผนการเรียนฝกหัดครู
ในปจจุบนั คุณสมบัติที่ใหปริญญาตรีและปริญญาทางดานการฝกหัดครู โดยทัว่ ไปแลวมักจะ
ยอมรับโดยอัตโนมัตจิ ากกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ ประโยชนในการแตงตัง้ หรือจางครู สําหรับผูท ไ่ี มได
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันในฮองกง และคุณสมบัติครูที่ไมไดฝกในทองถิ่นก็ไดรับการยอมรับเปนราย
กรณี โดยมีการประเมินรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน คณะกรรมการขาราชการพล
เรือน
สภาครูควรจะมีบทบาทสําคัญในการประกันคุณภาพและแผนการเรียนทีเ่ กีย่ วของกับการฝกหัด
ครู ซึ่งดําเนินงาน
โดยสถาบันฝกหัดครูในทองถิน่ เพราะโปรแกรมเหลานีม้ คี วามหมายโดยตรง
ตอคุณภาพวิชาชีพครูในภาพรวม
อิทธิพลทีม่ ตี อ แผนการเรียนฝกหัดครูในทองถิน่ อาจจะเกิดขึน้ ไดใน 2 แบบ คือ การใหการรับรอง
แผนการเรียนฝกหัดครู ในทองถิน่ เปนรายแผนการเรียน และรับรูห รือพิจารณาคุณสมบัตขิ องครูเปน
รายบุคคล เพือ่ วัตถุประสงคของการขึน้ ทะเบียน จากตัวอยางของสกอตแลนด กฎหมายใหอานาจ
ํ
สภาครู ของสก็อตแลนดในการรับรองแผนการเรียนฝกหัดครูทค่ี ดิ ขึน้ มาใหม ๆ หรือการเปลีย่ นแปลง
เรือ่ งหลักๆ ในแผนการเรียนกฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีข่ องสภาครูของสกอตแลนดทจ่ี ะติดตาม คุณ
ภาพของหลักสูตรการฝกหัดครู และมีอานาจที
ํ
จ่ ะใหกลุม บุคคลเขาไปตรวจเยีย่ ม เพื่อวัตถุประสงคดัง
กลาว นอกจากนี้ กฎหมายยังใหอานาจแก
ํ
สภาครูของสกอตแลนดในการให ขอเสนอแนะแกสถาบันฝก
หัดครู และกําหนดแนวทางในการติดตามผลในกรณีทม่ี ขี อ ขัดแยงเกิดขึน้ ระหวางสภาครูและสถาบัน
การฝกหัดครู
ในฮองกง องคกรวิชาชีพตางก็มอี ทิ ธิพลตอโปรแกรม
การฝกวิชาชีพแตกตางกันไป ในกรณี
นักสังคมสงเคราะห คณะกรรมการการขึน้ ทะเบียนมีอทิ ธิพลทีจ่ ะรับรูค ณ
ุ สมบัตเิ ปนรายบุคคล เพือ่
วัตถุประสงคของการขึน้ ทะเบียน สวนแพทยสภานัน้ กฎหมายในปจจุบนั ไดมกี ารแกไข โดยอนุญาตใหมี
การตรวจสอบมาตรฐานและโครงสรางของหลักสูตรแพทยศาสตร และ
การฝกอบรมทางการ
แพทย ซึ่งเปนระเบียบบังคับสําหรับผูท จ่ี ะ ขึน้ ทะเบียนประกอบอาชีพทางการแพทย
8) การประกันการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง
การฝกหัดครูในฐานะการเตรียมการสําหรับผูที่จะเปนครูตั้งแตการเขาสูวิชาชีพครูและพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง โปรแกรมการฝกหัดครูยงั ไมเพียงพอทีจ่ ะชวยสนับสนุนใหเปนครูทด่ี ไี ดตลอด
ชีวติ ของการเปนครู เพราะฉะนัน้ จึงเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง (รวมทัง้ ครูใหญดว ย) มี
ความสําคัญเปนอยางยิง่ เพือ่ การเติบโตและการปรับปรุงวิชาชีพในภาพรวม
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ในปจจุบนั การเรียนสําเร็จหลักสูตรการฝกหัดครูประจําการบางหลักสูตรก็เปนคุณสมบัติขั้นตน
สําหรับการเลือ่ นตําแหนง หลักสูตรทีม่ กี ารฝกอบรมก็อาจจะเปนเพียงเพือ่ การปรับปรุงฟน ฟูหรือปรับให
ทันตอสถานการณ หรืออาจจะฝกการแนะแนวการบริการและการจัดการโรงเรียน อยางไรก็ตาม ความ
จําเปนทีจ่ ะตองมีการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง ก็ควรจะมีสาระสําคัญมากกวาเพือ่ การเลือ่ น
ตําแหนงเทานัน้ สภาครูจะมีบทบาทสําคัญทีท่ าให
ํ เกิดความมั่นใจวาสภาครู เห็นความจําเปนของการ
พัฒนาวิชาชีพครูในแตละระดับตลอดชวงเวลาของการเปนครู โดยเสนอวาจะดําเนินการอยางไร และจะ
ตองประกันใหมกี ารพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ งแกครูทง้ั ปวง
9) การเตรียมเพือ่ การบริหารองคกร
หลักการทีใ่ ชเตรียมการเพือ่ การบริหารองคกรในฮองกงโดยอาศัยประสบการณวชิ าชีพจาก สภา
ครูในสกอตแลนด ซึง่ มีประวัตอิ นั ยาวนานกวา 30 ป และวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอ ซึ่งตั้ง
ขึน้ เมือ่ ค.ศ. 1996
สภาบริหารควรจะมีสมาชิกผสมกันระหวางผูท เ่ี ปนครูกบั ผูท ไ่ี มเปนครู ผูท ไ่ี มเปนครูนน้ั ควรจะ
เปนตัวแทนของผูส นับสนุนโรงเรียน สถาบันการฝกหัดครู นายจาง ผูปกครอง อาชีพอืน่ ๆ และเจาหนาที่
ของรัฐ
ในเมือ่ สภาครูเปนหนวยงานของครู เพราะฉะนัน้ ครู
ก็ควรจะมีเสียงสวนมากในสภาการ
บริหารนี้ แตเสียงสวนนอยของผูท ไ่ี มใชครูกค็ วรจะมากพอทีจ่ ะเปนตัวแทนของกลุม สนใจ
ในวง
กวาง
ขนาดของสภาครูควรจะอยูใ นระหวาง 30 – 50 คน ซึง่ เปนจํานวนทีพ่ อจะบริหารกันได
ในกรณีของสภาครูแหงสกอตแลนด สมาชิก 15 คน จากกรรมการทัง้ หมด 49 คน ไดรับการแตง
ตัง้ จากมหาวิทยาลัย สกอตแลนด จากโปลีเทคนิคและสมาคมผูบ ริหารการศึกษา จากหนวยงาน
และนายจาง และจากโบสถตางๆ เหตุผลทีร่ วมเอาคนทีไ่ มอยูใ นวงการสอนมาแตงตัง้ เปนกรรมการ ใน
ขณะทีเ่ สียงสวนมากเปนครูนน้ั ก็เปนไปไดวาสภานี้จะไมถูกครอบงําโดยกลุม ผลประโยชนกลุมใดกลุม
หนึง่ และควรจะเปนตัวแทนของ
หลากหลายหนวยงานผูซ ง่ึ มีความสนใจในวงการศึกษา และใน
กรณีนม้ี ตี วั แทนครูทม่ี าจากการเลือกตัง้ 30 คน
สําหรับวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอนัน้ 14 เสียงจาก 31 เสียงในสภาบริหารเปนตัวแทน
จากสาธารณชนทีส่ นใจทัว่ ไปทีเ่ หลืออีก 17 เสียงนัน้ เปนครู ในตัวอยางของออนตาริโอการทีม่ กี าร
กําหนดใหมสี ดั สวนของสมาชิกในสภาบริหารทีม่ าจากอาชีพอืน่ นัน้ ปรัชญาทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังก็คอื การให
อํานาจในการปกครองตนเองแกหนวยงานวิชาชีพเทานัน้ แตที่สาคั
ํ ญกวานัน้ ก็คอื เพือ่ ปกปองผล
ประโยชนของสาธารณชน นัน่ ก็คอื คุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกคน
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ในกรณีของคณะกรรมการสังคมสงเคราะห ซึง่ ตัง้ เมือ่
ค.ศ. 1997 สภาบริหารมีทง้ั หมด
15 คน 8 คนมาจากการเลือกตัง้ โดยเลขาธิการ ซึง่ ในจํานวนนีจ้ านวนไม
ํ
เกิน 3 คนที่ไมใชนักสังคม
สงเคราะหขน้ึ ทะเบียนหรือไมใชขา ราชการ และอีกคนหนึง่ ก็คอื
ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม และนี่
ก็เชนเดียวกันทีม่ สี ดั สวนของ ผูท ไ่ี มไดเปนนักสังคมสงเคราะหรว มอยูด ว ยเปนจํานวนมาก
คณะกรรมการเตรียมการมีความเห็นวากรรมการสภาบริหารของสภาครูควรมาจากสมาชิก 4
กลุมดังนี้
(1) สมาชิกครูทม่ี าจากการเลือกตัง้ ซึง่ เปนตัวแทนของโรงเรียนแตละระดับ เชน โรงเรียน
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนพิเศษของหนวยงานของรัฐ โรงเรียนทีไ่ ดรบั งบ
ประมาณชวยเหลือ และโรงเรียนในภาคเอกชน
(2) สมาชิกครูจากหนวยงานทางการศึกษา
(3) สมาชิกทีเ่ ปนตัวแทนสมาคมทีเ่ กีย่ วของอยางใกลชดิ กับการศึกษา
(4) สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งโดยรัฐบาล
คณะกรรมการเตรียมการขอเสนอวา สภาผูบ ริหารของสภาครูมรี ะยะเวลาการทํางาน
ประมาณ 3 ป ทัง้ นีพ้ จิ ารณา ในแงของความตอเนือ่ งในการดําเนินงานของสภาการบริหารและการ
เลือกตัง้ ซึง่ ตองใชทรัพยากรอยางมากมาย ประธานและ
รองประธานของสภาบริหารตองไดรบั การ
เลือกตั้งจาก
บรรดาสมาชิกของสภาบริหารเชนเดียวกับหนวยงานวิชาชีพอืน่ ยิง่ กวานัน้ ขอ
เสนอวาประธานก็ไมควรจะเปนขาราชการ แตควรจะเปนผูป ฏิบตั งิ านในวงการวิชาชีพครู และกฎหมาย
ควรจะใหอํานาจแกสภาบริหารทีจ่ ะตัง้ อนุกรรมการใดๆ ก็ได ตัวอยางของอนุกรรมการซึง่ สภาครูอาจจะ
พิจารณาแตงตัง้ ในอนาคต
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คณะอนุกรรมการ
การขึน้ ทะเบียนครู
(1) กรรมการการขึน้ ทะเบียนครู

(2) กรรมการอุทธรณ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับดานวินัย
(1) คณะกรรมการสอบสวนขัน้ ตน

(2) คณะกรรมการวินยั
(3) คณะกรรมการจรรยาบรรณ
การพัฒนาวิชาชีพ
(1) คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
(1) คณะกรรมการบริหาร

หนาที่
หนาทีก่ ําหนดมาตรฐาน และเกณฑในการขึ้นทะเบียน (รวมทั้ง
การกลับมาขึน้ ทะเบียนใหม)
พิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียน และให
ความเห็นชอบใบสมัครเพือ่ การขึน้ ทะเบียนของครู
พิจารณาการอุทธรณ ในกรณีทผ่ี สู มัครขอขึน้ ทะเบียน แตไมได
รับการขึน้ ทะเบียน
เพือ่ พิจารณาขอรองเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมทีไ่ มดที างวิชาชีพ
ครู และพิจารณาวาคดีนี้มีมูลหรือไม กอนทีจ่ ะสงตอเรือ่ งนีไ้ ปให
คณะกรรมการวินยั เพือ่ พิจารณาตอไป
เพื่อทําการสอบสวนเกีย่ วกับกรณีทาผิ
ํ ดวิชาชีพ
ซึ่งสง
ตอมาจากคณะกรรมการสอบสวนขัน้ ตน
เพือ่ รางจรรยาบรรณวิชาชีพครูและพฤติกรรมของครู และมีการ
ตรวจสอบเปนระยะๆ
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งราวเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานของสภาครู
รวมทั้งการเงินและการจางงานดวย
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10) การเตรียมการเพือ่ การบริหารจัดการบุคลากรและการเงิน
สภาครูจะมีความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารงาน สภาครูควรมีอํานาจในการสรรหา
บุคลากรได
เลขาธิการสภาครู (Executive Director) เลขาธิการควรจะเปนผูอ านวยการ
ํ
สํานักงานทํา
หนาทีห่ วั หนาฝายเลขานุการรับผิดชอบการวางแผน การจัดการและการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สภาครู ภายใตการใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ของสภาบริหาร
เจาหนาทีส่ นับสนุนอืน่ ๆ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ภาระและหนาทีข่ องสภาครู สภาบริหารควรจะแตง
ตัง้ ผูบ ริหารอืน่ ๆ เจาหนาทีก่ ารบัญชี เลขานุการ เสมียน พนักงาน เพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนงานตางๆ
ทีป่ รึกษาฝายกฎหมาย สภาครูควรจะมีอานาจที
ํ
จ่ ะแตงตัง้ ทีป่ รึกษาฝายกฎหมายคนหนึง่
หรือมากกวา เพือ่ ใหคาแนะนํ
ํ
าเกีย่ วกับเรือ่ งราวทางดานนิตกิ รรม ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารขึน้
ทะเบียนและปญหาทางวินยั ของสภาบริหารองคกร
สภาครูควรมีความเปนอิสระในดานการเงิน จากประสบการณของหนวยงานวิชาชีพอืน่ ทีม่ าของ
รายไดควรมาจากคาสมาชิก คาขึน้ ทะเบียน และคาธรรมเนียมการขอกลับมา
ขึน้ ทะเบียนใหมของ
สมาชิก คณะกรรมการเตรียมการไดเสนอแนะตอรัฐบาลวา รัฐบาลควรจะใหงบประมาณครัง้ แรกเพือ่
สนับสนุน การทํางานระยะเริม่ ตนเพียงครัง้ เดียวเทานัน้ รวมทัง้ สิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ ในราคา
หรือในสิทธิพเิ ศษ คณะกรรมการเตรียมการมีความเห็นวาตามนโยบายทีแ่ ถลงเมือ่ ค.ศ. 1998
เลขาธิการไดประกาศวารัฐบาลจะใหทุนสภาครู จํานวน 20 ลาน เพือ่ เปนกองทุนในการกอตัง้
สภาครูควรจะมีอานาจในการกํ
ํ
าหนดอัตราคาธรรมเนียมของตนเอง กฎหมายในอนาคตนัน้ ควร
จะใหอํานาจสภาครูทจ่ี ะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม โดยกฎหมายไมตองกําหนดไววาจะตองคิดคาธรรม
เนียมเทาใดจากการประเมินขัน้ แรกของคณะกรรมการเตรียมการ เห็นวาคาธรรมเนียมนัน้ ควรจะคุม คา
ใชจา ย ซึ่งคงอ ยูประมาณ 200-300 เหรียญ/ป(7,648-11472 บาท)* เพือ่ เปนขอมูลอางอิง แพทย
สภาคิดคาขึ้นทะเบียนครั้งแรก 835 เหรียญ (31,930 บาท)* และคาธรรมเนียมสําหรับใบรับรองในการ
ปฏิบัติงานประจําป 420 เหรียญ(16,060 บาท)* สําหรับนักสังคมสงเคราะหคา ขึน้ ทะเบียนครัง้ แรก 400
เหรียญ(15,296 บาท)* และคาบํารุงสมาชิกประจําป 600 เหรียญ(22,944 บาท)*
11) กลไกการอุทธรณ
ตามกฎหมายการศึกษา มีกลไกการอุทธรณตอการตัดสินของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ กรณี
ที่ เ กี่ ย วกั บ การขึ้ น ทะเบี ย นและถอนทะเบี ย นด ว ยกระบวนการอุ ท ธรณ เ ช น นั้ น ดําเนิ น งานโดยคณะ
กรรมการอุทธรณ ซึ่งแตงตั้งโดยเลขาธิการ กฎหมายยังไดกําหนดสิทธิในการอุทธรณทง้ั ของกระทรวง
ศึกษาธิการและ ของผูอ ทุ ธรณตอ การตัดสินใจของคณะกรรมการอุทธรณ
ก็สามารถทําได
* $ : 38.24 บาท
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โดยการอุทธรณตอ สภาบริหาร หรือ Executive Council อยางไรก็ตาม ถาหากอํานาจการขึน้ ทะเบียน
จะตองเปลีย่ นจากกระทรวงศึกษาธิการมาเปนสภาครูในเวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคต กลไกการอุทธรณ
ดังกลาวก็คงจะไมเหมาะสม
หนวยงานซึง่ บริหารตนเอง เชน สภาครูก็ควรจะมีกลไก การอุทธรณของตนเอง คณะกรรมการ
เตรียมการขอเสนอวา กฎหมายในอนาคตนัน้ ควรจะเปดชองทางใหมกี ารอุทธรณสําหรับ บุคคลผูซึ่งรูสึก
วาการตัดสินของสภาครูทาให
ํ ตนเสียหาย บุคคลเชนนัน้ ควรจะรวมผูซ ง่ึ สมัครขอขึน้ ทะเบียน แตไดรับ
การปฏิเสธ หรือการขึน้ ทะเบียนทีถ่ กู สัง่ พักหรือถูกถอดถอนโดยสภาครู
ตลอดทั้งผูซึ่งมีปญหาเกี่ยว
กับวินัยและถูกดําเนินการโดยสภาครู จากกระบวนการขององคกรวิชาชีพอืน่ เชน ภายใตกฎหมาย
เกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนทางการแพทย การอุทธรณเรือ่ งการออกใบประกอบวิชาชีพ ซึง่ รองเรียนตอสภา
เต็มรูป โดยถือวา
การตัดสินของสภาเต็มรูปนัน้ ถึงทีส่ ดุ การรองเรียนเกีย่ วกับปญหา เรือ่ งระเบียบ
วินยั และการตัดสินใจในความเหมาะสมของการ ปฏิบตั งิ านทางการแพทยตอ ศาลอุทธรณตามกฎหมาย
ของนักสังคมสงเคราะหการรองเรียนเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการในสวนทีเ่ กีย่ วกับการ
ใชอํานาจของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ การขึน้ ทะเบียน การตอทะเบียน และปญหาทางวินยั ก็ตอ ง
ไปทีศ่ าลอุทธรณอกี เชนกัน ในทัง้ สองกรณี
การตัดสินใจของศาลอุทธรณถือวาถึงที่สุด จากตัว
อยางขางตนกลไกการอุทธรณมี 2 ทาง คือ อนุญาตใหผรู อ งเรียน รองเรียนตอตานการตัดสินของสภา
ครู ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานภายในอํานาจของสภาครู โดยรองเรียนทีศ่ าลอุทธรณ ทางเลือกที่ 2
ก็คือ รองเรียนตอตานคําสั่งดานวินัยของสภาครูซึ่งก็โดยศาล อุทธรณอกี เชนกัน ในขณะทีอ่ านาจในการ
ํ
จัดการและการรองเรียนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการทดลองปฏิบัติงานก็ควรจะดําเนินการโดยสภา
บริหาร ทางเลือกอีกทางหนึง่ ทีเ่ ปนไปไดเกีย่ วกับ ปญหาคาใชจา ยทางกฎหมายสําหรับสภาครู ก็คือ
สภาครูควรใหมีการประกันที่ครอบคลุมคาใชจายดานกฎหมายดวย การประกันเชนนัน้ อาจจะครอบ
คลุมถึงการเรียกรองคาเสียหายอันเกิดขึน้ จากการอุทธรณอกี ดวย
12) การทํางานรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับครูอน่ื ๆ
ภารกิจและหนาทีป่ จ จุบนั ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับครู เชน สภาจรรยาบรรณวิชาชีพครูแหง
ฮองกง และศูนยครูของฮองกง เพือ่ หลีกเลีย่ งความเหลือ่ มลําในการปฏิ
้
บตั หิ นาที่ ดังนั้น จึงควร
พิจารณารวมเอาหนาทีข่ องสภาจรรยาบรรณวิชาชีพครูแหงฮองกง และศูนยครูของฮองกงใหอยูภายใต
สภาครูเมื่อสภาครูไดรับการ แตงตัง้ อยางถาวรเรียบรอยแลว ในชวงเริม่ ตนควรจะมีการถายโอนหนาทีท่ ่ี
เกีย่ วกับหนวยงานทัง้ สองนัน้ เปนระยะ ๆ ตามความพรอมของสภาครู ในสวนของคณะกรรมการที่
ปรึกษาดานการฝกหัดครูและคุณสมบัติของครู หนาทีส่ ว นหนึง่ ของคณะกรรมการชุดนี้ ก็คือ การใหคาํ
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แนะนําเกี่ยวกับการฝกหัดครูและคุณสมบัติของครู
ซึง่ ควรจะเปนบทบาทสําคัญของสภาครู เพราะ
ฉะนัน้ จึงเห็นเปนการสมควรทีจ่ ะโอนหนาทีน่ ใ้ี หแกสภาครูทง้ั หมด

3.8 สรุปประเด็นเปรียบเทียบการจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในประเทศจัดสรร
ประเทศ
ประเด็น
1. การขึ้นทะเบียนครู

นิวซีแลนด
มี

2. ผูอ งคทร่ี บั ผิดชอบ
การขึน้ ทะเบียนครู

กระทรวงศึกษาธิการ
โดยคณะกรรมการ
การจดทะเบียน
(TRB) ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ภายใตกฎหมาย
การศึกษา

3. สภาครูและจํานวน
กรรมการบริหาร

-

ออสเตรเลีย
(นิวเซาทเวลล)
มี
ในตามแตละรัฐ
กําหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบการ
ขึน้ ทะเบียนครู
โดยมีหลักเกณฑ
และวิธีการที่แตก
ตางกันไปในแตละ
วิธี ในรัฐนิวเซาท
เวลล เสนอใหใหจดั
ตัง้ สํานักทะเบียนครู
เปนหนวยงานอิสระ
ตามกฎหมาย
-

สกอตแลนด

สหรัฐอเมริกา

มี

มี

สภาครูแหง
สกอตแลนด

มีจานวน
ํ
49 คน
ประกอบดวยครู
ประจําการ 30 คน
ตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา
19 คน เลือกตัง้
ทุก 4 ป

คณะกรรมการ
ควบคุมวิชาชีพ
ของแตละรัฐมี
20 –30 คน

แคนาดา
(ออนตาริโอ)
มี

ญีป่ นุ

ฮองกง

มี

มี

วิทยาลัยครุศาสตร
แหงออนตาริโอ

กระทรวงศึกษาธิการ
โดยฝายจัด
การศึกษา
(Prefectures)
สภาการศึกษา
แตละจังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ใน
อนาคตจะมีสภาครู)

31 คน

สภาการฝกหัดครู

กําลังเสนอจัดตั้งสภาครู มี
จํานวน 30 – 50 คน

ประเทศ
ประเด็น
4. วัตถุประสงคของ
สภาครู

นิวซีแลนด
-

ออสเตรเลีย
(นิวเซาทเวลล)

สกอตแลนด

สหรัฐอเมริกา

ตองการใหครูมี
อํานาจในการควบ
คุมกิจกรรมของตน
เองมากขึ้น

-

1.

2.
3.

4.

