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การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
(Teachers Development for Learner Quality in the 21st Century)
ดร. เจริญ ภูวิจิตร์*

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีมุมมองต่อสถานการณ์โลกที่มีความแตกต่างจากศตวรรษที่
20 และ 19 โดยมองว่าระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง
สร้างกระบวนการเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่า งสร้างสรรค์และสามารถน า
แนวความคิดปรับ เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม และความจาเป็น
ที่ เ ยาวชนหรื อ ผู้ เ รีย นจะต้ อ งมี ทั ก ษะส าหรั บ การออกไปด ารงชี วิ ต ในโลกแห่ ง ศตวรรษที่ 21
ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ทักษะการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนและนวัตกรรมทางการคิด คือ
3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์) และ 4C
ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration
(การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) การพัฒนาครูและผู้เรียนเพื่อการปรับให้เข้า
กับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 จึงมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อคุณภาพของครูผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง บทความนี้ผู้เขียน
ต้องการนาเสนอแนวคิดในการพัฒนาครูเพื่อการนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นเยาวชนทีม่ ีทักษะและสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง ดังคากล่าวที่ว่าต้องการให้ผู้เรียน
“เก่ง ดี มีสุข”
หากกล่าวโดยสรุปต่อบทความนี้ผู้เขียนมีมุมมองว่ากระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักของภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา มีภารกิจหลักที่ต้องเร่งพัฒนาทั้งครูผู้สอนและ
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพก้าวทันทัดเทียมนานาชาติ มีทักษะและความคิดของการเป็นพลเมืองโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต้องอยู่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบการศึกษาของประเทศไทย นโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพครู อาจารย์ โดยเน้นการอบรมและจัดสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
ซึ่งการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครู ผู้สอนจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นการเร่งด่วนเช่นเดียวกัน การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 และให้มีทักษะ
ความรู้ ค วามสามารถในการสอนเด็ ก ผ่ า นหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นการสอนที่ มี
ความหลากหลาย ที่ได้รับ การสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับบริบทของประเทศและบริบทของโลกในปัจจุบันได้
โดยครูสามารถเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันจะต้องมีกระบวนการ
แนวทางในการส่งเสริม เสริม สร้างการพัฒนาครูอย่ างเป็นระบบต่ อเนื่อ ง มีร ะบบการรั บรอง
การพัฒนาทางวิชาชีพ บริการทางการศึกษาและแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพสาหรับครู
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กระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ ของโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ทั้ง การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และโดยเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี ทาให้ ทุก ประเทศต้ อ งปรั บ ตั ว
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การศึกษาเป็นฐานในการขับเคลื่อน
ประเทศชาติ ครูถือได้ว่าเป็นกลไกหลักทางการศึกษาที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณ ภาพเพื่อรองรับการเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21
การพั ฒ นาครูเ พื่ อ คุ ณภาพของผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง เพื่ อ การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะสร้างมาตรฐานในความเป็นวิชาชีพครูเพื่อรองรับกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารสร้ า งคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น และจากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในหลายวาระโอกาสที่ พ ระองค์ ทรง
พระราชทานไว้ในบริบทของความเป็นครู อาจารย์ในการสอน อบรมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อการ
เป็นพลเมืองที่ดี อาทิ
พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
วิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2503
“...ผู้ที่เป็นครู อาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั้นก็หาไม่
จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการ
สอนนั้น ต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็น การฝึกจิตใจ
ของผู้เรียนให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับ
ความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...”1
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2512 ความว่า
“...งานด้านการศึกษาเป็นงานสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความ
เสื่อมของชาตินั้นขึ้น อยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจั ดการศึกษาให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น...”
