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วิชาการ
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เทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรมเฉพาะตําแหนงงาน แลวยังมีหัวขอใหม ๆ เขามา
อีก เชน การสอนเด็กคนเขาเมือง การสอนเด็กยากจน ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ
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วิทยาการ จึงเปนที่นาสนใจมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดให
สํานักงานปฏิรปู วิชาชีพครู แปลและเรียบเรียงพิมพออกมาเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรตอ
ไป
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การฝกอบรมครูประจําการในสหภาพยุโรป
บทนํา
ภูมหิ ลัง ตั้งแตสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ประเทศในสหภาพยุโรป
ตองเผชิญกับความทาทายใหม ๆ สิ่งนี้เกี่ยวของกับชีวิตของครูเมื่อมองไปขางหนาจะพบความ
หลากหลายในดานภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ความยากจน ความรุนแรงในโรงเรียน
และอัตราการวางงานคอนขางสูง ทุกประเทศในสหภาพยุโรปมีความเปนกังวลในการจัดการศึกษา
ซึ่งตองใหความคุมครองแกเด็ก ๆ จากการวางงานและจัดการใหประเทศชาติและภูมิภาคนี้ มี
ความไดเปรียบในทางเศรษฐกิจในโลกซึ่งมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
ในบริบทเชนนี้ทุกรัฐกําลังตรวจสอบความสามารถของระบบการศึกษาในดานการ
แนะแนวการศึกษา ในดานคุณภาพ ทั้งในภาพรวมและแกเด็กเปนรายบุคคล ความหลากหลาย
ของนักเรียน ทําใหครู และการปฏิบัติหนาที่ของครูเปลี่ยนจุดเนนจากการสอนมาเนนการเรียน ซึง่
ตองอาศัยกิจกรรมเสริมสติปญญาของเด็กเปนพื้นฐาน ดังนั้นการฝกหัดครูควรจะไดรับการตรวจ
สอบเพราะเปนพื้นฐานของคุณภาพการศึกษา
ในระหวางทศวรรษ 2493 ซึ่งเปนระยะที่มีการปฏิรูปในสหภาพยุโรป ทําใหการ
ศึกษาภาคบังคับขยายมากขึ้น มีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น การปฏิรูปโครงสรางการศึกษา
ภาคบังคับ ในระหวาง พ.ศ. 2518-2528 มีแนวโนมทีส่ าคั
ํ ญ 2 ประการที่กระทบการพัฒนาการ
ฝกหัดครู นั่นคือ มีความจําเปนที่จะตองสังเคราะหการปฏิรูปซึ่งไดกระทํามากอนแลว และตองมี
การประเมินลําดับความสําคัญทางการศึกษาอันเนื่องมาจากการเพิ่มของเทคโนโลยี การฝกอบรม
ครูประจําการตองตอบสนอง ตอความเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นทั้ง 2 ประการ ในขณะเดียวกันการ
ขยายการศึกษามีความจําเปนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการมีมติ สิ ําคัญใหม ๆ ปรากฏขึ้น
ซึ่งนําไปสูการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอดชีวิต
คําจํากัดความ
พ.ศ. 2529 เกิดความคิดวาการฝกอบรมครูในสถาบันการฝกหัดครูเพียงครั้ง
เดียวไมเพียงพอสําหรับการเปนครูตลอดชีวิต การฝกอบรมครูประจําการมองวาเปนกระบวนการ
ระยะยาวและเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตอเนื่อง ปจจุบันแนวความคิดนี้ไดรับการรับรูอยางเต็มที่
และมีความซับซอนยิ่งขึ้น กระบวนการฝกอบรมครูในบางประเทศ เชน เยอรมัน นอรเวย ไอซ
แลนด ไดแยกการฝกอบรมออกเปนการฝกอบรมตอเนื่องและการฝกอบรมเพิ่มเติม บางประเทศ
รวมอยูในโปรแกรมเดียวกัน

วัตถุประสงคของการฝกอบรมครูประจําการ
ทุกประเทศในสหภาพยุโรปมีความเห็นสอดคลองกันวา มีความจําเปนที่จะตอง
รักษาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและสงเสริมนวัตกรรมตาง ๆ และตระหนักวาการฝกอบรม
ครูประจําการมีสวนทําใหบรรลุเปาหมาย การฝกอบรมครูประจําการ เปนตัวกระตุนใหมีการปรับ
ตัวอยางตอเนื่องซึ่งจําเปนตองกระทําเปนระบบพลวัตร ระบบการศึกษาตองมีการปรับปรุงเชนกัน
แทบทุกประเทศในสหภาพยุโรปมีความเห็นสอดคลองเกี่ยวกับ วัตถุประสงคของการฝกอบรมครู
ประจําการ ซึ่งอาจจะแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้
1. การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพของ ครู โดยทั่วไปแลวประเทศสมาชิกจะเนนวัตถุ
ประสงคขอนี้ ซึ่ง มุงที่จะปรับปรุงทักษะวิชาชีพและความสามารถของครูโดยวิธีการ
1.1 ปรับปรุงความรูพื้นฐานและทักษะการสอนในวิชาตาง ๆ ใหทนั สมัย
2.2 เรียนรูท กั ษะใหม
2.3 เรียนรูวิธีสอนวิชาเฉพาะ
2.4 เรียนรูว ธิ ใี หมและสือ่ การสอนใหม
2. ปรับปรุงคุณภาพของระบบการศึกษา การศึกษาที่จัดใหแกเด็ก ปรับปรุงโรงเรียน
และปรับปรุงเทคนิคการสอนของครู วัตถุประสงคขอนี้ ทุกรัฐเห็นชอบดวย จะตองมีการปรับปรุง
ทักษะดานวิชาครู สังคม และจิตวิทยาของครู โดยวิธีการดังนี้
2.1 สง เสริม สหวิทยาการ และการพัฒนาทีมงาน
2.2 สง เสริมนวัตกรรม
2.3 ฝกอบรมครูในดานการจัดการโรงเรียน จัดการหองเรียนและการแกปญหา
2.4 นําลําดับความสําคัญทางการศึกษาและดานวิชาครูไปปฏิบัติ
2.5 พัฒนาทักษะในดานการจัดการมนุษยสัมพันธ
3. ความรูเกี่ยวกับสังคมและสภาพแวดลอม ทุกรัฐจะรวมวัตถุประสงคขอนี้เขาไวในการ
ฝกอบรมครูประจําการ
กลุมที่รวมขอนี้เขาไวในวัตถุประสงคนั้นมีความพยายามที่จะปรับปรุง
ความสัมพันธระหวางโลกของการศึกษากับสังคมโดยทั่วไปโดยวิธิการดังนี้
3.1 สง เสริมความสัมพันธกับภาคธุรกิจ
3.2 นําระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจเขามาใกลกันยิ่งชึ้น
3.3 สง เสริมการเรียนเศรษฐศาสตรและปจจัยทางสังคมซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของเยาวชน
3.4 สนับสนุนการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
แตละรัฐใชหลายวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมาย แตขึ้นอยูกับสภาพทางสังคม ประวัติ
ศาสตรและวัฒนธรรมของแตละประเทศ เพราะวาสิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของธรรมชาติและ
ลักษณะพิเศษของระบบการศึกษาของแตละประเทศ

เนื้อหาในเอกสาร
เอกสารฉบับสมบูรณไดศึกษาประเทศตาง ๆ ในสหภาพยุโรปจํานวน 15
ประเทศ แตในเอกสารแปลนี้ไดนามากล
ํ
าวไว 7 ประเทศเทานั้น เพราะประเทศเหลานี้ใหเนื้อหาที่
คอนขางสมบูรณและมีสวนรวมในเครือขายอินเตอรเน็ตของสหภาพยุโรป เนื้อหาเหลานี้แบงออก
ไดเปน 4 สวนคือ
1. สรุปโครงสรางการฝกอบรมครูประจําการในระดับกอนประถมศึกษา ประถม
ศึกษา มัธยมตน และมัธยมปลาย
2. การฝกอบรมครูประจําการที่นาไปสู
ํ การไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม
3. การวิเคราะหการปฏิบัติ รูปแบบและเนื้อหาของการฝกอบรมครูประจําการ
4. บรรยายลักษณะการฝกอบรมในแตละประเทศรวมทั้งนําเสนอการฝกหัดครู
กอนประจําการบางเล็กนอยเพื่อใหเกิดความเขาใจในขั้นตน
นิยามศัพท
เพื่อใหเกิดความเขาใจเอกสารฉบับนี้ จึงขอนิยามศัพทที่เปนหัวขอในเอกสาร
ฉบับนี้ ดังตอไปนี้
1. การฝกหัดครู หมายถึง ระยะเวลาของหลักสูตรการฝกหัดครู เพือ่ ทําการสอน
แตละระดับ เชน สอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนตน
2. การฝกอบรมครูประจําการ หมายถึง การฝกอบรม จัดใหแกบุคลากรครู และ
ผูบริหารสถานศึกษา
3. กฎหมายและวัตถุประสงค หมายถึง กฎหมายทีใ่ หอานาจการฝ
ํ
กอบรมครู
ประจําการ สวนวัตถุประสงค หมายถึง วัตถุประสงคของการฝกอบรมครูประจําการ ตามทีก่ ําหนด
ไวในกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสัง่ ทีเ่ กีย่ วของ
4. หนวยงานเกี่ยวกับการฝกอบรมครูประจําการ หมายถึง หนวยงานที่รับผิด
ชอบตอการฝกอบรมครูประจําการ อาจจะเปนหนวยงานตนสังกัด สํานักงาน ผูตรวจการศึกษา
หรือโรงเรียนเอกชนก็ได
5. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม หมายถึง สิทธิที่ครูแตละคนเขารับการฝกอบ
รมครูประจําการตามจํานวนวันที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
6. การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ หมายถึง การฝกอบรมที่ใหคุณสมบัติเพิ่ม เชนได
ปริญญาบัตรไดใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร ไดเลือ่ นตําแหนง ไดเลื่อนเงินเดือนหรือไดคุณสมบัติ
ทําหนาที่เพิ่มเติม เปนตน
7. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการฝกอบรม อาจจะประเมินที่หนวย
งานการฝกอบรมหรือประเมินการสอนของผูเขารับการฝกอบรมที่โรงเรียนก็ได

8. หนวยงานฝกอบรมครูประจําการ หมายถึง หนวยงานที่ทาการฝ
ํ
กอบรมครู
ประจําการโดยตรง อาจจะเปนสถาบัน ศูนยการศึกษา โรงเรียนหรือบริษัทหรือฝกอบรมตนเองก็
ได
9. ครูฝก หมายถึง บุคลากรที่ใหการฝกอบรมครูประจําการ อาจจะเปนอาจารย
สถาบันอุดมศึกษา ผูตรวจราชการศึกษา ครูอาวุโส หรือผูเชี่ยวชาญจากองคกรภาคธุรกิจ
10. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบการฝกอบรม ชวงเวลาการฝกอบรม การสัมมนา
การฝกอบรมทุกวัน หรือระหวางวันหยุด เปนตน
11. เนือ้ หา หมายถึง เนื้อหาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของโรงเรียน
และผูเขารับการอบรม
12. การฝกอบรมครูประจําการ และการเคลื่อนยายของครู หมายถึง การไปเขา
รับการฝกอบรมในสถานที่ ในประเทศ หรือนอกประเทศ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวมีการ
ยายจากโรงเรียนเดิมไปทํางานที่อื่น มากนอยเพียงใด
13. สถิติงบประมาณและผูเขารับการอบรม หมายถึง งบประมาณที่ใชในการฝก
อบรมครูประจําการ และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
14. การปฎิรูป แนวโนม และปญหาปจจุบัน หมายถึง การปฎิรูปการฝกอบรมครู
ประจําการ แนวโนมการฝกอบรมครูประจําการในอนาคต และปญหาการฝกอบรมครูประจําการ
ในปจจุบัน

1. เบลเยี่ยม
1. การฝกหัดครู
1. การฝกหัดครูในระดับอนุบาลสําหรับเด็กอายุ 2– 6 ขวบ รับนักศึกษา
ทีส่ ําเร็จมัธยมปลายเขาเรียน ฝกอบรมในสถาบันการฝกหัดครู หลักสูตรใชระยะเวลา 3 ป รับ
ประกาศนียบัตรการสอน ระดับอนุบาล
2. การฝดหัดครูระดับประถมศึกษา สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป รับนัก
ศึกษาจบมัธยมปลาย ฝกอบรมในสถาบันการฝกหัดครู ใชหลักสูตรระยะเวลา 3 ป รับ
ประกาศนียบัตรการสอนระดับประถมศึกษา
3. การฝกหัดครูระดับมัธยมตนสําหรับเด็กอายุ 12-15 ป รับนักศึกษาที่
จบมัธยมปลาย ฝกอบรมในสถาบันฝกหัดครูหลักสูตรระยะเวลา 3 ป รับประกาศนียบัตรการสอน
ระดับมัธยมตน
4. การฝกหัดครูระดับมัธยมปลาย สําหรับเด็กอายุ 15-18 ป รับนัก
ศึกษาที่สําเร็จมัธยมปลาย ฝกอบรมในมหาวิทยาลัย ใชหลักสูตร 4-5 ป ไดรับปริญญาตรี สาขาใด
สาขาหนึ่ง และไดรับประกาศนียบัตรการสอนมัธยมปลายดวย
2. การฝกอบรมครูประจําการ
ชุมชนฝรั่งเศส
1. กฏหมายและวัตถุประสงค
ปจจุบันนี้มี เครือขายการศึกษา 3 เครือขาย ซึ่งรวมโรงเรียนในชุมชนฝรั่งเศส ทัง้ หมดไวดว ยกัน
แตละเครือขายจัดฝกอบรมครูประจําการอยางเปนอิสระ เครือขายเหลานี้คือ
1.1 เครือขายโรงเรียนของรัฐดําเนินการโดยรัฐบาลของชุมชนฝรั่งเศส
1.2 เครือขายโรงเรียนที่รับเงินชวยเหลือจากรัฐ โรงเรียนดําเนินการโดย
ชุมชนและจังหวัด
1.3 เครือขายโรงเรียนเอกชนที่ไดรับเงินชวยเหลือประจําดําเนินการ
โดยหนวยงานเอกชน สวนมากจะเปนหนวยงานทางศาสนา
เครือขายโรงเรียนของรัฐ ไดรับงบประมาณการฝกอบรมครูจากงบประมาณของ
รัฐแตเครือขายอื่น ๆ ใชทรัพยากรของตัวเอง
พ.ศ. 2532 ไดมีการอบรมครูประจําการเปนครั้งแรก โดยไดรับงบประมาณจาก
รัฐ จัดใหมีหนวยงานฝกอบรมครูประจําการสําหรับทุกเครือขาย
สภาชุมชนฝรั่งเศสไดออกระเบียบ เพื่อควบคุมการจัดระบบและการใหทุนการฝก
อบรมครูประจําการในเครือขายทั้งหมด คือ

1. ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดอบรมครูประจําการและการฝกอบรมครูใน
โรงเรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน คืออนุบาลและประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ และศูนยตาง ๆ
ซึง่ ใหความชวยเหลือดานจิตวิทยา การแพทยและสังคมแกนักเรียน
2. ระเบียบการฝกอบรมสําหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ จัดฝกอบรมครูที่
สอนในระดับการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาพิเศษและเจาหนาที่ในศูนยตาง ๆ ใน 3 ดาน คือ
ความรูในวิชาชีพครู เทคนิคและการปฏิบัติ การสอนทั่วไป ทักษะการสอน และการฝกอบรมดาน
มนุษยสัมพันธ
การฝกอบรมครูมัธยมศึกษาสายสามัญ มีวัตถุประสงคทั่วไปดังนี้
1.เพื่ อ สนั บ สนุ น การนําลําดั บ ความสําคั ญ ของการสอนและการศึ ก ษาไป
ปฏิบัติ
2.เพื่ อ ส ง เสริ ม การสอนซึ่ ง เหมาะกั บ การจั ด การมนุ ษ ย สั ม พั น ธ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อปรับความรูและทักษะวิชาชีพใหทันสมัยในยุคปจจุบัน
4. เพือ่ ใหไดรบั ทักษะใหมและทัศนะใหม ใหมคี ณ
ุ สมบัตสิ ําหรับทํางานใหม
5. เพื่อศึกษาปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของเยาวชน และวิธีการทํางานของครู
6.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีมและเพื่อพัฒนาโครงการ
และนําโครงการนั้นไปปฏิบัติในระดับโรงเรียน
7.เพื่อนําวิธีการสอนแบบสหวิทยาการไปปฏิบัติในโรงเรียนโดยใหครูรวมมือ
กันเปนทีม
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการฝกอบรมครูประจําการ
ทรัพยากรที่จัดใหการฝกอบรมครูจัดสรรใหกับเครือขายการศึกษาทั้ง
3
เครือขายในชุมชนฝรั่งเศส
งบประมาณแจกจายไปตามระดับและเครือขายของการศึกษาตาม
เกณฑที่กาหนด
ํ
เชน ตามจํานวนครู จํานวน ชัว่ โมงสอน และจํานวนนักเรียน
รัฐบาลของชุมชนฝรั่งเศสเปนผูกําหนดโครงรางของรายวิชาในเครือขายของ
โรงเรียนของรัฐและดําเนินการจัดการเองโดยตรง สวนในอีก 2 เครือขายนั้น รัฐบาลใหความเห็น
ชอบกับขอเสนอในการฝกอบรม หลังจากที่ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการเฉพาะกิจแลว
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว แตละเครือขายมีอิสระที่จะดําเนินการ ฝกอบรมของตนเอง

------------หมายเหตุ : ประเทศเบลเยี่ยมแบงออกเปนชุมชนพูดภาษาฝรั่งเศส และชุมชนพูดภาษาเฟลมมิช
แตละชุมชนมีสภาบริหารการศึกษาของตนเอง

การฝ ก อบรมครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจะจั ด ต า งออกไปอี ก หน ว ยงาน
ประสานงานไดจัดตั้งขึ้น ตั้งแต พ.ศ. 2535 หนวยงานนี้ตองเสนอหัวขอการฝกอบรมตอรัฐบาล
ตามวัตถุประสงคที่กลาวแลว
คณะกรรมการประสานงานจะทําหนาที่นิเทศกการฝกอบรมในชุมชนฝรั่งเศส
ทั้งหมด สภาในแตละพื้นที่รับผิดชอบการกําหนดหัวขอการฝกอบรมเพื่อใหสนองความตองการ
พิเศษซึ่งเกิดขึ้นในแตละทองถิ่น
แตละเครือขายการศึกษาสามารถจัดทํารายวิชาการฝกอบรม สามารถกําหนด
เปาหมายและวิธีการฝกอบรมไดอีกดวย ซึ่งจัดทําไดทุกระดับและทุกประเภทของการสอน
กิจกรรมการฝกอบรมครูทช่ี มุ ชนฝรัง่ เศสจัดมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ผูตรวจการศึกษารับผิดชอบตอวิชาตาง ๆ ผูตรวจแตละคนจะเลือกหัว
ขอที่จะดําเนินการ กําหนดวันฝกอบรมและตัดสินใจวาใครควรจะมีสวนรวมในกิจกรรม แผนการ
ฝกอบรม จะวางทุกครึ่งป
2. จัดโดยผูบริหาร ตั้งแต พ.ศ. 2534 เปนตนมาผูบริหารการศึกษาจะทํา
หนาที่กาหนดรายวิ
ํ
ชาการฝกอบรมเปนระยะ สําหรับกลุมพิเศษเชนผูตรวจการ ครูใหญ และครูซึ่ง
มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิรูป การอาชีวศึกษา หรืออาจจะจัดในหัวขอพิเศษเชน แนะนําวิธีการ
ทํางานในระดับมัธยมศึกษา เปนตน
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
การเขารับการฝกอบรมเปนกิจกรรมอาสาสมัคร
ครูทุกคนสามารถใช
ประโยชนจากการอบรมตั้งแตวันที่เขาทํางาน แมวาจะเปนการจางงานแบบชั่วคราวหรือถาวรก็
ตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนดไววา ครูมีสิทธิ์ไดรับการอบรมโดยเฉพาะครู
การศึกษาพื้นฐาน แตละปเปนเวลา 10 วัน
สถาบันการศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐ จะจัดใหมีการฝกอบรม 2-3
วัน สํานักผูตรวจการการศึกษาทองถิ่นเขารวมการฝกอบรมนี้ เปนการบังคับเพิ่มเติมจากสิทธิใน
การ ฝกอบรม 10 วันที่กลาวแลว ครูซึ่งเชารับการฝกอบรมในลักษณะนี้จะไมมีครูสอนทดแทน
นักเรียนถือวาเปนเวลาหยุดพัก
การฝกอบรมครูในชุมชนฝรั่งเศส ผูตรวจการทางการศึกษาอาจจะริเริ่มการ
ฝกอบรมได
และเชื้อเชิญใหครูเขามารับการอบรม การเขารับการอบรมในลักษณะนี้เปนการ
สมัครใจ
ปญหาเกี่ยวกับครูสอนทดแทนกฏหมายไมไดกลาวไว เพราะฉะนั้นแตละ
กรณีตองหาทางแกไขปญหาดวยตนเอง การฝกอบรมสวนมากจะใชเวลาระหวาง 1- 5 วัน ตา
มกฏหมายไมจาเป
ํ นตองจัดครูมาสอนทดแทน การจัดครูสอนทดแทนจะกระทําเมื่อครูตองมาฝก
อบรมเปนเวลา 10 วันขึ้นไป อยางไรก็ตามไดมีการหาทางออกหลายวิธีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจัด

ครูสอนทดแทนและครูเขารับการอบรมไดดวย โดยเฉพาะวันเขารับการฝกอบรม อาจจะใชเวลาที่
ครูคนนั้นไมตองสอน หรืออาจจะแบงนักเรียน ไปเรียนในชั้นอื่นได
4. การฝกอบรมเพือ่ คุณสมบัตแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ
การฝกอบรมครูประจําการทั่วไปไมนําไปสูการมีผลประโยชนในดานการเพิ่มเงิน
เดือนหรือการเลื่อนตําแหนง หรือไดรับปริญญา
การประเมินผล
ปจจุบันนี้ สํานักผูตรวจการศึกษามีภาระรับผิดชอบแตผูเดียวในการประเมินกิจ
กรรมการฝกอบรม คือ
1. ใหสํานักผูตรวจการศึกษาประเมินการฝกอบรม ตรวจสอบการมาทํางานและ
ตรวจสอบการใชทุนสนับสนุนในการอบรม
2. ใหผูเขารับการอบรมและครูฝกกรอกแบบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการอบรมทุก
ครั้ง
5. หนวยงานฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
การฝกอบรมครูประจําการสวนมากจะจัดในโรงเรียนในแตละระดับของการ
ศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานที่ที่จะดําเนินการสอนและอุปกรณจําเปนตอการดําเนินการสอน เชน
คอมพิวเตอร หรือหองทดลอง
ศูนยการฝกอบรมครูประจําการและการสอนตนเองในชุมชนฝรั่งเศสจะเปด
รายวิชาการฝกอบรมในระดับกาวหนาสําหรับครูในเครือขายของตน ครูผซู ง่ึ มาทํางานที่ศูนยนี้จะมี
โอกาสเขาถึงเอกสารตาง ๆ อยางมากมายและไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานซึ่งถูกสงมา
ประจําการเพื่อควบคุมกิจกรรมเหลานี้
ศูนยจัดการสัมมนาและฝกอบรมดวยความรวมมือกับ
สํานักผูตรวจการศึกษาดวย เมื่อครูขอรองมา ครูผูฝกก็อาจจะไปทําการฝกที่โรงเรียนของครูเหลา
นั้นได
ศูนยอื่น ๆ จัดกิจกรรมทางดานการศึกษาหลากหลายออกไป และรับเปน
สถานที่ฝกอบรมโปรแกรมและรายวิชาตาง ๆ หลากหลายอีกดวย
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการจัดอบรมรายวิชาเหลานี้
และจัดในสถานที่ของตนเอง
การจัดรายวิชาอบรมโดยตนเองนั้น บางครั้งก็ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท
หางรานตาง ๆ ดวย
ครูฝกจะเปนครูผูซึ่งไดรับการอนุมัติใหมาทํางาน หรืออาจจะเปนผูตรวจการ
หรือเปนคณาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา หรืออาจจะเปนตัวแทนจากภาคเอกชนและหนวยงาน
การจางงานซึ่งมีความรูพิเศษในสาขานั้น ๆ เชน เทคโนโลยีใหม ๆ

6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
ระยะเวลาของการฝกอบรมแตละวิชาแตกตางกันออกไป โดยทัว่ ไปแลวการ
จัดวิชาอบรมนั้นมักจะจัดในระหวางระยะปดภาคเรียน เวลาที่ใชในการฝกอบรมอาจจะใชเวลา 1
วัน ถึง 1 สัปดาห ปจจุบันนี้ ไมมีระบบการถายโอนหนวยกิตจากการฝกอบรมครูประจําการในชุม
ชนฝรั่งเศส
เนื้อหา
กิจกรรมการฝกอบรม ครอบคลุมเนื้อหาอยางหลากหลาย ขอยกตัวอยาง 13
รายการ ซึ่งมักจะอบรมกันบอย ๆ เชน การเรียนรูในรูปวัฎจักรและการสอนสหวิทยาการ กิจกรรม
ดานกลามเนื้อ วิธีการเรียนรู วิธีการประเมินผล วิธีการสอนแบบสหวิทยาการ การปฎิรูปการฝก
อบรมอาชีวศึกษา การใชโสตทัศนะ บูรณาการมิติทางการศึกษาของสหภาพยุโรป ปญหาการแสดง
ออกและความสัมพันธระหวางบุคคล การสื่อสาร การบริหารเวลา การบริหารและการจัดการการ
เงินสําหรับครูใหญ หลักการและเนื้อหาวิชาเฉพาะในหลักสูตร
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
กิ จ กรรมการฝ ก อบรมครู ป ระจําการหลายรายการได บู ร ณาการเข า ไปใน
โปรแกรมของสหภาพยุโรป เชน กิจกรรมของโครงการ PETRA ไดนารู
ํ ปกระบวนการฝกอบรมมา
ใช สําหรับครูฝกและสําหรับผูแนะนําโดยมีจุดเนนอยู 6 หัวขอ คือ การเคลื่อนยายอยางอิสระของ
คนงาน มิตวิ ฒ
ั นธรรมสัมพันธ ตลาดแรงงาน การศึกษาและการฝกอบรม การวิจัยในเรื่องแหลง
ของขอมูลและการแนะแนวการฝกอบรม ที่ปรึกษากิจกรรมของโปรแกรม LINGUA จัดการฝก
อบรมสําหรับครูที่สอนภาษาเชน อบรมภาษาดัชในเมืองแมสทริก และภาษาสเปนในเมืองแมดริด
เปนตน
ผูที่ไดทุนเขารับการอบรมโปรแกรมการศึกษาดูงาน ARION และโปรแกรม
แลกเปลี่ยนครู TEX จะไดรับ ขอมูลตาง ๆ กอนที่จะเดินทางไปฝกอบรม เพื่อชวยใหสามารถ
บูรณาการการเคลื่อยยายกับการฝกอบรมของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แลว ระบบการใหทุนซึ่งอนุมัติโดยสภาของยุโรป ทําใหครูสามารถ
ไดรับการฝกอบรม ในหลาย ๆ สาขาวิชา
8. สถิตงิ บประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
งบประมาณซึ่งจัดและเงื่อนไขการจัดสรรทุนมีสวนทําใหกิจกรรมในการฝก
อบรมครูเพิ่มเปนอยางมาก
ทุนซึ่งจัดใหการฝกอบรมครูประจําการ คิดเปนประมาณ 0.12 % ของคาใช
จายปจจุบันของการศึกษาแตละระดับ แตละป งบประมาณ 53.5 ลานบาท จัดใหกับการศึกษาพื้น
ฐาน 160.5 ลานบาท จัดใหแกระดับมัธยมศึกษาในป พ.ศ. 2536 เพราะฉะนั้นจึงสามารถฝก
อบรมครูไดประมาณ 12,000 คน

9. การปฏิรปู แนวโนมและปญหาปจจุบนั
การฝ ก อบรมครู ป ระจําการในชุ มชนฝรั่ง เศสได รับการพัฒนาอยางรวดเร็วใน
เร็วๆ
นี้
ซึ่งกําหนดใหมีกิจกรรมอยางหลากหลาย ในแตละระดับ
ในแตละประเภทของการศึกษา แตก็กอใหเกิดความไมกระจางแจงในวัตถุประสงค
ชุมชนเฟลมมิช
1. กฏหมายและวัตถุประสงค
สภาชุมชนเฟลมมิช เปนผูใ หคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการ ประสานงานและ
ให ง บประมาณการฝ ก อบรมครู ป ระจําการและบุ ค ลากรในศู น ย จิ ต วิ ทยาการแพทย แ ละสั ง คม
กําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาและนิยามวาการฝกอบรมครูประจําการเปนกลุมของกิจกรรมซึ่งให
การฝ ก อบรมพื้ น ฐาน ขยายและเสริ ม เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง สั ง คมและนโยบายการศึ ก ษาให เ ป น
ปจจุบัน
อีกสวนหนึ่งซึ่งถือวาเปนการอบรมครูประจําการ คือรายวิชาระดับสูงและการ
ฝกอบรมเปนระยะในบริษัท ซึง่ ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสปรับปรุงและขยาย
ทักษะ
วิชาชีพของตน
และเพิ่มความรูของตนโดยการติดตามความรูในสภาพแวดลอมการทํางาน
จริง ๆ ดวยวิธนี ้ี การศึกษาซึ่งจัดที่โรงเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงอยางรวด
เร็วในโลกของงานได
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการฝกอบรมครูประจําการ
หนวยงานทางการศึกษาเปนผูจัดการฝกอบรมครูประจําการซึ่งอาจจะจัดตั้ง
องคกรไมหวังผลกําไร มาทําการฝกอบรม จัดโดยสภาการศึกษา จัดโดยชุมชน จัดโดยสมาคม
สําหรับการฝกอบรมครูประจําการโดยไมหวังผลกําไรในโรงเรียนที่ไดรับทุน
จัดโดยหนวยงาน
ของ
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
ครู มีสิท ธิ เ ข า รั บ การฝ ก อบรมครู ป ระจําการ แต ไ ม เ ป น การบั ง คั บ ตามกฏ
หมาย ครูเขารับการฝกอบรมระยะสั้นจะไมมีครูมาสอนทดแทน ถากิจกรรมจัดในระหวาง ชัว่ โมง
สอน ครูใหญตองดําเนินการใหการเรียนการสอนเปนไปตามตารางสอน อยางไรก็ตามโรงเรียน

------------------------หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เบลเยี่ยมฟรังเทากับ 1.07 บาท (18 ตุลาคม 2542)

จังหวัดและของชุมชนของโรงเรียนเอกชนที่ไดรับทุน หนวยงานทางการศึกษาแตละหนวยมักจะมี
ศูนยการฝกอบรมครูประจําการจํานวนหนึ่ง ตั้งอยูตามอําเภอตาง ๆ ของพื้นที่ อาจจะเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเชนการศึกษาพิเศษ เปนตน
อนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาถาหากครูตองไปรับการฝกอบรมระยะสั้น จําเปนตองมีครูสอน
ทดแทนทันทีถาหากวาโรงเรียนประถม หรืออนุบาล เหลานัน้ มีเพียง 2-3 ชั้นเรียน ประการแรก
หาจากครูซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อสํารองหรืออาจจะมาจากครูสอนชั่วคราวได
ครูซึ่งเขารับการอบรมระยะยาวอาจจะมีครูมาสอนทดแทนได ครูมาสอนทด
แทนจะตองหาจากเพื่อนครู หรือครูชึ้นบัญชีรอบรรจุ ถาหากไมมีก็อาจจะจางครูสอนชั่วคราวมาทํา
การสอนทดแทนได
4. การฝกอบรมเพือ่ คุณสมบัตแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ
การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ ครูผูซึ่งเขารับการอบรมระยะยาว ตองมีเงื่อนไข
หลายประการจึงจะไดรับประกาศนียบัตรการฝกอบรม และมีผลดีเมื่อใชประกอบในการสมัคร
ตําแหนงที่สูงขึ้นไป
ครูซึ่งเขารับการฝกอบรมโดยปกติจะไมไดรับผลประโยชนในการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนหรือในการเลื่อนตําแหนง คาใชจายในการเดินทางในบางกรณี และคาใชจายในการเขารับ
การฝกอบรม อาจจะเบิกทดแทนได
การประเมินผล
ทีมงานจากภายนอกซึ่งโยงใยกับคณะกรรมการการฝกอบรมครูประจําการทํา
หนาที่ประเมินโครงการการฝกอบรม และการทํางานของศูนย นอกจากนี้แลว การประเมินตนเอง
ภายในแตละโปรแกรมนั้น ตองดําเนินการดวย
ทีมการประเมินประกอบไปดวย เจาหนาทีเ่ ต็มเวลา 3 คน รับผิดชอบตอการ
ประเมินโครงการ ประสิทธิภาพของแตละโครงการประเมินโดยการใชมาตรฐานและดัชนีเฉพาะ
ผลของการประเมินจะรายงานประจําปตอคณะกรรมการการฝกอบรมครูประจําการ ครูซึ่งเขารับ
การฝกอบรม อาจจะไดรับการไปเยี่ยม ซึ่งรวมถึงการเขาสังเกตุการสอน และการสัมภาษณผทู ม่ี ี
สวนเกีย่ วของ เสร็จแลวจบลงดวยการประชุมรวมกันระหวางผูประเมินและครูที่เกี่ยวของ การแลก
เปลี่ยนระหวางการประเมินภายในและการประเมินภายนอกเปนการตรวจสอบสภาพการทั่วไปของ
โรงเรียน
5. หนวยงานฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
ทีมของครูฝกสวนมากประกอบไปดวย
ครูซึ่งใหมารับหนาที่เปนการ
ชั่วคราว อาจจะมีผูเชี่ยวชาญเขามารวมดวยแตวามาเปนบางครั้งบางคราวตามสัญญาที่ลงนามกัน

6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
โครงสรางทั่วไปของการฝกอบรมเปนลักษณะคลายแซนวิซ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
จะดําเนินการคูกันไปเปรียบเทียบกัน ในระยะแรกครูจะไดรับการฝกอบรมดานทฤษฎี เสร็จแลว
ตามดวยแบบฝกหัดนําไปปฏิบัติในชั้นเรียน ในระยะตอไปเปนเรื่องของการอภิปรายกลุมเกี่ยวกับ
ปญหาหรือผลประโยชน ในการนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ
การฝกอบรม มีทั้งรายวิชาระดับสูง การฝกอบรมในบริษัท และรวมทั้งการ
ศึกษาดูงานซึ่งจัดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย ระยะเวลาของรายวิชาระดับสูงและการฝก
อบรมเฉพาะงานนั้น จะพิจารณาจากขอตกลงระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อดูวามีความสัมพันธกับวัตถุ
ประสงคที่กําหนดหรือไม
การฝกอบรมระยะสั้นในบริษัทจะใชเวลาอยางนอยที่สุด 5 วัน และมากทีส่ ดุ
9 วัน การอบรมระยะยาวจะใชเวลาอยางนอยที่สุด 2-6 เดือน ระบบการโอนหนวยกิตจากการฝก
อบรมไปใชในการศึกษาตอนั้นไมมี
เนื้อหา
เนื้อหาของการฝกอบรมครูประจําการจะปรับใหเหมาะกับการสอนแตละ
ระดับชั้น คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ยกเวนวิชาการในระดับอุดม
ศึกษา
กิจกรรมการฝกอบรมบางรายการจัดเฉพาะกลุม เชน ครูการศึกษาพิเศษ
หรือครูที่สอนเด็กคนเขาเมือง วิชาตอไปนี้ อาจจะนํามาสอนในการฝกอบรมครูประจําการได เชน
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน เชน คอมพิวเตอร การพัฒนาในอุตสาหกรรม การทํางานกับเด็ก
ซึ่งมีปญหาความยุงยากในการเรียน
การฝกอบรมโดยมีจุดเนนที่โรงเรียน การฝกอบรมการ
ทํางานเปนทีมสําหรับการจัดการโรงเรียน การฝกอบรมเพิ่มเติมในวิชาวิทยาศาสตร การปฎิรูป
การศึกษา วิธสี อน การฝกอบรมครูฝก ปญหาทางพฤติกรรมของเด็กการศึกษาพิเศษซึ่งมี
ปญหาในการเรียนรู การศึกษาสําหรับคนเขาเมือง ในมุมมองของสหวัฒนธรรม เปนตน
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการ
บางครั้งก็อาจจะบูรณาการเขากับ
โปรแกรมของสหภาพยุโรปเชนโปรแกรมการฝกอบรมดานภาษา LINGUA เปนตน
8. สถิตงิ บประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
ไมมตี วั เลขสถิตทิ น่ี า เชือ่ ถือไดเกีย่ วกับจํานวนผูเขารับการอบรม หรืออัตรา
ของโปรแกรมการฝกอบรม งบประมาณที่จัดใหการฝกอบรมแตละปประมาณ 246.1 ลานบาท
คิดเปนจํานวนประมาณ 0.11% ของงบประมาณการศึกษา ป พ.ศ. 2536

9. การปฏิรปู แนวโนมและปญหาปจจุบนั
การเตรียมการสําหรับการฝกอบรมครูประจําการ ครั้งตอไป มีสาระดังนี้
1. จัดทําโครงสรางเชื่อมโยงระหวางการฝกอบรมครูประจําการ กับการฝก
หัดครู สําหรับครูแตละสถานการณการสอน
2. ปรับอุปทานใหเหมาะกับอุปสงค ใหความเปนอิสระแกทองถิ่น และให
ความรับผิดชอบเพื่อสนองการศึกษาของทองถิ่น นั่นก็หมายถึง โรงเรียนแตละโรงและกลุมโรง
เรียน ตองเรียนรูที่จะชี้บงความจําเปนในการฝกอบรมครูประจําการของตน ดําเนินการติดตอโดย
ตรงกับ สถาบันการฝกอบรมครูประจําการ จากนั้นโรงเรียนสามารถกําหนดโปรแกรมการฝกอบ
รมใหสนองความตองการของตนเองได