แคนาดา
(ออนตาริโอ)
กําหนดเกณฑ
มาตรฐานความรู
ความสามารถของ
ครู
กําหนดมาตรฐาน
ผูส ําเร็จการศึกษา
ติดตามการเรียน
การสอนการอบรม
ครู
พัฒนาการเตรียม
ครูตน แบบสําหรับ
ผูจบการศึกษา
นอกจังหวัด ออน
ตาริโอ หรือ
นอกแคนาดา

ญีป่ นุ
ควบคุมและกําหนดมาตร
ฐานครู

ฮองกง
ขึ้นทะเบียนครู บังคับใช
จรรยาบรรณครู กําหนดแผน
การเรียนฝกหัดครู
ประกันการพัฒนาวิชาชีพตอ
เนื่อง

ประเทศ
ประเด็น
5. คุณสมบัตขิ องครูท่ี
จะขึน้ ทะเบียนครู

นิวซีแลนด

ออสเตรเลีย
(นิวเซาทเวลล)
1. มีความรูระดับ 1. จบปริญญาตรี
หลักสูตร 3 –4 ป
ปริญญาตรีขน้ึ ไป
และผานการอบรม และมีการศึกษาทาง
เปนครู ยกเวนระดับ วิชาชีพครู 1 ป หรือ
จบหลักสูตรผลิตครู
กอนประถมศึกษา
อาจไมจบปริญญา 4 ป
ก็ได แตเมื่อเปนครู 2. ครูหรือลูกจาง
3 ป แลวตองพัฒนา ประจําของโรงเรียน
ตนเองถึงปริญญาตรี ของรัฐจะไดรับการ
ขึ้นทะเบียน
2. ตองผานการ
ทดลองเปนครู 2 ป โดยอัตโนมัติ
โดยโรงเรียนรับรอง 3. ครูโรงเรียน
แลวเสนอกระทรวง เอกชนสมัคร
ศึกษาธิการ ในกรณี ขึน้ ทะเบียนได
ครูมัธยมศึกษา ตอง โดยตองผาน
ไดรบั ระกาศนียบัตร การตรวจประวัติ
อาชญากรรม
บัณฑิตดวย

สกอตแลนด
ไดรับปริญญาตรี หรือ
ประกาศนียบัตรจากสถาบัน
ผลิตครูและมีใบรับรองการ
สอน 2 ป แนวโนม หลักสูตร
ผลิตครูรับ ผูจบปริญญาตรี
แลวมาเรียน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิชาครู อีก 1 - 2 ป

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา
(ออนตาริโอ)
ปริญญาตรีขน้ึ ไป ปริญญาตรี 3 ป และ
และสถาบันผลิต จบประกาศนียบัตร
ครูรบั รองความ การฝกหัดครู 1 ป
สามารถ และ
โดยโปรแกรมไดการรับ
ผานการปฏิบัติ รองหรือหลักสูตร
งานทดลองสอน ปริญญาตรี 4 ป และ
และศึกษาเพิ่ม
เปนสมาชิกของ
เติม ตามปริมาณ วิทยาลัยครุศาสตรใน
ที่กาหนดไว
ํ
กรณีจบ การศึกษาใน
จังหวัด ออนตาริโอ
ในระดับปริญญาตรีก็
สมัครขึน้ ทะเบียนครูได

ญีป่ นุ

ฮองกง

-ครูโรงเรียนอนุบาล
ประถม และมัธยม
ศึกษาตอนตน
เกรด 1 ตองจบ
ปริญญาตรี
เกรด 2 ตองเรียน
มหาวิทยาลัย อยาง
นอย2 ป หรือเรียน
62 หนวยกิต
-ครูมัธยมปลาย
เกรด 1 ตองจบ
ปริญญาโท
เรียนหลังจากจบ
ปริญญาตรี หรือ
เทียบไดตามทีร่ ฐั
มนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
อยางนอย 1 ป หรือ
เรียนอยางนอย 30
หนวยกิต
เกรด 2 ตองจบ
ปริญญาตรี

ปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรครู
หรือไดปริญญาตรี
ทางการศึกษาตาม
หลักสูตร 4 ป

ประเทศ
ประเด็น
6. ประเภทของครูทข่ี น้ึ
ทะเบียน (ประเภทใบ
อนุญาต)

นิวซีแลนด
1. ครูชั่วคราว
2. ครูที่ตองขอ
ยืนยันการ
ขึ้นทะเบียน
3. ครูถูกจํากัด
การสอน
4. ครูถาวรหรือ
ครูประจํา

ออสเตรเลีย
สกอตแลนด
(นิวเซาทเวลล)
2 ประเภท
2 ประเภท
1) การขึ้นทะเบียน 1) แบบชั่วคราว
มาตรฐาน
2) แบบถาวร
สําหรับ ครูซึ่งมี
คุณสมบัติ ตาม
เกณฑของ คณะ
กรรมการ
2) การขึ้นทะเบียน
แบบมีเงือ่ นไข
ภายในเวลา
ที่กาหนด
ํ

สหรัฐอเมริกา
1. ครูตลอดชีวิต
2. ครูตลอดระยะ
เวลาที่ประกอบ
วิชาชีพ
3.ครูจํากัดระยะเวลา
4.ครูตอ งตออายุ
5.ครูชว่ั คราว
ใบอนุญาต 3 แบบ
1. ชั่วคราว
2. วิชาชีพ
3. เฉพาะกาล

แคนาดา
(ออนตาริโอ)
3 ประเภท
1) แบบชั่วคราว
2) แบบถาวร
3) แบบวงจํากัด

ญีป่ นุ
2 ประเภท
1) แบบชั่วคราว
2) แบบถาวร

ฮองกง
2 ประเภท

1) แบบชั่วคราว
2) แบบถาวร

ประเทศ
ประเด็น
7. การสรรหาครู และ
การทําสัญญา

8. การพัฒนาครู

นิวซีแลนด
เปนหนาทีข่ อง
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน (BT)
สัญญา 3 ประเภท
คือจางเปนรายป
จางตามโครงการ
และจางถาวร
1. ดําเนินการ
พัฒนาตามที่ครู
และโรงเรียน ตก
ลงกันไว
2. รัฐทําสัญญา
จางกับหนวย
งานมาเปนคู
สัญญาตาม
แผนทีร่ ฐั
ตองการพัฒนา
ครู

ออสเตรเลีย
(นิวเซาทเวลล)
ไมมีขอมูล

เปลีย่ นการอบรม
ประจําการ
เปนการศึกษา
ประจําการ

สกอตแลนด
ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา
(ออนตาริโอ)
ไมมีขอมูล

เปนหนาที่ของ
หนวยงานทองถิน่
ในแตละรัฐ ซึ่งจะมี
กฎหมายหรือ
ขอกําหนดตาม
ความตองการของ
แตละทองถิ่น
เปดโอกาสใหพัฒนา ไมมีขอมูล
ศักยภาพของตน
ไดเต็มที่
ใหครูทุกคนพัฒนา
ตนเองตามจิตสํานึก
ของความเปนครู

ญีป่ นุ

ฮองกง

ฝายจัดการศึกษา
(Prefectures) จัดจาง
ครูตาม
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

กระทรวงศึกษาธิการ

ระหวางทําการสอนตองเขา
อบรม สมํ่าเสมอ หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม ตามรัฐ
บาลกลาง และองคกร
บริหารสวนจังหวัด
สนับสนุนคาใชจาย

ระยะทดลองงาน 2 ป
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บทที่ 4 การออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูสาหรั
ํ บประเทศไทย
4.1 โอกาสทองของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ทีใ่ หความสําคัญของครู แตยงั ไมสามารถพัฒนาวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพชัน้ สูง เชน วิชาชีพแพทย เปนตน แมจะมีการจุดประกายและขายความคิดและความพยายาม
ตั้งแต พ.ศ. 2488 จนถึงปจจุบนั จากยุคกอนมี พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ยุครุง อรุณของวิชาชีพ
ครูระหวาง พ.ศ. 2488-2522 ยุคแหงความคิดและความพยายาม พ.ศ. 2523-2540 และยุคทองของ
วิชาชีพครู พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบนั
บทเรียนทีต่ อ งจดจําก็คือ การแกไขกฎหมายลูก โดยไมมกี ฎหมายแมบทเอือ้ อํานวย ซึง่ เปนไปได
ยาก ดังจะเห็นไดจากมีความพยายามแกไขพระราชบัญญัตคิ รูหลายครัง้ แตก็ไมประสบความสําเร็จ ใน
ครั้ ง นี้ เ รามี รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ประชาชนชี้ ชั ด เจนให มี ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละให มี ก ฎหมายทาง
การศึกษา คือพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีการระบุอยางชัดเจนในมาตรา 53 ใหมี
องคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบ ริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกรอิสระ ภายใตการ
บริหารของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงมีอานาจหน
ํ
าทีก่ าหนดมาตรฐานวิ
ํ
ชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้
การพัฒนาวิชาชีพครูและผูบ ริหารสถานศึกษา ใหครูผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ทัง้ ของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด และการจัดองคกรวิชา
ชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติหลักเกณฑ
และวิธกี ารออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ในสถานการณนก้ี ารจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูเปนการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ซึง่ เชือ่ มัน่ วาการดําเนินการครัง้ นีน้ า จะราบรืน่ และนํามาซึ่งความสําเร็จ
ได อีกทัง้ ในครัง้ นีเ้ รือ่ งการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดรบั การสนับสนุนจากทุกฝายไมวา ผูน าํ
ประเทศ นักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ และยิง่ ไปกวานัน้ จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติรว มกับหนวยงานตางๆ ทัว่ ประเทศ พบวา
ประชาชน
รอยละ 91 เห็นดวยวาครูควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับแพทย วิศวกร
หรือทนายความ
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครู สถาบันผลิตครูและสมาคมวิชาชีพ นาจะผนึกกําลังเตรียมการรางกฎหมายกําหนดใหมกี ารออกและ
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เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและจัดใหมอี งคกรวิชาชีพครูขน้ึ พรอมทัง้ แกไขกฎหมายทีเ่ กีย่ ว
ของ เชน พระราช-บัญญัติครู พ.ศ. 2488 พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 เปนตน
เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายเอื้ออํานวยตอการพัฒนาวิชาชีพครูและการจัดระบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูอยางทันทวงทีอนั กอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดตอไป
4.2 วิสัยทัศนในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ครูมอื อาชีพเปนผูท ร่ี กั และพรอมทีจ่ ะเรียนรูแ ละสงเสริมใหนกั เรียนเปนผูร กั ในการเรียนรู ครูมือ
อาชีพเปนครูมใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพือ่ เปนหลักประกันคุณภาพการศึกษา อันจะสงผลตอการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชัน้ สูงและเพือ่ ครูจะไดพฒ
ั นา ประเมิน ปรับปรุงตนเองอยาง
ตอเนือ่ ง พรอมทัง้ ปฏิบตั ติ นเปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปน แบบอยางทีด่ แี กนกั เรียนและผู
อืน่
เพือ่ พัฒนาคุณภาพของตนเองและสังคมโดยรวม อีกทัง้ ครูจะไดบริหารโดยครูและผูเ กีย่ วของ
เพือ่ ครูและวิชาชีพ วิชาชีพครูเปนวิชาชีพทีก่ า วหนาเหมาะสมเปนบุคคลดีทส่ี ติปญ
 ญาสูง
ครูจะตองมีคุณวุฒิไมตากว
ํ่ าปริญญาตรีโดยเฉพาะครู ทีส่ อนในโรงเรียนมัธยมศึกษา นาจะตอง
เปนผูมีคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
วิสยั ทัศนตามขอเสนอควรแสวงหาความเห็นพองจากองคกรวิชาชีพครู
สถาบันผลิตครูและ
หนวยงานผูใ ชครู ตลอดจนประชาชนและผูเ กีย่ วของทุกฝาย
4.3 หลักการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพือ่ ใหเปนไปตามวิสยั ทัศนดงั กลาวควรมีหลักการ
ดังตอไปนี้
1)ใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการทางการศึกษาของครูมืออาชีพที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
2) ครูทกุ คนและผูเ กีย่ วของไดรบั ประโยชนไมนอ ยกวาเดิม
3)ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีบทบาทและมีสวนรวมในการประเมินเพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพครู
4)หลักกระจายอํานาจการประเมินเพือ่ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สูเ ขตพืน้ ทีแ่ ละสถาน
ศึกษา
5)หลักความเสมอภาคและเปนธรรมใหโอกาสแกครู เทาเทียมกันทีจ่ ะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
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4.4 คุณสมบัติของครูที่มีสิทธิสมัครขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในประเทศตางๆ ผลการศึกษาไดขอสรุปที่สอดคลองกัน คือ ผูม สี ทิ ธิขอขึน้ ทะเบียนครูจะตอง
เปนผูม คี วามรูร ะดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และผานการอบรมการเปนครูอกี 1-2 ป และตองผานการทดลอง
เปนครูแลว 1-2 ป โดยโรงเรียนรับรองคุณภาพและความสําเร็จของการทดลองการเปนครู แมในบาง
ประเทศ เชน ประเทศนิวซีแลนด ยกเวนในระดับกอนประถมศึกษา อาจไมจบปริญญาตรี แตเมือ่ เขามา
เปนครูแลวจะตองพัฒนาตนเองใหจบ ปริญญาตรีภายในเวลาทีก่ าหนด
ํ
สวนในระดับมัธยมปลายมี
แนวโนมทีต่ อ งการครูทจ่ี บอยางนอยระดับปริญญาโทขึน้ ไป
สําหรับประเทศไทย คุณวุฒิครูประจําการพบวามีครู รอยละ 14 ในโรงเรียนของรัฐบาลและ
รอยละ 40 ในโรงเรียนเอกชนมีคณ
ุ วุฒติ ากว
่ํ าปริญญาตรี ดังนัน้ จึงควรกําหนดใหครูทจ่ี ะขอรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะตองจบการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี และถาเปนครูกอ นประจําการ
ตองผานการทดลองสอนอยางนอย 2 ป สําหรับครูประจําการทัง้ ในโรงเรียน ของรัฐและเอกชนทีม่ คี ณ
ุ
วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรีกอ็ าจกําหนดใหพฒ
ั นาตนเอง เพือ่ ใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด เชน 5 ป เปนตน
ในอนาคตควรกําหนดคุณวุฒิครูใหอยางนอยระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป หรือเปนผูจ บ
ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และไดประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาครูดวย
4.5 ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากประสบการณเรียนรูก ารดําเนินงานของประเทศตาง ๆ พบวาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีหลากหลาย แลวแตวัตถุประสงค เมือ่ พิจารณาความเหมือนทีห่ ลากหลายพบวาประเทศตางๆ ไดออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเหมือนกัน 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบเฉพาะกาล
หรือ ชัว่ คราวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบถาวร อยางไรก็ดี ในประเทศสหรัฐอเมริกาในบางรัฐ
มีแนวโนมการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบถาวร ทัง้ นีเ้ พราะมีขอ โตแยงในเรือ่ งมาตรฐาน
และคุณภาพของครูทไ่ี ดัรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบถาวร
สําหรับประเทศไทย ผลการสัมมนาเห็นพองกันวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซง่ึ ตอง
พิจารณาทัง้ ดานวิชาการและจรรยาบรรณ สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามัญ เปนใบอนุญาตที่ออกใหบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือสาขาอืน่ ไดศึกษาวิชาครูแลวไมตากว
ํ่ า 17 หนวยกิต และผานการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูโดยมีระยะเวลา 2 ป 5 ป 10 ป และถาวรตามลําดับ ในการขอตอใบอนุญาตจะตองมีการ
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ประเมินคุณสมบัติและผานเกณฑที่กาหนด
ํ
อีกทัง้ แสดงความกาวหนาในดานวิชาชีพครูเพิม่ มากขึน้ กวา
เดิมตามระดับคุณภาพครู คือ ครูปฏิบัติการ ครูชํานาญการและครูเชีย่ วชาญ
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวสิ ามัญ เปนใบอนุญาตที่ ออกใหแกบุคคลที่มีความรูความ
สามารถในวิชาเฉพาะหรือ มีความชํานาญในวิชาเฉพาะแตไมมคี ณ
ุ วุฒทิ างการศึกษา ผานการฝก
ประสบการณวชิ าชีพครูตามเกณฑทก่ี ําหนด และตองประพฤติตนอยูใ นกรอบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ครู ระยะเวลาของใบอนุญาต 2 ป
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกิตติมศักดิ์ เปนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทอ่ี อกใหแกผทู ่ี
ไดรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูสามัญ หรือวิสามัญแลว และเปนผูมีผลงานดีเดน นับวาเปนครู
เชีย่ วชาญพิเศษใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กิตติมศักดิ์เปนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบถาวร
4.6 เสนทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : สภาครู
เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในเรื่ อ งบทบาทหน า ที่ ก ารบริ ห ารงานบุ ค ลากรและการจั ด สรรงบ
ประมาณ ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ควรจัดตั้งสภาครูขน้ึ เปนองคกรอิสระเพียงองคกรเดียว
เพือ่ ทําหนาทีก่ าหนดมาตรฐานวิ
ํ
ชาชีพครู รวมถึงการพิจารณาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สภาครูใช
บังคับใหสถาบันผลิตครู ผลิตครูตามมาตรฐานแหงวิชาชีพครูเปนผูร องรับหลักสูตรและโปรแกรมการ
ผลิตครู
สภาครูกาหนดให
ํ
บุคคลที่จะเปนครูทุกคนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสภาครู
กําหนดให หนวยใชครูและบริหารครูจา งงานเฉพาะบุคคลทีม่ ใี บอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูเทานัน้
องคกรหลักในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : สภาครู
วัตถุประสงค
1. ดําเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ใหมมี าตรฐานเชนเดียวกับวิชาชีพอืน่ และอารย
ประเทศทัว่ ไป
2. เพือ่ ใหผปู ระกอบวิชาชีพครูไดพฒ
ั นาตัวเอง ทัง้ ในดานความรู ความสามารถ และคุณภาพ
ของตัวเองสมกับที่สังคม ยกยองวาวิชาชีพนีเ้ ปนวิชาชีพของปูชนียบุคคล
3. สงเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณครู ตลอดทัง้ การประกันการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอ
เนือ่ ง
4. ดําเนินการเรือ่ งการออกใบอนุญาต
5. กําหนดแผนการเรียนฝกหัดครู และกําหนดระยะเวลาการทดลองงาน
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อํานาจและหนาที่ของสภาครู
สภาครูมีบทบาทสําคัญในการดูแลมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู โดยมีอานาจหน
ํ
าที่ ดังนี้
1) อํานาจในการออกใบอนุญาต
2) อํานาจในการออกและบังคับใชจรรยาบรรณครู
3) รับรองหลักสูตรและแผนการเรียนฝกหัดครู
4) ประกันการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง
สภาครูมีอานาจเต็
ํ
มที่ในการออกใบอนุญาตและการบังคับใชจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวน การฝกอบรมครูใหม เพราะจะทําใหสภาครูสามารถกําหนด มาตรฐานและประกันได
วาครูที่ไดรับการฝกอบรมแลวมีคุณภาพ และมีความรูท จ่ี ําเปนตามทีโ่ รงเรียนและชุมชนตองการ รวมถึง
บทบาทในการประกันการเรียนรูต ลอดชีพ และการพัฒนาวิชาชีพครูทง้ั หลาย เพือ่ สงเสริมมาตรฐานการ