และพระราชดารัส ซึ่งพระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวัง
ดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ความว่า
“…การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ อั น ส าคั ญ ในการพั ฒ นาความรู้ ความคิ ด ความประพฤติ
ทั ศ นคติ ค่ านิ ย มและคุ ณ ธรรมของบุ ค คล เพื่ อ ให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อม
ทาได้โดยสะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว …”2
* นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลอินเดีย ระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru, New Delhi, India
1
ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 515/2559 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการ
เข้าถึงเมือ่ 23 ก.พ. 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/websm/2016/dec/515.html
2
Montfort College Primary Section,
เข้าถึงเมื่อ 23 ก.พ. 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.mcp.ac.th/print_text.php?mm=22&sm=49&ssm=41&id=164
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จึงเห็นได้ว่างานด้านการศึกษานั้น มีความสาคัญยิ่ง และเป็นเครื่องมือ สาคัญของรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศ พลเมืองของประเทศจะเป็นคนดี มีคุณภาพได้นั้น ย่อมต้องมาจากฐานของ
ผู้เรีย นในวั ยเยาว์ เติ บโตเป็น เยาวชนที่มี ค่า นิย มและทัศ นคติที่ดี และเป็น ผู้ใ หญ่ ที่มี คุณธรรม
ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องมือ สาคัญทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน ก็คือ “ครู” หากครูได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน ย่อมจะเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าผู้เรียนย่อมมีคุณภาพ ความสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าทีจ่ ะเป็นกาลังสาคัญในการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพก้าวทันทัดเทียมนานาชาติ ภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การศึกษา และเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 35 (35th SEAMEO High Officials
Meeting) ณ กรุงเทพมหานคร องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ (SEAMEO) เป็นองค์การ
ระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และได้มีการลงนามในกฎบัตร เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 โดยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์
ไทย และสาธารณรัฐเวียดนาม (ใต้) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่อมาสาธารณรัฐเขมรเข้าเป็นสมาชิก
ในปี พ .ศ. 2514 และปี พ.ศ. 2549 สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยติมอร์ เลสเต เข้าเป็นสมาชิกล่าสุ ด
และมีประเทศสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักร
นอร์เวย์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ตลอดทั้งสมาชิกสมทบประเภทองค์กร
โดยองค์การซีมีโอมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างประชาชนในเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่น ๆ (2) ส่งเสริมและร่วมมือกับประเทศสมาชิก
ในโครงการที่จะก่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจน
ช่วยเหลือประเทศสมาชิก ในการพัฒนากิจกรรมด้านดังกล่าว (3) ถ่ายทอด เผยแพร่และเพิ่มพูน
ความรู้ และ (4) พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศ ซึ่งการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 35 ดังกล่าว มีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในฐานะประธานในพิ ธี เปิ ด การประชุ ม ดั ง กล่ าวฯ
ได้กล่าวถึงความสาคัญของความร่วมมือด้านการศึกษาและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีองค์การซีมีโอเป็นผู้ผลักดัน
รัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาของภูมิภาค อาทิ อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ในระดั บมั ธยมศึ กษา และผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษาในวิ ชาหลั ก กระทรวงศึ ก ษาธิ การจึ ง ได้ มี
นโยบายในการพั ฒนาศั กยภาพครู อาจารย์ โดยเน้ น การอบรมและจั ด สื่ อการเรี ย นการสอน
ที่มีความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ระหว่ างประเทศในภูมิ ภาค รวมทั้ งการให้ความสาคัญกับ การพั ฒนาคน ซึ่ง เป็นการยกระดั บ
ความเชื่อมโยงการศึกษาและโลกของการทางาน 3 และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานเปิดการประชุม the 18th
UNESCO-APEID international Conference “In Pursuit of Quality Education: The Past, Present,
and Future” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนชาวไทยในทุ ก พื้ น ที่ ด้ ว ยหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals) ของยูเนสโก เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกนามาใช้
นานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ก็สามารถนามาปรับใช้กับบริบทของประเทศและบริบทของโลกในปัจจุบัน
ได้ 4 ในส่ ว นของประเทศไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ด าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในด้ า น
การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นพัฒนาครูตามทักษะในศตวรรษที่ 21
และความสามารถในการสอนเด็กให้เห็น ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ้ ละการสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้นั้น จะต้องให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลก
ปั จ จุ บั น และรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ อี ก ทั้ ง ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมกั บ
ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี และมีค วามสามารถในด้ านภาษา เพื่อ ให้ ผู้เรี ยนมีสมรรถนะ
สามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และพื้นฐานขององค์ความรู้ในอนาคต มีทักษะในโลกของการแข่งขัน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงจากฐานความคิดจากการวิเคราะห์จากบริบทต่างๆ ได้
ดังนั้น การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives)
จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)
ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้
ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ — ทักษะการคิด
ทั กษะการแก้ ปั ญหา ทั กษะองค์ การ ทั ศนคติ เชิ งบวก ความเคารพตนเอง นวั ตกรรม ความคิ ด
สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น
การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (The Ability to Handle Knowledge Effectively in order to Use It
Creatively) ถือเป็นทักษะที่สาคัญจาเป็นสาหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่
ท้าทายในการที่จะพัฒนาผู้เรียนเพื่ออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (Optimism) ที่มีทั้งความสาเร็จและมี
ความสุข5 ซึ่งการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ของการศึกษาไทยนั้น ได้มีการศึกษาโดย
3

Bureau of International Cooperative, การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การซีมีโอ ครั้งที่ 35, 28 November 2012,
เข้าถึงเมื่อ 23 ก.พ. 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.bic.moe.go.th
4
สานักงานรัฐมนตรี, การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID, ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 446/2559
เข้าถึงเมื่อ 23 ก.พ. 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.mhkpeo.go.th/news-12.html
5
สานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21: แนวทางการดาเนินงานด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21, หน้า 2
เข้าถึงเมื่อ 7 มี.ค. 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.ptu.ac.th/quality/data/download/1.8.pdf
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สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ไทยกับ การเตรีย มความพร้อ มสู่ศ ตวรรษที่ 21” พบว่า กระทรวงศึ ก ษาธิ การและวัฒ นธรรม
ของประเทศฟินแลนด์ กาหนดการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์ แบบไม่มีความตายตัว เปิด
โอกาสให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่กลุ่มนักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างอิ สระ
สามารถเลื อ กใช้ ตาราได้ อ ย่ างหลากหลาย กล่ า วคื อ ครู เป็ น ผู้ อ อกแบบการเรี ย นการสอนใน
ห้องเรียนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ดีของนักเรียน
ทั้งในแง่ของกาย จิต สังคม และสุขภาพ โดยโครงการวิจัยเรื่องการกาหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21นี้ หวังให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น
สร้างแรงบันดาลใจเพือ่ การเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น มีทิศทางของตนเอง ประกอบทั้งมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยการให้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย กระบวนการเรียนรู้ หลัก คือ การนาทางให้นักเรียน
ตั้งเป้าหมายของตนเองได้ พร้อมทั้งยังสามารถประเมินตนเองได้ ในขณะเดียวกัน นักเรียนจะต้อง
ได้รับโอกาสเพื่อการร่วมปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ของตนเอง6
การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาเป็นการเร่งด่วน จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเริ่ม
วิเคราะห์ตั้งแต่ปี 2557-2558 โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) และมี การรายงาน
ผลมายังสานักงานเลขาธิการสภาการสศึกษา (สกศ.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา
(เลขาฯ สกศ.) ได้กล่าวว่า จากรายงานพบว่า ระบบการศึกษาของไทยยังพัฒนาไม่ถึงขี ดที่จะสร้าง
คนไทยให้มีความสามารถและทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเมื่อพิจารณาด้านหลักสูตร
พบว่ าประเทศไทยมี หลั กสูต รที่ ไม่ส อดคล้อ งกับ เป้า ประสงค์ทางการศึ กษา คื อ หากประเทศ
ต้องการผลิตบุ คลากรในลักษณะใด ก็ต้องให้หลัก สูตรไปในทิศ ทางนั้น และต้อ งสอดคล้องกั บ
มาตรฐานสากล ไม่ใช่ร่างขึ้นเอง รวมถึงต้องมีข้อเสนอแนะ วิธีการถ่ายทอดบทเรียนให้แก่ครูด้วย
ไม่ใช่เขียนแผนอย่างดี แต่ครูไม่สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ " แม้แต่ในส่วนของการประเมินผล
นั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อนยั ง ขาดความรู้ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการประเมิ น ผล ยั ง ออกข้ อ สอบตามใจครู
ไม่สอดคล้องกับการประเมินและไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของนักเรียน" นายกมลกล่าวต่อว่า
ในส่วนของครูและผู้บริหารโรงเรียนก็พบว่า การบริหารบุคลากรครูยังขาดประสิทธิภาพ การบรรจุครู
ยังมีปัญหา การเตรียมความพร้อมครูก่อนเข้าสู่วิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพครูยังไม่ต่อเนื่อง
ดังนั้นไทยควรจัดทายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมครูก่อนเข้าสู่วิชาชีพ และส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า แต่ละ
รัฐบาลพยายามให้ความสาคัญกั บเรื่ องนี้ แต่ในทางปฏิบั ติ พบว่า การใช้ เทคโนโลยีแต่ ละโรงเรียน
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สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, การกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21, รายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า 261 – 262.