2. เยอรมัน
1. การฝกหัดครู
1. การฝกหัดครูระดับอนุบาล รับผูสาเร็
ํ จจากระดับมัธยมศึกษาเขาเรียน
ตอ ฝกอบรมในสถาบันการฝกหัดครู หลักสูตรการฝกอบรมใชเวลา 3 ป โดยเรียนวิชาการ 2 ป
และ ฝกงานอีก 1 ป ทํางานในศูนยเด็กเล็ก ไมมตี ําแหนงเปนครู มีฐานะเปนผูดูแลเด็กเล็ก
2. การฝกหัดครูระดับประถมศึกษา รับผูสาเร็
ํ จระดับมัธยมศึกษาเรียน
ระยะแรกในสถาบันการฝกหัดครูโดยเรียน 6-8 ภาคเรียน เรียนวิชาการศึกษา วิชาการและวิชา
เลือก สวนระยะที่ 2 ใชเวลา 18-24 เดือน ทําการฝกประสบการณวิชาชีพ สอบรับใบ
ประกาศนียบัตรการเปนครูประถมศึกษาของรัฐ
3. การฝกหัดครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน รับผูสาเร็
ํ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา เรียนในสถาบันการฝกหัดครูหรือมหาวิทยาลัย ในระยะแรก 6-9 ภาคเรียน เรียนวิชา
การและวิชาครู ระยะที่ 2 ใชเวลา 18-24 เดือน ฝกประสบการณวิชาชีพครู สอบรับ
ประกาศนียบัตรการเปนครูมัธยมศึกษาตอนตน ของรัฐ
4. การฝกหัดครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับผูสาเร็
ํ จมัธยมศึกษา
เรียนในมหาวิทยาลัย การฝกหัดครูระยะแรก 8-10 ภาคเรียน จะเรียนวิชาการ และวิชาครู แต
ระยะที่ 2 ใชเวลา 24 เดือน ฝกประสบการณวิชาชีพครู สอบรับประกาศนียบัตรการเปนครูมัธยม
ศึกษาของรัฐ
2. การฝกอบรมครูประจําการ
กฏหมายและวัตถุประสงค
การฝกอบรมครูประจําการ มุงหวังที่จะรักษาและขยายสมรรถภาพทาง
อาชีพของครู ชวยใหครูสามารถดําเนินการสอนไดตามความตองการของสภาพปจจุบัน และเปน
การประกั น ว า โรงเรี ย นจะสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการให ก ารศึ ก ษาแก เ ด็ ก ได อ ย า งสมบู ร ณ
ใหครูไดเพิม่ พูน ขยายความรูและทักษะอันจําเปนตอการสอน
โดยวิธีนี้ครูสามารถปรับปรุงทักษะของตนใหทันสมัย ครูมีโอกาสได
เรียนทักษะการสอนใหม ๆ และมีความคุน เคยกับความรูใ หม ๆ ในวงการศึกษาและจิตวิทยา
นอกจากนี้แลวครูยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไปตามความกาวหนาของวิชาที่ตนสอน พรอมกับ
พัฒนาทักษะการสอนอันจําเปนตอการสอนของยุคปจจุบัน ในขณะเดียวกันชวยใหครูสนองตอบ
ความตองการในวิชาชีพซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูเสมอได การฝกอบรมครูประจําการมีความจําเปนตอ
การรักษาประสิทธิภาพของโรงเรียน และความสามารถของโรงเรียนที่จะนํานวัตกรรมและเนื้อหา
วิชาใหม ๆ มาปฏิบัติรวมทั้งวิธีการการจัดองคกรในระบบของโรงเรียนอีกดวย
การฝกอบรมเพิ่มเติมของครูมุงหวังที่จะใหครูสอนไดกวางขวางขึ้นและ
สามารถสอนวิชาเพิ่มเติมจากที่เรียนในสถาบันการฝกหัดครูไดอีก ขณะเดียวกันเปนการใหโอกาส

แกครูไดรับคุณวุฒิใหมที่จะนํามาใชในการสมัครรับตําแหนงการสอนอื่น ๆ ไดอีกดวย การฝก
อบรมครูประจําการเปนอํานาจของจังหวัด กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม ในแตละจังหวัด รับ
ผิดชอบการฝกอบรมครูประจําการ และนิเทศโรงเรียน ครูเปนขาราชการพลเรือนของกระทรวงฯ
จังหวัดสวนมากไดกาหนดเป
ํ
าหมายของการฝกอบรมครูประจําการไว
รายละเอียดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบการฝกอบรมครูประจําการ สิทธิในการสมัคร นโยบายการ
รับ การลาเพื่อศึกษาตอของครู และการอบรมครูประจําการจะกําหนดไวเปนกฏหมาย บางจังหวัด
ไดกําหนดเปาหมายพื้นฐานและภาระรับผิดชอบของการฝกอบรมครูประจําการเปนคําสั่งและเปน
หนังสือเวียน ครูมีภาระที่จะตองเขารับการฝกอบรมครูประจําการ และก็เปนภาระจํายอมของ
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมที่จะตองจัดใหอีกดวย
การฝกอบรมครูประจําการเพิม่ เติมสําหรับครูอนุบาล
ถือวามีความ
สําคัญมาก เพราะวาตองใชทักษะหลาย ๆ ดาน และมีงานหลาย ๆ ดานทีเกี่ยวของ การฝกอบรม
โดยตนเองและโดยสถาบันกระทําเพื่อรักษาและขยายขอบเขตทักษะวิชาชีพของผูดูแลเด็กเล็กเหลา
นี้ การฝกอยางมีระบบเพิ่มเติมจะทําใหผดู แู ลเด็กเล็กมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ ขึน้ และทําใหเพิม่ ความเชีย่ ว
ชาญในสาขาทางสังคมและการศึกษาโดยเฉพาะ เชน มีความสามารถในการสอนเสริมและการ
ศึกษาพิเศษ การใชดนตรีบาบั
ํ ด การสอนโดยใชดนตรีและเกมส และการตอตานยาเสพติด
เปนตน
กฏหมายหรือระเบียบที่เปนกฏหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการฝกอบรม
ครูประจําการและการฝกเพิ่มเติมสําหรับครูอนุบาลไมมีเพราะวาผูดูแลเด็กเล็กเหลานี้ไมไดมีฐานะ
เปนครู จังหวัดมีคาสั
ํ ่งและระเบียบการบริหารที่เกี่ยวกับผูดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะ และมีระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดโอกาสที่จะศึกษาตอ และการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญในระดับอาชีวศึกษาอีกดวย
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการฝกอบรมครูประจําการ
จังหวัดแบงการฝกอบรมครูประจําการออกเปน 3 ระดับ คือ สวนกลาง
ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น นอกจากนี้แลวการฝกอบรมครูประจําการยังทําไดภายในโรง
เรียนหรืออาจทําโดยตัวครูกไ็ ด
ทุกจังหวัดยกเวนเบอรลิน ไดจัดตั้งสถาบันของจังหวัดทําการฝกอบรมครู
ประจําการในสวนกลาง สถาบันดําเนินงานเปนอิสระ ขึ้นตรงตอกระทรวงการศึกษาและวัฒน
ธรรม สถาบันการฝกอบรมครูในสวนกลางมักจะเรียกวา สถาบันการฝกอบรมครูทางวิชาการ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับแตละจังหวัด สวนในเบอรลินการฝกอบรมครูประจําการจัดการโดยผูตรวจการโรงเรียน
หรือหนวยงานการฝกอบรมดานวิชาชีพและการกีฬา
ในระดับภูมิภาค ขึ้นอยูกับแตละจังหวัด การฝกอบรมครูประจําการจัดโดย
สถาบันของจังหวัด หรือโดยผูตรวจราชการโรงเรียนสวนกลาง
ในระดับทองถิ่น การฝกอบรมครูประจําการ เปนภาระรับผิดชอบของหนวย
งานผูตรวจการศึกษาในระดับลาง
โรงเรียนรับผิดชอบการจัดการฝกอบรมครูประจําการสําหรับครูทุกคนใน
โรงเรียนของตน

ในจังหวัดซึ่งมีสถาบันจังหวัดรับผิดชอบการฝกอบรมครูประจําการ สถาบัน
จะทําตลอดทั้งจังหวัด จึงไมมขี ดี จํากัดทางดานความรับผิดชอบ ในกรณีอื่นการฝกอบรมครูประจํา
การจัดในสวนกลางและระดับภูมิภาคตองประสานงานกับระดับจังหวัด เชน ตองมีการประชุมกัน
เปนประจํา หรือมีการสัมมนาในสายวิชาตาง ๆ โดยวิธนี ้ี การฝกอบรมครูประจําการจึงจัดเปน
เครือขายของความรวมมือกัน
การฝกอบรมครูประจําการระดับโรงเรียน จัดโดยแตละโรงเรียน ไดรับการ
สนับสนุนจากจังหวัดบางบางแหง ในการเตรียมการ การนําไปปฏิบัติ และการเสริมแรงจาก
สถาบันการฝกอบรมครูประจําการ หรือจากคณะกรรมการที่ปรึกษาของสํานักผูตรวจราชการโรง
เรียน
ในบางจังหวัดเนื้อหาและกําหนดการการอบรมในโรงเรียนตองนําเสนอตอ
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม ในบางจังหวัดสถาบันของจังหวัดรวมมือกับสํานักผูตรวจโรง
เรียนจัดโปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการได โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการสําหรับผูดู
แลเด็กเล็กจัดการโดยหนวยงานสวนกลาง เชน สมาคมผูสงเสริมสถาบันการศึกษากอนวัยเรียน
โบสก หรือองคการสวัสดิการคนงานเปนตน หรือจัดโดยสมาคมวิชาชีพและสหภาพการคา ผูจัด
รับผิดชอบจัดโปรแกรมการฝกอบรมของตนเอง
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
โดยหลักการแลว ครูในทุกจังหวัดจําเปนตองเขารับการฝกอบรมครู
ประจําการ ครูแตละคนไมจําเปนตองเขารับการฝกอบรมโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ
ยกเวนโปรแกรมจัดสําหรับครูบางกลุม เชน ครูใหญ
ภาระจํายอมและสิทธิในการเขารับการฝกอบรมครูประจําการสําหรับครู
มิไดผูกโยงอยูกับระยะเวลาการทํางานในระบบโรงเรียน
เกณฑในการรับเขารับการฝกอบรมครูประจําการกําหนดไวในเอกสาร
การฝกอบรมของโปรแกรมซึ่งจะพิมพโดยกระทรวงการศึกษาและวัมนธรรมหรือโดยสถาบันการ
ฝกหัดครู หรือโดยผูจ ดั โปรแกรมเชนนี้จะบอกไววาตองการกลุมเปาหมายกลุมใด เชน ครูในโรง
เรียนบางประเภทหรือบางระดับหรือครูสอนบางสาขาวิชา หรือครูจากบางภูมิภาคเปนตน
ครูทุกคนมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมครูประจําการ ถาหากวา
การเขามีสวนรวมนั้นมีประโยชนตองานที่ทาํ ถาหากจําเปนครูตองไดรับอนุญาต ไมตอ งสอน ให
เขารับการฝกอบรมและไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางการฝกอบรม แตละจังหวัดอาจจะมีกระบวน
การสมัครตางกัน การลาเขารับการฝกอบรมตางกัน และการใหความเห็นชอบโดยวิธีที่ตางกัน
ในทุกจังหวัดเมื่อครูตองการเขามีสวนรวมในการฝกอบรมในระหวาง
ชัว่ โมงสอน ครูตองสมัครเพื่อพนภาระจากหนาที่สอน ตามกฏแลวครูใหญหรือผูตรวจการที่รับผิด
ชอบตอโรงเรียน มีสทิ ธิใ์ หอนุญาต
ในบางกรณีครูสมัครโดยตรงตอผูจัดโปรแกรมนั้น กรณีอื่น ๆ การ
สมัครอาจจะตองทําผานโรงเรียน เชนผานครูใหญและผูตรวจการโรงเรียน

บางจังหวัดอาจจะเลือกครูเชารับการฝกอบรมโดยวิธีที่ตางกันออกไป
บางแหงสํานักผูตรวจโรงเรียนเลือกผูเขารับการฝกอบรม
หมายความวาผูไดรับเลือกนั้นไดรับ
อนุมัติใหพนจากการสอน ใหเขารับการอบรมได
ชั้นเรียนของครูผูซึ่งไดรับอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 1 วัน
หรือมากกวา ถาหากเปนไปไดควรจะใหเพื่อนครูดวยกันมาทําหนาที่สอน แตบางครั้งก็เปนไปไม
ไดจาเป
ํ นตองปลอยชั้นเรียนใหวางไวเมื่อครูไมอยู
ผูดูแลเด็กเล็กเหมือนกับลูกจางอื่น ๆ โดยหลักการแลวตองเขารวมการ
ฝกอบรมครูประจําการ แตมสี ทิ ธิเ์ ลือก จังหวัดคําประกั
้
นใหมีเวลา มาฝกอบรม ผูด แู ลเด็กเล็กมี
สิทธิ์ที่จะเขารับการฝกอบรมโดยไดรับเงินเดือนเต็มเปนเวลาหลายวัน ปกติประมาณ 5 วัน ตอป
นายจางอาจจะสั่งใหผูดูแลเด็กเล็กเขารับการฝกอบรมได
เกณฑในการคัดเลือกบุคลากรครูเขารับการฝกอบรมสําหรับผูดูแลเด็ก
เล็กกําหนดไวในเอกสารของโปรแกรม บางโปรแกรมนั้นกําหนดใหผดู แู ลเด็กเล็กตองมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานมากอนอยางนอย 1 ป สถาบันการฝกอบรมอาจจะเลือกผูเขารับการอบรมจากที่
สมัครมา ตามลําดับกอนหลังได
4. การฝกอบรมเพือ่ คุณสมบัตแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ
โปรแกรมการฝกอบรมเพื่อใหไดคุณสมบัติเพิ่มเติม เชนการฝกอบรม
จัดโดยกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมหรือสํานักผูตรวจโรงเรียนในสวนกลางหรือสถาบันการ
ฝกหัดครูในสวนกลาง โปรแกรมเหลานี้มีจุดประสงคที่จะเตรียมครูใหทาหน
ํ าที่พิเศษหรือสอนวิชา
พิเศษ ซึ่งครูพวกนี้ไมไดรับการฝกมากอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโปรแกรมของแตละจังหวัด การฝกอบ
รมเพิ่มเติมจะทําใหครูสามารถสอนวิชาเพิ่มเติมไดนอกเหนือไปจากวิชาที่เรียนมาจากสถาบันการ
ฝกหัดครู รายวิชาที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมประเภทนี้มักจะจัดโดยสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัด
โปรแกรมการฝกอบรมครูซึ่งไมจําเปนตองสอบวัดความรูเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบไลของ
จังหวัดจะไดรับเพียงประกาศนียบัตร ใสไวในแฟมสวนตัวเทานั้น
โปรแกรมการฝกอบรมเพิ่มเติมสําหรับครู ใชเวลาเรียนหลายสัปดาห
บางครั้งบางกรณีตองเรียนหลายวิชาเพิ่มเติม ผูเขารับการฝกอบรมตองพนจากภาระหนาที่สอนใน
ระยะเวลาทีท่ ําการฝกอบรม หรือมิฉะนั้นก็ลดจํานวน ชั่วโมงสอนประจําสัปดาหลงหลายชัว่ โมง
เชนอาจจะลด 3 1/3 หรือ 8 ชม. ตอ สัปดาห เปนเวลาครึ่งปหรือ 1 ป ในกรณีเชนนี้ นักเรียน
ตองไดรับการดูแลโดยครูที่โรงเรียนของตน
โปรแกรมการฝกอบรมเพิ่มเติมมีหลายรายการ เชน การเตรียมตัวเพื่อ
ใหมคี ณ
ุ สมบัตใิ นการทํางานในโรงเรียนโดยเฉพาะ เชน การฝกอบรมเปนบรรณารักษของโรงเรียน
หรือการฝกอบรมโปรแกรมการเปนที่ปรึกษาโปรแกรมการสอนอาน และการฝกอบรมเพื่อเปนผู
แนะแนว นักเรียนเปนตน

มหาวิทยาลัยเปดมีโปรแกรมการศึกษาทางไกลตอเนื่องสําหรับครูที่
ตองการไดรับคุณสมบัติเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการใชสถาบันการฝกอบรมตอเนื่องแลว
สถาบันซึ่ง
ดําเนินการโดยรัฐหรือเอกชนดานการสังคมสงเคราะหและในบางกรณี วิทยาลัยเทคนิค และ
มหาวิทยาลัยเปดรับผิดชอบตอการจัดโปรแกรมใหคุณสมบัติเพิ่มเติมในสาขาวิชาพิเศษแกผูดูแล
เด็กเล็ก
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงใหโอกาสในการฝกอบรมเพิ่มเติมสําหรับผูดูแลเด็กเล็กใน
สถาบันซึ่งสามารถจะทําไดในขณะที่ทํางานไปดวย
ขอกําหนดในการเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมที่วิทยาลัยเทคนิค คือตองเปน
สถาบันซึ่งรัฐใหการรับรองและตองทํางานมาแลวอยางนอย 1 ป การที่จะเขารับการอบรมที่
สถาบันอุดมศึกษานั้น ผูสมัครตองมีคุณสมบัติในการที่จะเขาเปนนักศึกษาในสถาบันดวย
การประเมินผล
การประเมินผลการฝกอบรมครูประจําการเปนโปรแกรมของสวนกลางโดย
อาศัยรายงานจากครูฝกเปนรายวิชาและผูเขารวมการสัมมนา โรงเรียนไดทาการประเมิ
ํ
นโปรแกรม
การฝกอบรมเปนการภายในโดยใชแบบสอบถามถามผูเขารับการอบรมได
ในบางจังหวัดสถาบันของจังหวัดดําเนินการประเมินผลเพื่อพิจารณาประ
สิทธิภาพของโปรแกรมและเพื่อพัฒนาโปรแกรมตอไปอีก กระบวนการประเมินผลเหลานี้ประเมิน
วิธสี อน การจัดการ โครงสรางและผลการสอนของแตละวิชา

ตามกฏแลวครูซง่ึ เขารวมการฝกอบรมครูประจําการจะไม
ถูกประเมิน ในบางจังหวัดบางโปรแกรมการฝกอบรมไดรับ
ประกาศนียบัตรซึ่งจะใสไวในแฟมประวัติสวนตัว
ของครูได
การเขารับการฝกอบรมครูประจําการ โดยทัว่ ไปไมมผี ลตอการเพิม่ คุณวุฒิ
หรือเงินเดือน อยางไรก็ตามการเขารับการฝกอบรมเปนประจําจะไดรับการพิจารณา เมื่อครูผูนั้น
สมัครเขารับตําแหนงการบริหารเชนตําแหนงครูใหญ
บุคคลผูซึ่งรับผิดชอบหรือเปนผูนํา ในการสงเสริมการฝกอบรมครูประจํา
การ ของผูดูแลเด็กเล็กอาจจะดําเนินการประเมินผลดวย
5. หนวยงานการฝกอบรมครูประจําการ และครูฝก
การฝกอบรมครูประจําการในสถาบัน จัดโดยสถาบันฝกอบรมครูประจํา
การในสวนกลาง โดยสถาบันสาขา และหนวยงานภายนอก ในบางจังหวัดจัดโดยคณะกรรมการนิ
เทศก โรงเรียนสวนกลางและระดับลางในระดับภาคและระดับทองถิ่น บางจังหวัดผูเชี่ยวชาญและ
ที่ปรึกษาจัดการฝกอบรมครูในสวนกลาง ในเบอรลินสภาผูบริหารโรงเรียน รวมกับสถาบันสาขา
จัดอบรมครู บางจังหวัดสถาบันเอกชน จัดโปรแกรมการฝกอบรมครูของตนเอง