สอนใหสงู ขึน้ อยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ หนวยงานการใชครูตอ งจางงานครูตามมาตรฐานทีส่ ภาครูกําหนดและ
จางงานครูเฉพาะครูทม่ี ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเทานัน้
อํานาจในการออกใบอนุญาต
การขึ้นทะเบียนมีผลทําใหผูที่ไดรับการออกใบอนุญาตมีสิทธิในการสอนและมีสิทธิที่ใชตําแหนง
วิชาชีพนัน้ ควรใหสภาครู เปนหนวยงานเดียวทีม่ อี านาจในการขึ
ํ
น้ ทะเบียนครู การถอนทะเบียนและ
การกําหนดจรรยาบรรณเพือ่ บังคับใชกบั ครูทว่ั ประเทศ
องคกรการบริหารของสภาครู
สภาครูมาจากสมาชิก 4 กลุม ดังนี้
1) สมาชิกทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึง่ เปนตัวแทนของโรงเรียนแตละระดับ เชน โรงเรียน อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนพิเศษของหนวยงานของรัฐ โรงเรียนทีไ่ ดรบั งบประมาณชวย
เหลือ และโรงเรียนในภาคเอกชน
2) สมาชิกครูจากหนวยงานทางการศึกษา
3)สมาชิกทีเ่ ปนตัวแทนสมาคมทีเ่ กีย่ วของอยางใกลชดิ กับการศึกษา
4) สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งโดยรัฐบาล
เมื่อพิจารณาในแงของความตอเนื่องในการดําเนินงานของสภาบริหารและการเลือกตั้ง
ซึง่ ตองใชทรัพยากรอยางมากมาย คณะกรรมการของสภาครูควรมีระยะเวลาการทํางานประมาณ 3 ป
ประธานและรองประธานของสภาครูตองไดรับการเลือกตั้งจากบรรดาสมาชิกของสภาครูเชนเดียวกับ
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หนวยงานวิชาชีพอืน่ ยิง่ กวานัน้ ขอเสนอวาประธานก็ไมควรจะเปนขาราชการ แตควรจะเปนผูปฏิบัติงาน
ในวงการวิชาชีพครู และกฎหมายควรจะใหอานาจแก
ํ
สภาครูทจ่ี ะตัง้ อนุกรรมการใดๆ ก็ได
สมาชิกของสภาครู
สภาครูนอกจากจะมีครูผบู ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคลากรอื่นที่อยูในเกณฑ
ทีต่ อ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนสมาชิก และควรขยายขอบขายใหครอบคลุมบุคลากรหรือกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหสามารถเขาเปนสมาชิกของสภาครูได ซึง่ สมาชิกทีน่ า จะอยูภ ายใต
การดูแลของสภาครู ประกอบดวย
1) ครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2) บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทีต่ อ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3) อาจารยสถาบันการฝกหัดครู
4) นิสิตนักศึกษาครู
5) องคกรวิชาชีพครู บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อํานาจในการจัดทําและบังคับใชจรรยาบรรณ
สภาครูควรมีอํานาจตามกฎหมายที่จะบังคับใชจรรยาบรรณครูแกครูเชนเดียวกับหนวยงานวิชา
ชีพอืน่ ๆ ดังนี้
1) มีอํานาจทีจ่ ะจัดทําจรรยาบรรณครู และตรวจสอบจรรยาบรรณครู
2)มีอํานาจไตสวนกรณีซง่ึ ทําผิดวิชาชีพครูและมีอานาจใน
ํ
การเรียกพยานมาใหปากคําไดดวย
3)อํานาจที่จะพิจารณาเรื่องระเบียบวินัยที่จะบังคับใชในกรณีที่พิสูจนไดชัดเจนวาทําผิดเชิงวิชา
ชีพ ขอบเขตของอํานาจทางดานวินยั ก็ควรจะรวมตัง้ แตการออกหนังสือแนะนํา ออกหนังสือเตือนออก
หนังสือทักทวง หรือสัง่ พักการขึน้ ทะเบียน ยกเลิกการขึน้ ทะเบียน เปนตน
การประกันการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง
การพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ งมีความสําคัญเปน
อยางยิง่ เพือ่ การเติบโตและการปรับ
ปรุงวิชาชีพครู ควรใหสภาครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูในแตละระดับตลอดชวงเวลาของ
การเปนครู โดยเสนอวาจะดําเนินการอยางไร และจะตองประกันใหมกี ารพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง
การบริหารจัดการบุคลากรและการเงิน
สภาครูจะมีความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารงาน
สภาครูควรมีอํานาจในการสรรหา
บุคลากรได ดังนี้
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1) เลขาธิการสภาครู (Executive Director) เลขาธิการ ควรจะเปนผูอ ํานวยการสํานักงานทํา
หนาทีห่ วั หนาฝายเลขานุการ รับผิดชอบการวางแผน การจัดการและการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สภาครู ภายใตการใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําของสภาบริหาร
2) เจาหนาทีส่ นับสนุนอืน่ ๆ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ภาระและหนาทีข่ องสภาครู สภาบริหารควรจะแตงตั้ง
ผูบ ริหารอืน่ ๆ เจาหนาที่ การบัญชี เลขานุการ เสมียน พนักงาน เพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนงานตางๆ
3) ทีป่ รึกษาฝายกฎหมาย สภาครูควรจะมีอานาจที
ํ
จ่ ะแตงตัง้ ทีป่ รึกษาฝายกฎหมายคนหนึง่ หรือ
มากกวา เพือ่ ใหคาํ
แนะนําเกีย่ วกับเรือ่ งราวทางดานนิตกิ รรม ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารขึน้
ทะเบียนและปญหาทางวินยั ของสภาบริหารองคกร
ดานการเงิน สภาครูควรมีความเปนอิสระในดานการเงิน ควรมีการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ จัดสรรเงิน
ในการพัฒนาวิชาชีพครู
กลไกการอุทธรณ
สภาครูควรมีกลไกการอุทธรณของตนเอง
กฎหมายในอนาคตควรจะเปดชองทางใหมีการ
อุทธรณสาหรั
ํ บบุคคล
ผูซึ่งรูสึกวาการตัดสินของสภาครูทาให
ํ ตนเสียหาย บุคคลเชนนั้นควรจะรวม
ผูซึ่งสมัครขอใบอนุญาตแตไดรับการปฏิเสธ หรือการ ไดรบั ใบอนุญาตทีถ่ กู สัง่ พักหรือถูกถอดถอนโดย
สภาครู ตลอดทั้ง ผูซ ง่ึ มีปญ
 หาเกีย่ วกับวินยั และถูกดําเนินการโดยสภาครู
การทํางานรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับครูอน่ื ๆ
เมื่อมีการจัดตั้งสภาครูขึ้น ควรใหมกี ารถายโอนหนาทีม่ ายังสภาครู โดยใหสภาครูเปนผูกาหนด
ํ
มาตรฐานวิชาชีพครู คุณสมบัติครู และกําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู
ประเด็นเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับสภาครู คือ
ทางเลือกที่ 1 จัดตั้งสภาครูขึ้นมาใหม ซึง่ อาจจะมีปญ
 หาและอํานาจทีค่ าบเกีย่ วกับคุรสุ ภา
ทางเลือกที่ 2 จัดตั้งสภาครูใหเปนสวนหนึ่งของคุรุสภา ในกรณีนส้ี ภาครูอาจมีอสิ ระนอยกวาที่
ควรจะเปนตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ทางเลือกที่ 3 ลดทอนพันธกิจของคุรสุ ภาใหเหลือเฉพาะการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และทํา
หนาทีข่ น้ึ ทะเบียนและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีนใ้ี หเปนคุรสุ ภาแหงชาติทําหนาที่
เปนสภาครู
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและคาตอบแทน
ในหลักการทัว่ ไปพบวาสิทธิประโยชนทเ่ี กิดจากการมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีดังนี้
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1) คุมครองผูอยูในวิชาชีพครู ผูท จ่ี ะเขาสูว ชิ าชีพครูจะตองไดรบั การพิจารณาตามหลักเกณฑ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ จึงจะสามารถเปนสมาชิกของวิชาชีพครูได
2) สงเสริมฐานะของวิชาชีพครู โดยสวนรวม เมือ่ ครูประจําการมีมาตรฐาน ยอมทําใหครูเปนที่
ยอมรับแกวงการทัง้ ครู ผูปกครอง และประชาชน อีกทั้งสงผลใหสมรรถภาพของครูยอมดีขึ้นในสายตา
ของบุคคลและสังคมทั่วไป ทําใหวชิ าชีพครูมคี วามเขมแข็งเชนวิชาชีพอืน่
3) เปนเครือ่ งมือรับรองวาครูจะตองมีการเพิม่ พูนความรูอ ยูต ลอดเวลา อีกทัง้ เปนกระบวนการ
ขจัดครูทข่ี าดความรู ความสามารถและจรรยาบรรณมิใหอยูใ นวงการวิชาชีพครู ทําใหเชือ่ ไดวา นักเรียน
จะไดรบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้
4)การมีใบอนุญาตแสดงใหเห็นวาวิชาชีพครูเปนวิชาชีพเฉพาะ
ตามที่กาหนดไว
ํ
ในพระราช
กฤษฎีกาทําใหครูไดรบั สิทธิพเิ ศษในการรับคาวิชา เงินเพิม่ รายป และคาทักษะหรือความรอบรูท ส่ี มควร
กําหนดใหมขี น้ึ และทีส่ ําคัญการขึน้ ทะเบียนครู โดยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครัง้ นี้ นาจะ
ใชเปนมาตรการในการคัดสรรครูเขาบัญชีเงินเดือนใหม ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษามาตรา 55 ใหมี
กฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกือ้ กูลอืน่ ๆสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ใหมรี ายไดทพ่ี อเพียงและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ อีก
ทัง้ ใหมกี องทุนสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ จัดสรรเปนเงินทุน
อุดหนุนงานริเริม่ สรางสรรคผลงานดีเดนและเปนรางวัลเชิดชู เกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามทีก่ าหนด
ํ
ในกฎกระทรวง
ในกรณีทค่ี รูประจําการทีไ่ มผา นเกณฑประเมินเพือ่ ขอใบอนุญาต ถือเปนหนาทีข่ องผูบ ริหารโรง
เรียนและศึกษานิเทศก ทัง้ ภายในและภายนอก ตลอดจนควรจัดครูผเู ชีย่ วชาญพิเศษใหเปนอาจารยพ่ี
เลี้ยง พัฒนาครูผนู น้ั เพือ่ จักไดสามารถขอใบอนุญาตไดในโอกาสตอไป แตถายังไมไดรับใบอนุญาต ก็ให
ขาราชการครู ผูนั้นไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามระบบราชการตอไป
4.8 แนวทางการดําเนินงานออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู
การดําเนินงานกอนพระราชบัญญัติออกใชบังคับ
การออกใบมาตรฐานวิชาชีพครู เปนวิธกี ารหนึง่ ในหลายๆ วิธที จ่ี ะชวยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูใหสูงขึ้น และเพือ่ ใหการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูดาเนิ
ํ นการตอไป ในขณะทีพ่ ระราช-บัญญัติยัง
ไมออกมาใชบังคับ คุรสุ ภาในฐานะองคกรกลางวิชาชีพครู มีหนาทีส่ ง เสริมและพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ
ครู โดยคุรุสภากําหนดทีจ่ ะออกใบมาตรฐานวิชาชีพครูใหแกครูกอ นประจําการและครูประจําการ ดังนี้
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ครูกอ นประจําการ คือครูที่ยังมิไดทําการสอนในสถานศึกษาตางๆ มีลกั ษณะ ดังตอไปนี้
1. เปนผูจ บการศึกษา จากวิทยาลัยครูหรือมหาวิทยาลัยตางๆ โดยไดผา นการศึกษาดานวิชา
การศึกษา เชนผูจ บ ป.กศ. หรือเทียบเทา ป.กศ.สูง หรือเทียบเทา และปริญญาตรีดา นการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือสูงกวาปริญญาตรี
2. เปนผูจ บการศึกษาจากสถาบันอืน่ ทีม่ คี วามประสงค จะเปนครู บุคคลเหลานี้ ประกอบดวย
1) ผูจ บ ปวช. หรือเทียบเทา ปวส. หรือเทียบเทา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือ
สูงกวาปริญญาตรี
2) ผูซึ่งสําเร็จวิชาชัน้ อุดมศึกษา
3) ผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรทางการศึกษาหรือสาขาอื่นๆจากตาง
ประเทศ
การออกใบมาตรฐานวิชาชีพครูใหแกครูประจําการ คุรุสภามีวิธีการดําเนินการในการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหแกครูกอ นประจําการ ดังนี้
1. การรับรองสถาบัน คุรุสภาจะดําเนินการรับรองสถาบันผลิตครูอนั ไดแก วิทยาลัยครู
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีเ่ ปดสอนวิชาการศึกษา และไดรบั การรับรองจาก
ก.พ. ซึ่งบุคคลที่สําเร็จจากสถาบันทีค่ รุ สุ ภารับรองดังกลาวและมีความประสงคจะประกอบวิชาชีพครูมี
สิทธิที่จะไดรับใบมาตรฐานระดับชั่วคราวจากคุรุสภา
2. การสอบเทียบ คุรุสภาจะดําเนินการใหมกี ารสอบเทียบสําหรับบุคคลที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
มาทางวิชาการศึกษาและมีความประสงคจะประกอบวิชาชีพครู
โดยคุรุสภาจะดําเนินการรวมกับ
สถาบันผลิตครูหรือมอบหมายใหสถาบันผลิตครูเปนผูจัด ดําเนินการ บุคคลที่ไดผานการสอบเทียบจาก
หลักสูตรที่คุรุสภา กําหนดหรือรับรองนีม้ สี ทิ ธิทจ่ี ะไดรบั ใบมาตรฐานระดับชัว่ คราว
3. การอบรมหลักสูตร 17 หนวยกิต คุรุสภาจะดําเนินการใหมกี ารจัดฝกอบรมตามหลักสูตรทีค่ รุ ุ
สภากําหนดจํานวน
17 หนวยกิต สําหรับบุคคลที่ไมไดสําเร็จการศึกษามาทางวิชาการศึกษาและ
มีความประสงคจะประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภาจะรวมดําเนินการกับสถาบัน ผลิตครูหรือมอบหมาย
ใหสถาบันผลิตครูเปนผูจัดดําเนินการบุคคล ที่ไดผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่
คุรุสภากําหนด
จํานวน 17 หนวยกิต แลวมีสิทธิที่จะไดรับใบมาตรฐานระดับชั่วคราว
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ก. รายวิชาบังคับ ตองเรียน 13 หนวยกิตจากรายวิชา
รายวิชา
พืน้ ฐานการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
หลักการสอนและการเตรียมประสบการณภาคปฏิบตั ิ
วิธีสอนวิชาเฉพาะ
การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ตอไปนี้
หนวยกิต

