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คํานํา
ภาวะผูนํ าทั้งในระดับผูบริหารและระดับครูอาวุโสมีความจํ าเปนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาจะพัฒนาหรือไมนั้นอยูที่โรงเรียนและหองเรียนทุกโรงและ
ทุกหอง
ในสภาพปกติ เราจะพบผูน าในระดั
ํ
บผูบ ริหารและระดับครูประจําหองเรียนจํานวนนอย การ
ปฏิรปู การศึกษาตองการผูน าจํํ านวนมากพอสมควร ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ แลวตองการผูน าใน
ํ
โรงเรียนประมาณรอยละ 5 ของครูทงั้ หมด
กระทรวงการศึกษาและการมีงานทํ าของประเทศอังกฤษจึงไดเริ่มโครงการเรงรัด
พัฒนาครูผนู ํา เพือ่ สรรหา คัดเลือก ฝกอบรม ฝกปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุน และฝกอบรม
ครูในโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ําอยางตอเนื่องจนกระทั่งสามารถผานการประเมิน แลวจึง
ใหปฏิบัติงานอยางหลากหลายเมือ่ มุง ไปเปนครูใหญหรือครูอาวุโส ประเทศอังกฤษมีนโยบายวา
ถาหากตองการครูผนู าต
ํ องสรางขึน้ มาจากครูผทู มี่ ศี กั ยภาพ จะไมรอคอยใหเกิดครูผนู าเองตาม
ํ
ชะตากรรม
การสมัครเขาโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ํานั้น ผูส นใจสมัครไดในขณะทีเ่ รียนชัน้ ป
สุดทายในทุกคณะในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ คณะศึกษาศาสตร ผูท ก่ี ําลังเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ผูท เ่ี ปนครูอยูแ ลว และผูไ ดรบั ปริญญาตรีทต่ี อ งการจะเปลีย่ นอาชีพมาเปน
ครูสามารถสมัครได ครูในโครงการมีโอกาสไดรับเงินเดือนมากกวาปกติ และมีโอกาสกาวไป
สูก ารเปนครูผนู ําในการสอนและบริหารมากกวาครูปกติ โครงการนีก้ าหนดจะดํ
ํ
าเนินการใน
ประเทศอังกฤษตัง้ แต พ.ศ.2543 เปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา โครงการเรงรัด
พัฒนาครูผูนํ ารุนใหมของกระทรวงการศึกษาและการมีงานทําของประเทศอังกฤษเปนโครง
การที่มุงสรางผูนําเพื่อพัฒนาการศึกษาใหอยูในระดับโลก นับวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่นาสนใจจึงมอบให ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ที่ปรึกษาสํานักงานปฏิรปู วิชาชีพครูแปลและ
เรียบเรียงเพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาตอไป

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นักเรียนในประเทศอังกฤษทุกคนตองการครูผูซึ่งเนนในความเปนเลิศ มีศักยภาพ
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง มีเจตนารมณแนวแน และมีความพรอมทีจ่ ะกอใหเกิดผลดี ถาประเทศ
อังกฤษตองการครูผูซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมเชนนี้และสามารถเปนผูนาการสอนในอนาคตได
ํ
ประเทศอังกฤษตองสงเสริมใหครูไดรับตําแหนงงานที่ดีและภาคการศึกษาตองแขงกับอาชีพ
อื่นเพื่อใหไดครูประเภทนี้มาอยูในโรงเรียน
เพราะฉะนั้ น กระทรวงการศึ ก ษาและการมี ง านทําจึ ง ได จั ด ทําโครงการสรรหา
กระตุน และสนับสนุนบุคคลทีม่ สี ติปญ
 ญาสูง และครูทก่ี ําลังทํางานอยูในปจจุบันใหมีโอกาส
และสามารถกาวหนาไปอยางรวดเร็วในวิชาชีพการสอน
โครงการนี้มีชื่อวาโครงการเรงรัด
พัฒนาครูผนู ํา
เปาหมายของโครงการอยูที่การชักจูงและคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดใหเขาสูโครงการ
บุคคลเหลานี้ตองมีจิตใจแนวแนในการสอน มีวิชาการแข็ง มีความสามารถในการสื่อสาร และ
มีความกระตือรือรนในการทีจ่ ะสรางผลงาน บุคคลผูน อ้ี าจจะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คนทีอ่ ยูใ นอาชีพอืน่ นักศึกษาที่กําลังเรียนอยูใ นสถาบันการฝกหัดครูหรือแมแตครูประจําการ
ก็ไดแตวา บุคคลเหลานีต้ อ งมีศกั ยภาพทีจ่ ะเปนผูน ําในทางการศึกษาในวงกวาง ครูประมาณ
5% เทานั้นที่จะสามารถเขามาอยูในโครงการนี้ได การสรรหาตองเนนในดานคุณภาพ แตไม
เนนในดานปริมาณ รัฐจะตองใชงบประมาณอยางมากเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการคัดเลือก
นัน้ เขมขน ครอบคลุม และสามารถดึงดูดผูส มัครจากชุมชนในวงกวาง กระบวนการคัดเลือก
ตองเนนที่ความรู คุณลักษณะเดน ๆ ของครู และความตองการบริการของครูในอนาคต โครง
การนํารองตองปรับใหเหมาะกับระบบการฝกหัดครูเพื่อที่จะใหไดคนดีมีความสามารถมาเปน
ครูในโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู าํ โครงการนํารองสามารถใชประโยชนจากการพัฒนาของ
สถาบันฝกหัดครูและจากการสอนที่เปนโมดูล
ผูท เ่ี ขาสูโ ปรแกรมนีจ้ ะไดรบั ทุนสนับสนุน
1
328,850 บาท ตอปตอ คน
เมื่อทําการสอน ครูในโครงการตองทําหนาทีส่ อนในตําแหนงตาง ๆ ซึง่ จัดใหเพือ่
เปนการขยายประสบการณและมีวตั ถุประสงคทท่ี า ทาย
ซึ่งจะมาคูกับการพัฒนาและการ
สนับสนุนของรัฐตอไป ผลงานของครูเหลานีค้ วรจะอยูใ นระดับไดเงินเดือน 2 ขั้นเหนือกวาครู
ทัว่ ไปในขัน้ เริม่ รับตําแหนงงาน ผูเขารวมโครงการซึ่งไมสามารถปฏิบัติการไดอยางดีเลิศคง
ตองออกจากโครงการ ครูทท่ี างานอยู
ํ
แลวอาจจะเขารวมโครงการในเวลาประเมินประจําปได
และโครงการมีทางเลือกใหหลายทาง
1

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนดสเตอรลงิ เทากับ 65.77 บาท
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กระบวนการฝกอบรมของโครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนําจะขยายถึงการประเมินขัน้
สุดทายและการประเมินหลังรับตําแหนงแลว และมีการประเมินตอไปเพื่อใหแนใจวามีภาวะ
เปนผูน าหรื
ํ อเปนครูอาวุโสได ในทายทีส่ ดุ ครูในโครงการบางคนอาจจะไปทํางานนอกวงการ
สอนหรือวงการศึกษา
การที่ออกไปทํางานเชนนี้อาจจะเปนการเชื่อมโยงระหวางภาคการ
ศึกษากับสังคมในวงกวางได