ในบางจังหวัด โบสถคาทอลิกและโปรเตสแตนท จัดการฝกอบรมครู
ประจําการใหแกครูศาสนาในโรงเรียนของตน
สถาบันอื่นของจังหวัดที่จัดอบรมครูประจําการที่สมควรจะกลาวถึง คือ
ศูนยการศึกษา ศูนยสขุ ภาพจิตและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แลวยังมีผูใหการฝกอบรมอิสระ เชน
สถาบันวัฒนธรรมตางชาติ (บริทิสเคาซิล หรือ สถาบันวัฒนธรรมฝรั่งเศส)หรือมูลนิธเิ ชน มูลนิธิ
คารลดุยเบิรก เปนตน
โปรแกรมการฝ ก อบรมครู ป ระจําการอาจจะทําโดยครู ห รื อ อาจารย
สถาบันอุดมศึกษาหรือครูใหญ หรือหัวหนาศูนยการฝกอบรมหรือผูเชี่ยวชาญ หรือครูบางคนจาก
สถาบันการฝกหัดครูตามที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน หรือกรรมการนิเทศก หรือจากคณะครู
ใหดําเนินการฝกอบรมครูประจําการนอกเหนือจากหนาที่สอนธรรมดา ในแซกโซนี – อานฮาลท
ครูที่ปรึกษาอาจจะจัดการฝกอบรมครูประจําการในระดับเขตหรือระดับทองถิ่นได ครูเหลานี้ นอก
จากจะทําหนาที่สอนตามปกติแลว ยังรับหนาที่การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมิน
การฝกอบรมครูประจําการ ในสาขาวิชาเฉพาะดานอีกดวย เชน วิชาความตระหนักในสภาพแวด
ลอม ในฐานะที่เปนที่ปรึกษาครูเหลานี้อาจจะตองลดภาระการสอนลง ประมาณ 3-4 ชม. ตอ
สัปดาห ระบบนี้ปรากฏวาประสบผลสําเร็จมาก
โปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูดูแลเด็กเล็ก จัดฝกอบรมเพิ่มเติม โดย
รัฐ โบสก หรือ หนวยงานอื่น ๆ ทีท่ ํางานเกี่ยวกับการอนุบาล สถาบันเหลานี้ โดยปกติมกั จะมี
ความเชี่ยวชาญในการอบรมครูประจําการดานสังคม และดานการศึกษาโดยเฉพาะ
6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการโดยปกติ เปนรูปของการสัมมนา
แตบางครั้งมีการรวมกันทํางานเปนกลุม การประชุม การทัศนศึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น
โปรแกรมที่โรงเรียนอาจจะจัดอยางไมเปนทางการ เปนลักษณะประชุม
แบบเปด การสัมมนา หรืออาจจะเปนการพบปะหารือกันแบบปดก็ได
การฝกอบรมครูประจําการนั้น อาจจะทําไดโดยการเรียนแบบทางไกล
รายวิชาเชนนี้ไดรับการพัฒนา และจัดโดยสถาบันการเรียนทางไกลของเยอรมัน ทีม่ หาวิทยาลัยทู
บิงเกน
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการ อาจจะใชเวลาหลายชั่วโมงในตอน
บายหรือตอนเย็น หรืออาจจะใชเวลาหลาย ๆ วันก็ได การอบรมครูประจําการซึ่งจัดในสวนกลาง
มักจะใชเวลาระหวาง 2-5 วัน ในระดับภูมิภาค อาจจะจัดเปนระยะ ๆ โปรแกรมเต็มวัน 1 วัน
หรือมากกวาอาจจะจัด เปนระยะในตอนบาย และตอนเย็น ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งตอสัปดาหก็ได
ถาจัดที่โรงเรียนโดยปกติ มักจะจัดในตอนบาย หรือตอนเย็น โปรแกรมเต็มวันนัน้ มักจะใชเวลา
ครึ่งวันหรือหลายวันตอป

โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการ มักจะมีตลอดป รายวิชาที่เปด
อบรม จะประกาศลวงหนา ทุก ๆ 1 หรือ 2 ป หรือ 2 ครั้งตอ ป
เนื้อหา
สาขาวิชาตอไปนี้ มักจะเปดบอย ๆ ในการฝกอบรมครูประจําการ เชน
รายวิชาตาง ๆ ประเภทของโรงเรียน หนาทีโ่ ดยเฉพาะ งานเฉพาะบุคคล เปนตน
หัวขอที่ใหรับการอบรมมีอยางกวางขวาง วิชาซึ่งไดรับการเนนเปนพิเศษ
คือ การสงวนรักษาธรรมชาติและการคุมครองสิ่งแวดลอม การเรียนระหวางวัฒนธรรม สุขศึกษา
เทคโนโลยีใหม และการแนะแนววิชาชีพเปนตน
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการ อาจจะมีเปาหมายไปยังครูบางกลุม
เชน ครูผูที่สอนเด็กตางชาติ ครูใหญ และครูซง่ึ ทําการสอนในโรงเรียน โอกาสที่ 2 ทีจ่ ะใหนกั
เรียนไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการสําหรับผูดูแลเด็กเล็ก โดยปกติมา
ในรูปของการสัมมนา วันหนึ่งหรือหลายวัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหัวขอและอาจจะตามมาดวยภาคปฏิบัติ
หรือการสังเกตุชั้นเรียน ผูเขารับการอบรม จะไดรับประกาศนียบัตรการเขารับการฝกอบรม
ขอหัวหลักของการฝกอบรมผูดูแลเด็กเล็กมักจะเปนปญหาทีเกี่ยวกับเนื้อ
หา และวิธีการการอนุบาลศึกษา เชน หลักการการศึกษา ปญหาซึ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติ
งาน การเรียนรูในสังคมของเด็กอนุบาล ปญหาทางกฏหมาย และสภาวะที่มีผลกระทบตอการ
ทํางานของผูดูแลเด็กเล็ก เชนปญหาสังคมของผูปกครอง ปญหาการวางงานของผูปกครองเปนตน
แมวาหัวขอที่ใหการอบรมจะมากมาย แตมีบางหัวขอเปนการบังคับ เชน การเปรียบเทียบการ
อนุบาลศึกษาในเยอรมัน กับประเทศอื่น
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการบางโปรแกรม โดยเฉพาะอยางยิง่
ครูสอนภาษาตางชาติ จัดในบริบทของการแลกเปลี่ยนนานาชาติ บางจังหวัดมีความกระตือรือลน
ในโปรแกรม LINGUA มาก ขอมูลเกีย่ วกับเคลือ่ นยายของครูหรือผูด แู ลเด็กเล็ก ไมมี
8. สถิตงิ บประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
อัตราสวนของอุปสงคและอุปทานของครูแตละจังหวัดนั้นตางกัน บาง
จังหวัด อุปสงคและอุปทานสมดุลกัน บางจังหวัด อุปสงค มากกวาอุปทาน
9. การปฏิรปู แนวโนมและปญหาปจจุบนั
แตละจังหวัด เชน โลเวอรแซกโซเนีย เบอรลิน บารเดิรน - วิตเต็มเบิร
ก และไรแลนพันช กําลังพัฒนาแนวความคิดใหมเกี่ยวกับลักษณะของการฝกอบรมครูประจําการ
ความหมายก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของการฝกอบรมครูประจําการ และการที่จะชักจูงใหครู
มากที่สุดเทาที่จะมากไดเขารวม เมือ่ สังคมเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ การฝกอบรมครูประจําการอยาง

กวางขวางจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่จะใหครูเหลานั้น สามารถใหบริการสนองความสนใจใหเด็กได
อยางเต็มที่

3. ฝรัง่ เศส
1. การฝกหัดครู
1. ครูสําหรับระดับอนุบาล อายุ 2-6 ขวบ รับผูท ส่ี ําเร็จ
ปริญญาตรี หรือเรียนอยางนอย 3 ปหลังมัธยมศึกษา ฝกในสถาบันการฝกหัดครูซึ่งอยูกับ
มหาวิทยาลัย ปแรกเรียนวิชาครูและวิชาการ สวนปท่ี 2 ฝกประสบการณวิชาชีพครู และรับ
ประกาศนียบัตรการฝกหัดครูเทียบเทาปริญญาโท
2. การฝกหัดครูระดับประถมศึกษา อายุ 6-11 ขวบ เชนเดียวกับขอ 1
3. การฝกหัดครูระดับมัธยมศึกษา อายุ 11-15 ป รับผูไดรับ
ปริญญาตรีหรือเรียนอยางนอย 3-4 ปหลังจบมัธยมศึกษา ฝกอบรมในสถาบันการฝกหัดครูที่อยู
กับมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับขอ 2
4. การฝกหัดครู ระดับมัธยมศึกษา อายุ 15-18 ป รับผูสาเร็
ํ จปริญญา
ตรี หรือเรียน 5 ป หลังมัธยมศึกษา ทําการฝกอบรมในสถาบันการฝกหัดครูในมหาวิทยาลัยปแรก
เรียนดานวิชาครูและวิชาการ และปที่ 2 ฝกประสบการณวิชาชีพครูไดรับประกาศนียบัตรการฝก
หัดครูเทียบเทาปริญญาโท
2. การฝกอบรมครูประจําการ
1. กฏหมายและวัตถุประสงค
กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการฝกอบรมครูประจําการมีมากมาย หลั
กฐานสําคัญจะปรากฏอยูในกฏหมายแรงงาน ซี่งกําหนดไววา รัฐตองจัดทํานโยบายการฝกประสบ
การณวิชาชีพครูและการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาลูกจางใหมีคุณภาพ
ครูระดับประถมและมัธยมศึกษาสรรหาโดยวิธีการสอบแขงขัน ในฝรั่ง
เศส ครูเปนขาราชการพลเรือน เพราะฉะนั้น จึงมีสิทธิ์เทาเทียมกับขาราชการพลเรือนโดยทั่วไป
วัตถุประสงคของการฝกอบรมครูประจําการในระดับประถมและมัธยม
ศึกษา ประการแรก เพื่อแนะนําใหครูรจู กั ความรูแ ละขอมูลใหม ๆ ในสาขาวิชาการ วิธสี อนและ
วิชาการศึกษาโดยทั่วไป ประการที่ 2 เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการฝกอบรมครูประจําการ
การฝกอบรมครูประจําการทําไดหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้
1. การฝกอบรมจัดการโดยหรือโดยการริเริ่มของฝายบริหาร จัดใหมี
การฝกอบรมขาราชการพลเรือน รวมทั้งโปรแกรมภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัยและรายวิชาซึ่งจัด
ภายในกรอบของแผนการศึกษาของชาติ โปรแกรมการฝกอบรมของเขต โปรแกรมทางดานภาษา
และทุนสนับสนุนของประชาคมยุโรปภายใตโปรแกรม LINGUA

2. การฝกอบรมซึ่งจัด โดยหรือไดรับความเห็นชอบของฝายบริหาร
เปนการเตรียมตัวเพื่อการสอบไลและการสอบแขงขัน จัดเพื่อเจาหนาที่ฝายบริหาร ฝายเทคนิค
ฝายปฏิบัติการและฝายสนับสนุน
3. การฝกอบรมซึ่งเลือกโดยขาราชการพลเรือนเพื่อความกาวหนาทาง
การศึกษา ฝายบริหารสนับสนุน โดยการอนุญาตใหลาไปเขารับการอบรมหรือใหพนจากภาระหนา
ที่เปนการชั่วคราว
4. การฝกอบรมสําหรับครูประจําการในระดับประถมและมัธยมศึกษา
จัดในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภูมิภาค จัดโดยหนวยงานระดับภูมิภาคและ
ในระดับจังหวัดจัดโดยสํานักผูตรวจระดับภูมิภาค
ในระดับการบริหารสวนกลาง ผูอ ํานวยการกองโรงเรียนประถมและผู
อํานวยการกองโรงเรียนมัธยมจะเปนผูกําหนดแผนการฝกอบรมระดับชาติ จัดทําทุกปและจะพิมพ
ในวารสารของทางราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ฝ ก อบรมครู ฝ ก และจั ด สรางรายวิชาในระดับ
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรมในมหาวิทยาลัยภาคฤดูรอน รายวิชาเหลานี้ตองใชเวลาเรียน
หลายวัน และมักจะจัดในระหวางปดภาคเรียน เปาหมายคือสรางความเชื่อมโยงระหวางการวิจัย
และการฝกอบรม การแลกเปลี่ยนระหวางระบบการศึกษากับสภาพแวดลอมภายนอกและเปนการ
สงเสริมโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาอีกดวย รายวิชาเหลานี้จะมุงตรงไปที่คณะครูทั้งหมดของ
ระบบการศึกษาของรัฐ และอาจจะรับบุคคลภายนอกเขารับการฝกอบรมไดดวย
โปรแกรมการฝกอบรมอื่น ๆ สําหรับครูในระดับมัธยมศึกษา ดําเนินการ
ตามแผนของภูมิภาค จะจัดทําทุกป โดยหนวยงานบริการการฝกอบรมครูระดับภูมิภาค โดยผู
อํานวยการหนวยงานบริการการศึกษา
การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาดําเนิน
การตามแผนของจังหวัด ทุกป โดยผูตรวจการระดับภูมิภาคหรือ ผูอ ํานวยการหนวยงานบริการ
การศึกษาในระดับเขต
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
ผูอ ํานวยการหนวยงานบริการการศึกษาเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดย
ทั่วไปแลวจะดําเนินการตามขอเสนอของหัวหนาหนวยฝกอบรมระดับภูมิภาค แตละหนวยงานจัด
ทําแผนการฝกอบรมและกระบวนการคัดเลือกของตัวเอง
การเขารับการฝกอบรมเปนความสมัครใจ อยางไรก็ตาม
กฎหมาย
กําหนดไววาขาราชการพลเรือน อาจจะถูกกําหนดใหเขารับการฝกอบรมได เพื่อประโยชนของราช
การ ในกรณีนี้ ไมมีมาตรฐานของความอาวุโสมาเกี่ยวของ
นอกจากนี้แลวขาราชการพลเรือนอาจจะรองขอเขารับการฝกอบรมหรือ
ขออนุญาตเปนกรณีพิเศษเพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อการวิจัยได
4. การฝกอบรมเพือ่ คุณสมบัตแิ ละการประเมินผล

การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ
บางหลักสูตรครูไดรับอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคล โดย
เฉพาะครูที่ปรารถนาที่จะสมัครตําแหนงที่สูงขึ้น หรือเพื่อจะเพิ่มความรูของตนเอง ครูประจําการมี
สิทธิ์เชนเดียวกับขาราชการในสวนกลาง หรือสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการฝกอบรมตามโครงการให
การศึกษาตอเนื่อง ครูมีสิทธิ์ลาเพื่อเขารับการฝกอบรมวิชาชีพหรือสวนตัวได ตามทีก่ ําหนดไว
ในกฏหมาย
การลาเพื่อการศึกษานั้นจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐ ถาหากวาขาราชการ
พลเรือนผูนั้นไดรับราชการมาแลว อยางนอยทีส่ ดุ 3 ป ตลอดระยะเวลาที่เขารับการฝกอบรม ขา
ราชการพลเรือนนั้นจะไดรับเบี้ยเลี้ยงประมาณ 85% ของเงินเดือนเปนรายเดือน
ขาราชการพลเรือนจะไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอหรือไม ขึ้นอยูกับวามี
งบประมาณหรือไม เจาหนาที่อาวุโสอาจจะปฏิเสธการขอลาไปฝกอบรม หรืออาจจะเลื่อนออกไป
เพื่อประโยชนของทางราชการได ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติราชการ ขาราชการพลเรือนมีสิทธิ์
จะลาไปศึกษาตอ ไดไมเกิน 3 ป
รายวิชาการฝกอบรมซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐ
และซึ่งขาราชการ
สามารถลาศึกษาตอได อาจจะจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการสอนอื่น ๆ ได โปรแกรมการฝก
อบรมสวนมากมักจะใหเครดิต ซึ่งจะนับสะสมรวมเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรได
การประเมินผล
โปรแกรมการฝกอบรมไดรับการประเมินในหลายวิธี ขึ้นอยูกับเนื้อหาและ
ผลกระทบตอตําแหนงงานของผูเขารับการอบรม
รายวิชาซึ่งจัดตามแผนของประเทศ แผนของภูมิภาค หรือมหาวิทยาลัยภาค
ฤดูรอน โดยปกติมกั จะไมมกี ารสอบไล หรือการประเมินผลความรูรูปแบบใด ๆ เพราะวาไมมีผล
กระทบตอตําแหนงงานของผูเขารับการอบรมโดยตรง ครูผูซึ่งรักษาคุณสมบัติของตนใหทันสมัย
อยูเ สมอ อยูในฐานะที่จะไดรับเลื่อนใหสูงขึ้น แตไมแนนอนเสมอไป
การศึกษาที่ครูลาไปศึกษาตอเปนการสวนตัวมักจะไดรับการประเมินตาม
ปกติ โดยผูตรวจการที่เกี่ยวของ เพราะวาการศึกษาเชนนี้มักจะมีการสอบไล ซึง่ ทําใหผูเขารับการอ
บรมมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นหรือเตรียมตัวเพื่อการสอบแขงขันซี่งนําไปสูตาแหน
ํ
งใหม
เปนครู
ประกาศนียบัตร หรือเปนผูตรวจราชการเปนตน
5. หนวยงานฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
การฝ ก อบรมครู ป ระจําการ อาจจะจั ด โดยสถาบั น การฝ ก หั ด ครู ใ น
มหาวิทยาลัย หรือ ศูนยวิจัยการศึกษาระดับภูมิภาค ในมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษาและที่
โรงเรียน การสอนอาจจะสอนโดยคณาจารยของสถาบันที่เปนผูจัดหรือโดยคนอื่นรวมทั้งผูตรวจ
การ นักวิจัย ผูส าเร็
ํ จจากมหาวิทยาลัย บุคลากรจากภาคการทํางานอื่น ๆ ครูฝกและผูเชี่ยวชาญ
พิเศษก็ได

6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
แผนการฝกอบรมมักจะจัดใหเหมาะกับกลุมเปาหมายแตละกลุม เชน
ครูในแตละกลุมหรือแตละสาขาวิชา ครูใหญโรงเรียนประถม ครูใหญโรงเรียนมัธยม ผูตรวจการ
หรือครูผูฝกครู เปนตน
เนื้อหา
การฝกอบรมมักจะมุงแกไขปญหาอยางหลากหลาย ตัวอยางเชน การฝก
อบรมผูอํานวยการโรงเรียนในปการศึกษา 2536-2537 จะรวมรายวิชาเกี่ยวกับทักษะการอาน
การสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การบูรณาการนักเรียนที่มีปญหาความยุง
ยากในการเรียนและนักเรียนพิการเขากับนักเรียนปกติ การสอนการงานพื้นฐานอาชีพและหนาที่
พลเมืองเปนตน
แผนการฝ ก อบรมระดั บ ชาติ ข องผู อานวยการการมั
ํ
ธยมศึกษา บรรจุ
รายวิชาจํานวนมากมายที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและวิชาพิเศษ เชน การฝกอบรมการสอน
ประวัติศาสตรและภู มิศาสตร แกนักศึ กษาผูซึ่งตองการไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาและ
ประกาศนียบัตรการสอบเขามหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน
การฝกอบรมครูผูฝกเพื่อประเมิน
กิจกรรมการทดลองในโรงเรียน และการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในระดับมัธยมตน เปนตน
โปรแกรมจัดฝกอบรมแกกลุมครูเฉพาะ เชน ครูผูดูแลเด็กพิการ หรือ
เด็กที่มีปญหาพิเศษเปนตน
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
การฝกอบรมบางโปรแกรมจัดอยูในประเภทการแลกเปลี่ยนระหวางชาติ
เชน การแลกเปลี่ยน 2 ภาษาภายในกรอบของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนครูหรือ TEX และราย
วิชาสําหรับครูสอนภาษาปจจุบัน บางครั้งก็จัดภายใตโปรแกรม LINGUA บางครั้งก็จัดภายใตขอ
ตกลงความรวมมือระหวางฝรั่งเศสและเยอรมัน เปนตน
8. สถิติ งบประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
ในระหวางปการศึกษา 2535-2536 มีผูเขารับการฝกอบรม 4,310 คน
ตามแผนการฝกอบรมของชาติสําหรับการประถมศึกษาและ 111,330 คน สําหรับครูระดับ
อนุบาล ตามแผนของเขตการศึกษา
พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยภาคดูรอน รับครูเขาฝกอบรม 6,000 คน
(5,000 คนมาจากระบบการศึกษาของรัฐ อีก 1,000 คนเปนบุคคลภายนอก) มีผสู มัครถึง
12,200 คน รายวิชาซึ่งจัดตามแผน ของประเทศ สําหรับการมัธยมศึกษา มีผูเขารับการฝกอบรม
2,243 คนในป พ.ศ. 2535-2536
สถิ ติเ กี่ ยวกั บ ภูมิภ าคนั้น จั ดทําโดยแต ละหน ว ยงานในระดั บ ภู มิภ าค
ใน พ.ศ. 2535-2536 มีผูเขารับการฝกอบรม 6,833 คน ภายในเขตของปารีส และ 25,207
คน ในเขต เครตีล จากผูส มัคร 38,165 คน และ 51,207 คน ตามลําดับ ในเขตแวรซาย ซึง่ มีผู

สมัคร 53,527 คน ในระหวางปการศึกษา 2534-2535 มีผูเขารับการฝกอบรมครูประจําการใน
ภูมภิ าค ทั่วประเทศฝรั่งเศส ประมาณ 550,000 คน
พ.ศ. 2536 มีงบประมาณ 790.8 ลานบาท เพื่อการฝกอบรมครูประจํา
การในระดับประถมและ 2,108.8 ลานบาท สําหรับกิจกรรมของครูระดับมัธยมศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณการศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2536
ใชประมาณ 1,457,628 ลานบาท รางงบประมาณป 2537 ตองการถึง 1,656,067 ลานบาท งบ
ประมาณที่อนุมัติใหแกสถาบันการฝกอบรมครูในมหาวิทยาลัย เปนตัวเลขประมาณ 3,624.5
ลานบาท เปนคาดําเนินงาน อุปกรณ และคาบํารุงอาคารสถานที่ และ 7,908 ลานบาทใหแก
นักศึกษาที่เขาเรียนในโปรแกรมการฝกหัดครู
พ.ศ. 2535 งบประมาณที่ใหแกผูวิจัยเกี่ยวกับการฝกหัดครู ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสถาบันการฝกหัดครูในมหาวิทยาลัย เปนจํานวนถึง 4,066.03
ลานบาท ซึ่งจํานวนนี้ ตองบวกเงินเดือนและทุนสนับสนุน ซึ่งมากกวา 388.8 ลานบาท เงินเดือน
และคาใชจายอี่น ๆ ของ บุคลากรทีไ่ มไดทําหนาที่สอนในสถาบันการฝกหัดครูในมหาวิทยาลัยเปน
จํานวนประมาณ 1,522.29 ลานบาท
9. การปฏิรปู แนวโนม และปญหาปจจุบนั
หลักการและโครงสรางของการฝกอบรมครูประจําการในระดับประถม
และมัธยมศึกษายังไมไดมีการปฏิรูปในปจจุบัน
ขอบขายของโปรแกรมการฝกอบรมที่จัดใหแกครูในระดับภูมิภาคและ
ระดับจังหวัด กวางขวางมากและครอบคลุมทุกรายวิชาแตละป การจัดลําดับความสําคัญของ
กระทรวงจะเริ่มตนจากโปรแกรมสําหรับครูฝก และสําหรับครูในระดับประถมศึกษา การฝกอบรม
หลาย ๆ ครั้งมีจุดเนนอยูที่การสอนอาน ปการศึกษา 2537-2538 ผูตรวจการระดับภูมิภาคและ
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการไดรับการขอรองใหจัดโปรแกรม
ฝกอบรมครูใหม เริ่มตนปการศึกษา 2537-2538
การฝกอบรมครูมัธยมศึกษาเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นใน
ระบบโรงเรียนและสภาพแวดลอม เชน
1. พัฒนาหนาที่อันหลากหลายของครู
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหลักสูตร เชน การจัดชั้นเรียนแบบ
ผสม สําหรับปแรกของการมัธยมศึกษา
3. การสอนในโรงเรียนที่มีปญหา (ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นําไป
สูค วามเสือ่ มโทรมของสภาพการทํางาน)
-----------------หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังฝรังเศสเทากับ 6.59 บาท (18 ตุลาคม 2542)

4. ออสเตรีย
1. การฝกหัดครู

1. ครูระดับอนุบาล สําหรับนักเรียนอายุ 3-6 ขวบ รับผูสาเร็
ํ จชั้นปที่ 9
ที่สอบผานวิชาความถนัด เรียนหลักสูตร 5 ป และตองสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาเมื่อสําเร็จ
หลักสูตร หรือรับผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนหลักสูตร 2 ป เรียนในสถาบันการฝกหัดครู
อนุบาลเมือ่ สําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูอนุบาล
2. ครูระดับประถมศึกษา สอนเด็กอายุ 6-10 ป รับบุคคลทีส่ ําเร็จมัธยม
ศึกษาตอนปลาย เรียนในสถาบันการฝกหัดครู ใชหลักสูตร 3 ป หรืออยางนอยที่สุด 6 ภาคเรียน
เรียนสําเร็จจะไดรับประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา อาจจะสอนในระดับอนุบาลไดดวย
3. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน รับผูสาเร็
ํ จมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนเด็ก
อายุ 10-15 ป เรียนในสถาบันการฝกหัดครู หลักสูตร 3 ป หรืออยางนอย 6 ภาคเรียน ครูตองมี
ความเชี่ยวชาญอยางนอยที่สุด 2 สาขาวิชา วิชาแรกตองเปนภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษหรือ
คณิตศาสตร สาขาวิชาที่ 2 นั้นเลือกอยางเสรี เมือ่ เรียนสําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตร ครู
มัธยมศึกษาตอนตน และสามารถสอนในระดับเตรียมอาชีวศึกษาไดอีกดวย
4. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนเด็กอายุ 16-18 ป รับผูสาเร็
ํ จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนในมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันศิลปหรือดนตรี หลักสูตรมี 2 ระยะ
คือระยะแรก 9 ภาคเรียนหรือ 4 ปครึ่ง เรียนวิชาการทั่วไปอันจําเปนตอการสอนในระดับมัธยมตน
และมัธยมปลาย มีความเชี่ยวชาญอยางนอย 2 สาขาวิชา หลังจากนั้นตองมาฝกสอนอีก 1 ป เมือ่
สําเร็จหลักสูตรแลวจะไดรับปริญญาโท คุณวุฒิสามารถสอนได 2 สาขาวิชา ในระดับมัธยมศึกษา
หรือ 2 สาขาวิชาในระดับอาชีวศึกษา
2. การฝกอบรมครูประจําการ
1. กฏหมายและวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการฝกบรมครูประจําการในออสเตรีย
คือการ
พัฒนาวิชาชีพครูและยกระดับวิชาการและทักษะของครูเกี่ยวกับวิชาการ วิธสี อน กฏหมายและองค
กร การจัดการหองเรียน และเปนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
พระราชบัญญัติองคกรโรงเรียนกําหนดใหมีการฝกอบรมครูประจํา
การ และโครงสรางของการฝกอบรมครูประจําการ
2. หนวยงานที่เกี่ยวกับการฝกอบรมครูประจําการ
ตามพระราชบัญญัติองคกรโรงเรียน การฝกอบรมครูประจําการ จัด
โดยสถาบันการฝกอบรมครูประจําการ และการศึกษาตอเนื่องของครู ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นใน 9 จังหวัด
ในออสเตรีย สถาบันเหลานี้สวนมากเปนของรัฐบาลกลาง แตบางแหงดําเนินการโดยจังหวัดและ
เปนหนวยงานของราชการ สถาบันการฝกอบรมครูประจําการเปนสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันการฝกอบรมครูประจําการ แบงออกเปน 4 ภาควิชา ซึ่งแสดงถึง
ประเภทตาง ๆ ของโรงเรียน คือ
1. สําหรับครูระดับประถมและมัธยมตน
2. สําหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึง่ ทําหนาที่ฝกงานบางเวลาใหแกนักเรียน

3. สําหรับครูมัธยมศึกษาทั่วไปที่สอนนักเรียนอายุ 16-18 ป
4. สําหรับครูผูสอนเต็มเวลาในวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
สถาบันการฝกอบรมครูประจําการรับผิดชอบการฝกอบรมครูประจําการ มุง
ที่จะพัฒนาวิชาชีพของครูและรายวิชาเพื่อเพิ่มใหแกครู ใชหลักสูตรพิเศษ ซึ่งตองมีการสอบไลเพื่อ
ใหไดรับคุณสมบัติเพิ่มเติมและไดรับสิทธิที่เกี่ยวของกับประกาศนียบัตรนั้น ๆ เชน สอนวิชาพิเศษ
หรือวิชาทีเปดสอนใหม ๆ
นอกจากนี้สถาบันยังจัดการฝกหัดครูสําหรับบุคคลที่เรียนสําเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาทัว่ ไป และฝกอบรมครูซึ่งสรรหามาจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
ธุรกิจ และยังดําเนินการวิจัยทางการศึกษาอีกดวย
งานสําคั ญ อี ก งานหนึ่ ง ของสถาบั น ฝ ก อบรมครู ป ระจําการคือการวางแผน
จัดการ และการดําเนินการการฝกอบรมในระดับทองถิ่น และระดับภูมิภาค รวมทั้งการฝกอบรมที่
ใชโรงเรียนเปนฐาน
นอกจากสถาบันการฝกอบรมครูประจําการแลว ยังมีหนวยงานพิเศษ ซึ่งรับ
ผิดชอบการฝกอบรมครู ที่สอนศาสนา และบุคลากรซึ่งทํางานในภาคเกษตร หนวยงานอื่น ๆ ทีใ่ ห
การฝกอบรมครูประจําการ ไดแก มหาวิทยาลัย สมาคมครู พรรคการเมือง โบสก และหอการคา
เปนตน
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
โดยกฏหมายแลวครูตองเขารับการฝกอบรม เพื่อเปนการประกันวาความรู
และเนื้อหาในการสอนตองเปนปจจุบัน เพราะฉะนั้นการฝกอบรมครูประจําการจึงถือไดวาเปน
สภาพการบังคับ แตจะบังคับครูใหเขาฝกอบรมในโปรแกรมใด ๆ ไมได ถาหากวาครูนั้นตองการ
ที่จะศึกษาโดยตนเอง เพราะฉะนั้นการสมัครเขาฝกอบรมจึงเปนลักษณะการสมัครใจ เมือ่ มีการ
นํานวัต-กรรมใหม ๆ เขามาใช การเขารับการฝกอบรมอาจจะเปนการบังคับได
ในขณะที่ครูเขารับการฝกอบรมนั้น งานการสอนที่โรงเรียนตองดําเนินการ
โดยครูใหญ หรือเพื่อนครูซึ่งสอนในโรงเรียนเดียวกัน
4. การฝกอบรมครูเพือ่ คุณวุฒแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณวุฒิ
ครูผูซึ่งเขารับการฝกอบรมครูประจําการจะไดรับประกาศนียบัตรการเขารับ
การฝก อบรมเทานั้น
รัฐไมเพิ่มเงินเดือนใหแกครูผูเขารับการฝกอบรม ไมเพิม่ เงินพิเศษให หรือ
ไมมีการเลื่อนตําแหนงใหดวย อยางไรก็ตามเมื่อมีตาแหน
ํ
งวางลง เชน ตําแหนงครูใหญ หรือ
ตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา ลําดับความสําคัญอาจจะใหแกผูสมัครซึ่งมีอัตราการเขารับการอบรมสูง
สุดได

ครูผูซึ่งประสบผลสําเร็จในการเขารับการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตร
หรือวุฒบิ ัตร ซึ่งในบางกรณีจะไดรับสิทธิ์ ไมเพียงแตในการสอนวิชาเพิ่มเติมหรือวิชาอื่นหรือรับ
ผิดชอบเพิ่ม แตอาจจะมีความกาวหนาขึ้นตามบัญชีเงินเดือนได
การประเมินผล
การประเมินผลการจัดและเนื้อหาของการฝกอบรม กระทําเมื่อสิ้นสุดการฝก
อบรมโดยการใชแบบสอบถาม ซี่งผูเขารับการฝกอบรมทุกคนจะตองกรอก
ครูผูเขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคล จะไมถูกประเมินเปนระบบ เพียงแต
เปนการตั้งสมมุติฐานวาครูเหลานี้จะไดรับประโยชนจากการเขารับการฝกอบรม และสามารถใช
ความรูและทักษะใหมที่เรียนมาในหองเรียนของตนได
5. หนวยงานฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
สถาบันการฝกอบรมครูประจําการ มีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง
เกี่ยวกับแนวโนมและปญหาทางการศึกษา ซึ่งไดรับจากการวิจัยที่ดาเนิ
ํ นการรวมกับสถาบันอื่น
สถาบั น การฝ ก อบรมครู ป ระจําการมี ห น า ที่ ต ามฏหมายที่ จ ะร ว มมื อ กั บ สถาบั น อื่ น รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาผูใหญ หนวยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นครู
ฝกอาจจะสรรหามาจากครู และจากสถาบันตาง ๆ โดยปกติครูฝกจะมารับหนาที่เฉพาะรายวิชา
เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงมีความยืดหยุนเปนอยางมากและเปนไปไดที่จะตอบสนองตอความตองการ
ในระยะเวลาอันสั้นได เนื่องจากตระหนักในความสําคัญของคุณภาพของครูฝก ดังนั้นจึงไดมีมาตร
การที่จะปรับปรุงการฝกครูฝก ผูซึ่งสรรหามาจากกลุมครูอีกดวย
6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
การฝกอบรมครูประจําการสวนมากจะจัดในระหวางปการศึกษา ครูไดรับ
อนุมัติใหมาเขารับการฝกอบรม มีหลายวิชาจัดในระหวางปดภาคเรียน
กระทรวงกําหนดไววาใหครูเขารับการฝกอบรมในระหวางเปดเรียนไดไมเกิน
3 วันติดตอกัน เพื่อลดคาใชจายทั้งนี้เปนการแกไขคําสั่งที่ใหมีการจางครูมาสอนทดแทนหากครู
ขาดสอนไปเกินกวา 3 วัน แตมขี อ ยกเวนโดยมีขอ กําหนดวาระยะการฝกอบรมอาจจะขยายออกไป
ได ถาหากจําเปน
วิชาที่ฝกอบรมอาจจะจัดเปนโมดุล
หรือจัดประชุมนอกเวลาเรียนประจํา
สัปดาห ครูที่ฝกงานกับบริษัทตองลาเปนพิเศษตามโครงการครูฝกงานในบริษัทหรือ COMETT
เพราะใชเวลาเกิน 1 สัปดาห
การอบรมครูประจําการมีหลายรูปแบบและหลายเนื้อหา อาจจะจัดในรูป
แบบของสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาซึ่งมีอภิปรายและบรรยาย การปรึกษาหารือ
การศึกษาดูงาน การเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม หรือการฝกในบริษัทก็ได

เนื้อหา
โปรแกรมบางทีจากั
ํ ดเฉพาะกลุมพิเศษ เชนประเภทของครูหรือประเภทของ
โรงเรียนหรือประเภทของวิชาเปนตน แตมีบางรายวิชาที่เปดใหสําหรับครูทุกคน เกณฑในการคัด
เลือก อาจจะนํามาใชไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาของรายวิชา
เนื้อหาของการฝกอบรมครูประจําการ มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย ตั้งแต
หัวขอซึ่งเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาดานหลักสูตร จนกระทั่งหัวขอที่เกี่ยวกับปญหาความสําคัญ
ในแตละภูมิภาคและระดับการศึกษา แลวแตความเหมาะสมและสาขาวิชาเชนการจัดการโรงเรียน
คอมพิวเตอรศึกษา การพัฒนาครู การจัดการหองเรียน เทคโนโลยีใหม ๆ การปฏิบัติงานในสภา
พยุโรป และการศึกษาสหวัฒนธรรมไดรับความนิยมมากขึ้นและยังมีขอกําหนดใหม ๆ กําหนดไว
เพื่อใหสนองตอบความตองการดานการศึกษา เชน การสอนเด็ก ลูกหลานของคนเขาเมือง
เปนตน
7. การฝกอบรมครูประจําการ และการเคลื่อนยายของครู
ออสเตรียเปนประเทศหนึ่งที่อยูในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนและการฝก
อบรมของสหภาพยุโรป ซึ่งจะบูรณาการเขาโปรแกรมระหวางชาติในระยะตอไป
ปจจุบันนี้
ออสเตรีย มีโปรแกรมการศึกษา 2 ภาษากับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป รวมทัง้ ประเทศในยุโรป
ตะวันออก ซึง่ ทําใหครูสามารถเขามารับการอบรมในออสเตรีย หรือเรียนรายวิชาอันเหมาะสมกับ
ความตองการในประเทศบานเกิดของตน จัดโดยครูฝกชาวออสเตรียได ออสเตรียมีสว นรวมใน
แผนการพัฒนาครู ตามแผนออสเตรียจะรับครู 50 คนจากประเทศสมาชิก มาเชารับการฝกอบรม
ระยะสั้น เปนโปรแกรมสําหรับครู ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
การแลกเปลี่ ย น ครู ข องออสเตรี ย จะเข า ไปรั บ การอบรมซึ่ ง จั ด โดย
ประเทศอื่นและจัดโดยสหาภาพยุโรปไดดวย
ตั้งแต พ.ศ. 2535 เปนตน ออสเตรียมีสวนรวมในโครงการ COMETT
และกําลังเตรียมการที่จัดโครงสรางอันจําเปนเพื่อเขารวมในโปรแกรม LINGUA อีกดวย
8. สถิติ งบประมาณและผูเ ขัารับการฝกอบรม
จํานวนครู เ ข า ร ว มในการอบรมครู ป ระจําการจะเปลี่ ยนแปลงไปตาม
ประเภทของครูและรายวิชาที่ครูสอน การวิเคราะหความตองการในระหวางการวางแผน ซึ่งเปน
ระบบบนลงลาง และลางขึ้นบนใหมีความยืดหยุนในการจัดรายวิชา สามารถที่จะปรับโปรแกรมให
เขากับความตองการของครูได
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดงบประมาณ 0.5% สําหรับการฝกอบรมครู
ประจําการ ซึ่งเทากับ 18.5% ของคาใชจายในการฝกหัดครู
9. การปฏิรปู แนวโนมและปญหาปจจุบนั
การบังคับใหครูเขารับการฝกอบรมอยางนอย 1 ครั้งตอป ไมประสบผล
สําเร็จ อันเนื่องมาจากคาใชจายสูง