2
2
3
2
2
2

ข. รายวิชาเลือก ใหเลือกเรียนอีกไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาทีเ่ หลือตามทีก่ ําหนด
ครูประจําการ คือ ครูผซู ง่ึ ทําการสอนในสถานศึกษาเอกชนทัง้ ตองเปนสมาชิกคุรสุ ภาประเภท
สามัญหรือวิสามัญ
การออกใบมาตรฐานวิชาชีพครูใหแกครูประจําการ คุรุสภามีวิธีการดําเนินการในการออกใบ
มาตรฐานวิชาชีพครูใหแกครูประจําการ ดังนี้
1. การประเมินผล คุรุสภาจะดําเนินการใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูประจําการที่
ทําการสอนอยูใ นโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ ครูประจําการซึง่ ผานการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินผล ที่ไดรับการแตงตั้งจากคุรุสภาแลวมีสิทธิที่จะไดรับใบมาตรฐานวิชาชีพครูตอไป ดังนี้
1.1 ครูประจําการซึง่ ทําการสอนอยูใ นโรงเรียนหรือ สถานศึกษาในปจจุบนั และมีเวลาทําการ
สอนไมถงึ 1 ปบริบรู ณและผานการประเมินผลปฏิบตั งิ านใหไดรบั ใบมาตรฐานวิชาชีพครูระดับชัว่ คราว
1.2 ครูประจําการซึง่ ทําการสอนอยูใ นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในปจจุบนั และมีเวลาทําการสอน
ตั้งแต 1 ป ขึน้ ไปแตไมเกิน 6 ปบริบรู ณ และผานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหไดรบั ใบมาตรฐานวิชา
ชีพครูระดับตน
1.3 ครูประจําการซึง่ ผานการสอนอยูใ นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในปจจุบนั และมีเวลาทําการ
สอนตั้งแต 6 ปขน้ึ ไป และผานกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหไดรบั ใบมาตรฐานวิชาชีพครู
ระดับถาวร
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูประจําการ ในระยะแรกคุรุสภาจะตั้งกรรมการประเมินผล
ขึน้ คณะหนึง่ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตางๆ เชน ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย เปนตน เพือ่ ทําการ
ประเมินผลครูประจําการตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ประเมินผลเพือ่ จะหาคณะผูป ระเมินมาตรฐานทีค่ รุ สุ ภาจะแตงตัง้ ใหเปนผูป ระเมิน
ระดับตางๆ โดยสรางขึน้ มาจากครูผทู รงคุณวุฒสิ งู มีประสบการณเกินกวา 6 ป เปนทีย่ อมรับนับถือวา
เปนผูม คี วามรูค วามสามารถและมีประสิทธิภาพในการอบรมสัง่ สอนนักเรียนอยางแทจริง อีกทัง้ ตองเปน
ผูมีจริยธรรมและคุณธรรมอันดีของการเปนครูใหไดมาตรฐานวิชาชีพครูระดับถาวรทั้งในสวนกลางและ
ตางจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 สรางกลุม ประเมินใหมอี ยูใ นสถานศึกษา ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และใน
กลุม โรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา) ใหมอี ยางกวางขวาง เพือ่ ใหกลุม ผูป ระเมินเหลานีไ้ ดไป
ประเมินครูประจําการอืน่ ๆ ตอไป
การอบรมสัมมนา คุรสุ ภาในฐานะองคการวิชาชีพ
ไดตระหนักวาในปจจุบนั นีไ้ ดเกิดการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทางสังคม ทําใหเกิดความลาหลังในดานความรูทางวิชาการ เนือ่ งจากขาด
การศึกษาอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละวิทยาการใหมๆ
การจัดการฝกอบรมสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูน
ความรูความสามารถตางๆ ทัง้ ทางวิชาการและทางการสอน ซึ่งถือวาเปนวิธีการในการยกระดับมาตร
ฐานวิชาชีพครูอกี วิธหี นึง่
การดําเนินการหลังจากพระราชบัญญัติครูออกใชบังคับแลว คุรุสภาจะดําเนินการ
1. ออกระเบียบวาดวยจํานวนและวิธกี ารเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิกของสภา (มาตรา 6)
2. กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารพิทกั ษสทิ ธิในการประกอบวิชาชีพครู พิจารณา วินจิ ฉัย คํารอง
ทุกขของครู มาตรา 7(5)
3. ออกขอบังคับระเบียบปฏิบัติตามอํานาจและหนาทีข่ องคุรสุ ภาแหงชาติ มาตรา 10 (2)
4. ออกขอบังคับวาดวยการประชุมสามัญหรือวิสามัญ (มาตรา 16)
5. ออกระเบียบวาดวยการแตงตัง้ เจาหนาที่ (มาตรา 17)
6. ออกขอบังคับวาดวยคาจดทะเบียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ
7. ออกขอบังคับเกีย่ วกับจรรยามารยาทของสมาชิก (มาตรา 25)
8. ออกขอบังคับเกีย่ วกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 37)
9.ออกระเบียบเกีย่ วกับวิธกี ารและระยะเวลาการประเมิน เพือ่ การขอรับใบอนุญาตระดับตนและ
ระดับมาตรฐาน(มาตรา 38)
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10. ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหแกครูกอ นประจําการและประจําการ
ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหแกครูกอนประจําการและครูประจําการ
เมื่อพระราชบัญญัติครูฉบับใหมมีผลใชบังคับแลว คุรุสภาจะดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูใหกบั ครูกอ นประจําการ
ครูกอ นประจําการ
1. ครูกอ นประจําการทีจ่ บการศึกษาจากวิทยาลัยครูหรือ สถานศึกษาอืน่ ทีค่ รุ สุ ภาใหการรับรอง
สถาบันแลว ใหไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบชัว่ คราว
2. ผูประสงคจะประกอบวิชาชีพครูแตไมเคยผานการศึกษาจากสถาบันผลิตครู หากไดผา นการ
สอบเทียบจากคุรสุ ภาหรือ ผานการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษจํานวน 17 หนวยกิต ตามที่คุรุสภากําหนด
ใหไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบชัว่ คราว
ครูประจําการ
1. ครูประจําการซึง่ ทําการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษามาแลว แตไมถึง 1 ปบริบูรณและผาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบชัว่ คราว
2. ครูประจําการซึง่ ทําการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษามาแลวตัง้ แต 1 ปขน้ึ ไป แตไมเกิน 6 ป
บริบรู ณ ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับชั่วคราว หากผานการประเมินผล การปฏิบตั งิ านให
ไดรับใบอนุญาตระดับนั้น
3. ครูประจําการซึง่ ทําการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษามาแลวตัง้ แต 6 ปขน้ึ ไป ไดรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับตน หากผานการประเมินผลการปฏิบัติงานใหไดรับใบอนุญาตระดับ
ถาวร
การอบรมสัมมนา เพือ่ ใหการดําเนินการในเรือ่ งการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูดําเนินไปดวย
ดี มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านดังกลาวแลว คุรุสภาก็จะจัดใหมีการ
ฝกอบรมสัมมนาครูประจําการเปนประจํา เพือ่ ใหครูประจําการเหลานีไ้ ดเปนผูม คี วามเลิศทางวิชาการ
อยางแทจริง
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูโดยการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู.(ม.ป.ป.))
4.9 การออกและปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพื่อใหการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได
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การออกและการปรับปรุงกฎหมาย
จากความพยายามครัง้ ลาสุดของประเทศไทยทีจ่ ะแกไขปญหา
ก็คอื การใชมาตรการทาง
กฎหมายเพือ่ ชวยยกระดับวิชาชีพครู โดยระบุไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั พ.ศ. 2540
และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ แยกเปนหมวดครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่
สาระตอไปนีบ้ รรจุในพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. 2542
มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบการผลิต
การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ และมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกํากับและ
ประสานใหสถาบันทีท่ ําหนาทีผ่ ลิตและพัฒนาครู คณาจารยรวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาใหมคี วาม
พรอมและความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนือ่ ง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตัง้ กองทุนสําหรับการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษาอยางเพียงพอ
มาตรา 53 ใหมอี งคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบ ริหารการศึกษา มีฐานะเปนองค
กรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ
ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาทีก่ าหนดมาตรฐาน
ํ
วิชาชีพ ออกและเพิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบ ริหารการศึกษา
ใหครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทัง้ ของรัฐและเอก
ชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด
การจัดใหมอี งคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให
เปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ความในวรรคสองนี้ไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยสถาน
ศึกษาตามมาตรา 18(3) ผูบ ริหารการศึกษาระดับเขตเหนือพืน้ ทีก่ ารศึกษา และวิทยากรพิเศษทางการ
ศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารย ผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาระดับปริญญา
มาตรา 54 ใหมอี งคกรกลางบริหารงานบุคลากรของ
ขาราชการครู โดยใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทัง้ ของหนวยงานทางการศึกษา ในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพืน้ ที่ การ
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ศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคล ของขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจการบริหารงานบุคคลสูเ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามกฎหมายกําหนด
มาตรา 55 ใหมกี ฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกือ้ กูลอืน่
สําหรับขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพือ่ ใหมรี ายไดทเ่ี พียงพอ และเหมาะสมกับ ฐานะทาง
สังคมและวิชาชีพ
ใหมกี องทุนสงเสริมและครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ จัดสรรเปนเงินอุดหนุน
งานริเริ่มสรางสรรคผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา 56 การผลิตและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของรัฐ ในสถาน
ศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ สถานศึกษาแตละแหงหรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมสี ว นรวมในการจัดการ
ศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช
เพือ่ ใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและ ยกยองเชิดชูสง เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอความในมาตราตางๆ ทัง้ 6 มาตรา นีช้ ใ้ี หเห็นวาครูจะมีการเปลีย่ นแปลงไดในอนาคตอันใกล
อีกทั้งยังสงผลใหตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติครู
และพระราชบัญญัตขิ า ราชการครูตลอดจน
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหกฎหมายและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ
ซึง่ ถือวาเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของประเทศ
ขอเสนอก็คอื ควรมีคณะกรรมการศึกษากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของและปรับปรุงกฎหมายเหลา
นี้ใหสอดคลองกับพระราช-บัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป
4.10 การประเมินและการพัฒนาครู
การจัดการศึกษาของประเทศอยูใ นขณะนีไ้ ดเจาะจง กําหนดนโยบายใหมกี ารปฏิรปู การฝกหัด
ครูและพัฒนาครู ประจําการ โดยมุง ใหวชิ าชีพครูเปนวิชาชีพชัน้ สูงเพือ่ ฟน ฟู
ความเชือ่ มัน่ ของ
ประชาชนและเพือ่ สรางจิตสํานึกของความเปนครู พัฒนาความรูค วามสามารถทัง้ ทางวิชาชีพและวิชา
การใหไดมาตรฐานสูงและยกฐานะวิชาชีพครูใหสงู ขึน้ โดยการเปลีย่ นแปลง กระบวนการผลิตและการ
ใช ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรประจําการอยางตอเนือ่ ง นํามาซึง่ ความกาวหนาในหนาทีก่ าร
งาน คาตอบแทน และขวัญกําลังใจแกครู ตามเกณฑมาตรฐานทีก่ าหนดและวิ
ํ
ธกี าร
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1. แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ผูบริหารหรือครูจะตองลงมือพัฒนางานตามสภาวะปกติจนเกิดผลดี ผูเ รียนเกิดคุณภาพโดยรอบ
ดาน เปนคุณภาพทีท่ าให
ํ
ผูเรียนมีความสามารถสูงถึงขั้นคิดวิเคราะหตัดสินประเมินคา สามารถยึด
ติดเปนนิสัย นําผลการพัฒนาไปใชได แลวรวบรวมกระบวนการพัฒนาผลทีเ่ กิดขึน้ จัดทําเปนแฟมสะสม
งาน หรือแฟมพัฒนางาน
ซึง่ ปจจุบนั ก.ค. กําหนดแนวทางการประเมินและพัฒนาครูขน้ึ มาใหม เรียกวา การประเมินผล
งานทางวิชาการตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จะมีผลบังคับใชในราวเดือนพฤษภาคม