2. ทําไมควรจะมีครูผนู าํ
วิสัยทัศนในการสอนคือการมองงานสอนเปนงานที่เปนวิชาชีพสมัยใหมมีความกาว
หนา และมีเจตนาที่จะกอใหเกิดผลงานอันดีเลิศ
เพื่อจะใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวแลว โครงการจําเปนตองสรรหา ฝกอบรม รักษา
และพัฒนาครูใหเปนผูน าํ และเปนผูท ําการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ผูส มัครเขารวมโครงการ
ตองเห็นชอบในวิสยั ทัศนขา งบน มีความทะเยอทะยาน มีความสามารถ และมีพลังทีจ่ ะทําให
วิสยั ทัศนเปนจริงขึน้ มา
การสอนกอใหเกิดการกระตุนภายในบวกกับความรอบรูในทางวิทยาการ มีโอกาส
ทีจ่ ะสรางชีวติ ใหแกคน และก็ยังมีผลตอบแทนอื่น ๆ อีก โครงการจําเปนตองแขงขันกับ
อาชีพอืน่ ในการสรรหาครูประเภทนี้ บุคคลทีอ่ ยากจะใหเขารวมในโครงการนัน้ ควรจะคาดหวัง
วาการเปนครูผนู ําเปนทางชีวิตที่แจมชัด ผูเขารวมจะมองเห็นไดชัดเจนวาจะกาวหนาไดรวด
เร็ว เทาที่ความสามารถของตัวเองจะพาไป เพราะฉะนัน้ คงตองใชสติปญ
 ญาของตนใหดที ส่ี ดุ
เทาทีจ่ ะดีได
นอกจากนี้แลวโครงการจะใหการสนับสนุน ซึง่ จะเอือ้ ใหครูในโครงการใชความ
สามารถกอใหเกิดความเปนเลิศภายในหองเรียน รับรูใ นทักษะและศักยภาพของเพือ่ นครู
เพื่อเปนการสงเสริมใหครูอยูในอาชีพสอนตอไป
เพราะฉะนัน้ โครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู าจึ
ํ งเปนหนทางแหงเกียรติยศ เปนหน
ทางระดับชาติโดยมุง เนนทีค่ รูผนู ําในอนาคตในวงกวาง ใหเปนผูน าของโรงเรี
ํ
ยนของประเทศ
ในอนาคตตอไป
โครงการจะใหโอกาสในการพัฒนาและการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพแกผูมี
สติปญญาเลิศในการสอน ผลทีไ่ ดรบั นีจ้ ะเปนประโยชนตอ เด็ก ๆ เด็กเหลานีจ้ ะไดครูทม่ี คี วาม
เปนเลิศ และครูอน่ื ๆ จะไดรบั การสนับสนุน ไดรบั การกระตุน และไดรับการทาทายให
ทํางานมากขึ้นจากครูในโครงการเหลานี้ โรงเรียนจะเปนโรงเรียนในยุคใหม มีความเขมแข็ง
และมีภาวะผูนําเกิดขึ้น สําหรับระบบการศึกษาในภาพรวมครูในโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ํา
จะทําหนาที่พัฒนาการศึกษาใหเขาสูระดับโลก
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3. ครูที่ตองการ
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนําจะเปนโครงการในระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่มีเกียรติ
ยศของทั้งภาครัฐและเอกชน
เพือ่ ใหบรรลุเปาประสงคดงั กลาวแลว โครงการตองสามารถชักจูงผูส มัครมีสติ
ปญญาสูง และบุคคลผูป ระสบผลสําเร็จในการทํางานจากหลายอาชีพ ที่มีความตองการและมี
ความถนัดในการสอนใหกาวเขามาสูความเปนผูนําในวงการวิชาชีพครู
ครูผนู าจํ
ํ าเปนตองมีคณ
ุ ลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความจริงจังและมีความเปนเลิศในการสอน
2. มีความชื่นชอบและมีความรูเขมดานวิชาการ
3. มีความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป
4. มีความสามารถที่จะจูงใจนักเรียนและเพื่อนรวมงาน
5. มีความสามารถที่จะเปนผูนาคนอื
ํ
น่ ๆ ได
6. มีความทะเยอทะยานทีจ่ ะสรางความประทับใจใหเกิดขึน้ ในจิตใจของเด็ก กับ
โรงเรียน และกับชุมชน
ครูในโครงการจะตองเปนบุคคลทีม่ สี ติปญ
 ญาเลิศ มีประสบการณ และมีการฝก
อบรมทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะทําได เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนผูน าในอนาคตของโรงเรี
ํ
ยนโดยทําหนาที่เปนครูใหญ
หรือครูอาวุโส
เมื่อไดรับตําแหนงดังกลาวแลวครูในโครงการควรจะสรางผลงานและพัฒนาวิชา
ชีพใหตัวเองอีกตอไป เพือ่ ทีจ่ ะเปนผูน ําทางการศึกษาในระดับโลกได

4. ระยะเวลาสมัคร
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนาต
ํ องการจะชักชวนผูส มัครทีเ่ กงทีส่ ดุ ใหเขามาสูอ าชีพ
สอน โครงการจะเปดโอกาสใหกบั บุคคลที่
1. เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กาลั
ํ งคิดถึงอนาคตของตนเองในระหวางป
สุดทายของการเรียนในมหาวิทยาลัย
ซึ่งบริการจัดหางานของสถาบันการศึกษาจะเปดรับ
สมัครพรอมกับอาชีพอืน่ ๆ ในระยะนัน้
2. มีงานทําแลวและตองการจะนําประสบการณอันกวางขวางเขามาสูอาชีพสอน
3. กําลังศึกษาอยูในสถาบันการฝกหัดครู ในระดับปริญญาตรีปส ดุ ทาย หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
4. เปนครูอยูใ นปจจุบนั และมีความสามารถสูงมีโอกาสทีจ่ ะไดรบั การสนับสนุนเชน
เดียวกับครูที่อยูในโครงการแลว
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โครงการเปดรับสมัครครูที่ทางานป
ํ
ตน ๆ หรือครูซง่ึ เพิง่ ผานการประเมินการไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในทายทีส่ ดุ ครูประมาณ 5% อาจจะเขามาสูโ ครงการนีไ้ ด การรับ
ผูส มัครบุคคลเขามาสูโ ครงการจะพิจารณาดานคุณภาพ ไมใชในดานปริมาณการสรรหาบุคคล
เขามาสูโ ครงการนัน้ โครงการจะมองไปที่
1. บุคคลทีก่ ําลังจะเขาสูการฝกหัดครูหลังจากจบปริญญาตรีสาขาอื่นแลวรวมทั้ง
บุคคลที่มีงานแลวและตองการจะเขาสูอาชีพสอน
2. นักศึกษาครูปสุดทาย
3. ผูส าเร็
ํ จจากสถาบันการฝกหัดครูแลว
4. ผูเ ปนครู 2 - 3 ปแรก
5. ครูมปี ระสบการณ และผานการประเมินเรียบรอยแลว
ครูประมาณ 1,000 คน คาดวาจะเขาไปอยูใ นโครงการในแตละป ใน 2 - 3 ป
แรกคงจะรับไมถงึ 1,000 คน เขามาในโครงการ เมื่อโครงการเปนที่รูจักกันดีแลวและพิสูจน
แลววามีคุณภาพ คาดวาจะสรรหาครูทง้ั ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการศึกษา
พิเศษเขามาไดครบจํานวน
การสรรหาครั้งแรกจะเนนไปที่ผูสมัครจากบุคคลที่เปนครูอยูแลวกอนที่โครงการจะเริ่ม
ตน ในระยะตอไป ผูสมัครสวนมากจะเปนคนใหมเขามาสูโครงการกอนจบปริญญาตรีหรือใน
ระหวางการฝกหัดครูหลังปริญญาตรี แตก็ยังเปดโอกาสใหแกครูผูซึ่งทํางานมาแลวหลายป และ
เปนบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่เห็นไดชัดเขาสูโครงการไดอีกดวยนักศึกษาและครูจะสมัครเขาโครงการ
ไดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ครูประจําการจะสมัครเขาโครงการไดตั้งแตป พ.ศ. 2544
เปนตนไป นักศึกษาที่เขาอยูในโครงการจะเริ่มการฝกอบรมตั้งแตเดือนกันยายน 2544 เปนตนไป

5. วิธีการสรรหา
กระบวนการสรรหามีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบผลสําเร็จของโครงการ
การสรรหาตองมีเปาหมายที่ชัดเจน ใชวธิ ชี กั จูงและคัดเลือกผูส มัครทีด่ ที ส่ี ดุ กระบวนการสรร
หาจะเนนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดังตอไปนี้
1. มีลักษณะความเปนเลิศที่โครงการตองการ
2. มีความเขมขนทางวิชาการและตองไดมาตรฐานสูง
3. มีบุคลิกภาพความเปนเลิศในการสอนและภาวะผูนาํ
4. พิจารณาประสบการณและความเชีย่ วชาญของผูส มัครแตละคน และพิจารณา
หลักฐานตาง ๆ ทีผ่ สู มัครนํามาแสดง
5. การสรรหาตองมีลักษณะเปนการจูงใจผูสมัครที่จะเขารวมโครงการ
6. มีความยุตธิ รรม โปรงใส เปนปรนัย และใหโอกาสผูสมัครทุกคนเสมอภาคกัน
8

โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนารุ
ํ น ใหม
A Fast Track for Teachers

การประกาศรับสมัครบุคคลเขาสูโ ครงการจะเนนไปทีก่ ลุม ตางๆ ดังตอไปนี้ นัก
ศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาครู และครูประจําการหรือบุคคลซึง่ ประสงคจะเปลีย่ น
ตําแหนงงาน การประชาสัมพันธโครงการจะกระทําในสือ่ มวลชนในระดับชาติ นอกจากนี้แลว
โครงการยังจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. ใชวธิ ตี ดิ ตอกับครูโดยผานทางสือ่ ตาง ๆ ทางการศึกษา และการติดตอโดยตรง
กับสํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่นและโรงเรียน
2. กลุมนักศึกษาปริญญาตรี จะติดตอผานทางบริการจัดหางานของมหาวิทยาลัย
3. โครงการจะทํางานรวมกับสถาบันการฝกหัดครูเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาครูที่มี
บุคลิกทีแ่ ข็งทีส่ ดุ เปนผูส มัคร
นอกจากนี้แลวโครงการจะใชบริการอินเตอรเนท และเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวย
โครงการจะต อ งประสานสั ม พั น ธ กั บ หน ว ยงานการฝ ก หั ด ครู ใ นการชั ก จู ง บุ ค คลที่ มี ค วาม
สามารถใหเขาสูโครงการ
กระบวนการคั ด เลื อ กจะทําอย า งเข ม ข น เพื่ อ ให แ น ใ จว า สามารถคั ด บุ ค คลที่ มี
ศักยภาพสูง และมีสติปญ
 ญาดี โดยใหบุคคลเหลานั้นแสดงคุณลักษณะความสามารถในการ
สอนใหเห็น กระบวนการคัดเลือกเปนกระบวนการที่งาย เขม และครอบคลุม การคัดเลือกจะ
อาศัยลักษณะของครูผูนาเป
ํ นเกณฑซึ่งจะกําหนดไวในเอกสารใบสมัครโดยพิจารณาจากทักษะ
และความรอบรูส ําหรับครูผมู คี วามเปนเลิศและมีภาวะผูน ํา กระบวนการคัดเลือกจะประเมิน
วาผูส มัครนัน้ มีศกั ยภาพทีจ่ ะเปนผูน าในการสอนได
ํ
หรือไม หรือมีศักยภาพที่จะเปนครูอาวุโส
ไดหรือไม นอกจากนี้แลวยังจะตองมองไปสูอนาคตวาอาชีพสอนตองทําอะไรบาง ระบบการ
คัดเลือกมีระบบเดียวทั่วประเทศเพื่อใหแนใจวาการเขามาสูโครงการเปนสัญลักษณของความ
เปนเลิศทั่วประเทศ รายละเอียดในการคัดเลือกจะปรับใหเหมาะกับประสบการณตา ง ๆ และ
ภูมหิ ลังของผูส มัครในแตละสภาวะของการสมัคร รายละเอียดของกระบวนการประเมินจะจัด
ทําในระหวาง พ.ศ.2543 ซึง่ จะใชในการคัดเลือกผูส มัครในเดือนกันยายน 2543 การคัด
เลือกคงจะมี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. สงใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาการ ตรวจสอบประสบการณทเ่ี กีย่ ว
ของ เอกสารอางอิง ความถูกตองทางกฎหมาย และประวัตอิ าชญากรรม
2. การสอบไลดานวิชาการพิจารณาเฉพาะงาน
3. กระบวนการประเมินจะมีตอ ไปอีกในระหวางการปฏิบตั งิ าน ถาผูส มัครไมผา น
ในรอบแรกก็สามารถสมัครไดอีก หลักการของการคัดเลือกจะอยูที่ลักษณะของครูที่มีความ
เปนเลิศ โครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ําจะเปนหนทางซึ่งสงเสริมใหมีผูสมัครอยางกวางขวาง
โดยมีจุดเนนอยูที่การสอนและภาวะผูนาํ
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6. ระยะเวลาของโครงการ
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนาจะเป
ํ
นโครงการที่รับรูและใหรางวัลความเปนเลิศแก
ครูทกุ คนทีผ่ า นเขามาสูโ ครงการได กระบวนการคัดเลือกของทางสายดวนจะยืดเยื้อไปจนถึง
ขัน้ การประเมินเพือ่ เขาสูต ําแหนงงาน
ครูซง่ึ เขามาสูโ ครงการจะตองปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําแหนงตางๆ ตามที่โครงการได
เตรียมไวให และจะไดรบั การพัฒนาและการสนับสนุนเพิม่ เติม เพราะฉะนัน้ ครูเหลานีค้ าดวา
จะสามารถผานการประเมินขั้นสุดทายไดภายในเวลา 5 ปหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการสอน ไดรบั
การสนับสนุนและพัฒนาเพิ่มเติมแลว
การทีจ่ ะมีคณ
ุ สมบัตใิ หอยูใ นโครงการใหไดนน้ั ครูตอ งแสดงใหเห็นวาครูนน้ั ไดใช
ศักยภาพและความสามารถของตนเองใหเกิดเปนผลงานที่มีความเปนเลิศครูบางคนอาจจะ
คิดวาโครงการนั้นไมเหมาะกับตน บางคนอาจจะทํางานไดไมถึงมาตรฐาน เพราะฉะนัน้ การที่
จะออกจากโครงการจึงไมใชลักษณะของความลมเหลว แตควรจะคิดวาการเขาสูโ ครงการนัน้
เปนลักษณะทีบ่ ง บอกใหรวู า เปนคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และควรคิดวาเมื่อออกจากโครงการนี้ไป
แลวก็คงจะเปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ คาในวิชาชีพของตนอีกตอไป สวนขัน้ ที่ 2 ของโครงการคือ
บุคคลซึง่ ผานการประเมินแลว ในรอบแรกครูซึ่งผานการประเมินแลวจะมีครูอื่นเขามารวม
ดวย ครูรนุ หลังนีจ้ ะไมใชบคุ คลทีไ่ ดรบั เลือกเขามาสูโ ครงการในตอนเริม่ ตน แตเปนครูทไ่ี ด
พิสจู นตนเองวาเปนครูผมู คี วามเปนเลิศ สมควรทีจ่ ะไดรบั การสนับสนุนทีโ่ ครงการนีจ้ ะมีให
โครงการจะเสนอโอกาสในการพัฒนาใหแกครูผูซึ่งมีศักยภาพสูง ซึ่งตองการที่จะ
เปนผูน าหรื
ํ อเปนครูอาวุโส หรือโอกาสที่จะเขารับการอบรมในสถาบันการฝกอบรมครูใหญ
เมื่อผานการประเมินแลว ครูทอ่ี ยูใ นโครงการคาดวาคงจะหางานทําไดในงานที่มี
ลักษณะเปนผูน าเช
ํ น ครูใหญ หรือเปนครูอาวุโส

7. ความเสมอภาค
โครงการทางสายดวนเปดใหกบั ผูส มัครทีม่ สี ติปญ
 ญาสูงทุกคน รวมทั้งครูที่มีศักยภาพ โครงการอาจจะปรับกิจกรรมใหเหมาะกับครูซง่ึ มีปญ
 หาทางครอบครัวและคนพิการได
ดวยถาหากวาครูผูอยูในโครงการไมสะดวกตอการเคลื่อนยายก็อาจจะปรับโครงการใหครู
สามารถทําไดภายในสถานที่แหงเดียว นอกจากนี้ยังจะอนุญาตใหครูที่อยูในโครงการแลวลา
พักชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวกลับมาใหม เชน ลาพักเพือ่ คลอดบุตร เปนตน
โครงการจะสรรหาบุคคลจากชนกลุม นอยดวย โครงการจะเปดโอกาสใหกบั ครู
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษาพิเศษเขารวมอยางเสมอภาคกัน
โครงการจะสงเสริมใหบคุ คลขึน้ ไปสูต ําแหนงยอดในวิชาชีพของตน ครูใหญและ
ครูอาวุโสจะคัดจากบุคคลในโครงการ โครงการมุงหวังที่จะรับรูและใหรางวัลแกครูซึ่งมีความ
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เปนเลิศ แตมใิ ชจะเปดโอกาสใหสําหรับครูที่อยูในโครงการเทานั้น ครูอน่ื ๆ ที่มีความเปน
เลิศก็สามารถขึ้นสูงไดอีกเชนกัน

8. กิจกรรมในระยะการฝกหัดครู
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนาจะชั
ํ กจูงนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสติปญญาสูง
และบุคคลผูซ ง่ึ ตองการทีจ่ ะเปลีย่ นมาสูอ าชีพสอน โครงการจะใหบคุ คลเหลานีไ้ ดรบั การฝก
อบรมอยางดี การพัฒนาตั้งแตตอนเริ่มตนอยางดีมีความสําคัญมากสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และตองถือวาเปนคุณสมบัติอันจําเปนของกระบวนการสรรหา
การทีค่ รูจะเขาสูโ ครงการนัน้ ทําไดในหลายโอกาส โครงการจะสรรหาบุคคลผูซ ง่ึ มี
สติปญ
 ญาสูง กําลังเรียนอยูใ นระดับปริญญาตรี หรือกําลังเรียนในประกาศนียบัตรบัณฑิต
ศึกษา หรือจากบุคคลทีก่ าลั
ํ งเปนนักศึกษาครูปสุดทาย นอกจากนีย้ งั จะเปดใหกบั บุคคลทีเ่ ปน
ผูใหญแลวและตองการเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งบุคคลที่มีงานอื่นทําอยูแลวและตองการจะเปนครู
โครงการจะศึกษาวาการฝกหัดครูนั้นจะปรับใหเหมาะกับนักศึกษาที่เขามาสูโครง
การเรงรัดพัฒนาครูผนู าได
ํ อยางไร
โครงการคาดวาจะใชแผนการสอนแบบโมดูลซึ่งจะจัด
สําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และสําหรับนักศึกษาครูทย่ี งั ฝกประสบการณวชิ าชีพอยู
กับโรงเรียนเพือ่ ใหบคุ คลเหลานีม้ คี ณ
ุ ภาพ มีประสบการณ และมีความทาทายในการที่จะเปน
ครูทด่ี ใี นอนาคต
โครงการนําร อ งสําหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู ค งจะเริ่ ม ต น ประมาณเดื อ นกั น ยายน
พ.ศ.2544
บุคคลทีม่ สี ติปญ
 ญาสูงมักจะเปนบุคคลทีเ่ รียนรูไ ดเร็ว และคาดวาการพัฒนานั้น
ตองทาทายและตื่นเตน โครงการจะจัดใหผสู มัครมีความพรอมทีจ่ ะกาวไปในตําแหนงงาน
อยางรวดเร็ว คุณภาพของการสนับสนุนและการพัฒนาในปแรกจะเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งใน
การพิจารณาวาผูส มัครจะประสบผลสําเร็จในโครงการหรือไม ครูในโครงการจะเปนครูประจํา
หองเรียน และตองฝกอบรมเพื่อบทบาทนี้ ครูคงจะไดรบั ประโยชนถา หากมีการพัฒนาในวง
กวางยิ่งขึ้น โดยใหทางานในวั
ํ
ตถุประสงคทท่ี า ทายเพือ่ ประสบการณ ทั้งสําหรับผูท เ่ี ปนนัก
ศึกษาครู หรือผูท ก่ี าลั
ํ งเรียนอยูในขั้นบัณฑิตศึกษา
การฝกหัดครูในโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ําจะตองมีการฝกอบรมเพิ่มเติมดีที่สุด
ทีจ่ ะทําได เนื่องจากผูอยูในโครงการมีมาก คงตองใหปฏิบตั งิ านกระจัดกระจายทัว่ ทัง้ ประเทศ
และอยูภายใตการดูแลของสถาบันการฝกหัดครู เพื่อที่จะใหคาใชจายไมแพงเกินไป เพื่อ
สะดวกตอการใหการสนับสนุน และใหเกิดเครือขายระหวางนักศึกษาในโครงการดวยกัน
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ําตองแขงขันกับอาชีพอื่นๆ เพื่อชักจูงนักศึกษาเขามา
สูโครงการ โดยการใหเงินเดือนตั้งแตตอนเริ่มตน และใหโอกาสที่จะไดรับเงินเดือนสูง
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ในขัน้ เริม่ ตนนัน้ จะให 328,850 บาทตอป สําหรับครูซึ่งฝกเพื่อสอนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ในขณะทีก่ าลั
ํ งศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตศึกษา โครงการจะฝกทั้งผูที่อยูในบัณฑิตวิทยาลัยและผูที่เริ่มตนจากปริญญาตรีโดยมี
เงินทุนใหเชนกัน ทุกคนทีเ่ ขาอยูใ นโครงการนีจ้ ะไดรบั ทุนสนับสนุนเทากัน
เมือ่ ไดรบั การคัดเลือกครัง้ แรกผูส มัครจะไดรบั เงิน 82,212 บาท และอีก
82,213 บาท จะไดรับเมื่อผานการฝกอบรมการฝกหัดครูในโครงการแลว และอีก 164,425
บาท เมื่อเขาสูตาแหน
ํ
งงานการสอน
การประสบผลสําเร็จในการฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติหนาที่สอนใน
หองเรียน จะเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะพิจารณาวาผูส มัครนัน้ จะยังอยูใ นโครงการตอไปอีกหรือไม
โครงการจะขอใหหนวยงานตรวจสอบครูพิจารณาวาบุคคลผูซึ่งสําเร็จจากโครงการ
ทางสายดวนนีส้ มควรจะไดรบั เงินเดือนในขัน้ เริม่ ตนสูงกวาครูปกติหรือไม

9. การฝกงานหลายหนาที่
ครูในโครงการจะตองเปนครูประจําหองเรียนที่ดีที่สุด และเปนครูซง่ึ มีคณ
ุ ภาพสูง
จึงจะมีสิทธิ์อยูในโครงการตอไป เพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายดังกลาวแลว และใหผอู ยูใ นโครง
การสามารถใชสติปญญาของตนเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได บุคคลซึง่ สามารถผานการประเมินแต
ละขัน้ ตอนได จะไดรบั การจัดใหไปดํารงตําแหนงตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสบการณอยางหลาก
หลายและดีกวาครูซง่ึ ไดใบประกอบวิชาชีพครูแบบปกติในยุคปจจุบนั
ครูในโครงการตองมีประสบการณอยางหลากหลาย เชน
1. ทําการสอนในโรงเรียนในเขตยากจนในตัวเมือง
2. ทําการสอนในโรงเรียนในชนบท ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ
3. ทําการสอนในโรงเรียนที่มีชนกลุมนอยและมีวัฒนธรรมหลากหลาย
4. ทําการสอนกับเด็กที่มีพรสวรรคเปนเลิศ
5. ทําการสอนกับเด็กซึ่งเปนเด็กการศึกษาพิเศษ
6. ทําการสอนในโรงเรียนซึ่งถือวาเปนโรงเรียนที่ดีที่สุด
7. ใชสติปญ
 ญาและประสบการณทง้ั หมดไปสอนในโรงเรียนซึง่ เห็นวาเปนโรงเรียน
ที่ยํ่าแย
โครงการจะตองจัดใหเห็นวา วัตถุประสงคเหลานี้มีความทาทายเพื่อทําใหครูใน
โครงการไดใชสติปญญาของตนอยางเต็มที่
ครูในโครงการจะมีโอกาสและมีประสบการณ
ทํางานที่นอกเหนือจากหองเรียนไดอีกดวย โดยรูงานในหนาที่ทั้งหมดของโรงเรียนและไกล
ออกไปถึงชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียน เชน
1. ทําการพัฒนานโยบายของโรงเรียนเพื่อลดการขาดเรียน
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2. กําหนดยุทธวิธีเพื่อแกปญหาเด็กออนในเรื่องการอานออกเขียนได และในวิชา
เลขคณิต
3. ปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ภายในหองเรียนในสํานัก
งานบริหาร รวมทั้งจัดทําแผนตาง ๆ เพื่อแกไขเด็กที่ชอบรังแกเด็กอื่น หรือเด็กที่ไมคอยมา
โรงเรียน
4. ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับหนวยงานใน
ทองถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจ
กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหครูในโครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนามี
ํ ประสบการณอยาง
ทาทายและหลากหลาย ซึง่ เปนงานซึง่ ครูในยุคใหมจะตองพบและตองทํา
โดยทัว่ ไปแลวครูในโครงการจะตองอยูใ นแตละตําแหนงนัน้ โดยเฉลีย่ ประมาณ 2 ป
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งแกโรงเรียนและแกนักเรียน ในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสใหกบั ครู
ในโครงการทีจ่ ะฝกงานในหนาทีต่ า ง ๆ อีกดวย
โครงการจะใหความยืดหยุน แกบคุ คลผูซ ง่ึ มีสภาวะขาดความคลองตัว เชน มี
ปญหาทางครอบครัว โครงการจะทํางานรวมกับครูและโรงเรียน เพือ่ ชวยใหครูในโครงการได
รับประสบการณในทองถิ่นอยางกวางขวาง
ครูผูซึ่งผานการประเมินแลวคงจะมีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารความกาว
หนาในตําแหนงงานของตน และคงไมตอ งการใหจดั ตําแหนงตาง ๆ ไวใหอีกตอไป เมื่อได
ผานการประเมินแลวครูในโครงการคงจะหาตําแหนงงานที่ทาทายไดเอง
เพื่อขยาย
ขอบเขตดานกวางและดานลึกของทักษะและประสบการณโดยการริเริ่มของตนเอง โครงการ
จะดูแลครูในโครงการตอไป เพื่อให
1. ครูในโครงการมีความมั่นใจวามีโอกาสในการพัฒนาอันจําเปนตอการขึน้ ไปสู
ตําแหนงครูอาวุโสหรือตําแหนงครูใหญอยางรวดเร็ว
2. ยังคงรักษาเครือขาย มีสวนรวม แลกเปลีย่ นเรียนรู ปรับปรุงตนเองกับงานทีด่ ี
และกับครูในโครงการคนอืน่ ๆ ตอไป
โครงการจะขอใหโรงเรียนทุกโรงจัดตําแหนงครูผนู ําไวให โดยจะให คําแนะนํา
และเกณฑการกําหนดตําแหนงที่แจมชัด
ตําแหนงใหมนี้ไมจําเปนตองเปนตําแหนงเพิ่มเขามา ตําแหนงสอนที่มีอยูเดิมนา
จะปรับใชได นอกจากนี้แลวโครงการจะไมจัดครูในโครงการไปให โรงเรียนตองสัมภาษณครู
ในโครงการผูซึ่งสมัครและเลือกคนหนึ่งที่เห็นวาเหมาะกับโรงเรียน ตําแหนงครู ผูน ําตอง
บรรจุโดยครูซง่ึ อยูใ นโครงการเพือ่ โรงเรียนจะไดรบั ประโยชนเพิม่ เติมจากโครงการ
ครูใน
โครงการจะคงอยูในโครงการตอไปถาหากวายังตองการอยูในโครงการนี้
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ครูในโครงการตองปรับตัวเองใหสามารถดําเนินการเขากับสมาชิกทุกคนในโรง
เรียนภายในโครงสรางการบริหารแบบปกติ การจางงานทําแบบเดียวกับครูอื่น ๆ โครงการ
เรงรัดพัฒนาครูผูนําจะใหทรัพยากรเพิ่มเติมแกโรงเรียนเพื่อใหคุมคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากการ
จางครูในโครงการ
โรงเรียนของรัฐจะไดรับการรองขอใหจัดตําแหนงสําหรับครูในโครงการตําแหนง
นัน้ คงจะตองมีลกั ษณะ ดังตอไปนี้
1. เปนตําแหนงการสอนอยางแทจริง ถาหากเปนไปไดก็ควรจะมอบภาระเพิ่มเติม
ให
2. มีวัตถุประสงคในการสอนที่ทาทาย
3. ใหโอกาสในการพัฒนาและการไดรับประสบการณอยางกวางขวาง
4. บูรณาการเขากับโรงเรียนไดอยางดี
5. ปฏิบัติงานไปตามกรอบตารางเวลาของโรงเรียน
รายละเอียดคงจะตองอภิปรายและตกลงระหวางโรงเรียนและผูจัดการโครงการ
โครงการจะโฆษณาตําแหนงครูผนู ําที่วางอยูแกครูในโครงการทั้งหลายที่สนใจ ถาหากครูของ
โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการสมัครเขาโครงการ ทางโรงเรียนตองเจรจากับผูจัดการโครง
การเรงรัดพัฒนาครูผนู าในการจั
ํ
ดตัง้ ตําแหนงงานที่เหมาะสมภายในโรงเรียนสําหรับครูคนนัน้
ครูทางโครงการตองสมัครงานซึ่งใหโอกาสในการพัฒนาที่ตนเองตองการ และครูผู
นีจ้ ะยังคงอยูใ นโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู านานเท
ํ
านานที่ยังอยูในตําแหนงครูผนู ํา โรงเรียน
จะตองสัมภาษณและเลือกผูส มัครครูในโครงการเหมือนกับตําแหนงวาง อื่น ๆ และครูใน
โครงการจะไดรับการจางงานโดยหนวยงานการศึกษาในทองถิ่น หรือหนวยงานบริหารโรง
เรียนเชนเดียวกับครูอน่ื ๆ
การแตงตั้งครูในโครงการใหดารงตํ
ํ าแหนงนั้นจําเปนตองมีการเตรียมสัญญาการ
จางงานสําหรับครูในโครงการ ระหวางครู โรงเรียน และฝายจัดการโครงการเรงรัดพัฒนาครูผู
นําโดยสัญญานัน้ ตองครอบคลุม
1. บทบาทและวัตถุประสงคของตําแหนงงาน
2. การพัฒนาและการสนับสนุนเพิม่ เติมทีจ่ ะใหกบั ครูผนู าํ
3. การเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงาน
4. ระยะเวลาของตําแหนงงาน
5. การสนับสนุนทีจ่ ะไดรบั จากฝายบริหารของโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู าํ
งบประมาณสนับสนุนที่จะเสนอใหแกโรงเรียนซึ่งรับครูในโครงการเขาปฏิบัติงาน
ครอบคลุม
1. คาใชจายเพิ่มเติมในการจางครูในโครงการนอกเหนือจากเงินเดือนปกติ
14

โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนารุ
ํ น ใหม
A Fast Track for Teachers

2. การสนับสนุนและการพัฒนาครูในโครงการเพิม่ เติม
โรงเรียนตองรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในโครงการโดยผานทางระบบ
การบริหารการปฏิบตั งิ านตามปกติ
ครูในโครงการตองปฏิบัติหนาที่อยางดีเลิศในระดับเหมาะสมที่จะใหคาตอบแทน
ขึน้ 2 ขัน้ เหนือกวาครูปกติ
ครูในโครงการเมื่อผานการฝกงานในปแรกแลวก็คาดวาจะปฏิบัติหนาที่ไดมาตร
ฐานซึง่ สมควรจะไดรบั เงินเดือนขึน้ 2 ขัน้ การขึ้น 2 ขัน้ นีจ้ ะเปนมูลคาประมาณ 131,540
บาทตอป
ครูในโครงการนัน้ ควรจะไดเลือ่ นเงินเดือนถึงขัน้ 9 ซึง่ ปจจุบนั นีม้ รี ายไดปล ะ
1,525,338 บาท และจะมีคณ
ุ สมบัตพิ อทีจ่ ะสมัครและผานการประเมินเปนครูผนู ํา เชน ครู
อาวุโสภายในระยะเวลา 5 ป
ถาหากครูในโครงการดําเนินการไมไดอยางที่กลาวแลว โครงการจะมีกลไกทาง
ออกให ครูผซู ง่ึ ไมสามารถทีจ่ ะผานการประเมิน หรือตองการจะออกจากโครงการก็สามารถ
ทําไดโดยไมเปนการขัดตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนมากนัก โครงการตองพิจารณาสภาพ
แวดลอมของครูแตละบุคคลกอนทีจ่ ะประเมินวาใครควรจะออกจากโครงการนี้

10. การสนับสนุนและการพัฒนาวิชาชีพเพิ่มเติม
การพัฒนาทีม่ คี า ทีส่ ดุ ของครูในโครงการคงจะเปนการปฏิบตั งิ านในหนาทีต่ า ง ๆ
ทีไ่ ดรบั การจัดให ครูในโครงการทัง้ ทีผ่ า นการประเมินและไมผา นการประเมิน ตองไดรับการ
สนับสนุนและการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหแนใจวาครูเหลานี้ไดพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของ
ตน ไดขยายและทดสอบศักยภาพ และไดมีประสบการณอยางกวางขวางมากไปกวาที่สามารถ
หาไดในการปฏิบตั หิ นาทีป่ ระจําวันในโรงเรียน
การสนับสนุนและการฝกอบรมเพิ่มเติมจะดําเนินการในปแรกทีเ่ ขาเปนครูในระยะ
ที่มีการสอนงานครูใหม ครูในโครงการตองไดรบั หนาทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในปแรก ครูในโครงการจะ
ไดรบั การสนับสนุนและเตรียมตัวเรียนในภาคฤดูรอ นและมีเครือขายเพิม่ เติมกับเพือ่ นครู ครู
พีเ่ ลีย้ ง และหนวยงานกลาง
การฝกวิชาชีพในขณะรับการสนับสนุนเพิม่ เติมมีดงั ตอไปนี้
1.การเรียนภาคฤดูรอนจะเริ่มตนกอนที่จะเขามารับงานงานแรกตามโครงการเรง
รัดพัฒนาครูผนู ํา และเรียนในทุกภาคฤดูรอนหลังจากนั้น
2. การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ ครูในโครงการทุกคนจะไดรบั การสนับสนุนใหทางาน
ํ
เพื่อมุงไปสูตาแหน
ํ
งงานที่สูงขึ้นไป
3. มีสวนรวมในโปรแกรมซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัยพัฒนาภาวะผูนาํ
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4. ไดโอกาสเขารวมในการวิจัยและไดรับทุนการวิจัย
5. ไดโอกาสไปทํางานในระยะเวลาสั้น ๆ ในภาคเอกชนและองคกรตางๆ เชน
สํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่นและหนวยงานบริการอื่น ๆ เชน การตํารวจ สังคมสงเคราะห
และในโรงเรียนซึง่ ปฏิบตั งิ านเปนเลิศ
6. มีสว นรวมในการแลกเปลีย่ นการเรียนรูแ ละการปฏิบตั กิ ารสอนในระดับนานา
ชาติ อาจจะฏิบตั กิ นั โดยตรงหรืออาจจะผานทางสือ่ ก็ได
7. ไดรับการสอนแนะจากครูใหญหรือครูอาวุโส
8. ไดรบั เครือขายติดตอกับเพือ่ นครูในในโครงการ อาจจะผานทางโรงเรียนภาค
ฤดูรอ น หรืออาจจะผานทางกิจกรรมระดับประเทศหรือระดับภูมภิ าค และหรือการใชสาร
สนเทศเทคโนโลยีได
สิ่งเหลานี้จะเพิ่มเติมเขามากับการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับครูในโครงการ
ทุกคนซึง่ จะทําในสภาพปกติของโรงเรียน
ความต อ งการในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของครู ใ นโครงการแต ล ะคนจะได รั บ การ
ประเมินในบริบทของความตองการของโรงเรียน การแนะแนวสําหรับโรงเรียน การสรางและ
เพิม่ พูนทักษะและความรอบรูซ ง่ึ อาจจะชีบ้ ง ได อันจําเปนตอครูผมู คี วามเปนเลิศและผูเ ปนครู
ใหญซง่ึ ครูในโครงการจะตองไดรบั การพัฒนาใหเปนบุคคลทีเ่ ปนผูน ําในอนาคต
กระบวนการพัฒนาและการสนับสนุนเพิ่มเติมจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
สวนกลาง เพราะฉะนั้นจึงไมเปนการรบกวนงบประมาณการพัฒนาของครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียน
การพัฒนาวิชาชีพและการสนับสนุนเพิม่ เติมสําหรับครูในโครงการนัน้ ครูในโครง
การและผูจัดการโครงการจะอภิปรายกันเกี่ยวกับความตองการการพัฒนาเปนรายบุคคล สวน
หนึ่งจะเปนเรื่องของการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยพิจารณาลําดับความสําคัญรวมทั้งการ
พัฒนาระดับประเทศและระดับทองถิน่ ดวย ในเมือ่ ครูในโครงการมีความตองการการพัฒนา
โดยเฉพาะ โดยมีจุดมุงอยูที่วาโครงการนี้ตองการที่จะสรางผูนําโรงเรียนและผูน ําการศึกษาใน
อนาคต เพราะฉะนัน้ ความจําเปนในการพัฒนาตองมีการอภิปรายกันเปนรายบุคคลเพิ่มเติม
จากการพัฒนาปกติ ทั้งนี้เพื่อใหครูในโครงการทุกคนมีระสบการณอยางหลากหลายและอยาง
ลึกซึ้ง ตรงตามความคาดหวังของครูในโครงการและของโรงเรียนทีค่ รูคนนัน้ สอนอยู
ความจําเปนในการพัฒนาครูในโครงการตองมาคูกับความจําเปนในการปฏิบัติงาน
ประจําวัน หรือผานทางการพัฒนาวิชาชีพซึ่งจัดโดยโรงเรียน และสํานักงานการศึกษาสวนทอง
ถิน่ สําหรับครูทกุ คน ซึ่งครูในโครงการนี้จะมีโอกาสเขารวมดวย
งบประมาณสําหรับการฝกอบรมวิชาชีพของครูในโครงการนั้นจะเปนงบประมาณ
ฝกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมสําหรับครูในโครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู าแต
ํ ละป ซึ่งจะสงมาให
ทีโ่ รงเรียนเปนประจํา เพื่อฝกอบรมครูในโครงการตามที่ไดตกลงกันไวโดยเฉพาะ
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ครูในโครงการและโรงเรียนคงจะตองรวมกันเพื่อเสาะหาวาหนวยงานฝกอบรม
หนวยใดทีจ่ ะไดประโยชนสงู สุด และชี้บงโอกาสในการพัฒนาซึ่งควรจะมีอะไรมากไปกวาการ
ฝกอบรมครูประจําชัน้ ธรรมดา การฝกอบรมไมมีขีดจํากัดและจะไดรบั การสนับสนุนอยางเต็ม
ที่สําหรับครูในโครงการนานเทานานที่ผลการอบรมนั้นกอใหเกิดผลลัพธที่มีคุณภาพและการ
พัฒนาอยางสูงสุดสําหรับนักเรียนและครูที่เกี่ยวของ

11. ภาระงานของครูในโครงการ
ผลตอบแทนที่ครูในโครงการจะใหแกภาคการศึกษาคือ ครูในโครงการจะใชทกั ษะ
พลังงาน และความจริงจังในระดับโลกปฏิบตั งิ านใหกบั ระบบการศึกษา ในขัน้ แรกครูในโครง
การจะสรางผลงานในระดับหองเรียนและในระดับโรงเรียนซึง่ ตนเองสอน จากนั้นจะกาวออก
ไปชวยเหลือในวงกวางในขณะที่ครูโครงการเลื่อนฐานะและตําแหนงขึ้นเปนผูนาในวงการ
ํ
ศึกษา
ภาระการสนับสนุนซึง่ จะใหแกครูในโครงการนัน้ จะใหในดานการพัฒนา เชน ทาง
ตําแหนงงาน ซึ่งครูทางในโครงการตองตอบแทนดวยการใหความจริงจังแกการปฏิบัติงานยิ่ง
ขึน้ ดังตอไปนี้
1. หนวยงานตรวจสอบครูจะไดรบั การขอรองเกีย่ วกับขอจํากัดของชั่วโมงทํางาน
ของครูในโครงการนัน้ ใหลดหยอนชัว่ โมงสอนลงไปบาง
2. ครูในโครงการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงจังในการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียน
3. ครูในโครงการตองเขารับตําแหนงงานที่มีความทาทายอยางสูงและตองปฏิบัติ
งานใหไดผลดี ใหเกิดการพัฒนาแกนักเรียนและโรงเรียนในทุกระดับที่ตัวเองเขาปฏิบัติงาน
4. การทีจ่ ะคงอยูเ ปนครูในโครงการตอไปนัน้ ครูในโครงการทุกคนตองรักษาผล
การปฏิบตั งิ านใหอยูใ นระดับความเปนเลิศ