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มีความแตกต่างกันมาก โดยไทยมักลงทุนแต่อุปกรณ์ แต่เรื่องเนื้อหา การบารุงรักษา และการพัฒนา
ครูยังลงทุนน้อย7
การพัฒนาครูตามทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความพร้อมในความเป็นวิชาชีพครู
มีสมรรถนะสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ได้มีการศึกษาในเรื่องของ
การพัฒนาครูในหลากหลายบริบท อาทิ
ภาสกร เรืองรอง และ ประหยัด จิระวรพงศ์8 ร่วมกับ วณิชชา แม่นยา, วิลาวัลย์ สมยาโรน,
ศรัณยู หมื่นเดช, ชไมพร ศรีสุราช9 ได้ศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21”
พบว่า ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัย ที่เปลี่ยนแปลง
โดยต้ องพั ฒนาทั กษะด้ านต่ างๆ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ข้ า มา
มีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ครูไทยในอนาคตยังต้องมีความรู้จริงในเรื่อง
ที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนทางานเป็นทีมเป็นนักออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งความรักและ
ความห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าทุกภาคส่วน
ช่วยกัน หาทางลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครู ซึ่งแนวทางและความเป็นไปได้
ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องดาเนินการทั้งด้านนโยบายและด้านการพัฒนาตนเอง
ของครูควบคู่กันไป จึงจะทาให้ครูเป็นครูยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง10
สุพรรณี อาวรณ์ และ แก้วเวียง นานาผล ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนผาน้าทิพย์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27” พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ของครูแต่ละคนยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควรเนื่องจากครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้
ด้านการคิดวิเคราะห์แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะช่วยแนะนา
ในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิด ครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
โดยต้องการให้มีจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์ได้ มีการสนับสนุนด้านเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือและ
ฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้ และครูทุกคนมีความต้องการที่จะ
จัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ จากการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
7

ไทยโพสต์, ยูเนสโกชาแหละการศึกษาไทยล้มเหลว, Friday, October 30, 2015http://www.thaipost.net/
อาจารย์ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
ภาสกร เรืองรอง และ คณะ, เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21 (EDUCATIONAL TECHNOLOGY VS THAI TEACHERS IN 21ST CENTURY),
Panyapiwat Journal, Vol.5 Special Issue May 2014, บทคัดย่อ, หน้า 195.
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เรี ยนรู้ ด้ านการคิ ด วิเคราะห์ มาให้ ค วามรู้ และมีก ารนิเทศติ ดตามอย่า งต่ อ เนื่ อง จนครู ทุก คน
สามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้11
วสันต์ ปานทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” พบว่า คุณลักษณะครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนา
และประเมินผลการพัฒนา โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ 9 ปัจจัย คือ เจตคติต่อ
วิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ภาวะผู้นาทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิธีการพัฒนามี 15 วิธี
คือ การฝึกอบรม การดูตัวอย่างโดยการฝังตัว การศึกษาจากคู่มือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาตนเองให้มีหลักวิชา หลักคิด หลักปฏิบัติ การพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้รอบด้าน
แล้วสรุปข้อเท็จจริง การศึกษาความสาเร็จของผู้ร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ การจัดการความรู้
การเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การเป็นกัลยาณมิตร รู้ทุกข์ รู้สุข กิจกรรมการคุย
กั บ เพื่ อ นครู เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การเสวนาเป็ น เนื่ อ งนิ ต ย์ ส ร้ า งกลุ่ ม ที่ ห ลากหลาย
ขยายชุ ม ชน และกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นภายในโรงเรี ย นและระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ทั้ ง นี้
มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คือ องค์ประกอบเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา
ในองค์ ป ระกอบเชิ ง ระบบนั้ น มุ่ ง สู่ ผ ลผลิ ต ซึ่ ง เน้ น คุ ณ ลั ก ษณะของครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ 3 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านการปฏิบัติตน ด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลไปยังคุณลักษณะและ
ทักษะผู้เรียน ส่วนกระบวนการพัฒนาครูเ พื่อศิษย์มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจาเป็น
กาหนดจุดประสงค์และขอบข่าย กาหนดวิธีการพัฒนา ดาเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนา
และระดับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์มี 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ และ
พบว่าผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด12
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organization
for Economic Co-operation and Development : OECD) ได้ศึกษาเรื่อง “ครูแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Teachers for the 21st Century)” โดยได้กล่าวถึงการพัฒนาอาชีพครูผ่านการประเมิน
ซึ่งประเทศสิงคโปร์มีการส่งเสริม เสริมสร้างการพัฒนาครูด้วยระบบการจัดการการปฏิบัติงาน
ที่เรียกว่า “ระบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน (Enhanced Performance
Management System: EPMS” ซึ่งถูกนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบในปี 2548 และเป็น
ส่วนหนึ่งของอาชีพและระบบการรับรองภายใต้ “การพัฒนาวิชาชีพบริการทางการศึกษา และ
11

สุพรรณี อาวรณ์ และ แก้วเวียง นานาผล , การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนผาน้าทิพย์วิทยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 9 (2): ก.ค.-ธ.ค. 2557, บทคัดย่อ, เข้าถึงเมือ่ 6 มีนาคม 2560
เข้าถึงได้จาก http://www.graduate.ubru.ac.th/ubru-journal/assets/onlinefile/1436239505.pdf
12
วสันต์ ปานทอง, รูปแบบการพัฒนาครูเพือ่ ศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ พ.ศ. 2556, บทคัดย่อ.
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แผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Education Service Professional Development and Career
Plan: Edu-Pac)” สาหรับครูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โครงสร้างนี้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความก้าวหน้าในอาชีพ 2) การรับรองผ่านการได้รับรางวัล
ที่เป็นตัวเงิน และ 3) ระบบการประเมิน Edu-Pac นั้นยอมรับว่าครูมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน
จึ ง มี ก ารก าหนดแนวทางอาชี พ ของครู เ ป็ น 3 แนวทาง คื อ 1) แนวทางอาชี พ ทางการสอน
ซึ่งกาหนดให้ครูทาหน้าที่ในชั้นเรียนและมีความก้าวหน้าไปสู่ระดับใหม่ของการเป็นหัวหน้าครู
2) แนวทางของการเป็นภาวะผู้นา เป็นแนวทางที่จัดหาโอกาสเพื่อครูไปสู่ตาแหน่งภาวะผู้นา
ในโรงเรียนและในสานักงานใหญ่ของกระทรวง และ 3) แนวทางของผู้เชี่ยวชาญอาวุโส เป็นแนวทาง
ที่ครูมีส่วนร่วมกับสานักงานใหญ่ของกระทรวง เพื่อไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักที่มากด้ วยทักษะ
ความรู้ในสาขาเฉพาะทางการศึกษา ซึ่งแนวทางการพั ฒนาครูดั งกล่าวนั้น จะนาสิง คโปร์ไปสู่
การเป็นผู้นา EPMS นั้นอาศัยอยู่บนพื้นฐานของสมรรถนะ และกรอบของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่ เ หมาะสมทางวิ ช าชี พ ส าหรั บ แต่ ล ะแนวทาง เป็ น การพั ฒ นาในรู ป แบบของการสนั บสนุ น
การปฏิบัติงานและการปรับปรุงตัวครู กระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติงาน
การสอนงาน และการประเมิน ในการวางแผนการปฏิบัติงานครูจะเริ่มด้วยการประเมินตนเอง
และพั ฒ นาเป้ า หมายส าหรั บ การสอน การปรั บ ปรุ ง และสร้ า งนวั ต กรรมการสอนที่ โ รงเรีย น
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ และการพั ฒ นาตนเอง ครู ต้ อ งจั ด ท ารายงานต่ อ หั ว หน้ า ฝ่ า ยเพื่ อน าไปสู่
การอภิปรายเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งมีการสอนงาน
ตลอดทั้ ง ปี โดยเฉพาะช่ ว งระหว่ า งเวลากลางปี จ ะเป็ น การทบทวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ่ า นมา
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบรายงานของครูได้พบกับครูก็จะมีการอภิปรายร่วมกันในความก้าวหน้า
และความต้องการของครู ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะนับเวลาไปถึงระยะสิ้นปี เจ้าหน้าที่
ที่ ดู แ ลรายงานท าหน้ า ที่ ก ากั บ ประเมิ น โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละทบทวนการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
โดยเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนมาก่อนแล้ว คะแนนการปฏิบัติงานที่ได้รับจะมีผล
ต่อ การได้ รับ โบนั สผลการปฏิ บัติ งานประจ าปี ระหว่า งระยะของการประเมิน การปฏิ บั ติง าน