รายวิชาซึ่งจัดในโปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการ จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความเปลีย่ นแปลงของสังคม พื้นฐานของการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตการปฏิรูป
การศึกษา อนุมัติใหโรงเรียนมีอิสระในการนําเด็กพิการเขามาสอนกับเด็กปกติ เพราะฉะนั้นราย
วิชาจึงจัดใหกับครูและครูใหญ ที่จะดําเนินการกับภาระกิจใหมนี้ แนวโนมปจจุบันและลําดับความ
สําคัญการฝกอบรมจะรวมทั้งการพัฒนาครู การจัดการโรงเรียน เทคโนโลยีใหม การศึกษาหลาย
วัฒนธรรม การสอนภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ การสอนภาษาตางประเทศ เฉพาะอยาง
ยิง่ ภาษาซึง่ มีความสําคัญตอการอาชีพ การฝกอบรมในบริษัทสําหรับครูดานเทคนิคและดานพานิช
ความตระหนักในสภาพแวดลอมการศึกษาผูใหญ ทักษะสหวิทยาการ ทักษะแกน และมิตขิ องสห
ภาพยุโรปเปนตน

5. สหราชอาณาจักร
อังกฤษและเวลล

1. การฝกหัดครู
ครูทกุ คน ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนพิเศษ และโรงเรียนเอกชน ตองมีฐานะ
เปนครูดวยคุณสมบัติความเปนครูที่มีคุณภาพ (QTS) ซึ่งอนุมัติโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ แกผูเรียนสําเร็จสถาบันการฝกหัดครู ขอบังคับนี้ ตั้งใจที่จะใหครูมีความรูและสมรรถ
ภาพตามมาตรฐานอันเกี่ยวกับเนื้อหาและหลักสูตร การวางแผนและการประเมินผล ยุทธวิธกี าร
สอน และการพัฒนาวิชาชีพครูตอเนื่อง คุณสมบัติของครูตามหลักสูตรตาง ๆ จะไดรับ QTS แม
วาครูบางคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการสอนเด็กแตละชวงอายุ แตก็ถือวาเปนครูที่มีคุณสมบัติ
สถาบันทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอน นําไปสูฐานะความเปนครูที่มีคุณสมบัติ ตองไดรับการเห็น
ชอบจากรัฐมนตรี ผูซึ่งมีหนวยงานการฝกหัดครู (TTA) เปนผูใ หคําแนะนํา TTA ทําหนาที่
ใหการรับรองการฝกหัดครู ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ใหเปนหนวยงานที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการฝก
หัดครูของรัฐบาล TTA รับผิดชอบตอการติดตามสถาบันการฝกหัดครูเพื่อใหแนใจวาปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ํ
การฝกหัดครูโดยทั่วไปจะมีหลักสูตรดังนี้
1. การฝกหัดครูที่สอนในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมตน รับผูสาเร็
ํ จ
การศึกษาจากมัธยมปลาย เรียนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยปกติหลักสูตรจะใช
เวลา 4 ป ผูเรียนจะเรียนหลักสูตรตางกัน เมือ่ สําเร็จแลวไดรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาตรี
ทางการศึกษา หรือ จะเรียนหลักสูตรที่ไดรับปริญญาตรีทางศิลปะ หรือวิทยาศาสตรและไดรับ
QTS พรอมกันไปดวยก็ได
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูหลังปริญญาตรี รับผูไดรับปริญญาตรี สาขา
ศิลปะหรือสาขาวิทยาศาสตรกอน แลวจึงเขาเรียนการฝกหัดครูในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม
ศึกษา หลักสูตรนีป้ กติใชเวลา 1 ป เมือ่ เรียนสําเร็จแลว จะไดรับประกาศนียบัตร PGCE หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา มีสทิ ธิส์ อนในระดับมัธยมปลายหรือมัธยมตน
2. การฝกอบรมครูประจําการ
1. กฏหมายและวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการฝกอบรมครูประจําการคือ

----------หมายเหตุ QTS = Qualified Teacher Status
TTA = Teacher Training Agency

1. เพื่อใหครูมีความสามารถในการคิดทบทวนและพัฒนาการสอนของตน
ตลอดชีวิตของการเปนครู

2. สนับสนุนครูในการเตรียมตัวและการนําแผนพัฒนาโรงเรียนของตน
ไปปฏิบัติ
3. เพื่อสนับสนุนครูในการนําหลักสูตร

และการปฏิรูปการศึกษาไป

ปฏิบัติ
4. เพื่อเตรียมครูใหรับภาระเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับตําแหนงเฉพาะ ซึ่งครู
อาจจะตองการสมัคร เชน ผูชวยครูใหญหรือครูใหญเปนตน
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการฝกอบรมครูประจําการ
หนวยงานรับผิดชอบการฝกอบรมครูประจําการทัง้ หมดไมมี งานนี้แบง
ระหวางรัฐบาลกลาง คือกระทรวงการศึกษาของอังกฤษและสํานักงานการศึกษาของเวลล กับ
หนวยงานการศึกษาสวนทองถิ่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูใหญ และครูทเ่ี กีย่ วของ
กระทรวงการศึ ก ษาและสํานั ก งานการศึ ก ษาของเวลล สนั บ สนุ น
งบประมาณการฝกอบรมครูประจําการ เงินยอดนี้จะจายใหแกสํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่น
แตตอนหลัง ๆ จะมอบงานนี้ใหโรงเรียนโดยตรง งบประมาณสวนนี้สนับสนุนการฝกอบรมครู
ประจําการอยางหลากหลาย เชน การจัดการโรงเรียนซึ่งรวมทั้งการฝกอบรมครูใหญและฝกอบรม
คณะกรรมการโรงเรียน การนําหลักสูตรระดับชาติไปปฏิบัติและการเตรียมการเพื่อการประเมิน สง
เสริมความรูดานวิชาการแกครูระดับประถมศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการ
ดานการศึกษาพิเศษ คุณสมบัติทางดานอาชีวศึกษาระดับประเทศ งานดานเยาวชนและชุมชน
เปนตน
จากประเภทรายวิชาอยางกวาง ๆ เหลานี้ โรงเรียนและคณะกรรมการ
การศึกษาสวนทองถิ่นเปนผูตัดสินรายละเอียดที่จะอบรม โครงสรางและขนาดของโปรแกรมการ
ฝกอบรม จะพิจารณาเปนรายป เพือ่ ทีจะใหสง่ิ ใหม ๆ ไดรับการพิจารณาดวย เพราะฉะนั้น ราย
การที่กลาวขางบนนั้นอาจจะเปลี่ยนจากปหนึ่งไปอีกปหนึ่งได กระทรวงการศึกษาจะใหงบประมาณ
ประมาณ 60% ของแตละโครงการ งบประมาณนี้จะยืนหยัดอยูไดระหวาง 1-3 ป
โรงเรี ย นซึ่ ง ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จะได รั บ งบประมาณการฝ ก อบรมครู
ประจําการเปนลักษณะทุนพิเศษ เรียกวาทุนพิเศษเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอิสระมีสิทธิ์สมัครซึ่งจะ
ไดรับทุนในการฝกอบรมถึง 100% ปจจุบันรัฐจะใหงบประมาณในการฝกอบรมประมาณ 2,795
บาท ตอนักเรียน 1 คน อยางนอยทีส่ ดุ 50% ของเงินนี้จะตองใชในการฝกอบรม โรงเรียนซี่งได
รับทุน
--------------หมายเหตุ : PGCE = Post Graduate Certificate of Education
สนับสนุนตองดําเนินการฝกอบรมตามประเภทที่กาหนดไว
ํ
ในหนังสือเวียนของทุนสนับสนุนการ
ฝกอบรม ถาหากไมไดกาหนดไว
ํ
โรงเรียนมีอิสระที่จะพิจารณาลําดับความสําคัญการฝกอบรมของ
ตนเองได
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม

ครูอาจจะเขารับการฝกอบรมเมื่อไรก็ได ในระหวางชีวิตการทํางาน
ครู ทุ ก คนต อ งมี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของตนและเพื่ อ นร ว มงานแล ว แต ค วาม
เหมาะสม การเขามามีสวนรวมในการฝกอบรม เปนหนาที่ในวิชาชีพของครู กฏหมายไดกาหนดไว
ํ
วา ครูทกุ คน มีเวลาเขารับฝกอบรม ปละ 5 วัน ซึ่งเปนเวลาที่ไมจาเป
ํ นตองสอนนักเรียน กระทรวง
การศึกษาคาดวา อยางนอยทีส่ ดุ ครูควรจะใชเวลา 3 วันใน 5 วัน เขารับการฝกอบรม
การประเมินอยางเปนทางการเปนสวนหนึ่งที่กฏหมายกําหนดไว
สําหรับครูทส่ี อนเต็มเวลา การทีก่ ฏหมายกําหนดใหมีการประเมินครูนั้น เปนการคํ้าประกันและ
การชี้บงความตองการการฝกอบรมของครู สิ่งนี้ควรจะปรากฏอยูในแผนพัฒนาโรงเรียนดวย ซึง่
จะกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม และ วิธีการฝกอบรมไวดวย
การเขารับการฝกอบรม ขึ้นอยูกับธรรมชาติของกิจกรรม เชน ครู
ทุกคนจะตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของทั้งโรงเรียน แตครูซี่งสอนบางรายวิชา
เฉพาะ อาจจะเขารวมในการฝกอบรมวิชาเฉพาะเหลานั้น ครูซึ่งสมัครเชารับการฝกอบรมในราย
วิชาซึ่งนําไปสูปริญญาหรือประกาศนียบัตร จําเปนตองผานมาตรฐานซี่งสถาบันอุดมศึกษาและราย
วิชากําหนดไว
สวนการฝกอบรมเพื่อตําแหนงที่สูงขึ้นไป ตองนําประสบการณมา
พิจารณาดวย
เมื่อครูเขารับการฝกอบรมในระหวางเปดเรียน ชั้นเรียนตองสอน
โดยเพื่อนครูภายในโรงเรียนเดียวกัน หรือสอนโดยครูทม่ี คี ณ
ุ สมบัตซิ ง่ึ เรียกวาครูทดแทน คาใช
จายในการจางครูสอนทดแทน โรงเรียนเปนผูจัดหาเอง แตถาหากเปนการฝกอบรมตามงบ
ประมาณของโรงเรียนอิสระ คาใชจายเหลานี้อาจจะเบิกทดแทนได
4. การฝกอบรมเพือ่ คุณสมบัตแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ
การฝกอบรมครูประจําการ ครอบคลุมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งหมด
ตั้งแตการฝกอบรมระยะสั้น จนกระทั่งถึงการเรียนตอไดรับปริญญา ในบางกรณีจะใหเพียง
ประกาศนี ยบั ต รเข า รั บ การฝ ก อบรม เมื่ อครูเขารั บการฝกอบรมเพื่อนําไปสูคุณสมบัติเฉพาะ
เชนประกาศนียบัตรทางวิชาการ หรือปริญญาที่สูงขึ้นไป ผลการเรียนตองไดรับการประเมินโดย
การสอบไลหรือตองดูจากผลการเรียนเปนรายวิชาแลวแตที่กาหนดไว
ํ
โดยหนวยงานที่ใหปริญญา
-----------------หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนดสเตอรลิง เทากับ 65.77 บาท (18 ตุลาคม 2542)
โดยปกติมกั จะเปนมหาวิทยาลัย
การสะสมหนวยกิตจะทําไดเฉพาะรายวิชาซึ่งนําไปสูการให
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทานั้น
ถาหากการฝกอบรมเปนการแกไขปญหาซึ่งถูกบงชี้ในระหวางการ
ประเมินครู หลักฐานของการนําความรูไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและทักษะที่ไดรับในระหวาง
การฝกอบรมจะเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางออมสําหรับการฝกอบรมนั้น ๆ

ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณและคุณสมบัติของครูจะไดรับการ
พิจารณาเมื่อครูนั้นสมัครเพื่อเขารับตําแหนงใหม ซึ่งอาจจะตองมีการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนเงิน
เดือน เชน เปนผูชวยครูใหญหรือเปนครูใหญ การพัฒนาวิชาชีพครูที่เกี่ยวของและการมีสวนรวม
ในการฝกอบรม จะชวยครูใหไดรับการเลื่อนตําแหนงได
การฝกหัดครูและการฝกอบรมครูประจําการไมมีความเกี่ยวโยงกัน
เปนทางการ
การประเมินผล
การประเมินผลการฝกอบรมครูประจําการไมไดมีระบบเดียว การ
จัดการฝกอบรมอาจจะประเมินโดยบุคคล โดยโรงเรียน สํานักงานการศึกษาทองถิ่น หรือในบาง
กรณี โดยสํานักงานมาตรฐานการศึกษาก็ได โดยทั่วไปแลวผูจัดการอบรมมักจะตองการขอมูลปอน
กลับเกี่ยวกับรายวิชานั้นจากผูเขารับการอบรม
ในเมื่อโรงเรียนตองจายคาฝกอบรมครูจากงบ
ประมาณที่ไดรับ เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็มักจะประเมินผลประโยชนซึ่งเกิดจากการเขารับการฝกอบ
รมดวย
5. หนวยงานการฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
การฝกอบรมครูประจําการ อาจจะทําในระดับโรงเรียน ในศูนย
การศึกษาของทองถิ่น ในมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาตอเนื่อง หรือการ
ฝกอยางอิสระหรือที่ศูนยการสัมมนาในอังกฤษและเวลสหรือตางประเทศก็ได ผูฝ ก มีความหลาก
หลาย ตั้งแตหนวยงานจนกระทั่งถึงรายบุคคล จากครูในโรงเรียน จากครูที่ปรึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่น ผูใ หคําปรึกษา ผูตรวจการและที่ปรึกษาอิสระ
ครูอาวุโสภายในโรงเรียน จะใหคําแนะนําวิชาชีพและการพัฒนาแก
เพื่อนรวมงานซึ่งมีประสบการณนอยกวา อาจจะทําเปนการดูแลประจําวัน หรืออาจจะทําเปนงาน
พิเศษโดยมีจุดเนนอยูที่การฝกอบรมก็ได การสนับสนุนเริ่มจากสอนงานครูใหม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตวัน
ที่ไดรับการแตงตั้งใหทาการสอนในโรงเรี
ํ
ยนและดําเนินการตอไป นานเทานานที่จาเป
ํ น วาระการ
ทดลองปฏิบัติงานของครู ไดถูกยกเลิกในอังกฤษและเวลสมานานแลว
6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
กฏหมายเกี่ยวกับการฝกอบรมครูประจําการไมมี ระยะเวลาและ
ความถี่ของการฝกอบรมไมสามารถที่จะกําหนดโดยทั่วไปได การเขารับการฝกอบรมของครูแตละ
คนจะตางกันอยางมากมาย
ขึ้นอยูกับความสนใจ ความสามารถและความตองการของแตละ
ตําแหนงงาน คือจะมีตั้งแต 2-3 ชม. หรือ 2-3 วัน หรืออาจจะใชเวลานาน การเขารับการ
ฝกอบรมทําเต็มเวลาหรือบางเวลาก็ได
คําวาการฝกอบรมครูประจําการจะครอบคลุมกิจกรรมการพัฒนาครู
อยางหลากหลาย และไมมรี ูปแบบเดียว

โรงเรียนแตละแหงพิจารณาความจําเปนในการฝกอบรมของตนเอง
ภายใตกรอบกวาง ๆ จัดโดยทุนสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีตั้งแตการสนับสนุนครูเปนราย
บุคคล อันเนื่องมาจากการประเมิน จนกระทั่งถึงการฝกอบรมเปนกลุมเพื่อความเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรหรือการจัดการ จนกระทั่งถึงการพัฒนาทั้งโรงเรียน
การฝกอบรมอาจจะหมายถึงการที่ครูทํางานรวมกันเปนกลุมภายใน
โรงเรียนหรือมีการประชุมหรือสัมมนาเปนระยะ ๆ ซึ่งนําครูจากหลาย ๆ โรงเรียนมารวมกัน อาจ
จะมีกิจกรรมเชน การสอนเปนทีม การศึกษางานอุตสาหกรรม หรือ การติดตามดูการปฏิบัติงาน
ครู ร ายบุ คคลอาจจะเข า รั บ การพั ฒนาวิ ชาชีพในรูปแบบของการศึกษาตอเพื่อคุณสมบัติสูงขึ้น
เชน ประกาศนียบัตรระดับสูง หรือปริญญาสูงขึ้น เชน ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ได
ในอดีตนั้น ครูมักจะไดรับอนุมัตใหเขารับการฝกอบรมเปนระยะเวลาถึง 1 ป เมื่อเขาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา แตขณะนี้มีไมมากนัก
เนื้อหา
รัฐกําหนดลําดับความสําคัญของการฝกอบรมเปนรายป
สําหรับ
อังกฤษและเวลลตามลําดับ ลําดับความสําคัญของอังกฤษในป 2537-2538 ได กลาวมาแลวใน
ขอ 2 ขางบน ลําดับความสําคัญคลาย ๆ กันนี้ใชกับเวลลดวย การสนับสนุนโดยเฉพาะจัดใหที่
เวลส เพื่อนําหลักสูตรแหงชาติ ไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอนภาษาเวลลดวย
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
บางรายวิชาของการฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับครูที่สอน
ภาษาตางประเทศอาจจะอบรมทั้งหมดหรือบางสวนในประเทศอื่นได ครูอาวุโสบางคนใชวิธีไป
ศึกษาในประเทศอื่น ซึ่งการศึกษาระบบการศึกษาของประเทศอื่นนั้นจะใหรูปแบบตางออกไปใน
การแกปญหาที่เกี่ยวของซึ่งมีคลายๆ กัน การไปเยี่ยมเชนนั้น จะทํากันแบบทวิภาคี โดยผานทาง
หนวยงานกลางสําหรับการเยี่ยมเยียนทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โปรแกรมของสหภาพยุโรป เชน โปรแกรม ARION และโปรแกรม LINGUA
8. สถิติ งบประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
รัฐบาลสนับสนุนการฝกอบรมครูประจําการสวนมากโดยการใหทุน
สนับสนุน
ใน พ.ศ. 2538-2539 กระทรวงการศึกษาและการมีงานทํา ใหการ
สนับสนุนการฝกอบรม 11,180.9 ลานบาทสําหรับอังกฤษ และ 1,663.981 ลานบาทสําหรับ
เวลล
ในป 2537-2538 ทุนสนับสนุนการฝกอบรม ใหเปนคาใชจายแก
สํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่นนั้น ประมาณ 8,550.1 ลานบาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโปรแกรมการฝก
อบรมครูของโรงเรียน

6. ประเทศเนเธอรแลนด
1. การฝกหัดครู
1. การฝกหัดครูสําหรับระดับประถมศึกษา เด็กอายุ 4- 12 ป ผูเขารับการฝกอบรมตอง
สําเร็จระดับมัธยมศึกษา เขารับการฝกอบรมในสถาบันการฝกหัดครู ใชเวลาประมาณ 4 ป เมือ่

สําเร็จจะไดรับประกาศนียบัตรครูระดับประถมศึกษา
2. การฝกหัดครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน เด็กอายุ 12 - 16 ป รับผูสาเร็
ํ จการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย หลักสูตรการฝกอบรม 4 ปในสถาบันการฝกหัดครู เมือ่ เรียนสําเร็จจะไดรับ
ประกาศนียบัตรครูสอนชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนตน
3. การฝกหัดครูระดับมัธยมปลาย รับผูสาเร็
ํ จปริญญาตรีและตองเรียนรายวิชาเกี่ยวกับ
การฝกหัดครูประมาณ 2 เดือน เขาทําการฝกอบรมในมหาวิทยาลัย ใชหลักสูตร 1 ป และตองทํา
การฝกสอนเปนเวลา 850 ชัว่ โมง เมือ่ เรียนสําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา
ระดับ 1
2. การฝกอบรมครูประจําการ
1. กฎหมายและวัตถุประสงค
การฝกอบรมครูประจําการเปนการฝกประเภทหนึ่งที่จัดใหแกครู เพือ่ ชวยใหครู
ปรับปรุง ขยายความรู ทักษะ ความถนัด และผลงานดานวิชาชีพโดยตรง อันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของตน โดยมีพื้นฐานอยูบนทักษะซึ่งไดรํ่าเรียนมาเมื่อสมัยอยูสถาบันการฝกหัดครู
การฝกอบรมครูประจําการกําหนดไวโดยกฎหมาย
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการฝกอบรมครูประจําการ
กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรเปนผูอนุมัติทุนการฝกอบรมครู
ประจําการเปนภาระของโรงเรียน แตละโรงมีหนาที่รับผิดชอบการฝกอบรมครูของตน
มีบางรายวิชากระทรวงการศึกษาเห็นวาสําคัญมาก จะใหทุนการฝกอบรมเพิ่ม
เติม อาจจะเปนชั่วระยะเวลาหนึ่งที่กําหนด หรืออาจจะใหแกกลุมใดกลุมหนึ่งที่กระทรวงการศึกษา
เปนผูกาหนด
ํ
กระทรวงการศึกษาจะเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมและในบางกรณีจะ
อนุญาตใหโรงเรียนใชอุปกรณตาง ๆ เพื่อชวยใหบุคลากรโรงเรียนสามารถเขารับการฝกอบรมได
อยางเต็มที่
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
ครู ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ เ ข า รั บ การฝ ก อบรมแม ว า ครู นั้ น จะยั ง ไม ไ ด ทําการสอน
ก็ตาม
สําหรับครูที่ยังไมมีงานทําถือวาไมเปนภาระจํายอมที่จะตองเขารับการฝกอบรม
โดยทั่ ว ไปแล ว การฝ ก อบรมครู ป ระจําการจะไม เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งเวลาที่ ทํา
การสอน
เมื่อการฝกอบรมครูประจําการตองทําในระหวางสอนมีทางเลือกอยู 2 ทางคือ
1. กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรอาจจะตองจัดเงินพิเศษให
เพื่อสนับสนุนการฝกอบรมครูประจําการในสาขาวิชา
ซึ่งอยูนอกเหนือภาระรับผิดชอบของโรง

เรียน ในกรณีเชนนี้ตองมีการจัดเตรียมจายเงินทดแทนแกครูซึ่งมาทําการสอนแทน และแกครูซึ่ง
เขารับการฝกอบรม
2. ในกรณีอื่น ๆ เมื่อมีการฝกอบรมในระหวางชั่วโมงทํางาน โรงเรียนจะตองจัด
เตรียมเงินของตนเองเพื่อจายเงินใหแกครูที่เขารับการฝกอบรมและเงินแกครูที่มาสอนทดแทน
4. การฝกอบรมเพือ่ คุณวุฒแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณวุฒิ
ครูผูซึ่งตองการจะเลื่อนตําแหนงจะตองเขารับการฝกอบรมอยางนอย 1 ครั้งหรือ
1 รายการ ซึ่งอาจจะเปนกิจกรรมใด ๆ ก็ไดเลือกจากที่กําหนดไวแตละป โดยกระทรวงการศึกษา
โปรแกรมการฝกอบรมประเภทอื่นซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักผูตรวจการศึกษา โดยมี
ขอกําหนด เชน ฝกอบรมไมตํ่ากวา 20 ชั่วโมงของรายวิชาในสาขาวิชาที่ครูสอน ทําการฝกงานกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือในสภาพการทํางานจริงไมตํากว
่ า 5 วัน หรือการฝกอบรมในรายวิชาที่เกี่ยว
ของกับวิชาที่สอน หรือจัดทําเอกสารเพื่อการพิมพ และจัดพิมพออกมาเปนรูปเลม เปนตน
การประเมินผล
โรงเรียนเปนผูเลือกวาจะจัดการฝกอบรมครูประจําการที่ไหน และประเมินคุณ
ภาพการฝกอบรมอยางไร โรงเรียนตองเปนผูกาหนดแผนการฝ
ํ
กอบรมแตละป ทั้งนี้เพื่อเปนการ
กระตุนเตือนนโยบายการฝกอบรมในสวนของโรงเรียนเอง แผนตองไดรับความเห็นชอบจากผู
ตรวจการการศึกษาฝายการสอน
รัฐบาลมีเจตนาที่จะตรวจสอบการฝกอบรมครูประจําการ ซึ่งอาจจะทําใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2543 การตรวจสอบมีจุดเนนอยูที่ทุน การบริหาร คุณภาพที่
เพิม่ ขึน้ และการดําเนินการของตลาดแรงงาน
5. หนวยงานฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536 เปนตนไป งบประมาณสําหรับการฝกอบรมครู
ประจําการระดับประถมและมัธยมศึกษา ไดโอนจากสถาบันการฝกหัดครูมาที่โรงเรียน เพราะ
ฉะนั้นจุดประสงคของโรงเรียนจะเปนตัวพิจารณารายวิชาในการจัดการอบรมครูประจําการและ
หนวยงานที่จะใหการฝกอบรม
การฝกอบรมครูประจําการ สถาบันการฝกหัดครูสามารถทําได เชน วิทยาลัยครู
และมหาวิทยาลัย ในบางกรณีไดรับการสนับสนุนจากบริการแนะแนวของโรงเรียน ศูนยการศึกษา
แหงชาติ หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งไมเกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษาก็อาจจะทําไดดวย
ครูซึ่งรับผิดชอบการฝกอบรมตองเปนครูระดับหนึ่งและตองเชี่ยวชาญใน 1 ราย
วิชา คุณสมบัติของครูประเภทนี้จะสูงกวาครูในระดับประถมหรือสูงกวาครู 3 ประเภทแรก ในโรง
เรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพราะครูในโรงเรียนระดับนี้จะเปนครูเกรด

2 คุณสมบัติของครูฝกอาจจะเทากับครูในเกรด 1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ อนตลอดระดับมัธยมศึกษา
6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
ระยะเวลาและความถี่ของการฝกอบรมครูประจําการมีหลากหลาย ระยะเวลาของ
แตละรายวิชาจะพิจารณาโดยโรงเรียน
โดยการปรึกษาหารือกับสถาบันการฝกอบรมครู
ประจําการ
แตละรายวิชาโดยเฉลี่ยแลวจะใชเวลาประมาณ 5 วัน การศึกษาพิเศษ
มีหลาย ๆ รายวิชา ซึง่ ใชเวลาเพียง 1 วันหรือนอยกวา
การฝกอบรมครูประจําการมีหลายรูปแบบ รวมทั้งภาคทฤษฎีหรือทักษะเฉพาะ
การเรียนดวยตนเอง การประชุมสัมมนา การฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาที่ครูผู
นั้นสอน รายวิชาเพิ่มเติมหรือการนิเทศโดยบริการแนะแนวของโรงเรียน
เนื้อหา
การจัดโปรแกรมจะพิจารณาจากอุปประสงคของโรงเรียน
หลายรายวิชาจะมุง ไปทีก่ ลุม เฉพาะ ซึ่งอาจจะเปนอะไรก็ไดจากกลุมขนาดเล็ก
หรือตอโรงเรียน 1 ประเภท หรือมากกวา 1 ประเภทขึ้นไป
ในป 2533 - 2534 รายวิชาสวนมากจะอยูในรูปของคอมพิวเตอร การจัดการ
การศึกษาทัว่ ไปและเทคโนโลยี รายวิชาเหลานี้ครูมัธยมศึกษามักจะเขารับการอบรม
ลําดับความสําคัญอันแรก ๆ ของนโยบายการศึกษาคือสงเสริมการสอนภาษา
ดัทชและเลขคณิตแกเด็กจากภูมิหลังที่ขาดแคลน การฝกอบรมครูประจําการเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายนี้ดวย
การฝ ก อบรมครู ป ระจําการหลายแบบไม เ ป น ภาระรั บ ผิ ด ชอบของโรงเรี ย น
แตไดรับเงินสนับสนุนจากสวนกลางและควบคุมโดยกระทรวงการศึกษา ใน พ.ศ.2534 - 2537
รายวิชาที่ฝกอบรมมีดังตอไปนี้
1. การจัดการศึกษาสําหรับครูใหญและผูชวยครูใหญในโรงเรียนระดับประถม
และการศึกษาพิเศษในโรงเรียนระดับมัธยม
2. การศึกษาสหวัฒนธรรมสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา
3. การเตรียมตัวเพื่อรับตําแหนงที่สูงขึ้นไปสําหรับครูผูหญิงซึ่งมีประสบการณ
การเปนครูมาแลวอยางนอยที่สุด 5 ป และไดสาธิตใหเห็นความสนใจในการจัดการและไดเรียน
รายวิชาสตรีและการจัดการมาแลว
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
การฝ ก อบรมครู ป ระจําการได บู ร ณาการเข า กั บ โปรแกรมการแลกเปลี่ ยนครู
ระหวางประเทศในวงจํากัด ในบริบทของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศระหวางชั้นที่

สอน ครูในระดับมัธยมศึกษาอาจจะใชเวลาไมเกิน 4 สัปดาหในตางประเทศ
โปรแกรมความรวมมือขามชายแดนในทางการศึกษาระหวางเนเธอรแลนดและ
เยอรมัน จะรวมเอาการแลกเปลี่ยนครูและกิจกรรมการฝกอบรมครูประจําการเขาไวดวย
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนครู PLATO สงเสริมการแลกเปลีย่ นครู โดยมุง หวังทีจ่ ะ
ใหครูมีประสบการณในการทํางานและการฝกอบรมในตางประเทศ
โปรแกรมนี้ออกแบบไว
สําหรับครูระดับประถมและมัธยมศึกษา
ครูอาจจะเขารวมการทัศนศึกษาตางประเทศได ซึ่งอนุญาตใหไดสูงสุดไมเกิน 6
เดือน วิธีการนี้แสดงใหเห็นแลววามีประโยชนตอโรงเรียน
8. สถิติ งบประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
การมีสวนรวม
ใน พ.ศ.2530 - 2534 ประมาณเศษ 1 สวน 3 ของครูประถมและมัธยมทัง้
หมดทั้งครูการศึกษาพิเศษซึ่งมีประมาณ 188,500 คน เขารวมในการฝกอบรมครูประจําการ
58,200 คน ผูที่เขารวมเปนชายมากกวาหญิงถึง 2 เทา ในรายวิชาในระดับประถมศึกษา
โดยทางปฏิบตั แิ ลว การเขารับการฝกอบรม ครูประจําการจะทําสวนมากนอก
เวลาการเรียนการสอน
จํานวนผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมจํากั ด โดยงบประมาณการฝ ก อบรม ปริ ม าณ
งบประมาณตอครูกําหนดโดยคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนผูเขารับการอบรมในรายวิชา
ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการใน พ.ศ.2534 - 2537 ไดถูกกําหนดไวในหลายรายการดังตอไปนี้
1. การจัดการศึกษา จํานวนผูเขารับการอบรมสูงสุด 600 คน
2. การศึกษาสหวัฒนธรรม จํานวนผูเขารับการอบรมจํานวนสูงสุด 150 คน
3. การเตรียมตัวเพื่อรับตําแหนงสูงสําหรับครูสตรีจานวนสู
ํ
งสุด 200 คน
งบประมาณ
ทุก ๆ ป รัฐบาลจะอนุมัติเงินจํานวนหนึ่งแกหนวยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนของ
รัฐและโรงเรียนเอกชนเพื่อใชในการฝกอบรมครูประจําการ จํานวนงบประมาณตอครูสอนเต็ม
เวลา 1 คน กําหนดโดยคําสั่งของกระทรวง ในปงบประมาณ 2536 - 2537 จํานวน 7,410 บาท
ตอครูระดับประถมศึกษา และ 13,650 บาท ตอครูมธั ยมศึกษา 1 คน
ประมาณ 1% ของเงินเดือนทั้งหมดของครูในระดับประถม มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จัดไวสําหรับการฝกอบรมครูประจําการ
ใน พ.ศ.2530 - 2534 คาใชจายขึ้นสูงถึง 16,263 บาทตอรายวิชา
50% ของเงินจํานวนนี้จะเปนคาใชจายสําหรับคณาจารยผูใหการฝกอบรม และ
อีก 50% เปนคาใชจายเกิดขึ้นจากการดําเนินการในวิชาเหลานั้นโดยตรง
การฝกอบรมอาจจะจายโดยครูได
งบประมาณสําหรั บ การฝ ก อบรมครู ป ระจําการระดั บ ประถมและมั ธ ยมศึกษา

ไดโอนมาที่โรงเรียนตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2540 โรงเรียนจะตองจายเงินใหแกสถาบันซึ่งใหการ
อบรมครูประจําการ 80% ของงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล
9. การปฏิรปู แนวโนม และปญหาปจจุบนั
ในเมื่องบประมาณการฝกอบรมครูประจําการไดโอนจากสถาบันการฝกหัดครู
มาสูโรงเรียน เพราะฉะนั้นโรงเรียนตองเปนผูพิจารณาจุดประสงคของการฝกอบรม ดวยวิธนี ้ี
จึงทําใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน และในขณะเดียวกันสามารถปรับปรุงคุณภาพ
ของการฝกอบรมดวย มาตรการนี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษา
สําหรับความสําคัญของนโยบายการศึกษาระหวาง พ.ศ.2536 - 2540 คือ
ตองการปรับปรุงวิธีสอนนักเรียนกลุมดอยโอกาส นักเรียนผูซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรมแวดล อ มมี อิ ท ธิ พ ลในเชิ ง ลบต อ ความสามารถในการเรี ย นและการพั ฒ นาของ
พวกเขา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ลําดับความสําคัญนี้มีผลกอใหเกิดการฝกอบรมครูประจําการ
ดังตอไปนี้
1. โรงเรียนสามารถใชงบประมาณการฝกอบรมครูประจําการเพื่อสนองตอบตอ
ลําดับความสําคัญ
และสามารถใชประโยชนจากโปรแกรมการฝกอบรมซึ่งรัฐบาลเปนผูออก
งบประมาณใหไดอีกดวย
2. พ.ศ.2534 เทศบาล 26 แหง ซึ่งมีจานวนนั
ํ
กเรียนตางชาติระดับประถมและ
มัธยมศึกษามากทีส่ ดุ ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมเปนระยะเวลา 4 ป งบประมาณเหลานี้จะใชใน
การปรับปรุงทักษะการสอนแกครูที่สอนในนักเรียนเหลานี้
3. เมืองใหญ ๆ 4 เมืองในเนเธอรแลนดไดดําเนินโครงการมุงที่จะใหการศึกษา
แกคนเขาเมืองเด็กผูหญิงอายุ 10 - 16 ป หัวขอสําคัญซึ่งเมืองใหญ ๆ เหลานีด้ ําเนินการคือการ
เพิ่มการฝกอบรมครูประจําการ

-----------------หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 กิลเดอรเทากับ 19.50บาท (18 ตุลาคม 2542)

7. ไอรแลนด
1. การฝกหัดครู
1. การฝกหัดครูระดับอนุบาลสําหรับเด็กอายุ 4 - 6 ขวบ รับผูสาเร็
ํ จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศึกษาตอในคณะศึกษาศาสตรสังกัดอยูกับมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งของไอร
แลนด หลักสูตรการฝกอบรมใชเวลา 3 ป เรียนสําเร็จจะไดรับปริญญาตรีทางการศึกษา

2. การฝกหัดครูระดับประถมศึกษาสําหรับเด็กอายุ 6 - 12 ป รับผูสาเร็
ํ จมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ซึ่งตองเรียนสําเร็จ 6 รายวิชาตามหลักสูตร เรียนในคณะครุศาสตรซึ่งสังกัดอยู
กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใชหลักสูตร 3 ป ผูส าเร็
ํ จก็จะไดรับปริญญาตรีทางการศึกษาเชนกันกับ
ระดับครูอนุบาล
3. การฝกหัดครูสําหรับมัธยมศึกษาสําหรับเด็กอายุ 12 - 17 หรือ 18 ป
รับผูสาเร็
ํ จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเขาเรียนในคณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัย หลักสูตรระยะ
เวลาเรียน 1 ป เพื่อใหไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
2. การฝกอบรมครูประจําการ
1. กฎหมายและวัตถุประสงค
กฎหมาย
ระบบการศึกษาของไอรแลนดไมมีกฎหมายซึ่งถือวาทันสมัย ระบบการศึกษา
ปจจุบันสืบมาจากศตวรรษที่ 19 คือจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ และจากกฎหมายซึ่งออกมาเปน
ระยะ ๆ เกี่ยวกับบางลักษณะของระบบ ใน พ.ศ.2534 มีกฏหมายอาชีวศึกษา มีการจัดตั้งสํานัก
งานอุดมศึกษา และการจัดตั้งสภาแหงชาติเพื่อใหประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา เปนตน ไมมี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรมครูประจําการ การฝกอบรมครูประจําการพัฒนาอยาง
ไมเปนทางการ มีหนังสือเวียนแจงรายวิชาการอบรมเปนระยะ เพื่อเชื้อเชิญผูใหการอบรมเสนอขอ
รับทุนไปดําเนินการ จัดอบรมตามความตองการของครู ขณะเดียวกันก็แจงครูเกี่ยวกับสภาพทาง
การเงินที่เกี่ยวของกับการเขารับการอบรม เปนตนวา จะมีครูสอนทดแทนใหหรือไม อัตราของคา
ธรรมเนียม คาเดินทางและเบี้ยเลี้ยง ถาหากจําเปน
ไอรแลนดนั้นอาจจะมีลักษณะพิเศษตางจากประเทศอื่นในยุโรปในลักษณะที่วา
บริหารระบบการศึกษาโดยไมมกี ฎหมายครอบคลุมและทันสมัย
ดวยเหตุน้ี เอกสารปกขาวเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อประชาพิจารณซึ่งตั้งใจที่จะวาง
พื้นฐานเพื่อใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาหรือกฎหมายอื่น ๆ ออกตามมา นาจะเปนการตอบ
สนองที่ดีตอความตองการในการพัฒนาทางดานการศึกษา เอกสารปกขาวควรจะบรรจุหลักการที่
เกี่ยวโยงหลักการปจจุบัน โยงใยประเพณีในอดีต เปนภาพสะทอนของสังคมในปจจุบัน และกอให
เกิดการพัฒนาในอนาคต

วัตถุประสงค
เอกสารปกเขียวเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งมีชื่อวา
“การศึกษาสําหรับโลกซึ่งกําลัง
เปลีย่ นแปลง” พิมพเมือ่ พ.ศ.2535 ไดกลาวไววาครูจําตองปฏิบัติตัวเองใหกาวทันกับการพัฒนา
ใหม ๆ ในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ การอบรมครูประจําการมีความสําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพ
การสอน
โดยชวยใหครูพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ
พัฒนาความรูแ ละทักษะของตน
ใหทันสมัยและกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชา

ชีพเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะดํารงรักษาและสงเสริมกําลังใจครู
ชวยครูใหตอบสนองเชิงบวก
ตอบทบาทที่เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
และตองรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความทาทายใหม ๆ ที่ตองเผชิญกับคนหนุมสาวในยุคปจจุบัน
ความจําเปนในการฝกอบรมครูประจําการมีอยู 2 ประการ ซึ่งอาจจะรวมกัน
ไมสนิทนักคือ
1. ความจําเปนอันเกิดจากความตองการดานนโยบาย (ความตองการของระบบ)
2. ความตองการของครูในการพัฒนาวิชาชีพของตน
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวแลวควรจะเปนไปในทางเดียวกัน
ครูตองเปนผูเชี่ยวชาญมากกวาผูที่นํานโยบายและแผนงานการปรับปรุงโรงเรียนที่คนอื่นกําหนด
ไปปฏิบัติในโรงเรียนของตน
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการอบรมครูประจําการ
ภาระรับผิดชอบทั้งหมดอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดจัดตั้งหนวยงานการ
พัฒนาวิชาชีพของครูในระดับประถมและมัธยมศึกษา
งานของหนวยงานนี้อยูภายใตความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายภายใน หัวหนาผูตรวจราชการเปนประธาน มีตวั แทนของ
กรมประถมและมัธยมศึกษา นอกจากนี้แลวยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอีก 2 คณะในระดับ
ประถม และหลังประถมศึกษา ซึ่งรวมถึงผูเกี่ยวของในทางการศึกษาคือ สภาการศึกษาแหง
ชาติ สภาแหงชาติวาดวยหลักสูตรและการประเมินผล และสภาแหงชาติวาดวยอาชีวศึกษา ตาม
ความเหมาะสม ปญหาดานนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานและลําดับความสําคัญในการ
ใหการอบรมครูประจําการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการเหลานี้ งานนี้มีการดําเนินการวิจัยมากอน
เรียกวาการวิจัยความตองการดานวิชาชีพและระบบ กระทรวงศึกษาธิการเปนผูใหงบประมาณ
ในระดับประะทศ กระทรวงศึกษาธิการจะประสานงานและจัดโปรแกรมการ
ฝกอบรมและใหงบประมาณในการฝกอบรมในหลาย ๆ วิถีทาง เชน
1. จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ซึ่งจัดทําโดยสํานักผูตรวจราชการ หรือ
โดยการร ว มมื อ ระหว า งสํานั ก ผู ต รวจและครู ผู ฝ ก ซึ่ ง ยื ม มาจากโรงเรี ย นเพื่ อ จุ ด ประสงค นี้
โปรแกรมเชนนี้มักจะเกี่ยวกับเนื้องานที่มีความสําคัญระดับสูง จึงจําเปนตองดําเนินการในระดับ
ประเทศ
2. จัดโดยหนวยงานระดับประเทศ เชน สภาแหงชาติวาดวยการอาชีวศึกษา และ
สภาแหงชาติวาดวยหลักสูตรและการประเมินผล กระทําโดยตรงหรือรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดโดยเครือขายศูนยครู 25 แหง ในภูมิภาค 9 แหงดําเนินการ
เต็มเวลา สวนทีเ่ หลือนัน้ ดําเนินงานบางเวลา เงินเดือนของผูอานวยการและค
ํ
าใชจายในการ
บริหารจัดใหโดยกระทรวงศึกษาธิการ แตศูนยตองหาคาใชจายอื่น ๆ มาดําเนินงานอีกดวย
โดยการคิดคาใชจา ยสําหรับการอบรมและสําหรับวัสดุตาง ๆ บทบาทของศูนยคือการจัดโปรแกรม
การฝกอบรมครูประจําการ เพื่อสนองระบบและความตองการของทองถิ่นและจัดหาทรัพยากรและ

สถานทีส่ าหรั
ํ บครูภายในภูมิภาคของตนเพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ ซึง่ มอบให
คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย สหภาพครูและหนวยงานบริหารโรงเรียน คณะกรรมการอา
ชีวศึกษา และสมาคมวิชาตาง ๆ ซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยความสมัครใจโดยครูเอง เปนผูจัด
ผูจัดการฝกอบรมจะไดรับการเชิญใหไปเสนอโครงรางตอกระทรวงศึกษาธิการ
ตามความตองการที่ไดกาหนดไว
ํ
โครงรางนี้จะไดรับการตรวจสอบโดยคณะผูตรวจอาวุโสภาย
ในหนวยงานการพัฒนาวิชาชีพ และไดรับการยอมรับในดานงบประมาณ ตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด อํานาจในการดําเนินโปรแกรมไดมอบใหแกศูนยครู แตขึ้นอยูกับระเบียบเกี่ยวกับการ
ประเมิน การรายงาน และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกเหนือจากโปรแกรมซึ่งไดรับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการแลว
หนวยงาน
อื่นๆซึ่งกลาวมาแลวขางบนอาจจะจัดโปรแกรมดวยตัวเองได โปรแกรมเหลานี้ครูจะเขารับการอ
บรมนอกเวลาเรียน ซึ่งตองจายคาเขารับการอบรมเอง
3. สิทธิในการเขารับการฝกอบรม
โดยหลักการแลว
การฝกอบรมเปนทั้งสิทธิและหนาที่
โดยทางปฏิบัติ
การเขารับการฝกอบรมสวนมากเปนลักษณะความสมัครใจ แตก็มีบางรายวิชาซึ่งถือวาตองบังคับ
ขอบังคับเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานกอนที่จะตองเขารับการฝกอบรมไมมี
สัญญาจางครูในปจจุบันไมไดมีขอบังคับเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมไวดวย
การจางครูทดแทนตองใชคาใชจายมาก แตก็ไดรับอนุมัติใหดาเนิ
ํ นการในบาง
สถานการณ ในทางปฏิบัติแลว ครูที่กาลั
ํ งรอการบรรจุมกั จะไดรบั การจางใหมาทําการสอนทดแทนใน
กรณีที่
1. เมื่อครูไดรับอนุมัติใหไปเขารับการฝกอบรมเพื่อไปเปนวิทยากรของโปรแกรม
เชน การฝกครูฝก
2. เมื่อครูนั้นตองไปเปนผูใหการฝกอบรมโดยตรง
3. เมื่อครูนั้นเปนผูเขารับการอบรมและไดรับการอนุมัติและครูสอนทดแทนมี
ความจําเปนที่จะตองมีเพื่อใหโรงเรียนดําเนินการตอไปได
ครูสวนมากที่ไปเขารับการฝกอบรมมักจะไมมีครูมาสอนทดแทน
เมื่ อ ได รั บ อนุ มัติมัก จะมี ค รู ซึ่ง มี คุณ สมบั ติค รบถ ว นเข า มาสอนทดแทนโดยใช
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ปญหาเกี่ยวกับครูสอนทดแทนและการฝกอบรมขณะนี้
ตองมีการพิจารณาและทบทวน
4. การฝกอบรมครูเพือ่ คุณสมบัตแิ ละการประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อคุณสมบัติ
การสะสมหนวยกิต ตามโมดูลของการฝกอบรมครูประจําการจะเปนไปไดเมื่อ
รายวิชานั้นจัดโดยสถาบันที่ใหปริญญา
วิธีการที่จะใหโมดูลการฝกอบรมไดรับการยอมรับ
ในการใหปริญญา ขณะนี้กาลั
ํ งอยูในระหวางการพิจารณา

ป จจุบันมี รายวิชาจํานวนหนึ่งซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยใน
ลักษณะการอบรมครูประจําการที่จะนําไปสูการใหปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้แลวยังมี
การจั ด ให ที่ ศู น ย ค รู ซึ่ ง อยู ห า งไกลออกไป ผู เ ข า รั บ การอบรมต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ยมสําหรั บ
โปรแกรมปริญญาบางโปรแกรม คาเบี้ยเลี้ยงจายใหพรอมกับเงินเดือนแกผูเรียนที่ประสบผล
สําเร็จเพื่อเปนรางวัลตอบแทน
เงื่อนไขของการเปนครูประจําการมีบางรายการที่ครูสามารถลาพักไปเขารับการ
ศึกษาอบรมโดยไมมีเงินเดือน ทั้งนี้เพื่อความกาวหนาในการทํางาน
โปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการสวนมากมักจะไมมีวุฒิบัตรให โดยทัว่ ไป
แลวผูจัดจะดําเนินการในระดับทองถิ่น และมีประกาศนียบัตรการเขารับการอบรมใหเทานั้น
การฝกอบรมครูประจําการจะไมมีผลกระทบตอเงินเดือน แตการเลื่อนตําแหนง
ในสถาบันอาจจะมีผลอันเนื่องมาจากการฝกอบรม ครูผูซึ่งไดรับคุณสมบัติเพิ่มเติมเชนปริญญา
อาจจะไดรับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเงินเดือน
หลั ก การพื้ น ฐานของการฝ ก อบรมครู ป ระจําการคื อ การฝ ก อบรมครู อ ย า ง
ตอเนื่อง ซึ่งจะตองดําเนินตอไปตลอดชีวิตความเปนครู
การประเมินผล
การประเมินผลรายวิชาผูจัดการฝกอบรมตองเสนอรายงานจากการสังเคราะห
ความคิดเห็นของครูผูเขารับการอบรม ผูตรวจการศึกษาจะติดตามการอบรมในหลายกรณี อาจจะ
ดําเนินการในระหวางที่มีการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและดําเนินตอไปจนกระทั่งถึงการฝกอบ
รม
การประเมินผลเปนทางการของครูผูเขารับการฝกอบรมไมมี ประสิทธิภาพของ
รายวิ ช าในการอบรมครู ป ระจําการดู ไ ด จ ากผลการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นสถาบั น ของครู เ อง
ซึ่งอาจจะประเมินโดยฝายจัดการของสถาบันนั้น

5. หนวยงานจัดการฝกอบรมครูประจําการและครูฝก
รายวิ ช าการฝ ก อบรมครู ป ระจําการจั ด อย า งหลากหลายโดยสถาบั น และ
หนวยงาน รวมทัง้ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ศูนยครู สมาคมวิชา คณะกรรมการอาชีวศึกษา
หนวยงานการจัดการโรงเรียน จัดโดยบุคคลหรือโดยกลุม หรือหนวยงาน หรือบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับอื่น ๆ
ครูฝกโดยปกติจะเป นครู ที่มีคุณสมบั ติทางดานวิชาการและประสบการณเปน
พิเศษ รวมทั้งผูตรวจการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และครูผูซึ่งเกี่ยวของกับการฝกอบรมครูประจําการ
ซึ่งแสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการพัฒนาวิชาชีพของตนมากอนแลว
ในบางกรณีกระทรวงศึกษาธิการอาจจะเตรียมโปรแกรมการฝกอบรมครูฝก เพื่อ

สนับสนุนการสอนในโปรแกรมซึ่งเปนลําดับความสําคัญของชาติใหแกเพื่อนครู คาธรรมเนียมจาย
ใหแกครูฝกตามอัตราที่ตกลงกันไวกอน เชน ครูนั้นจะตองขอมาจากโรงเรียน โดยรับเงินเดือนเต็ม
เพือ่ ทีจ่ ะมาทําการฝกอบรมและไดรับคาธรรมเนียมในการฝกอบรม โดยปกติ ประมาณ 1,315
บาทตอชั่วโมง รวมทั้งคาเดินทางและคาครองชีพในอัตราที่กําหนดไว
6. รูปแบบและเนือ้ หา
รูปแบบ
การฝกอบรมครูประจําการไดดําเนินการตลอดทั้งปการศึกษาและในระหวางปด
ภาคเรียน มีตั้งแตระยะสั้น 1 วัน หรือการสัมมนาตอนเย็นเปนเวลาหลายวันติดตอกัน
บางรายวิชาจะตองใชเวลาตลอดทั้งปการศึกษา โดยปกติมกั ใชเวลาตอนเย็น ยกเวนวันโรงเรียนปด
บางครั้งอาจจะเปนการสัมมนาภาคฤดูรอน สัมมนาวันพัฒนาครูของโรงเรียน หรืออบรมเปน
ระยะ ๆ ตลอดทั้งป
เนื้อหา
รายวิชาในการฝกอบรมครูประจําการจะครอบคลุมหลักการศึกษา จิตวิทยา วิชาที่
สอนตลอดหลักสูตรทีท่ นั สมัย รูปแบบของการจัดการศึกษา วิธสี อน การแนะแนวและการใหคํา
ปรึกษาปญหาเฉพาะ เชน ความเสมอภาคทางเพศ เพศศึกษา เด็กรังแกเด็กดวยกัน เทคนิคการ
ประเมินผล สารสนเทศเทคโนโลยี การจัดทําสื่อการศึกษา และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการสอนบุคคลเฉพาะกลุม เชน เด็กพิการ
เด็กคนเขาเมือง และเด็กซึ่งผูปกครองไมมีที่อยูอันแนนอน
รายวิชาที่สอนติดตอกันใชระยะเวลาที่ตางกัน
จะกระจัดกระจายตลอดปการ
ศึกษา มักจะจัดสําหรับครูสอนซอมเสริม และใหประกาศนียบัตรในวิชาสอนซอมเสริมดวย ในเมือ่
มีนโยบายบูรณาการการเรียนของเด็กพิการและเด็กที่เรียนออนเขากับเด็กปกติ
การอบรมครู
ประจําการในเรื่องนี้ตองจัดใหครูในเวลาตอไป กระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนการเขารับการ
สัมมนาสําหรับครูผูซึ่งเดินสอน
จุดเนนการฝกอบรมครูปจจุบันจะเกี่ยวกับสารสนเทศเทคโนโลยี เทคนิคศึกษา
มิตขิ องประชาคมยุโรป การแนะแนว การใหคําปรึกษา การสอนซอมเสริม การรังแกและ
การลวงละเมิดทางเพศ การปองกันสารเสพติดและความเสมอภาคทางเพศ เปนตน
7. การฝกอบรมครูประจําการและการเคลื่อนยายของครู
กิจกรรมการฝกอบรมจะบูรณาการเขาไปในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนระหวางชาติ
ในดานที่เกี่ยวกับการจัดการและเนื้อหาวิชาตาง ๆ
โปรแกรมการฝ ก อบรมของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอยู ใ นระดั บ มาตรฐานของ
นานาชาติ ครูไปเขารับการสัมมนารายวิชาในระดับนานาชาติ เชน ในคณะศึกษาศาสตร รายวิชา

ที่จัดระหวางชาติโดยสมาคมวิชาตาง ๆ เชน ประวัติศาสตรยุโรป จัดโดยสมาคมครูประวัติศาสตร
แหงยุโรป ทุนสถาบัน Goethe โปรแกรมแลกเปลี่ยนของสหภาพยุโรป เปนตน ในระดับ
ภูมภิ าค กระทรวงศึกษาธิการในสาธารณรัฐไอรแลนด ไอรแลนดเหนือ และทีเ่ หลือของ
สหราชอาณาจักรไดรวมกันจัดโปรแกรมการฝกอบรมครูประจําการวิชาวิทยาศาสตรและหัวขอ
ที่เกี่ยวของเปนเวลาหลายปแลว กระทรวงศึกษาธิการไดรวมมือกับองคกรตาง ๆ ในการสงเสริม
การบูรณาการยุโรปเขาดวยกัน
และไดดําเนินการสอนรายวิชามิติทางการศึกษาในยุโรปดวย
กระทรวงศึกษาธิการไดใหทุนแกครูผูเขารับการอบรมรายวิชานี้ในตางประเทศ ซึ่งเปนการเขารับ
การ อบรมประจําการในหัวขอเกี่ยวกับการจัดการและการติดตามศึกษาประสบการณของครูใหญ
ชํานาญการของประเทศอื่น
8. สถิติ งบประมาณและผูเ ขารับการฝกอบรม
รายวิชาที่ออกแบบไวเพื่อชวยครูใหจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม ๆ
โดยปกติจะมีอัตราเขารับการอบรมถึง 100% ในกรณีอื่น ๆ อุปสงคและการเขารับการอบรม
จะขึ้น ๆ ลง ๆ
9. การปฏิรปู แนวโนมและปญหาปจจุบนั
สังคมไอรริชกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม อาชีพ สภาพประชา
กรและทัศนคติอยางมากมาย สิ่งนี้มีผลอยางมากตอระบบการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับสังคมโดยทั่ว
ไป ประชาชนไอรริชมีความรูดีและสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา และมีสวนรวมในการ
อภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาในรอบ 2 - 3 ปที่ผานมาเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองและ
ครูพยายามที่จะมีสวนรวมในการกําหนดและนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
ระบบการศึกษามีการกระจายและขยายมากขึ้น มีความประสงคที่จะแสดงออกให
เห็นวาการศึกษานั้นควรจะตอบสนองความตองการของทองถิ่น และควรจะเปนภาพสะทอนที่เห็น
ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียน
กระบวนการซึ่งนําไปสูการเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาใหโอกาสที่จะประกัน
ไดวาประเทศชาติไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่จากการลงทุนทางการศึกษา การสงเสริมใหมีการ
ปฏิรูป นําไปสูการปรับปรุงในดานคุณภาพ และการกระตุนซึ่งจะเกิดขึ้นโดยการมอบอํานาจใหแต
ละโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งควรจะมาพรอมกับโครงสรางของการบริหารและทิศทางในการจัดกรอบ
ของการพัฒนาใหมของการศึกษาของประเทศ ดังนี้
1. กระบวนการประเมินผลตองสอดคลองกับปรัชญาและหลักการของแตละราย
วิชา
2. เนื้อหาของวิชาหลักไดเสนอหลักสูตรบูรณาการใหมเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการทางการศึกษาและสังคมอยางสูงสุด
3. เนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับมัธยมตน รายวิชาระดับมัธยมปลาย
และระยะเวลาเรียนก็ตองพิจารณาดวย ระดับมัธยมปลายหลักสูตร 3 ป มีหลายโปรแกรม เพือ่ ให

สนองตอบตอความตองการของผูเรียน
4. การพัฒนาและตรวจสอบหลักสูตรระดับประถมศึกษาสําเร็จแลว ลําดับความ
สําคัญในบริบทนี้คือ ชี้บงและแกไขปญหาความยุงยากในการเรียนตั้งแตตน สงเสริมการเรียนรู
ภาษา ทักษะทางภาษาและทักษะทางคณิตศาสตร สงเสริมวิทยาศาสตรพื้นฐาน หลักสูตรภาษา
ตระหนักในโปรแกรมภาษายุโรปและพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน
5.
ขยายระบบการศึกษาใหสามารถจัดการอยางมีประสิทธิภาพกับเด็กผูซึ่งมี
ปญหายุงยากในการเรียน ปรับปรุงอัตราการอยูโรงเรียนและขจัดปญหาการออกจากโรงเรียนกอน
เวลาอันสมควร สงเสริมมิติของอาชีวศึกษาและการจัดการดานธุรกิจ ริเริ่มงานดานธุรกิจในโรง
เรียนมัธยมศึกษา ปรับปรุงเทคนิคการจัดการและพัฒนาทักษะครูในดานการพัฒนาหลักสูตรและ
การประเมินผล
6. ลงทุนในการฝกอบรมครูประจําการทุกระดับของระบบฝกอบรมครูใหญ หัว
หนาแผนก และบุคลากรดานการบริหาร ซึง่ ทํางานเปนทีมในโรงเรียนระดับกลางและวิทยาลัยให
สามารถบริหารโรงเรียนและวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินโปรแกรมการเรียนการ
สอน สามารถบงบอกดัชนีชี้วัดในการทํางาน และใหมกี ารวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามวัตถุ
ประสงคของการศึกษา