2542 (สุรชาติ สังขรงุ ) เหตุผลที่ ก.ค. กําหนดขึน้ มาเนือ่ งจากมุง หวังทีจ่ ะอยากเห็นความกาวหนาในวิชา
ชีพครู
เกิดจากการพัฒนาผูเ รียนใหเกิดคุณภาพแทตามสภาวะปกติ อยางตอเนือ่ ง จนเกิดคุณ
ภาพทีย่ ง่ั ยืนถาวร แตสภาพทีเ่ ปนจริง ในปจจุบนั ความกาวหนาทีเ่ กิดจากการเขียนผลงานทางวิชา
การของครูนน้ั เกิดจากการลงมือพัฒนาการเรียนการสอนระยะสัน้ ๆ โดยมีจดุ มุง หมายเพือ่ ขอตําแหนง
ทางวิชาการเปนสวนใหญ มิไดเปนผลทีเ่ กิดจากการพัฒนาผูเ รียนจนไดผลดีแลว จึงรวบรวม
ผล
งานสงทําใหผลงานทางวิชาการของครูผา นการประเมินนอย
เกณฑสาคั
ํ ญทีจ่ ะใชตดั สินวาผลงานหรือแฟมสะสมงาน จะผานการประเมินหรือไมมคี วามคิด
พืน้ ฐานทีส่ ําคัญ คือ
ความเชือ่ เรือ่ งการยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง และความเชือ่ วาผูเ รียนทุกคน
สามารถเรียนรูไ ด และทีส่ ําคัญ ก.ค.กําหนดมาตรการสําหรับผูที่ไดตาแหน
ํ
งทางวิชาการไปแลว ใหรกั ษา
ระดับคุณภาพทางวิชาการใหคงอยูใ นเวลาทีก่ าหนด
ํ
เชน ภายใน 2 ป จะตองผลิตผลงานเสนอกรรมการ
ประเมิน 1 ครั้ง ถาไมสง หรือสงแลว ผลงานไมผา นการประเมิน ก็อาจระงับการใหเงินประจําตําแหนง
หรือกําหนดตําแหนงเสียใหมใหเหมาะสม
ขอเสนอเพือ่ พิจารณาคือ ในการประเมินเพือ่ ขึน้ ทะเบียนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหครู
นอกจากพิจารณาคุณวุฒแิ ละผลการเรียนของนักเรียนแลว ใหพจิ ารณาจากแฟมสะสมงานของครู แฟม
สะสมการสอนของครู และการรับรองจากผูบ ริหารโรงเรียนในดานพฤติกรรมการสอน การทํางาน ความ
ประพฤติ และบทบาทการพัฒนาวิชาชีพของครู
2. การอบรมและการศึกษาตอ
การพิจารณารูปแบบของการจัดอบรมครูประจําการ ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานสําคัญ 2 ประการ คือ
2.1 รูปแบบทีพ่ จิ ารณาจากฐานของความมุง หมาย (objective - based) แบงเปน 3 ลักษณะ
คือ
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ลักษณะที่ 1 การฝกอบรมเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของครู ไดแก การฝกอบรม
ดานเนือ้ หาและวิธกี ารสอนตามลักษณะวิชา หรือตามระดับชัน้ และการอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารและบริการ
ลักษณะที่ 2 การฝกอบรมเพือ่ พัฒนาความรูค วามสามารถในวิชาชีพครู เชน การฝกอบรมเพือ่
เพิม่ วิทยฐานะ การฝกอบรมเพือ่ ความเชีย่ วชาญในดานการสอน เปนตน
ลักษณะที่ 3 การฝกอบรมเพือ่ แกปญ
 หาสําคัญทางการศึกษาของชาติ เชน การอบรมเพือ่ แก
ปญหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตําในบางวิ
่
ชา อันเปนผลมาจากการประเมินในระดับภูมภิ าคหรือระดับ
ชาติ การอบรมเพือ่ ผลักดันนโยบายทางการศึกษาทีส่ าคั
ํ ญ เปนตน
2.2 รูปแบบทีพ่ จิ ารณาจากฐานของพฤติกรรม (performance - based) คํานึงถึงบทบาทของผู
เขารับการอบรมและผูใ หการอบรม แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 การฝกอบรมทีเ่ นนวิทยากรเปนศูนยกลาง วิทยากรเปนผูถ า ยทอดความรู ประสบ
การณ ผูเ ขารับการอบรมเปนผูร บั
ลักษณะที่ 2 การฝกอบรมทีเ่ นนสือ่ เปนศูนยกลาง เชน การเรียนโดยสือ่ ประเภทตางๆ
ลักษณะที่ 3 การฝกอบรมทีเ่ นนผูเ ขารับการอบรม เปนศูนยกลาง เนนใหผรู บั การอบรมเปนผู
กระทํา ผูใ หการอบรมเปนผูม บี ทบาทสนับสนุนและชวยเหลือ
การประเมินและการพัฒนาครูโดยการจัดฝกอบรมจะตองมีปจจัยรวมที่จะทําใหผลการ
ฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพ ซึง่ อาจประกอบดวยปจจัย ตอไปนี้
1) การจัดงบประมาณเพือ่ การพัฒนาครูประจําการไวเปนการเฉพาะ ระบุเปนรอยละของงบ
ประมาณทีไ่ ดรบั ใหเห็นความสําคัญชัดเจน โดยศึกษาเปรียบเทียบจากภาคธุรกิจ
2) จัดตั้งศูนยการฝกอบรมครูประจําภาค เพื่อใหสามารถฝกอบรมครูไดตลอดป ศูนยจัดใหมี
บุคลากรฝกอบรมเครื่องมือ อํานวยความสะดวกและหอพักอาจเลือกสถาบันราชภัฏบางแหง เปนศูนย
การฝกอบรม และใหหนวยงานใชครู จัดครูหมุนเวียน เขารับการอบรม
3) สงเสริมใหครูรวมตัวกันตามสาขาวิชา เพือ่ เปนกลุม วิชาชีพเฉพาะเปนองคกรเพือ่ พัฒนาตน
เองและมีการฝกอบรม กันเอง จัดเงินอุดหนุนแกชมรม สมาคมครูเฉพาะทาง เชนคณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร ดนตรี ฯลฯ เพือ่ ใหทาหน
ํ าทีฝ่ ก อบรมครูทเ่ี ปนสมาชิก
4) ใหหนวยงานผลิตครูรวมดูแลรับผิดชอบครู ในขัน้ การทดลองปฏิบตั ริ าชการ (ขัน้ Probation
หรือ Induction )
5) สรรหาเลือกเฟนครูทม่ี คี วามรูค วามสามารถเปนเยีย่ มมาเปนวิทยากร ( Master teachers )
ฝกอบรม แลวใหครูเหลานีจ้ ดั ทีมเพือ่ ทําการฝกอบรมครูอน่ื ๆ ตอไปเปนเครือขาย
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6) แสวงหาวิทยากรจากผูร ผู ชู ํานาญการทีอ่ ยูใ นชุมชน เพือ่ เปนแหลงใหการเรียนรูท ต่ี อ งการ
และจัดตัง้ เปนเครือขายการ เรียนรู
7) ใหปรับปรุงการลาพักเพือ่ ศึกษา (Sabbatical leave) ของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะอํานวย
ประโยชนตอการเรียนรู แลวนํามาใชประโยชนในการฝกอบรมครูประจําการ
8) สรางแรงจูงใจใหครูอยากเรียนรูแ ละอยากเขารับการฝกอบรม
9)ใหหนวยงานใชครูและศูนยฝกอบรมรวมมือกันอยางใกลชิดในการเตรียมการการดําเนินการ
และติดตามผลฝกอบรมตลอดจนจัดใหมีเครื่องมือประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ของการฝกอบรม
10) การเลือ่ นระดับของครูควรมีขอ บังคับผูกพันวาจะตอง ผานการอบรมอะไรบางอยางเปนขัน้
ตอน โดยกําหนดใหครูแตละคนเขารับการอบรมอยางนอยในทุกๆ 5 ป หรือตามจํานวนปทต่ี กลงกันไว
3. พิจารณาความประพฤติ ศีลธรรมและจรรยาบรรณ
อาชีพครูจะตองยึดมั่นในคุณธรรมเปนหลัก
ซึง่ อาจพิจารณาไดจากหลักคําสอนในพระพุทธ
ศาสนา การทีค่ รูจะตองทําอะไรๆทีเ่ ปนสิง่ ทีด่ หี รือคุณงามความดีนน้ั ก็เพราะวาครูเปน “แมพมิ พของ
ชาติ” แตถา แมพมิ พสรางความเสือ่ มถอยตอจรรยาบรรณครู ความตกตําไร
่ ศลี ธรรมมัวเมาอํานาจปลอย
ใหโมหะจริตครอบงํา และหากจรรยาบรรณของผูม อี าชีพครูตอ งขาดผึงลงวันใดอนาคตของเด็กไทยที่
เติบโตขึน้ จะเลวราย
ขนาดไหน เด็กทีก่ า วออกมาจากรัว้ โรงเรียนจะเปน “คนดี” ในสังคมไดอยางไร
หากครูซง่ึ ถือวาเปนแมแบบหรือตนแบบกลับเปนตัวอยางของ ”คนเลว” เสียเอง เราจึงตระหนักในปญหา
นีแ้ ละหวงใย ในอนาคตของชาติ ตัวบงชี้ความประพฤติ ศีลธรรมและจรรยาบรรณ จึงมีความสําคัญมาก
ในการประเมินผลการพัฒนาครู
สําหรับกลไกเกณฑมาตรฐานและประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยใหการประเมิน มีผลตอการให
คุณใหโทษ และความกาวหนาทางวิชาการ นอกจากนีผ้ ลของการประเมินและพัฒนาครูควรใหบคุ คล
ใน หนวยงานผูใ ชครู ชุมชนหรือผูท ม่ี สี ว นรับผลการปฏิบตั งิ านของครู เชน ผูปกครอง ผูน ําชุมชน มี
สวนในการคัดเลือก รวมประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทุกฝายอาจรวมตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของ
ครูในรูปคณะกรรมการโรงเรียน โดยใหครูนําเสนอแฟมสะสมงานของครูตอ คณะกรรมการโรงเรียน แลว
ผูบ ริหารโรงเรียนแจงผลการพิจารณาตอสภาครูหรือคุรสุ ภาแหงชาติตอ ไป
ในการประเมินคุณภาพครูเพื่อการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยกําหนดใบอนุญาตแบบ
วิสามัญ แบบสามัญ และแบบกิตติมศักดิ์ ในกรอบใบอนุญาตตั้งแต 2 ป 5 ป และ 10 ป และถาวรตาม
ลําดับ และในการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะตองพิจารณาตามระดับคุณภาพครู 5 ระดับ คือ
ครูปฏิบัติการ (อายุ 2 ป) ครูชํานาญการ (อายุ 5 ป) ครูเชีย่ วชาญ (อายุ 5 ป) ครูเชีย่ วชาญพิเศษ
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(อายุ 5 ป) และครูผูทรงคุณวุฒิ (แบบถาวร) ทัง้ นีผ้ ทู จ่ี ะไดรบั การตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะ
ตองแสดง ใหเห็นถึงความสามารถในการสอนเพิม่ ขึน้ จากเดิมตามระดับ คุณภาพครูดวย ดังนี้
ระดับที่ 1 ครูปฏิบัติการ เปนครูทป่ี ฏิบตั งิ านโดยยังตองอาศัยการชีแ้ นะ การสั่งการ รูปแบบจากผู
อืน่ หรือคําสัง่ เอกสารแบบแผนตางๆ และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะทําตามแบบแผนนัน้ ๆ
ใหสมบูรณ โดย
คํานึงถึงเปาหมายปลายทางเปนลําดับรอง
ระดับที่ 2 ครูชานาญการ
ํ
เปนครูที่ปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาไปสูค วามสามารถใน
การคิดเองทําเอง ตัดสินใจเองไดโดยมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะลงมือทํา รูจ กั กําหนดเปาหมายของงานไปทีผ่ รู บั
บริการ แตยังไมมีขั้นตอนการดําเนินงานไปสูเ ปาหมายนัน้ อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 3 ครูเชีย่ วชาญ เปนผูท ป่ี ฏิบตั งิ านอยางมีเปาหมาย มีขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ านอยางเปน
ระบบ สรางสรรคงาน คิดและ ตัดสินใจไดเอง จัดลําดับความสําคัญของงานได เนนการพัฒนาผูเ รียน
เปนสําคัญ
ระดับที่ 4 ครูเชีย่ วชาญพิเศษ เปนครูทด่ี ําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึงบุคคลอื่น องคประกอบอืน่ ที่
จะไดรบั ประโยชนจากการปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ แตยงั ไมสามารถสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน หรือเอก
ภาพในทุกๆ องคประกอบได
ระดับที่ 5 ครูผูทรงคุณวุฒิ เปนครูทป่ี ฏิบตั งิ านดวยกระบวนการพัฒนาสรางสรรคบนพืน้ ฐานที่
เปนประโยชนแกทกุ ฝายสรางความเปนเอกภาพของงานและกลุม บุคคลทัง้ มวล รวมทั้งความสมดุล
ของสิ่งแวดลอม
หรือแบงเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพครู เปน 3 ระดับ คือ ครุภาคี ซึง่ เทียบเคียงกับครู
ชํานาญการ ครุเมธี ซึง่ เทียบเคียงกับครูเชีย่ วชาญและครูเชีย่ วชาญพิเศษ และ ครุเมธีอาวุโส ซึง่ เทียบ
เคียงกับครูผูทรงคุณวุฒิ ครูในแตละระดับจะมีความเปนครูมอื อาชีพเพิม่ ขึน้ มีบทบาทในการสอนการ
วิจัยคนควา และการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ งและชัดเจน
4.11 ในการจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะตองพิจารณาโดยองครวม
กลาวคือ ควรศึกษาความสัมพันธของการจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดว ยเรือ่ ง การ
ผลิตครู การพัฒนาครู การบริหารครู และเงินเดือนและคาตอบแทน
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กมล สุดประเสริฐ. รายงานการสังเคราะหการปฏิรปู การศึกษาของประเทศตางๆ และวิเคราะหเปรียบ
เที ย บกั บ การปฏิ รู ป การศึ กษาไทย.สํานักนายกรัฐมนตรี.คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2540.
กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนนั ทชยั . รายงานการปฏิรปู การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา. สํานัก
นายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2540.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ แกไขปญหา
หนีส้ นิ ขาราชการครู :www.moe.go.th/main.2/project/prob_teach.ht..
กาญจนา คุณารักษ และประกอบ คุณารักษ. รายงานการปฏิรปู การศึกษาของประเทศออสเตรเลีย.
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กรุงเทพฯ : พี.ที.พริน้ ท จํากัด, 2540.
จรูญ มิลนิ ทร, คุรุสภาครบรอบ 50 ป : ภารกิจทีส่ ําคัญทีย่ งั ไมบรรลุ, 50 ปคุรุสภา, สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2538.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร. เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการวิวฒ
ั นาการและทาง
เลือกนโยบายการครุศกึ ษาของรัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ, 2541. (เอกสาร อัดสําเนา).
คณะกรรมการปฏิรปู ระบบบริหารการศึกษา.
รางแนวทางการปฏิรปู ระบบบริหารการศึกษาในกอง
ศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ , 2542. (เอกสารอัดสําเนา).
คณะศึกษา “การศึกษาไทยยุคโลกาภิวตั น”. ความฝนของแผนดิน. พิมพครัง้ ที่ 1, โรงพิมพตะวันออก
จํากัด(มหาชน) : กรุงเทพฯ, 2539.
คณะศึกษา “การศึกษาไทยยุคโลกาภิวตั น”. ความจริงของแผนดิน. พิมพครัง้ ที่ 1, โรงพิมพตะวันออก
จํากัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ, 2541.
ฉันทนา จันทรบรรจง. รายงานการปฏิรปู การศึกษาของประเทศญีป่ นุ . สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะ
กรรมการการศึกษา แหงชาติกรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2540.
ดิเรก พรสีมา และคณะ. รายงานการวิจยั ประกอบการราง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติประเด็น การพัฒนา
วิชาชีพครู. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541.