การพิจารณาในเรื่องการเลื่อนระดับตาแหน่งจะเป็นระดับขั้นตอนต่อไปที่ดาเนินการบนฐานของ
ศักยภาพที่เป็นปัจจุบัน การพิจารณาเกี่ยวกับศักยภาพของครูที่เป็นปัจจุบัน จะดาเนินการโดย
การปรึกษากับเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ที่ทางานกับครู และบนฐานของการสังเกต การอภิปรายร่วมกับครู
หลักฐานของผลงาน และความรู้ของครูที่เป็นผลงานต่อโรงเรียนและชุมชน13
จากการศึก ษาจะเห็น ได้ว่า การพัฒ นาครูเพื่อ คุณภาพของผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 นั้น
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ ได้ดาเนินการปฏิรูป
การศึ ก ษาในด้ านการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยเน้ น พั ฒ นาครู
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการสอนเด็กให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้นั้นจะต้องให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันและรั บมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเน้นการพัฒนา
13
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อบรมครู ให้ครูมีองค์ความรู้ในการจัดสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ
บริบทของประเทศและบริบทของโลกในปัจจุบันได้ ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาของไทยยังพัฒนา
ไม่ถึงขีดที่จะสร้างคนไทยให้มีความสามารถ และทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แต่หากมี
การกาหนดการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยแบบไม่มีความตายตัว ให้มีความยืดหยุ่น
เปิดโอกาสให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่กลุ่ มนักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ
ครูสามารถเลือกใช้ตาราได้อย่างหลากหลาย ครูสามารถเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน
ได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และมีความสามารถในด้าน
ภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และพื้นฐานขององค์ความรู้ในอนาคต
มีทักษะในโลกของการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากฐานความคิด ในการวิเคราะห์
บริบทต่างๆ ได้ จะเป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ดี
ให้ กั บ ผู้ เรี ยน ทั้ งในแง่ ของกายภาพ จิ ต ใจ สั งคม และสุ ขภาพที่ ดี ในขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งมี
กระบวนการแนวทางในการส่งเสริม เสริมสร้างการพัฒนาครู อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีระบบ
รับรองการพัฒนาทางวิชาชีพบริการทางการศึกษา และแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพสาหรับครู
หากต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดทั้งทักษะในโลกของการแข่งขัน
ในบริบทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาครูให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความรู้
ในงานทางวิชาชีพ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการทางาน มุ่งมั่นกระตุ้นให้ครูมี การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความรู้จริงในเรื่อง
ที่สอนเพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมกระตุ้นผู้เรียนให้เรียนได้ด้วยตนเอง มุ่งการทางานเป็นทีม
ภายใต้บ รรยากาศของวัฒ นธรรมแห่ งการเรี ย นรู้ จิ ตมุ่ งบริ การ ให้ ค วามส าคั ญต่ อ ผู้รั บบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนาไปสู่การมีคุณลักษณะของครูที่ดี มีคุณภาพ เปี่ยมสมรรถนะเพื่อนาไปสู่
การสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ “เก่ง ดี มีสุข” เข้าใจในหลักศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม มีความสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ รู้คิด รู้วิเคราะห์ มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของความเป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างราบรื่น
ท้ายนี้ มีอี กประเด็ นหนึ่ง ที่มี ความสาคัญ ต่อ การพั ฒนาครูเพื่อ มุ่ง คุณภาพผู้ เรี ยนนั้น คื อ
การกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง
และผลการประเมินครูนั้นต้องนาไปสู่ความคาดหวังของครูด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวเงิน
โบนั ส ค่ าตอบแทน การปรับ เลื่ อ นต าแหน่ ง ที่ ก้ า วหน้ า สู ง ขึ้ น หรื อ รางวั ล ที่ ส ร้ า งการยอมรั บ
ความภาคภูมิใจให้แก่ครู ภายใต้แนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ดังนั้น การพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย การปรับปรุงตัวครู การประเมินครู เพื่อความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ต้องอยู่บนฐานของการส่วนร่วมและหลักฐานของผลงานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เพื่อคุณภาพครูและคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