12. ตําแหนงงานของครูในโครงการ
เมือ่ ครูในโครงการผานการประเมินแลว ครูในโครงการตองรับภาระงานเพิ่มมาก
ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกับตําแหนงงานของตน การกําหนดงานจากสวนกลางจะลด
นอยลงไป ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการแสดงใหเห็นวาครูเหลานีไ้ ดผา นประตูการเขาสูค วามเปนครูผนู ํา
อยางเต็มที่
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนายั
ํ งคงดําเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโอกาส
การพัฒนาวิชาชีพของครูในโครงการตามทีก่ ําหนดไวในโครงการตอไป เพื่อเปนการชี้บงวา
ใครจะเปนผูน าทางการศึ
ํ
กษาในอนาคต
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ครูในโครงการที่จะมุงขึ้นไปสูฐานะครูอาวุโสควรจะสามารถเขาดํารงตําแหนงนี้ได
ทันทีทนั ใดทีผ่ า นการประเมินแลว
ครูในโครงการซึง่ มุง ไปสูก ลุม ผูน ํา จะไดรบั การสนับสนุนใหไปเรียนโมดูลสําหรับ
ภาวะผูนําตั้งแตแรกเริ่ม
เมื่อไดรับตําแหนงครูอาวุโสหรือตําแหนงผูนําในโรงเรียนแลวก็ถือวาครูในโครง
การเรงรัดพัฒนาครูผนู านี
ํ ไ้ ดเรียนสําเร็จจากโครงการอยางสมบูรณ
ครูในโครงการบางคนอาจจะไมรบั งานสอนเปนงานของชีวติ ตอไป ครูเหลานี้อาจ
จะตองการเขาไปสูต ําแหนงงานอื่น ๆ ในภาคการศึกษาหรือนอกภาคการศึกษาก็ได ดังนี้
1. ครูในโครงการอาจจะใชเวลาวางจากงานสอนไปทําอยางอื่นที่ตัวเองสนใจและ
ไดประสบการณกวางขวางยิ่งขึ้น แลวอาจจะกลับมาสูงานสอนใหมอีกได
2. ครูในโครงการบางคนอาจจะเลือ่ นตําแหนงขึน้ สูงสุดในวิชาชีพของตน เชน เปน
ครูใหญหรือครูอาวุโส เสร็จแลวนําประสบการณทต่ี นไดรบั ในตําแหนงนี้ไปสูอาชีพอื่น หรือไป
สูงานดานการจัดการก็ได
3. ครูในโครงการบางคนอาจจะตองการจะสอนเพียงระยะเวลาหนึง่ ก็เปนได
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนาไม
ํ ขัดของถาหากครูในโครงการตองการจะเปลี่ยน
งาน โครงการจะทํางานในวงกวางเพื่อเปลี่ยนทักษะของครู เชน ทักษะทางภาวะผูนาํ การสื่อ
สาร การแกปญหา การบริหารตนเอง ซึ่งเปนทักษะของงานสอนใหไปสูงานอื่นได การเคลื่อน
ยายจากระบบโรงเรียนและระบบบริการการศึกษาไปสูระบบสังคมในวงกวางจะเปนการเสริม
สรางความผูกพันระหวางครูกับระบบภายนอกของโรงเรียนเปนการชวยยกฐานะวิชาชีพครูให
สูงขึ้นอีกดวย และขณะเดียวกันจะเปนการสงเสริมใหผูซึ่งมีศักยภาพสูงเขามาสูอาชีพครู โดย
มองเห็นวาวิชาชีพนี้แผขยายออกไปในวงกวาง และมีตําแหนงงานมากมาย

13. การจัดการโครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนํา
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผนู ํานั้นตองบริหารและควบคุมจากสวนกลาง โดยมีโรง
เรียน หนวยงานฝกอบรมตาง ๆ และสํานักงานการศึกษาทองถิ่นรวมกันดําเนินงานดังตอไปนี้
1. การสรรหา การประชาสัมพันธ และกระบวนการคัดเลือก
2.การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูในโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมที่กําลังศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา และครูประจําการ
3. ขอตกลงเกี่ยวกับงานตาง ๆ ทีค่ รูในโครงการจะปฏิบตั ทิ โ่ี รงเรียนและตําแหนง
ทีส่ งู ขึน้ ไปของครูในโครงการ
4. การติดตามเพือ่ ประเมินการปฏิบตั งิ านของครูในโครงการ และกระบวนการซึง่
ครูในโครงการบางคนอาจจะออกจากโครงการไป
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ในเมื่อโครงการเพิ่งเริ่มตน เพราะฉะนัน้ การจัดการตองดําเนินการโดยกระทรวง
การศึกษาและการมีงานทํา ในระยะเวลาตอไป เมื่อโครงการนี้ไดพิสูจนแลววากอใหเกิดการ
ปฏิรูปการสอนและฝงรากแนนแลว กระทรวงการศึกษาอาจจะถอยออกไประยะหนึ่ง และตอง
พิจารณากันตอไปวา
ความสัมพันธระหวางครูในโครงการและวิทยาลัยภาวะผูน ําทางการ
ศึกษาจะเกี่ยวของกันอยางไร เมื่อทั้ง 2 รายการนีไ้ ดจดั ตัง้ เรียบรอยแลว

14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนําเปนโครงการที่จะตองใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศในทางการศึกษาเปนอยางมาก
และการประชาสัมพันธนน้ั คงจะตองแจงแกครู
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทีต่ อ งการจะเปลีย่ นอาชีพเขามาสูโ ครงการวา ถาหาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมควรจะใชอินเตอรเนทโยงใยกับโครงการตั้งแตการสมัครเปนตนไป
โครงการจะตองใชสารสนเทศเทคโนโลยีตลอด และทุกครัง้ ทีเ่ ห็นวามีประโยชน ดังนี้
1. สารสนเทศเทคโนโลยีนจ้ี ะใชประโยชนในการบริหารโครงการ
2.จะมีประโยชนตอ ครูในโครงการเมือ่ มีการตัง้ เครือขายเพือ่ การฝกอบรม และการ
เรียนรูว ธิ สี อนทีด่ ที ส่ี ดุ
ประการแรกคงตองใหครูในโครงการทุกคนมีคอมพิวเตอรสว นบุคคลประเภท lap
top และสามารถติดตอกับอินเตอรเนทได การบริหารโครงการนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
บทบาทดังตอไปนี้
1. ใชในการพิมพหลักสูตรไวในอินเตอรเนท
2. จัดการกับกระบวนการสมัครโดยใชสอ่ื อิเล็คทรอนิกส
3. จัดการกับการสื่อสารระหวางครูในโครงการ โรงเรียน ฝายการบริหารโครงการ
รวมทั้งกระบวนการประชาสัมพันธและตกลงกับโรงเรียนเพื่อหาตําแหนงใหแกครูในโครงการ
การจายคาฝกอบรมและการสนับสนุนใหกับครูในโครงการ เปนตน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะใชในการสนับสนุนครูในโครงการทุกคนในการพัฒนา
1. พัฒนา Web Site สําหรับครูในโครงการและครูอื่น ๆ เพือ่ สนับสนุนใหเกิดเครือ
ขาย เกิดการกระจาย เกิดการทํางานแบบรวมมือ และโยงใยครูในโครงการเขา กับงานวิจัย
งานการสอนที่ดี และโอกาสในการพัฒนาตาง ๆ
2. เพื่อสํารวจศักยภาพของนวัตกรรมตาง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูทางไกล และการดําเนินงานโครงการสวนบุคคล และโครงการความรวมมือในระหวาง
ภาคฤดูรอ นและกับครูพเ่ี ลีย้ ง

✺✺✺✺✺✺✺✺✺
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