ประเวศ วะสี. รายงานการปฏิรปู การศึกษาของประเทศฝรัง่ เศส. สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการ
การศึกษา แหงชาติกรุงเทพฯ : พี.ที.พริน้ ท จํากัด, 2542.
เยือ้ วิชยั ดิษฐ. ความทรงจําและขอคิดเกี่ยวกับคุรุสภา, 51 ปครุ สุ ภาไทย กาญจนาภิเษกมหากษัตริยาธิราชเจา , สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว, 2528.
วิจิตร ศรีสอาน. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูและแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม. คําบรรยาย
พิเศษในการประชุมประชาพิจารณรา งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติสาหรั
ํ บเจาหนาที่
คุรุสภา, 2541. (เอกสาร อัดสําเนา)
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วิทยากร เชียงกูล. รายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2540.
กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทรพริน้ ติง้ แอนด
พับบลิชชิง่ จํากัด, 2541.
ศันสนีย จะสุวรรณี.“ใบประกอบวิชาชีพครูเพือ่ พัฒนาครูจริงหรือ”.สยามรัฐ.:http://www.tero.infonws
.co.th/tr/tr3/html/body_323.html. (ธันวาคม , 2536) .
สมพงษ พละสูรย, มองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอกี มุมหนึง่ , หนังสือทีร่ ะลึกพระกฐินพระราชทาน
คุรุสภา, โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว, 2541.
สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น และคณะ. รายงานการวิจยั การวิเคราะหองคประกอบทีเ่ หมาะสมในการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของขาราชการครูสายงานการสอน. ม.ป.ท, 2538.
สมเกียรติ พงษไพบูลย. เอกสารประกอบการอภิปรายนําเรือ่ งยุทธศาสตรเพือ่ การปฎิรปู การศึกษาครู
และผูบ ริหารการศึกษาครู. นครปฐม, 2541.
สุทธินนั ท ปรัชญพฤทธิ์. “งานวิจยั แบบนําตาเป
้
อ นหัวเขาขางซายตอนปูเดินไปขางหนาไมเปน” สาน
ปฏิรปู . 2(14) เมษายน, 2542.
สุทธินนั ท ปรัชญพฤทธิ์. “ครูคุณภาพ ครูในยุคปฏิรูปการศึกษา” สานปฏิรปู . 2(14) เมษายน, 2542.
สุมน อมรวิวฒ
ั น และคณะ. ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะหดา นการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
สุรัฐ ศิลปอนันต, หลักการของสถาบันครู, เอกสารประกอบ การประชุมสัมมนามาตรฐานวิชาชีพครู ,
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2523 .(เอกสารอัดสําเนา)
สุรพล นิตไิ กรพจน, สํานักงาน ก.พ., สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปู ระบบราชการ , องคกรมหาชน :
แนวคิด รูปแบบและวิธ,ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2542.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา., สภาครูแหงสกอตแลนด และการขึน้ ทะเบียนครูในสกอตแลนด, สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา แหงชาติ. สํานักงานโครงการพิเศษเพือ่ การปฏิรปู
การฝกหัดครู
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แหงชาติ, 2542.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. กฎหมายครูของสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : ฟนนี่ พับบลิชชิง่ ,2541.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. สภาครูฮองกง. กรุงเทพฯ : พิมพดี จํากัด, 2542.
เสกสรรค ประเสริฐกุล. ผูจัดการรายวัน. (8 ตุลาคม 2539).
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ. รายงานวิจยั เรือ่ งประสิทธิภาพของการบริหารการนิเทศกับระบบการ
ฝกหัดครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. วิชาชีพครูในยุค โลกาภิวัตน . กรุงเทพฯ : พับบลิชชิง่ ,
2541.
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สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. กองมาตรฐานวิชาชีพครู. รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรือ่ งการออก
และควบคุม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ. คณะกรรมการอํานวยการ คุรุสภาฝายผูแทนครู
และเจาหนาทีส่ ํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ณ ประเทศสหรัฐอเมริการและญีป่ นุ เมือ่
26 เมษายน 2527 - 9 พฤษภาคม 2527,2527.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. ศูนยประชาสัมพันธ. รายงานการประชุมสัมมนาสมาคม/ชมรมวิชาชีพครู
เรือ่ งวิสยั ทัศนเพือ่ ความเปนเลิศของครู. โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว, 2541.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. กองมาตรฐานวิชาชีพครู. รายงานการประชุมสัมมนาสมาคมวิชาชีพครู
ครั้งที่ 4 เรือ่ งทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 6. โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว,
2528.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. คําอธิบายคุณภาพรวมของครู. 2541. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักโครงการพิเศษเพือ่ การปฏิรปู การฝกหัดครู พัฒนา
และบุคลากรทางการศึกษา. ภาคผนวก 1 องคความรูเ กีย่ วกับองคกรวิชาชีพครูและแนวทางการ
จัดระบบในประวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ, 2542. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ, วารสารสภาการศึกษาแหงชาติ. ปท่ี 5 ฉบับที่
9 (เมษายน 2514).
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
ครูแหงชาติ. สํานักพิมพบริษทั เซเวนพริน้ ติง้ กรุป จํากัด : กรุงเทพฯ, 2541.
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงานการปฏิรปู การศึกษาของสารธารณรัฐ
จีน (ไตหวัน).
กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชัน่ , 2542.
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรือ่ ง “ยุทธ
ศาสตรเพื่อ การปฏิรปู การศึกษา”. ม.ป.ท, 2541.
สํานักนายกรัฐมนตรี.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
พระราช-บัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542, 2542.
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ครูแหงชาติ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ภาษาไทย.
กรุงเทพฯ, 2541.
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการขาราชการครู. รายงานผลการวิจยั เรือ่ ง สภาพการปฏิบตั งิ านของ
ขาราชการครู. 2533.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา.
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูโดยการออกใบมาตรฐานวิชาชีพครู.
(เอกสารอัดสําเนา) ม.ป.ป.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูของ คุรุสภา . ม.ป.ป.
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สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, ผลการประชุมสัมมนามาตรฐานวิชาชีพครู 16 -18 กรกฎาคม 2523 ณ
โรงแรมไทยโฮเต็ล, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพครูของ
คุรุสภา ,2534. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองมาตรฐานวิชาชีพครู. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา, โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2533.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู..เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา พ.ศ. 2537, โรง
พิมพครุ สุ ภาลาดพราว , 2539.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู.เกณฑมาตรฐานผูบ ริหารการศึกษาของคุรสุ ภา พ.ศ. 2540,
โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2540.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู. เกณฑมาตรฐานศึกษานิเทศกของคุรสุ ภา พ.ศ. 2540, โรง
พิมพครุ สุ ภาลาดพราว , 2540.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู. ระดับคุณภาพครู, โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2539.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู. ระดับผูบริหารการศึกษา , โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว ,
2539.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู. ระดับคุณภาพศึกษานิเทศก , โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว ,
2539.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539, โรง
พิมพครุ สุ ภาลาดพราว , 2540.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 40 ป คุรุสภา , โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2528.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, รายงานการประชุมสัมมนารูปแบบหลักสูตรการผลิตครู , โรงพิมพคุรสุ ภา
ลาดพราว , 2535.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, รายงานการประชุมสัมมนา เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู ,
โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2535.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, รายงานการวิจยั การกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู, โรง
พิมพครุ สุ ภาลาดพราว , 2536.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, รายงานการประชุมสัมมนา เรือ่ ง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู, โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2537.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, รายงานการวิจยั รูปแบบและแนวทางในการสรางสรรคความกาวหนาใน
ตําแหนงทางวิชาการของครู , โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2538.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 48 ป สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา , โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2536.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กึ่งศตวรรษคุรุสภาไทย , โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว , 2538.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 50 ปคุรุสภา , โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2538.
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สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 51 ป คุรุสภาไทย กาญจนาภิเษกมหากษัตริยาธิราชเจา , โรงพิมพคุรุ
สภาลาดพราว, 2528.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองมาตรฐานวิชาชีพครู. การกําหนดแนวทางในการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2539, โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว , 2537.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, คณะทํางานจัดทําขอมูลพืน้ ฐาน
ในการปรับปรุงระบบบริหารคุรุสภา,
ขอเสนอและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับงานคุรสุ ภา , 2540 (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, คณะทํางานศึกษาขอมูลการ
ดําเนินงานขององคกรวิชาชีพครูในตาง
ประเทศ, การศึกษาแนวโนมการดําเนินงานของคุรสุ ภาในอนาคต, 2540. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, คณะทํางานจัดทําขอมูลพืน้ ฐาน
ในการปรับปรุงระบบบริหารคุรุสภา,
ภาระกิจ หนาที่ และการดําเนินงาน ของคุรุสภา , 2540 .(เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองนโยบายและแผน , ภาระกิจ หนาที่ และการดําเนินงาน ของคุรุสภา,
2541.(เอกสาร อัดสําเนา)
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, กองวิชาชีพครู , ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการเสวนาโตะกลม, 2541.(เอกสาร
อัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี, การศึกษาเพือ่ ชีวติ และสังคมราย
งาน 2517 ของคณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา, 2517.
สํานักงาน ก.ค. , กองวิชาการบริหารงานบุคคล, รวมกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนทีเ่ กีย่ ว
ของกับขาราชการครู, โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2528.
สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
หลักการและวิธกี ารการปฏิรปู การฝกหัด
ครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ, 2536.
สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงานการวิจยั ประสิทธิภาพการใช
ครู : การวิเคราะหเชิงปริมาณระดับมหภาค. กรุงเทพฯ, 2539.
อมรวิชช นาครทรรพ และสังวรณ งัดกระโทก. บทวิเคราะหกระแสความเคลือ่ นไหวทางการศึกษาของ
นานาประเทศ ในรอบป 2540-2541. ศูนยวจิ ยั นโยบายการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541.

