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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
การผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาตลอดแต่ก็ยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของโลกยุคใหม่ทาให้เกิดปัญหาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพการผลิตครูในด้านปริมาณ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรการผลิต
ครูมีมากกว่าจานวนอัตราครูใหม่ในแต่ละปี การผลิตครูในด้านคุณภาพ การสอบบรรจุครูใหม่บางสาขาวิชามีผู้สอบบรรจุได้น้อยกว่า
อัตราที่ต้องการบรรจุ แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายดึงคนเก่งคนดีเข้าสู่วิชาชีพครูและมีโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการครูพันธุ์ใหม่
โครงการครูมืออาชีพ โครงการครูสหกิจ โครงการครูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ก็ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครู ส่วนในเรื่องของการพัฒนาครูในด้านปริมาณก็มีการพัฒนาครูจานวนมาก โดย
หน่วยงานที่หลากหลายทั้งองค์กรวิชาชีพครู หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานเอกชน แต่ปัญหาสาคัญคือ เมื่อพัฒนาครูประจาการ
แล้ว เกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียนตามเป้าหมายของการพัฒนาครูมากน้อยเพียงใด และหลักสูตรการพัฒนาครูที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นตรงกับ
ความต้องการของครูและผู้เรียนหรือไม่ ดังนั้น การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูนี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งหาก
ต้องการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงเพื่อเป็นฐานสาหรับขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิด ระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะ
สูง และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สาหรับประเทศไทย 4.0
2. เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
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3. เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0 และข้อเสนอเชิงนโยบายการ
ขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย

 ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษากรอบความคิดระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง
และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สาหรับประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นสถานศึกษาและสถานประกอบการ
2. ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามถามผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เป็นสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ (1) ตัวแทนจากผู้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิ ตและพัฒนาครู
(2) คณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (3) ผู้อานวยการสถานศึกษา (4) ผู้อานวยการเขตพื้นที่ (5) ครู
3. ระยะเวลาศึกษาวิจัย 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

 วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบผสานวิธี (Mixed Method) แบบ Exploratory Sequential Design ซึ่งเริ่มจากการวิจัย
เชิงคุณภาพ ต่อด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและดาเนินการวิจัยในขั้นตอนสุดท้ายด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบความคิด ระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒ นาครู
สมรรถนะสูง และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สาหรับประเทศไทย 4.0
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและ
พัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0

 ผลการวิจัย
1. กรอบแนวคิด ระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง และ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สาหรับประเทศไทย 4.0
โดยสรุปกรอบแนวคิดหลักของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1.1 คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบดัวยคุณลักษณะ 9 ประการ
1.2 ครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย สมรรถนะหลักของครู 6 ประการ และ ความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 9 ประการ
1.3 ระบบการผลิตครู
1.4 ระบบการพัฒนาครู
1.5 กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตครู
1.6 กลไกขับเคลื่อนระบบการพัฒนาครู
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2. สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตและพัฒนาครู สมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
2.1 สภาพที่พึงประสงค์ของเป้าหมายของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง ควรผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่
พึงประสงค์
2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตครูสมรรถนะสูง
2.3 สภาพที่พึงประสงค์ของกลไกการผลิตครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
2.4 สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
2.5 สภาพที่พึงประสงค์ของกลไกการพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
3. กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิต และพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรั บประเทศไทย 4.0 และข้อเสนอเชิงนโยบายการ
ขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
3.1 กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
3.2 กลไกขับเคลื่อนระบบการพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0

 อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของเป้าหมายของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0
สมรรถนะหลักที่มีค่าความต้องการสู งที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สมรรถนะด้านทักษะทางวิช าชีพ (Professional Skills) รองลงมาคือ
สมรรถนะด้านการปฏิ บั ติ ทางวิช าชี พ (Professional Practice) และสมรรถนะด้ านเจตคติและค่ านิย ม (Attitude and Values)
ตามลาดับ สอดคล้องกับสมรรถนะของครูในหลายๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย หรือฟินแลนด์ ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศ
สิงคโปร์ในเรื่องของการให้ความสาคัญของแต่ละด้าน เพราะจากคุณลักษณะของวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 (Attributes of the 21st
Century Teaching Professional, 2009) ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความสาคัญกับเจตคติและค่านิยม ว่าเป็นหลักของสมรรถนะครู
ผลการวิจัยพบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการผลิตครูควรผลิตโดยสถาบันผลิตครูโดยเฉพาะที่เป็นของรัฐ เช่น วิทยาลัยครู
มหาวิทยาลัยเพื่อผลิตครู รองลงมาคือสถาบันผลิตครูโดยเฉพาะที่เป็นของรัฐและเอกชน และ สถาบันผลิตครูที่เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการผลิตครูของประเทศฟินแลนด์และประเทศสิงคโปร์ ที่ผลิตครูโดย
สถาบันเฉพาะทางที่ควบคุมทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณการผลิตครูเข้าสู่ระบบในแต่ละปี
ผลการวิจัยพบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการผลิตครูควรใช้รูปแบบการผลิตครูในระบบปิด คือผลิตตามจานวนที่มีอัตรารับ
บรรจุในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยการประกันงานและมีทุนการศึกษาบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับระบบการผลิตครูของประเทศ
ฟินแลนด์และประเทศสิงคโปร์ที่ควบคุมจานวนครูที่ผลิตเข้าสู่ระบบการศึกษาในแต่ละปี และมีการรับรองการรับเข้าทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
ผลการวิจัยพบว่าสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูควรใช้รูปแบบการพัฒนาครูควรพัฒนาแบบนอกเวลาปฏิบัติงาน (Offthe-job training) การพัฒนาในเวลาปฏิบัติงาน (On-the-job Training) และการศึกษาด้วยตนเองรวมกัน สอดคล้องกับระบบการ
พัฒนาครูของประเทศทางยุโรปและประเทศญี่ปุ่น โดยการพัฒนาครูของประเทศญี่ปุ่น จะมีการดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตความเป็น
ครู โดยผู้ที่มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมแบ่งได้เป็น 2 ระดับหลัก คือ การฝึกอบรมที่จัดในระดับชาติและการฝึกอบรมที่จัดระดับจังหวัด
สาระที่จัดการฝึกอบรมมีการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูเป็นระยะ ได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์ 5 ปี ครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี
ครูที่มีประสบการณ์ 20 ปี หลักสูตรอบรมที่ออกแบบเพื่อครูและผู้บริ หารระดับต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสาหรับครูแนะแนว หลักสูตร
สาหรับครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ หลักสูตรสาหรับผู้ดูแลนักเรียน เป็นต้น
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ผลการวิจัยพบว่าครูสมรรถนะสูงสาหรับประเทศไทย 4.0 จะต้องประกอบไปด้วย ครูมีค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional
Values) มีสมรรถนะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional Practice) มีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) มีความยึดมั่นผูกพัน
ในวิชาชีพ (Professional Engagement) มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพ (Professional Knowledge and understanding) และมี
ความสามารถในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
1. องค์กรวิชาชีพครู หรือ คุรุสภา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรเร่งจัดตั้งเครือข่ายเบญจภาคีการ
ผลิตครูระดับชาติ
2. องค์กรวิชาชีพ หรือคุรุสภา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเบญจ
ภาคีการพัฒนาครูระดับชาติ
3. องค์กรวิชาชีพครู หรือคุรุสภา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรเร่งปรับเปลี่ยนเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงโดยใช้ฐานสมรรถนะ (Competency based) ควบคู่กับฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
(Outcome based) ในการจัดทามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์กรวิชาชีพครู และสถาบันผลิตครู ควรเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
ครูให้สอดคล้องกับความต้องการครูในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5. องค์กรวิชาชีพครู หรือคุรุสภา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรเร่งกาหนดมาตรฐานใหม่สาหรับ
สถาบันผลิตครู โดยให้การผลิตครูจะต้องผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัยที่มีคณาจารย์สาขาครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์เท่านั้น
6. สถาบันผลิตครูควรเร่งปรับเปลี่ยนการพัฒนาคณาจารย์ของสถาบันผลิตครู ในด้านรูปแบบวิธีการสอน หรือกระบวนทัศน์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
7. สถาบันผลิตครู สถานศึกษา ครู และหน่วยงานต้นสังกัดของครู ควรเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูเป็นเครือข่ายเชิง
พื้นที่และมีรูปแบบทางเลือกในการพัฒนาครูเพื่อให้การพัฒนาครูส่งผลถึงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทุกคน

