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 ขอเสนอการสรางและคัดเลือกครูสอนดีรุนใหม

สูการยกระดับคุณภาพการศึกษา
“ระบบการศึกษาไมสามารถมีคุณภาพสูงเกินกวาคุณภาพครูในระบบได” 

(Barber, M., & Mourshed, M. McKinsey Report 2007)

 การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืนจำเปนตอง

สรางและคัดเลือกครูสอนดีรุนใหมอยางตอเนื่องเพราะคุณภาพครู

เปนหน่ึงในปจจัยหลักท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน โดยงานวิจัย

ดานเศรษฐศาสตรการศึกษาพบวาครูสอนดีชวยใหนักเรียนเรียนรู

ไดเร็วกวานักเรียนที่เรียนกับครูสอนแย1  ยกตัวอยางเชน Sanders 

and Rivers (1996)  พบวานักเรียนท่ีเรียนกับครูสอนดีตอเน่ือง 3 ป 

จะมีผลการเรียนดีข้ึนจากอันดับ 50 เปนอันดับท่ี 10 ขณะท่ีนักเรียน

ที่เรียนกับครูสอนแยจะมีอันดับผลการเรียนลดลงจากอันดับที่ 50 

เปน 63 (ดูภาพที่ 1) (อางใน Barber and Mourshed 2007) 

ภาพที่ 1 ผลของคุณภาพครูต�อผลการเร�ยนของนักเร�ยน

*ครูสอนดีคือครูที่มีผลงานในอดีตที่ดีที่สุด 
20 อันดับแรก และครูสอนแย�คือครูที ่มี
ผลงานในอดีตแย�ที่สุด 20 อันดับท�าย
โดยงานว�จัยนี้พ�จารณาผลงานของครูจาก
พัฒนาการผลการเร�ยนของนักเร�ยน

ที ่มา: Sanders and Rivers (1996) อางใน Barber and Mourshed 2007

8 9 10 11
อายุ

อันดับผลการเร�ยน

เร�ยนกับครูสอนดี*

เร�ยนกับครูสอนแย�*

อันดับ 50

อันดับ 10

อันดับ 63

หลักฐานเชิงประจักษที ่มีอยู ช ี ้ว าครูไทยรุ นใหมไมมีความพรอม
ดานเนื ้อหาและทักษะการสอน เชน โครงการทดสอบความรู ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตรที่กำลังศึกษาชั้นป
สุดทาย ในป 2551 (Teacher Educational Development Study-
Mathematics หรือ TEDS-M 2008) พบวารอยละ 57 ของนักศึกษา
ที่เขารวมการสอบมีความรูคณิตศาสตรไมเพียงพอสำหรับการสอน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน และรอยละ 70 มีความรูในวิชา
การสอนคณิตศาสตรไมเพียงพอ เชน การวางแผนการสอนและ
การวิเคราะหความเขาใจของนักเรียน (ดูภาพที่ 2) 

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบวาในป 2554 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรป 3 
ทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรระดับ ม.ปลายไดคะแนนเฉลี ่ย
เพียงรอยละ 38 และมีผลสอบดานการสื ่อสารทางคณิตศาสตร
เฉลี่ยรอยละ 20 เทานั้น (จิรรัตน 2554)



*Tatto et al. (2012) ได�สร�างเกณฑ�คะแนนเพ� ่อ
บ�งบอกระดับความรู�ขั�นต่ำท่ีครูควรมี โดยว�ชาคณิตศาสตร�
อยู�ท่ี 490 คะแนนและว�ชาการสอนคณิตศาสตร�อยู�ที่ 
509 คะแนน

**ครูรุ�นใหม�คือครูที่มีประสบการณ�น�อยกว�า 5 ป�

ภาพที่ 2 ความพร�อมด�านความรู�เนื้อหาและทักษะการสอนของครูไทยรุ�นใหม�
ในว�ชาคณิตศาสตร�และการสอนคณิตศาสตร�ระดับมัธยมต�น

ภาพที่ 3 จำนวนครูจบเอกสาขาว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�และ
จำนวนครูผู�สอน สังกัดโรงเร�ยน สพฐ. ในป� 2557

ครูไทยรุนใหมยังใชวิธีการสอนโดยใหนักเรียนทองจำเปนหลัก โดย
การสำรวจของโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 (The Trends 
in International Mathematics and Science Study) พบวารอยละ 
55 ของนักเรียน ม.2 ของไทยที่เรียนกับครูรุ นใหม (ประสบการณ
การสอนนอยกวา 5 ป)  เรียนคณิตศาสตรดวยการจำสูตรและวิธี
การทำในทุกคาบเรียน ซ่ึงมากกวาคาเฉล่ียของประเทศท่ีเขารวมโครงการ
และประเทศที่ประสบความสำเร็จดานการศึกษา (ดูภาพที่ 2) และ
มีนักเรียนเพียงรอยละ 20 ไดเรียนกับครูท่ีมีความม่ันใจในการออกแบบ
โจทยคณิตศาสตรที่ชวนใหนักเรียนคิด

ปญหาสำคัญอีกประการคือครูรุนใหมบางคนอาจไดรับมอบหมายให
สอนวิชาที่ไมถนัด โดยการสำรวจในโครงการ TIMSS 2011 พบวา
รอยละ 29 ของครู ม.2 ที่สอนวิทยาศาสตรไมไดจบเอกสาขาวิทยา-
ศาสตร และการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบวา ในป 2557 มีครูสอนวิชาวิทยาศาสตร 2.6 หม่ืนคน
ซึ่งมากกวาครูจบวิชาเอกวิทยาศาสตร 2.3 หมื่นคน และมีครูสอน
วิชาคณิตศาสตร 3.8 หมื่นคน ซึ่งมากกวาครูจบเอกวิชาคณิตศาสตร 
2.9 หมื่นคน (ดูภาพที่ 3) ปญหาดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การผลิตครูที่ไมสอดคลองกับความตองการของระบบการศึกษา

ว�ทยาศาสตร�
2.59

2.31

2.98

จำนวนครูจบสาขาว�ชาเอก (หมื่นคน)จำนวนครูผู�สอน (หมื่นคน)

คณิตศาสตร�

ที ่มา: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)

ที ่มา: TEDS-M 2008 ที ่มา: TIMSS 2011

ว�ทยาศาสตร�
2.59

2.31

2.98
3.83

จำนวนครูจบสาขาว�ชาเอก (หมื่นคน)

ไทย ฟ�นแลนด� สิงคโปร�ทุกประเทศที่เข�าร�วม
การสอบ

จำนวนครูผู�สอน (หมื่นคน)

คณิตศาสตร�

ว�ชาคณิตศาสตร�

การสอนคณิตศาสตร�

ป� 2551 ป� 2554

ร�อยละ 57
นักศึกษาป�สุดท�าย
สอบไม�ผ�าน*

ร�อยละ 70
นักศึกษาป�สุดท�าย
สอบไม�ผ�าน*

55

9

45

ร�อยละของนักเร�ยน ม.2 ที่เร�ยนกับ
ครูรุ�นใหม�**ที่สอนให�นักเร�ยนจำสูตร

และจำว�ธีในทุกคาบเร�ยน

22

3
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ภาพที่ 4 ความรู�และทักษะสำคัญของครูสอนดี

ที ่มา: Darling-Hammond and Bransford (2005)

 ปญหาขางตนจะมีความสำคัญมากขึ้นในชวง 10-20 ปขางหนานี้ เมื ่อครูรุ นใหมจำนวนมากกำลังเขามาทดแทนครูรุ นเกา
ที่จะเกษียณอายุ โดยโรงเรียนสังกัด สพฐ. จะมีครูเกษียณอายุกวา 2 แสนคนหรือรอยละ 47 ของครูทั้งหมด (ศุภณัฏฐ 2559) ประเทศไทย
จึงตองเรงดำเนินนโยบายสำคัญ 2 ประการคือ 1. การสรางและคัดเลือกครูสอนดีร ุ นใหมเขาสู ว ิชาชีพและ 2.การสรางครูสอนดี
ใหตรงกับความตองการของระบบการศึกษา ดังนี้ 

1.การสรางและคัดเลือกครูสอนดีรุนใหม
เขาสูวิชาชีพ

 การสรางและคัดเลือกครูสอนดีเริ ่มจากการเขาใจ

คุณสมบัติพื้นฐานของครูสอนดี “ครูสอนดี” จำเปนตองรูเนื้อหาวิชาที่

สอนอยางลึกซึ้ง แตการรูอยางลึกซึ้งนี้มิใชเพียงเพื่อความเปนเลิศทาง

วิชาการหรือการใชความรูไดอยางถูกตองเทานั้น “ครูสอนดี” ยังตอง

เขาใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรูของนักเรียน แปลงเนื้อหา

สูโจทยและกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนเรียนรูเน้ือหาดังกลาว และสามารถ

วิเคราะหและแกไขความเขาใจผิดในเนื้อหาของนักเรียนได ความรูและ

ท ักษะน ี ้ เป นสมรรถนะเฉพาะของว ิชาช ีพคร ู  ซ ึ ่ ง เร ียกก ันว า 

“ความรู และทักษะดานเนื ้อหาวิชาสำหรับการจัดการเร ียนรู ”

 (Pedagogical Content Knowledge: PCK) (ดูภาพที่ 4)

ครูสอนดีคือใคร? 

ความรู�และความ
เข�าใจเนื้อว�ชาและ

หลักสูตร

ความรู�และทักษะ
การจัดการเร�ยนรู�

ความเข�าใจการ
เร�ยนรู�ของ
นักเร�ยน*

ความรู�และทักษะด�านเนื้อหาว�ชาสำหรับการจัดการเร�ยนรู�
(Pedagogical Content Knowledge: PCK)

สื่อสารเลือกโจทย�และจัดกิจกรรมที่ช�วย
ให�นักเร�ยนเร�ยนรู�และเข�าใจเนื้อหาได�

รู�และเข�าใจเนื้อหาจากมุมมองต�างๆ
โดยเฉพาะจากรากฐานความรู�ของนักเร�ยน

ว�เคราะห�และแก�ไขความเข�าใจผิด
ในเนื้อหาของผู�เร�ยน

ตัวอยางเชน เราคงทราบกันวา 0.2 x 6 นอยกวา 6/0.2 การตอบไดถูกตอง
คงเพียงพอสำหรับบุคคลท่ัวไป แตสำหรับ “ครูสอนดี”ตองวิเคราะหไดดวย
วา หากนักเรียนตอบผิด นาจะมาจากสาเหตุใด พรอมทั้งสามารถ
อธิบายหรือหากิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนเขาใจอยางถูกตอง หรือ
ในการตอบโจทย “1¼ หารดวย ½” ซึ ่งซับซอนสำหรับนักเรียน 
“ครูสอนดี” ตองสามารถหาตัวอยางสถานการณในชีวิตประจำวัน
ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของโจทยนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในกลองที่ 1)

งานวิจัยเชิงประจักษไดยืนยันความสำคัญของความรู และทักษะ
ขางตนของครูตอการเรียนของนักเรียน เชน การวิเคราะหทางสถิติ
โดย Hanushek et al. (2014) พบวาหากครูมีทักษะการคำนวณดีขึ้น 
นักเรียนจะเรียนรูไดเร็วขึ้น 6 เดือน2  และ Hill et al. (2005) พบวา
ความรู PCK คณิตศาสตรของครูมีผลบวกตอการเรียนของนักเรียน
มากกวาปจจัยอื ่นที ่เกี ่ยวของกับครู เชน ประสบการณการสอน 
วุฒิการศึกษา และมีผลใกลเคียงกับภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ
ของนักเรียน  



ภาพที่ 5 จำนวนผู�เลือกและสอบผ�านคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 ในช�วงป� 2553-2557
และคะแนนการสอบ Admission ของคณะศึกษาศาสตร�และคณะอื่นที่ได�รับความนิยมในป� 2557

ที ่มา: TEDS-M 2008 ที ่มา: Grossman 2005

ที ่มา: Grossman 2005

เราจะสรางครูสอนดีอยางไร? 

กล�องที่ 1:  ตัวอย�างคำถามท่ีวัดความรู�และทักษะด�านเน้ือหาว�ชาสำหรับการจัดการเร�ยนรู� หร�อ PCK

การเข�าใจความคิดเห็นของนักเร�ยน
และอธิบายให�นักเร�ยนเข�าใจได�

การเลือกโจทย�คำถามให�นักเร�ยนเพ�่อว�เคราะห�
ความเข�าใจของนักเร�ยน

การหาตัวอย�างและโจทย�
เพ�่ออธิบายความหมายได�

ถ�านักเร�ยนสับสนว�าทำไม 0.2* 6 ถึงน�อยกว�า 6 
และ 6/0.2 ถึงมากกว�า 6

คุณว�เคราะห�ว�าทำไมนักเร�ยนถึงเข�าใจผิด และจะอธิบายอย�างไร

ถ�าจะวัดความเข�าใจถูกผิดเร�่องเศษส�วนของนักเร�ยน
โดยให�เร�ยงลำดับจำนวนน�อยที่สุดไปมากที่สุด ควรเลือกโจทย�ข�อใด

จงยกตัวอย�างที่สะท�อนโจทย�ป�ญหาคณิตฯ 1 1/14 หารด�วย 1/2

ตัวอย�างคำตอบคือ ต�องการเนย 1 1/4 ถ�วย คุณต�องใช�ชัอน
ตักเนยกี่ครั�ง ถ�าช�อนตักเนยได�ครั�งละคร�่งถ�วย

- 5/8, 1/4, 11/16
- 5/8, 3/4, 1/16
- 5/8, 3/4, 11/16

 การสรางครูสอนดีตองอาศัยปจจัยสำคัญอยางนอย 

2 ประการคือการดึงดูดและคัดเลือกคนเกงเขาเรียนคณะศึกษาศาสตร  

และการเพิ่มโอกาสและคุณภาพการเรียนวิชา PCK ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ (ดูรายละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางครูสอนดีในกลองที่ 2 

และตัวอยางนโยบายการสรางครูสอนดีในไตหวันในกลองที่ 3)

1. การดึงดูดและคัดเลือกคนเกงเขาเรียนคณะศึกษาศาสตร  
การดึงดูดและคัดเลือกนักศึกษาเกงมีผลดี 2 ประการคือนักศึกษาเกง

จะสามารถเรียนรูและเขาใจเน้ือหาวิชาตางๆ ไดรวดเร็วและลึกซ้ึง และ

นักศึกษายังไดรับผลดีจากการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนรวมชั้น

ที่เกงดวย (ฺBarber and Mourshed 2007)

ผูสอบผานคณะศึกษาศาสตรมีความสามารถไมดอยกวาคณะอื่น โดย

มีผลการสอบ Admission ทัดเทียมกับคณะอื่นที่ไดรับความนิยม 

(ดูภาพที่ 5 และดูรายละเอียดการเปรียบเทียบคะแนน Admission 

เพิ่มเติมในกลองที่ 4) 

เดิมมีความเชื่อวาคณะศึกษาศาสตรเปนตัวเลือกอันดับทายๆ ของ

นักเรียนไทย ทำใหผูเขาเรียนสวนใหญเปนคนไมเกง แตปจจุบันคณะ

ศึกษาศาสตรเปนท่ีนิยมมากข้ึน โดยในการสอบ Admission ระหวางป 

2553-2557 จำนวนผูสมัครที่เลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 47 เปนรอยละ 56 ของผูสมัครเขาคณะศึกษาศาสตร

ทั้งหมดและจำนวนผูสอบผานที่เลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 13  

ก็เพิ่มขึ้นจากรอยละ 66 เปนรอยละ 71 ของผูสอบติดทั้งหมด   

จำนวนผู�สมัครที่เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1
และจำนวนผู�สอบผ�านที่เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1

คะแนนเฉลี่ยของผู�สอบผ�านคณะศึกษาศาสตร�
และคณะยอดนิยมในป� 2557

หน�วย: ร�อยละของคะแนนเต็ม

66

47

58

71
71 59

57 57
49

56

2553 2554 2555 2556 2557 ศึกษาศาสตร� นิติศาสตร� นิเทศศาสตร�บร�หารธุรกิจ

ที ่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผู ว ิจัย ที ่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผู ว ิจัย

หน�วย: ร�อยละของจำนวนผู�เลือกและผู�สอบผ�านคณะศึกษาศาสตร�ทั�งหมด

จำนวนผู�สมัครที่เลือก
คณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ1

จำนวนผู�สอบผ�านที่เลือก
คณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 
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ภาพที่ 6 จำนวนผู�เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 ในสาขาว�ชาเอก 3 ว�ชา
และภาพรวมทุกว�ชา ในช�วงป� 2553-2557

ภาพที่ 7 คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยของผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�ตาม
สาขาว�ชาในป� 2553 และ 2557 

เมื่อพิจารณารายสาขา จะพบวาสาขาวิชาสำคัญ 3 สาขาไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไดรับความนิยมต่ำกวาภาพรวม แตมี
แนวโนมดีขึ้น โดยในชวง 2553-2557 สาขาคณิตศาสตรมีจำนวนผูเลือกเปนอันดับ 1 เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากรอยละ 37 เปน 51 และจำนวน
ผูสอบผานโดยเลือกเปนอันดับ 1 เพิ่มขึ้นรอยละ 45 เปน 64 ขณะที่สาขาวิทยาศาสตรมีความนิยมต่ำสุดและมีแนวโนมเพิ่มเล็กนอย (ดูภาพที่ 6)
และผูสอบติดในสาขาสำคัญทั้ง 3 วิชาก็มีผลการสอบ Admission ดีขึ้น (ภาพที่ 7) การเปลี่ยนแปลงนี้นาจะเปนผลบวกของนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่ผานมา ทั้งการเพิ่มเงินเดือนขาราชการครูใหทัดเทียมกับอาชีพอื่น การยกสถานะอาชีพครูขึ้นเปนวิชาชีพ และโครงการใหทุนและ
รับประกันการมีงานทำสำหรับครู

ที ่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผู ว ิจัย

ที ่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผู ว ิจัย

จำนวนผู�สมัครที่เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1
จำนวนผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร� 

โดยเลือกเป�นอันดับ 1
หน�วย: ร�อยละของผู�สมัครเข�าคณะศึกษาศาสตร�ทั�งหมด หน�วย: ร�อยละของผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�ทั�งหมด
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หน�วย: ร�อยละของคะแนนเต็ม
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กล�องที่ 2:  งานว�จัยการสร�างครูสอนดี

ภาพที่ 2-1 ความสัมพันธ�ระหว�างคะแนนว�ชาคณิตฯ และการสอนคณิตฯ PCK
กับระดับความเข�มข�นในการประกันคุณภาพในการสร�างและคัดเลือกครูสอนดี

งานวิจัยสวนใหญที่ศึกษานโยบายการสรางครูสอนดีรุนใหมมีขอจำกัด
ที่ไมมีขอมูลความรูและความสามารถของครูรุนใหม สมาคมนานาชาติ
เพ่ือการประเมินสัมฤทธิผลการศึกษา หรือ International Association 
for the Evaluation of Education Achievement (IEA) จึงริเริ่ม
โครงการการทดสอบความรูคณิตศาสตรและการสอนคณิตศาสตรของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตรที่เรียนในปสุดทาย
กอนจบการศึกษา (TEDS-M) พรอมท้ังเก็บขอมูลดานนโยบายการสราง
ครูสอนดีใน 17 ประเทศ ขอมูลน้ีทำใหสามารถวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ
เชิงประจักษระหวางคุณภาพของครูสอนดีรุ นใหมกับนโยบายดาน
ศึกษาศาสตรได ซึ่งสวนใหญพบวานโยบายการคัดเลือกและการเรียน
ในคณะศึกษาศาสตรมีความสัมพันธ (correlation) เชิงบวกกับ
ผลคะแนน TEDS-M แมวาผลการวิจัยยังไมสามารถสรุปในลักษณะ
การเปนเหตุเปนผล (causality) ได

ตัวอยางเชน Schmidt, et al. (2012) พบวาโอกาสการเรียนรู 
ในวิชาคณิตศาสตรและการสอนคณิตศาสตรมีผลตอคะแนนสอบ 
TEDS-M ของนักศึกษา โดยวัดโอกาสการเรียนรูจากจำนวนวิชาที่
นักศึกษาไดเรียน การศึกษาดังกลาวยังพบดวยวาผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรกอนเขามหาวิทยาลัยมีผลสำคัญตอคะแนนสอบ TEDS-M 
ของนักศึกษาเชนกัน ถึงแมวาขนาดของผลจะนอยกวาโอกาสในการเรียนรู

Ingvarson et al. (2013) แบงระบบการศึกษาเปน 5 กลุ มตาม
ระดับความเขมขนของการประกันคุณภาพใน 3 ขั้นตอน ไดแก การ
คัดเลือกคนเขาเรียนคณะศึกษาศาสตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
และเง่ือนไขการไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาวามีเง่ือนไข
ในการรับนักศึกษาเขาสูคณะฯ มากนอยเพียงใด มีหนวยงานตรวจ
คุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรโดยเฉพาะหรือไม มีการดำเนินการตอ
หลักสูตรที่ไมผานการประเมินหรือไม และมีการทดสอบกอนไดใบ
อนุญาตหรือไม

งานวิจัยนี้พบวาผลการสอบทั้งคณิตศาสตรและการสอนคณิตศาสตร
ของครูรุนใหมมีแนวโนมสูงขึ้นตามระดับความเขมขนในการประกัน
คุณภาพ โดยไตหวันมีผลการสอบดานคณิตศาสตรและการสอน
คณิตศาสตรสูงที่สุดและมีการประกันคุณภาพที่เขมขนในทั้ง 3 ดาน 
เชน มีการทดสอบกอนออกใบอนุญาตฯ สวนไทยอยูในกลุมที่มีการ
ประกันคุณภาพออนแอและมีคะแนนสอบต่ำ (ดูภาพที่ 2-1 และ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการสรางครูดีของไตหวันในกลองที่ 3) 

ที่มา: โครงการ TEDS-M 2008 และ Ingvarson et al. (2013)

คะแนนว�ชาคณิตศาสตร� คะแนนการสอนว�ชาคณิตศาสตร� PCK

ไต�หวัน 667 คะแนน ไต�หวัน 649 คะแนน
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กล�องที่ 3:  การประกันคุณภาพในการสร�างครูสอนดีของไต�หวัน

การประกันคุณภาพที่เขมขนเปนองคประกอบสำคัญในการสราง
ครูสอนดีของไตหวัน ในการคัดเลือกนักเรียน นักเรียน ม.6 จะตอง
สอบผานการทดสอบกลางและเรียนในมหาวิทยาลัยกอนหนึ่งป จึง
มีสิทธิสมัครเขาคณะศึกษาศาสตร ซึ่งคณะศึกษาศาสตรแตละแหง
จะพิจารณาผลการเรียนของปการศึกษาแรกและอาจทดสอบความรู
ดานการศึกษา การใชภาษา รวมถึงคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติม

ทั้งนี ้ คณะศึกษาศาสตรแตละแหงใหความสำคัญกับกระบวนการ
การคัดเลือกคนที ่เหมาะสมที ่สุด สวนหนึ ่งเพราะรับนักศึกษาได
จำนวนจำกัดตามการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เชน ในป 
2550 มหาวิทยาลัยที ่เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรสำหรับครู
ประถม 23 แหงรับนักศึกษาไดสูงสุดเพียง 2,981 คน ลดลงจาก 
8,000 คนในชวงป 2544-2547 เพราะกระทรวงศึกษาธ ิการ
เห็นวาความตองการครูลดลงตามประชากรวัยเรียน 

ในดานการประเมินคุณภาพคณะศึกษาศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
ไตหวันไดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพลงตรวจเยี่ยมการเรียน
การสอนในแตละหลักสูตร โดยผลการประเมินแบงเปน 3 ระดับซึ่ง
จะสงผลตอจำนวนการรับนักศึกษา

     ผลการประเมินระดับ 1 สามารถรับนักศึกษาจำนวนไดเทาเดิม 
     ผลการประเมินระดับ 2 ตองลดจำนวนการรับลงรอยละ 20 
     ผลการประเมินระดับ 3 ตองหยุดรับนักศึกษา

โดยในชวงป 2550-2552 มีคณะศึกษาศาสตร 6 แหงที่ไดรับผลการ
ประเมินระดับ 3 และตองหยุดรับนักศึกษา 

นอกจากนี้ นักศึกษาที่จบการศึกษาตองสอบผานการทดสอบกลาง
กอนจึงจะไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยในชวงป 2007-2010 
มีประมาณรอยละ 67.4 ของนักศึกษาทั้งหมดสอบผาน 

ที่มา: Hsieh et al. (2009, 2012); Li (2013) และ Ingvarson et al. (2013)

อยางไรก็ตาม ขอสรุปจากขอมูลการสอบ Admission อาจไมสอดคลอง
กับภาพรวมสถานการณความนิยมของศึกษาศาสตรและความสามารถ
ของผูเขาเรียน เพราะคณะศึกษาศาสตรรับผูเรียนสวนใหญผานการ
คัดเลือกท่ีออกแบบโดยคณะศึกษาศาสตรแตละแหงเองซ่ึงอาจมีมาตรฐาน
ส ูงหร ือต ่ำกว าการสอบกลาง (Admission) เช น ในป  2554 
คณะศึกษาศาสตรที่เปนสมาชิกสภาคณบดีครุศาสตรและศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทยรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปท้ังหมดไมต่ำกวา 5.6 หม่ืนคน4

โดยรับผานการสอบกลางเพียง 5,179 คนหรือไมเกินรอยละ 10 เทาน้ัน
และคณะศึกษาศาสตรบางแหงพยายามรับนักศึกษาใหไดจำนวนมาก
ท่ีสุดมากกวาพยายามคัดเลือกนักศึกษา โดยรับนักศึกษาสูงถึง 4-5 พันคน
ทั้งที่แผนการรับนักศึกษาระบุวาคณะดังกลาวมีความพรอมในการรับ
นักศึกษาเพียง 200-300 คน (จากการสัมภาษณผูบริหารคุรุสภาในป 
2557-2558 ดูรายละเอียดรายช่ือผูใหสัมภาษณในภาคผนวกท่ี 2 และ
รายงานขาวในหนังสือพิมพไทยโพสต วันท่ี 14 เดือนพฤษภาคม 2555)

การรับนักศึกษาเกินความพรอมน้ีทำใหคุณภาพการเรียนการสอนแยลง 
เพราะครูไมสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง 
(Barber and Mourshed, 2007)

คุรุสภาและคณะศึกษาศาสตรบางแหงตระหนักถึงปญหาขางตนและ
ไดพยายามลดการรับนักศึกษา โดยการออกกฎเกณฑที่ใหรับนักศึกษา
ไดไมเกิน 30 คนตอหองเรียนและรับนักศึกษาได 30 คนตออาจารย 1 คน5  
และการตกลงรวมกันของคณะศึกษาศาสตรในสภาคณบดีฯ6  ซึ ่ง
นาจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหการรับนักศึกษาลดลงจาก 6.13 หมื่นคน
ในป 2556 เหลือประมาณ 3.5-3.6 หมื ่นคนในป 2558-2559 
(ดูภาพที่ 8 และดูรายละเอียดขอมูลในภาคผนวกที่ 3)

ภาพที่ 8 จำนวนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร� 5 ป�ในช�วงป� 2556-2559

หน�วย: หมื่นคน

2556 2558* 2559*

ตัวเลขจากการสำรวจ

ตัวเลขจากการประมาณการ

6.13

3.63.5

3.1
2.4

1.2
0.4

*ข�อมูลนี้มาจากการสำรวจป� 2559 ซ�่งมีคณะศึกษาศาสตร�บางแห�งไม�ได�
รายงานข�อมูลและบางแห�งรายงานข�อมูลไม�ครบ ผู�ว�จัยจ�งทำการประมาณ
การเพ��มเติม ดูรายละเอียดเพ��มเติมในภาคผนวกที่ 3

ที่มา: สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

แหงประเทศไทย ในเว็บไซต http://www.survey-edu.com
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ภาพที่ 4-1 เปร�ยบเทียบคะแนนสอบเข�าคณะนิติศาสตร�และ
เข�าคณะคณิตศาสตร�ระหว�างกลุ�มผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�
กับกลุ�มผู�สอบติดคณะนิติศาสตร�และคณะคณิตศาสตร�

ภาพที่ 4-2 จำนวนผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�ที่สมัคร
เข�าเร�ยนคณะนิติศาสตร�ตามกลุ�มความสามารถ

กล�องท่ี 4:  การเปร�ยบเทียบผลการสอบกลาง (Admission) ระหว�างผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�และคณะอ่ืน

การเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางผูสอบติดคณะตางๆ ควรใชคะแนน 
O-NET ในแตละวิชามากกวาคะแนน Admission เพราะคะแนน Admission 
เปนผลรวมของผลการเรียนตางๆ ซ่ึงคณะและมหาวิทยาลัยตางๆ กำหนด
องคประกอบคะแนนแตกตางกัน เชน ในป 2556 คะแนน admission 
ในคณะศึกษาศาสตรบางแหงคำนวณจากคะแนน O-NET รอยละ 30 
GPAX รอยละ 20 GAT รอยละ 20 PAT 5 (วิชาความถนัดวิชาชีพครู) 
รอยละ 30 ในขณะที่คณะนิติศาสตรบางแหงคำนวณคะแนน O-NET 
GPAX GAT และ PAT 7 (วิชาความถนัดภาษาตางประเทศ) ในสัดสวน
รอยละ 30 รอยละ 20 รอยละ 30 และรอยละ20 ตามลำดับ

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจำเปนตองใชคะแนน Admission เพราะสมาคม
อธิการบดีมีขอมูลคะแนน Admission แตไมมีคะแนน O-NET รายวิชา
ในขณะที่สำนักทดสอบแหงชาติ (สทศ.) มีคะแนน O-NET แตไมมี
ขอมูลการเลือกคณะฯ เขาเรียน

อีกวิธีการหนึ่งซึ่งนาจะชวยแกปญหาขางตนไดคือการเปรียบเทียบ
คะแนนสอบ Admission เขาคณะอื่นของผูสอบติดคณะศึกษาศาสตร
กับคะแนนเฉล่ียผูสอบติดคณะดังกลาว เชน ในป 2557 ผูสอบติดคณะ
ศึกษาศาสตร 103 คนเลือกสมัครเขาคณะนิติศาสตรบางแหงดวย โดย
ผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรกลุมน้ีมีคะแนนเฉล่ียสอบเขาคณะนิติศาสตร
อยูที่รอยละ 57 ของคะแนนเต็มทั้งหมดใกลเคียงกับคะแนนเฉลี่ยของ
ผูสอบติดคณะนิติศาสตร (ดูภาพที่ 4-1) และรอยละ 44 ของผูสอบติด
คณะศึกษาศาสตรกลุมนี้มีคะแนนสอบสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของผูสอบ
คณะนิติศาสตร

นอกจากนี้ ผูสอบติดคณะศึกษาศาสตร 117 คนเลือกสมัครเขาคณะ
คณิตศาสตร โดยมีผลการสอบเขาคณะคณิตศาสตรเฉลี่ยที่รอยละ 50 
สูงกวาผูสอบติดคณะคณิตศาสตร (ดูภาพที่ 4-1) และรอยละ 70 ของ
ผูสอบติดคณะวิทยาศาสตรกลุมน้ีมีคะแนนสอบสูงกวาคะแนนเฉล่ียของ
ผูสอบติดคณะคณิตศาสตร

ท้ังน้ีผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรท้ังสองกลุมขางตนนาจะพอเปนตัวแทน
ของผูสอบติดทั้งหมดไดเพราะมีคะแนนสอบเขาคณะศึกษาศาสตร
อยูที่รอยละ 58-60 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งใกลเคียงกับผูสอบติดคณะ
ศึกษาศาสตรท้ังหมด นอกจากน้ี ผูสอบติดท้ังสองกลุมน้ีไมไดกระจุกตัว
อยูในกลุมเกงหรือกลุมออน เชน หากแบงผูสอบติดคณะศึกษาศาสตร
ท ั ้ งหมดออกเป น 5 กล ุ มเท าก ันตามระด ับคะแนนสอบเข า
คณะศึกษาศาสตร กลุมผูที่เลือกคณะนิติศาสตร 103 คนมีจำนวนคน
จากกลุมเกง กลุมกลางและกลุมออนไมแตกตางกัน (ดูภาพท่ี 4-2) 

นอกจากนี้ คณะนิติฯ และคณะคณิตฯ ที่ผูสอบติดคณะศึกษาศาสตร
เลือกสมัครก็นาจะเปนตัวแทนของคณะนิติฯ และคณะคณิตศาสตร 
ทั้งหมดไดเพราะมีคะแนนเฉลี่ยของผูสอบผานไมตางจากคะแนนเฉลี่ย
ของท้ังหมด     

การเปรียบเทียบนี้จึงนาจะพอสรุปไดวาผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรมี
ความสามารถใกลเคียงกับคณะยอดนิยมและคณะท่ีสอนวิชาเอก ถึงแม
กลุมเปรียบเทียบมีขนาดคอนขางเล็ก  

คะแนน Admission เข�าคณะคณิตศาสตร�
(ร�อยละของคะเเนนเต็ม)

คะแนน Admission เข�าคณะนิติศาสตร�
(ร�อยละของคะเเนนเต็ม) หน�วย: ร�อยละ

ผู�สอบติด
คณะศึกษาศาสตร�

ผู�สอบติด
คณะนิติศาสตร�

ผู�สอบติด
คณะศึกษาศาสตร�

*นับเฉพาะแห�งที่ผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�เลือก

ผู�สอบติด
คณะคณิตศาสตร�
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เพื่อดึงดูดและคัดเลือกคนเกงสำหรับการสรางครูสอนดี

ควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

      พิจารณาใหทุนการศึกษาดึงดูดนักเรียนเกงเขาเรียนในบางสาขาที่

ยังมีความนิยมต่ำและขาดแคลนคนเกง ทั้งนี้ การใหทุนอาจกำหนด

เงื่อนไขการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อแกปญหาความขาดแคลน

ในพ้ืนท่ีบางแหงดวย โดยกำหนดระยะเวลาการทำงานในพ้ืนท่ีขาดแคลน

หรือเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาเดียวกับพื้นที่ขาดแคลน

ท้ังน้ี เพ่ือใหการใหทุนการศึกษาไปสูสาขาขาดแคลนและพ้ืนท่ีขาดแคลน 

ควรมีการจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานขอมูลจำนวนผูสมัครและผลการเรียน

ผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรรายวิชาทั้งผู ที ่สอบผานการสอบกลาง 

(Admission) และผูท่ีสอบผานการสอบตรง รวมท้ังขอมูลการเขาทำงาน

หลังสำเร็จการศึกษาในพื้นที่ตางๆ

      ลดจำนวนการรับนักเรียนที่เกินและเนนคัดเลือกนักเรียนเกงหรือ

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยมี 2 ทางเลือกดังนี้

      - ทางเลือกที่หนึ่ง คือการใหภาครัฐควบคุมการรับและการ

คัดเลือกผูเรียน โดยอาจจำกัดจำนวนรับนักศึกษาใหใกลเคียงกับ

ความตองการครูรุนใหม ซึ่งเปนนโยบายของฟนแลนดที่ทำใหคณะ

ศึกษาศาสตรแตละแหงพยายามหาวิธีการคัดเลือกใหไดคนเกงหรือ

เหมาะสมท่ีสุด หรืออาจกำหนดใหผูมีสิทธิสมัครเรียนตองมีผลการเรียน

ดีที่สุด 20-30 อันดับแรกของรุนเหมือนในสิงคโปร (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในกลองที่ 5) แนวทางนี้นาจะเพิ่มอัตราการแขงขันในการเขา

สูคณะศึกษาศาสตรเพราะการจำกัดจำนวนการรับจะเพิ่มโอกาสการ

ไดงานหลังจบดวย ซึ่งนาจะชวยดึงดูดใหคนเกงสมัครเรียนมากขึ้นหรือ

อยางนอยคงที่ ขณะที่จำนวนการรับเขาลดลง นอกจากนี้ ยังนาจะเอื้อ

ใหการเรียนในคณะศึกษาศาสตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดวยเพราะเมื่อมี

จำนวนนักเรียนไมมาก อาจารยสามารถดูแลการเรียนไดอยางทั่วถึง 

(Barber and Mourshed, 2007)

อยางไรก็ตาม การใชแนวทางขางตนนาจะมีตนทุนการปรับตัวสูงสำหรับ

คณะศึกษาศาสตรไทยเพราะปจจุบัน ประเทศไทยมีคณะศึกษาศาสตร

ประมาณ 103 แหง7  ซ่ึงแตละแหงมีอิสระในการคัดเลือกนักศึกษาและ

การบริหาร อีกท้ังภาครัฐไทยอาจยังไมมีความเช่ียวชาญในการวางแผน

กำลังคนเพียงพอที่จะจำกัดและจัดสรรจำนวนรับใหคณะศึกษาศาสตร 

ขณะท่ีสิงคโปรมีคณะศึกษาศาสตรเพียงแหงเดียวและฟนแลนดมี 7 แหง8  

และทั้งสองประเทศมีภาครัฐที่มีความเขมแข็ง 

1.

2.

      - อีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีตนทุนการปรับตัวต่ำกวาคือการใหคณะ

ศึกษาศาสตรยังมีอิสระในการกำหนดจำนวนการรับนักศึกษา แตตอง

ไมเกินกวาความพรอมดานบุคลากร อุปกรณและสถานที่ ซึ่งคุรุสภา

ไดออกกฎระเบียบการรับนักศึกษาตามที่ไดกลาวมาแลว 

เพื่อใหการดำเนินการตามระเบียบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุรุสภา

ควรสรางระบบติดตามและวางกติกากำกับคณะศึกษาศาสตรรับเกิน

แผนท่ีวางไว เชน สรางฐานขอมูลจำนวนอาจารยและการรับนักศึกษาใหม

เพื่อตรวจสอบการรับของคณะศึกษาศาสตร หากคณะศึกษาศาสตร

แหงใดรับนักศึกษาเกินจำนวน จะถูกตัดสิทธิในโครงการที่ใหทุน

การศึกษากับนักเรียนเกง 

มาตรการสำคัญอีกประการคือการสรางกลไกใหคณะศึกษาศาสตร

รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา เชน จัดใหมีการทดสอบความรูและ

ทักษะของนักศึกษากอนจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและนำผล

การทดสอบดังกลาวมาประเมินผลงานของคณะศึกษาศาสตร หากคณะฯ 

ใดมีนักศึกษาที่สอบไมผานการทดสอบจำนวนมาก ก็ตองลดปริมาณ

การรับนักเรียนลง มาตรการนี้นาจะทำใหคณะศึกษาศาสตรปรับปรุง

วิธีการรับนักเรียนและจำนวนการรับนักศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพ

การเรียนการสอนเปนหลัก

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรบางแหงอาจรวมตัวกันโดยสมัครใจในการ

กำหนดเกณฑการคัดเลือกนักศึกษารวมกัน เชน กำหนดคะแนนสอบ

คณิตศาสตรขั้นต่ำในการคัดเลือกนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร หรือจัด

การสอบกลางรวมกันเหมือนในประเทศฟนแลนด (ดูในกลองที่ 5)



ภาพที่ 5-2 จำนวนผู�สมัครและจำนวนการรับเข�าคณะศึกษาศาสตร�และคณะอื่นในช�วง 2533-2550 ในประเทศฟ�นแลนด�

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟนแลนดและสิงคโปรควบคุมจำนวน
การรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร โดยวางแผนใหสอดคลองกับความ
ตองการครูในอนาคต ซึ่งเปนผลใหการเขาสูคณะศึกษาศาสตรของ
ประเทศดังกลาวมีอัตราการแขงขันสูงและคณะศึกษาศาสตรสามารถ
คัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด

สถาบันการศึกษาแหงชาติซึ่งเปนสถาบันที่เปดหลักสูตรศึกษาศาสตร
แหงเดียวในสิงคโปรคัดเลือกนักเรียนเกงรอยละ 20 (ดูภาพที่ 5-1) 
จากผูสมัครเรียนซึ่งมีผลการเรียนดีที่สุด 20-30 อันดับแรกของรุน 
โดยผูที่ผานเกณฑจะตองเขาทดสอบการใชภาษา  การสัมภาษณโดย
ผูอำนวยการประสบการณสูง 3 คน และการทดสอบเชิงปฏิบัติ

เมื ่อผานเขาสู คณะศึกษาศาสตรแลว นักศึกษาจะมีสถานะเปน 
“ครูที่ยังไมไดรับการฝกฝน” และเกือบทุกคนจะไดเปนครูทั้งหมด 
ยกเวนบางคนท่ีไมผานการทดสอบในชวงการเรียนของคณะศึกษาศาสตร  

กล�องที่ 5:  การคัดเลือกผู�เร�ยนเข�าคณะศึกษาศาสตร�ในฟ�นแลนด�และสิงคโปร�

ภาพที่ 5-1 จำนวนผู�สมัคร ผู�เข�าเร�ยนและผู�ที่ได�เป�นครู
ป� 2547 ในประเทศสิงคโปร� (ร�อยละ)

ฟนแลนดไดควบรวมวิทยาลัยฝกหัดครูจำนวนมากและยกระดับเปน
คณะศึกษาศาสตร 8 แหงต้ังแตชวงกลางทศวรรษ 2510 (ต้ังแตป 2553
เหลือ 7 แหง) และดำเนินนโยบายจำกัดการรับนักศึกษาทั ้งใน
คณะศึกษาศาสตรและคณะอื ่น ซึ ่งในชวงป 2533-2550 คณะ
ศึกษาศาสตรและคณะอื่นมีจำนวนการรับนักศึกษาคงที่ ทั้งที่มีจำนวน
ผูสมัครเขาเรียนคณะศึกษาศาสตรและคณะอื่นมากขึ้น ซึ่งทำใหอัตรา
การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น (ดูภาพที่ 5-2)  

ในชวงป 2553 คณะศึกษาศาสตรบางแหงในฟนแลนดคัดเลือกนักศึกษา
ประมาณ 10 คนจาก 100 คน โดยมีการคัดเลือก 2 ขั้นตอน ขั้นแรก
พิจารณาจากผลการสอบจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่เรียกวา 
“Matriculation examination” และ ผลการสอบกลางที่เรียกวา 
“Vakava” ซ่ึงมหาวิทยาลัยท้ัง 7 แหงรวมกันดำเนินการสอบโดยการสอบ
นี้จะวัดความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการศึกษา เชน ภาษาและการ
แกไขปญหา ในขั้นที่สอง ผูที่มีผลสอบกลางดีจะเขาสูการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง ซ่ึงมีท้ังการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) 
การทดสอบทักษะการสื่อสารและทำงานเปนทีมผานการทำกิจกรรม
กลุมและการทดลองสอน และการสัมภาษณเพื่อพิจารณาความตั้งใจ
ที่จะเปนครู

ระบบการคัดเลือกนี้มีขอดีอยางนอย 3 ประการเมื่อเทียบกับระบบที่
รับนักศึกษามากเกินไป ประการแรก ระบบนี้ดึงดูดใหคนเกงเขาเรียน
มากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบแลว มีโอกาสไดงานสูง ประการที่สอง คณะ
ศึกษาศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเพราะ
สามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง นอกจากนี้ นักศึกษายังไดรับผลดีจาก
การแลกเปล่ียนความคิดกับเพ่ือนรวมช้ันท่ีเกง ประการท่ีสาม โรงเรียนมีตนทุน
การคัดเลือกต่ำเพราะมีจำนวนผูจบการศึกษาไมมาก ขณะท่ีโอกาสไดครู
สอนดีไมไดลดลงเพราะนักศึกษาเกือบทุกคนท่ีจบจะมีความสามารถสูง  

บทเรียนเชิงนโยบายจากท้ังสองประเทศคือการออกแบบระบบบุคลากร
ครูควรเริ่มตนตั้งแตการคัดเลือกสูคณะศึกษาศาสตรซึ่งจะสงผลตอการ
เรียนรูในคณะศึกษาศาสตร การคัดเลือกสูโรงเรียนและสวนอื่น

ท่ีมา: Andere (2015); Barber and Mourshed (2007); Ingvarson et al. (2013) และ Ripley (2013)

ผู�สมัครเข�า ผู�ผ�านการคัดเลือก ผู�เข�าเร�ยน ผู�สำเร�จการศึกษา ผู�ที่ได�เป�นครู

100

20 18 18 18

-80%

ที่มา: Barber and Mourshed (2007)

หน�วย: หมื่นคนหน�วย: พันคน

ผู�สมัคร

ผู�สมัคร

จำนวนการรับเข�า
จำนวนการรับเข�า

31 12

10

8

6

4

0

2

25

19

13

7

1

25
33

25
34

25
35

25
36

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
37

25
33

25
34

25
35

25
36

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
37

ที ่มา: Andere (2015) ที ่มา: Andere (2015)

คณะศึกษาศาสตร� คณะอื่น
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ภาพที่ 9 โครงสร�างหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร�ไทยและจำนวนชั�วโมงการเร�ยนกลุ�มว�ชา PCK ในประเทศอื่น

2. การเพ่ิมโอกาสและคุณภาพการเรียนวิชา PCK

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การคัดเลือกคนเกงอยางเดียวไมอาจสรางครูสอนดีได คณะศึกษาศาสตร

ควรตองจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพดวย โดยมีหัวใจสำคัญคือการเรียนรู

ความรูและทักษะ PCK ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ปญหาก็คือผูเรียนศึกษาศาสตรไทยมีโอกาสไดเรียนวิชา PCK คอนขางนอย

เพราะมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภาไมไดใหความสำคัญกับวิชา 

PCK เทากับการเรียนวิชาเอกและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมาตรฐาน

กำหนดวาหลักสูตรศึกษาศาสตรปริญญาตรี 5 ปตองมีการเรียนไมนอย

กวา 160 หนวยกิต แบงเปนกลุมวิชาเอกไมนอยกวา 78 หนวยกิต

หรือรอยละ 49 ของหนวยกิตทั้งหมด กลุมวิชาการศึกษาไมนอยกวา

46 หนวยกิตหรือรอยละ 29 และที่เหลือเปนวิชาทั่วไปและวิชาเสร ี

ไมมีการกำหนดหนวยกิตการเรียนวิชา PCK (ดูภาพที่ 9)

จากการสัมภาษณคณบดีและอาจารยคณะศึกษาศาสตร ผูเขียนพบวา

การเรียนในวิชาเอกก็ไมไดบูรณาการเขากับวิชาการศึกษา เพราะนักศึกษา

ต องเร ียนว ิชาเอกก ับคณะที ่สอนว ิชาเอก9 ซ ึ ่ ง เน นการเร ียน

สู ความเป นเล ิศทางว ิชาการ เช น เร ียนคณิตศาสตร เพ ื ่อเป น

นักคณิตศาสตร สวนการเรียนวิชาครูสวนใหญเปนเร่ืองการจัดการสอน

ทั่วไป เชน หลักการศึกษาและความเปนครู จิตวิทยาการสอน10     

นอกจากนี้ มาตรฐานวิชาชีพทั้ง 11 มาตรฐานที่คุรุสภาใชในการตรวจ

รับรองหลักสูตรก็กำหนดความรูและสมรรถนะดานการสอนทั่วไป ใน

ขณะท่ีความรูและทักษะ PCK ถูกกำหนดเปนสมรรถนะการสอนเฉพาะ

วิชา เชน มาตรฐานภาษาและวัฒนธรรมของคุร ุสภากำหนดวา 

“สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง” แตสมรรถนะ 

PCK ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนทักษะในการยกตัวอยาง

อธิบายและการวิเคราะหคำตอบของนักเรียนเพื่อการสื่อความหมาย

อยางถูกตอง

การตรวจหนวยกิตหลักสูตรตามมาตรฐานขางตนจึงเปนอุปสรรคตอการ

จัดการสอนวิชา PCK เชน อาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มองวาหลักสูตรควรมีหนวยกิตวิชา PCK 

รอยละ 3011 แตปจจุบันมีเพียงรอยละ 3-6

คณะศึกษาศาสตรบางแหงสามารถเพิ่มหนวยกิตวิชา PCK ได เชน 

หลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนมีวิชา PCK อยูใน

กลุมวิชาเอกถึง 41 หนวยกิตจาก 80 หนวยกิต เพราะอาจารยคณะ

ศึกษาศาสตรและคณะคณิตศาสตรมีความเขาใจในวิชา PCK สอดคลองกัน12  

แตคณะศึกษาศาสตรและคณะที่สอนวิชาเอกหลายแหงยังขาดแคลน

อาจารยที่เขาใจและสามารถสอนวิชา PCK ได 

ว�ชาเอก

ว�ชาด�านการศึกษา

ว�ชาเสร�

ว�ชาทั�วไป

49

29

4

18

โครงสร�างหลักสูตรไทยไม�มีกลุ�มว�ชา PCK โดยเฉพาะ กลุ�มว�ชา PCK ในหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร�ในประเทศอื่น
(ร�อยละของหน�วยกิตทั�งหมด) (ร�อยละของหน�วยกิตทั�งหมด)

ในว�ชาเอก ต�องเร�ยนกับคณะที่สอนว�ชาเอก
ซ�่งเน�นบรรยายเนื้อหาระดับมหาว�ทยาลัย

เน�นความรู�การสอนทั�วไป

ที่มา: โครงสรางหลักสูตรจากประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญา

และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557

หมายเหตุและที่มา: 1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สำหรับการสอนมัธยมศึกษา จากเอกสารหลักสูตร

                           ป 2014-2015 ของสถาบันการศึกษาแหงชาติสิงคโปร  และ Kaur et al. (2008)

                       2.  Kwon (2004)

                       3. ในวิชาการเรียนการสอนของหลักสูตรครูมัธยมศึกษา ซึ่งผูเรียนตองเรียน

                          สาขาวิชาเอก 2-3 สาขา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ จะออกแบบ

                          การเรียนรูรวมกับคณะที่สอนวิชาเอก ใน Kansanen (2003)

                          และ Sahlberg (2012)
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สถาบันการศึกษาแห�งชาติ
สิงคโปร�

มหาว�ทยาลัยอีฮวา
เกาหลีใต�

มหาว�ทยาลัยเฮลซ�งกิ
ฟ�นแลนด�
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ภาพที่ 10 จำนวนนักศึกษาฝ�กประสบการณ�ว�ชาช�พที่ไม�ได�รับการดูแลที่ดี 

ขณะที่ระบบการศึกษาที่ไดรับการยอมรับวาครูมีคุณภาพสูงมักให

ความสำคัญกับการเรียนรูดาน PCK เชน สถาบันการศึกษาแหงชาติ 

(National Institute of Education หรือ NIE) ในสิงคโปรไดปฏิรูป

หลักสูตรศึกษาศาสตรที่เนนใหนักศึกษาไดเรียนรู PCK ตั้งแตทศวรรษ 

2510-2520 และไดพัฒนาองคความรูการสอนคณิตศาสตรของตัวเอง

ที่เรียกวา “Singapore Math” (ดูรายละเอียดเพิ่มในกลองที่ 6) 

ปจจุบัน หลักสูตรศึกษาศาสตรปริญญาตรี 4 ปของสถาบันการศึกษา

แหงชาติมีกลุมวิชา PCK ประมาณรอยละ 18 ของหนวยกิตทั้งหมด 

สวนมหาวิทยาลัยในเกาหลีใตมีหนวยกิตวิชา PCK ประมาณรอยละ 

20-40 ในขณะที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิในฟนแลนดมีประมาณรอยละ 

21 โดยเปนวิชาที่ออกแบบรวมกันระหวางคณะศึกษาศาสตรกับคณะ

อื่นที่เชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิชา (ดูภาพที่ 9)

นอกจากการเรียนรูวิชา PCK ในภาคทฤษฎี ครูรุนใหมควรมีโอกาส

ไดนำแนวคิดและทฤษฎีมาฝกคิด ฝกวางแผนการสอนและแกปญหา

จากสถานการณจริงในหองเรียน เชน สังเกตและวิเคราะหการสอน

ของครูพี ่เลี ้ยงที ่เปน “ครูสอนดี” วิเคราะหปญหาการเรียนของ

นักเรียนเพื่อวางแผนการสอน รวมทั้งไดทดลองสอนจริงพรอมทั้ง

วิเคราะหปญหาที่ไดพบรวมกับเพื่อนและครูพี่เลี้ยง

แมหลักสูตรศึกษาศาสตรปริญญาตรี 5 ปของไทยจะใหนักศึกษาได

ฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียน โดยมีครูพี ่เลี ้ยงดูแล 1 ป แต

นักศึกษาจำนวนมากยังไมไดรับการดูแลจากครูพี่เลี้ยงสม่ำเสมอ โดย

การสำรวจของโครงการ TEDS-M พบวารอยละ 57 ของนักศึกษาฝกสอน

ท้ังหมดไมไดรับการดูแลท่ีดีจากครูพ่ีเล้ียง กลาวคือ ไดรับการดูแลนอยกวา

คร่ึงหน่ึงของเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ และกวารอยละ 50 ของ

นักศึกษากลุมที่ไมไดรับการดูแลที่ดีนี้ตองเขาสอนจริงมากกวาครึ่งหนึ่ง

ของเวลาการฝก (ดูภาพที่ 10)

นอกจากนี้ นักศึกษาฝกสอนยังประสบปญหาความไมสอดคลองกัน

ระหวางการเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยและภาคปฏิบัติในโรงเรียน 

เพราะทั้งสองฝายมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

โดยการสำรวจของโครงการ TEDS-M พบวารอยละ 70 ของนักศึกษา

ไดฝกประสบการณในโรงเรียนที่มีแนวทางการสอนที่แตกตางจาก

คณะศึกษาศาสตร

ปญหาขางตนนาจะมีสาเหตุมาจากความไมพรอมของโรงเรียน13  ขอมูล

ของคุรุสภาระบุวาในชวงป 2550-2554 มีสถานศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 4,070 แหงจากทั้งหมด 5,200 แหงเปนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ซึ ่งครูมักมีภาระงานสอนและธุรการหนักจนไมนามีเวลาการดูแล

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (ศุภณัฏฐ 2559)

สาเหตุอีกประการคือการบริหารจัดการขาดความรวมมือระหวางโรงเรียน

และคณะศึกษาศาสตร จากการสัมภาษณคณบดีและอาจารย

ศึกษาศาสตรบางทาน ผูเขียนพบวา คณะศึกษาศาสตรพยายามสราง

ความรวมมือในการออกแบบการฝกประสบการณวิชาชีพกับโรงเรียน

ในระยะยาว แตประสบปญหาความตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ผู บริหารโรงเรียน หรือแมแตโรงเรียนสาธิตบางแหงก็ไมไดมีการ

ออกแบบแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับคณะศึกษาศาสตร

ที่สังกัดอยู

ในป� 2551

ไม�ได�รับการดูแลอย�างสม่ำเสมอและต�องเข�าสอน
มากกว�าคร�่งหนึ่งของเวลาฝ�กสอน

ร�อยละ 53 ของ นศ. ฝ�กสอน
ไม�ได�รับการดูแลสม่ำเสมอ*

ร�อยละ 47 ของ นศ. ฝ�กสอน
ได�รับการดูแลสม่ำเสมอ

*ครูพ�่เลี้ยงดูแลน�อยกว�าคร�่งหนึ่งของเวลาการฝ�กสอน

ร�อยละ 25

ที่มา: โครงการ TEDS-M 2008 
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กล�องที่ 6:  ตัวอย�างการสอนคณิตศาสตร�แบบสิงคโปร� (Singapore Math)

สิงคโปรไดรับองคความรูดาน PCK จากงานวิจัยของศาสตราจารยดานการศึกษา Lee S. Shulman ซึ่งเปนผูบุกเบิกความคิดเรื่อง PCK และได
พัฒนาองคความรูดาน PCK ของตัวเองขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรระดับพื้นฐาน ที่ตอมาถูกเรียกวา Singapore Math ซึ่งเปนวิธีการเรียนรู
เพ่ือชวยใหนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเขาใจการแกไขปญหาทางคณิตศาสตรไดงายข้ึน โดยครูจะใหนักเรียนเรียนรูแนวคิดคณิตศาสตร
ผานสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือสิ่งที่เปนรูปภาพกอนการเรียนรูสัญลักษณทางคณิตศาสตรซึ่งมีความเปนนามธรรมสูง เชน สอนการนับ การบวกและ
การลบผานการนับสิ่งของตางๆ และนักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาคณิตศาสตรผานการวาดกราฟแทงซึ่งไดแสดงตัวอยางดานลาง

ตัวอยางการแกปญหาโดยใชการวาดกราฟแทง 

ในโจทย: “นาย ก. และ นาย ข. มีเงินรวม 10 บาท หากนาย ก. มีเงินมากกวา นาย ข. 2 บาท  ทั้งสองคนมีเงินเทาไร” 

ในขณะท่ีครูในสหรัฐฯมักใหนักเรียนใชวิธีเดาแลวตรวจสอบคำตอบ สวนครูประเทศอ่ืนอาจใหนักเรียนแกปญหา โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ซึ่งเปนนามธรรมสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนสิงคโปรจะไดเรียนรูการแกปญหาผานการวาดกราฟแทงตามภาพ (1) และ (2)
ภาพ (1) สะทอนกวา นาย ก. มีเงินมากกวา 2 บาทตรงสวนสีแดง ดังนั้นแสดงวาถาตัดสวนสีแดง 2 บาทออกไป นาย ก. และนาย ข. จะมีเงิน
ตามสวนสีครีมเทากัน โดยรวมกันเปน 8 บาท สวนครีมจึงเทากับ 4 บาท ตามภาพ (2) นาย ก. จึงมีเงินสวนสีครีม 4 บาท และสีแดง 2 บาท
รวมเปน 6 บาท สวน นาย ข. มีเงินตามสีครีม 4 บาท

ที ่มา: Tucker, (2012) and Garelick (2006)

ภาพ (1) ภาพ (2)

มีมากกว�า 2 บาท มีมากกว�า 2 บาท4 บาท

4 บาท

นาย ก.

นาย ข.

นาย ก.

นาย ข.
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      เพ่ิมกลุมวิชา PCK ในโครงสรางหลักสูตรและปรับมาตรฐานวิชาชีพ

ใหสอดคลองกับการเรียนวิชา PCK รวมทั้งลดกฎระเบียบอื่นที่เปน

อุปสรรคตอการจัดการศึกษารวมกันระหวางคณะศึกษาศาสตรและ

คณะที่สอนวิชาเอก

นอกจากการปรับกฎระเบียบขางตน กระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา

ควรสนับสนุนการพัฒนาองคความรู PCK  และสรางความรวมมือ

ระหวางคณะศึกษาศาสตรและคณะที่สอนวิชาเอก โดยการใหทุนวิจัย 

การใหทุนพัฒนาอาจารย และการสนับสนุนการจัดตั้งและการทำงาน

ของสมาคมครูและอาจารยในแตละสาขาวิชา เชน สมาคมครูคณิตศาสตร 

ซึ ่งทั ้งหมดนี ้จะชวยคุรุสภาในการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพและ

โครงสรางหลักสูตร

      สนับสนุนทุนใหคณะศึกษาศาสตรรวมมือกับโรงเรียนพันธมิตรสราง 

“โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู” ซึ่งมีหนาที่ออกแบบการเรียนรูที่ประสาน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูทฤษฎี

จากมุมมองของผูปฏิบัติท่ีเผชิญสภาพปญหาจริงและไดเรียนรูการปฏิบัติ

จากมุมมองทางทฤษฎี

ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยบางแหงในสหรัฐฯ ใหนักศึกษาเรียนทฤษฎี

แผนการสอนไปพรอมกับการฝกวางแผนการสอน โดยเก็บขอมูลจริง

ของนักเรียนมาวิเคราะห รวมทั้งเขาสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับครูพ่ีเล้ียงในโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ  สวนคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden) ประเทศเนเธอรแลนดยกเลิกการเรียน

วิชาทฤษฎีการศึกษาพ้ืนฐานและการสอน (Foundations and Methods) 

ภายในมหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาเรียนบทบาทและการทำงานของ

ครูในโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ เชน การเปนครูประจำวิชา การบริหาร

ชั้นเรียน และการเปนที่ปรึกษาดานจิตวิทยา โดยนักศึกษาจะไดเรียน

ทฤษฎีบางสวนกอนไดฝกปฏิบัติจริงในหนวยการเรียนรูยอย (Modules)

(Darling-Hammond 2006 และ Darling-Hammond and Lieberman 2012)

นอกจากนี้ โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพยังสามารถสงเสริมการวิจัยพัฒนา

รูปแบบการสอนตางๆ ได เชน มหาวิทยาลัยบางแหงในสหรัฐฯ 

ทำความรวมมือกับโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำและตั้งโจทยวิจัยจากปญหา

จริงของโรงเรียน 

      สนับสนุนการสรางระบบครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน เพื่อใหนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพไดรับการดูแลที ่ดีขึ ้น เชน กำหนดใหครู

วิทยฐานะสูงหรือครูที่มีผลงานการสอนดีมีหนาที่ดูแลครูรุนนองและ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยครูพ่ีเล้ียงจะมีภาระงานสอนลดลง

และไดรับการฝกอบรมในการเปนครูพ่ีเล้ียง และโรงเรียนท่ีรับนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพควรไดรับบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือสอนและทำงาน

ธุรการอื่นทดแทนครูพี่เลี้ยง

นอกจากนี้ ควรพิจารณาอัตราสวนครูพี่เลี้ยงตอจำนวนนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพดวย เพ่ือใหดูแลนักศึกษาไดอยางเขมขนและท่ัวถึง

      ควรปรับวิธีการรับรองหลักสูตรโดยเนนพิจารณาผลการเรียนของ

นักศึกษา จากเดิมที่เนนตรวจจำนวนหนวยกิตและเอกสารหลักสูตร

เทานั้น เชน คุรุสภาควรประเมินเบื้องตน โดยใหคณะศึกษาศาสตรได

อธิบายกระบวนการเรียนรูและผลลัพธท่ีคาดหวัง และเม่ือมีการทดสอบ

ความรูและทักษะเพื่อไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการคัดเลือก

เขาบรรจุขาราชการ คุรุสภาควรนำผลการสอบของนักศึกษามาใช

พิจารณารับรองหลักสูตรครั้งตอไป 

ทั้งนี้ คุรุสภาควรติดตามสภาพปญหาของคณะศึกษาศาสตรที่มีผลการ

ประเมินต่ำพรอมท้ังใหคำแนะนำและตัวอยางท่ีดีจากคณะฯ อ่ืน ในกรณี

ที่มีผลการประเมินตกต่ำอยางตอเนื่องหรือไมมีการปรับปรุงคุณภาพ 

คุรุสภาอาจพิจารณาปรับลดจำนวนการรับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร

ดังกลาว

อีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหคณะศึกษาศาสตรสามารถปรับปรุงหลักสูตร

อยางตอเนื่องคือการเปดเผยผลการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูและผลการสอบไดเปนครู เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการเลือกเรียน

ของนักศึกษา โดยหากคณะใดมีผูที่สอบไมผานจำนวนมาก จำนวนคน

เลือกเรียนคณะดังกลาวยอมลดลง  

1. 3.

2.

4.

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและคุณภาพการเรียนวิชา PCK
ในคณะศึกษาศาสตร ควรพิจารณาดำเนินการดังน้ี
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ภาพที่ 11 ผลการสอนว�ชาการสอนคณิตศาสตร�ระดับมัธยมศึกษา
ในโครงการ TEDS-M แบ�งตามกลุ�มความสามารถ 5 กลุ�ม

เราจะคัดเลือกครูสอนดีอยางไร? 

นอกจากการสรางครูสอนดี ระบบการศึกษาควรตองมีการคัดเลือกครู

สอนดีกอนเขาสู วิชาชีพดวย โดยการทดสอบเพื ่อออกใบอนุญาต

ประกอบว ิชาช ีพ เพ ื ่อให ม ั ่นใจว าคร ูท ี ่ เข าส ู ว ิชาช ีพท ุกคนม ี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ที่ผานมา การใหใบอนุญาตฯ ยังมิไดเปนเครื่องมือในการคัดเลือกครู 

เพราะคุรุสภาไทยใหใบอนุญาตแกผูที่จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ได

รับการรับรองโดยคุรุสภาทุกคน ซึ่งมีสมมติฐานวาหลักสูตรที่ผานการ

รับรองมีมาตรฐานคุณภาพการสอนและการทดสอบใกลเคียงกัน 

สมมติฐานนี้นาจะไมสอดคลองกับความเปนจริง เชน หากแบงกลุมครู

ไทยรุนใหมตามผลการสอนวิชาการสอนคณิตศาสตรโครงการ TEDS-M 

จะพบวากลุมเกงที่สุดมีผลการสอบระดับเดียวกับครูรุนใหมในสิงคโปร

ซ่ึงเปนอันดับท่ี 2 ของการสอบ ขณะท่ีกลุมออนท่ีสุดมีคะแนนต่ำเทากับ

ครูรุนใหมในประเทศชิลีซ่ึงเปนอันดับสุดทายของการทดสอบ (ภาพท่ี 11)

คุรุสภานาจะตระหนักถึงปญหาขางตน จึงไดปรับใหมีการทดสอบเพื่อ

รับใบอนุญาตสำหรับผูท่ีเขาเรียนศึกษาศาสตรต้ังแตปการศึกษา 255714  

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูบริหารคุรุสภาและคณบดีคณะศึกษา

ศาสตร ผูเขียนพบวา ยังไมมีความชัดเจนวาจะทดสอบความรูและทักษะ

การสอนอยางไร

นอกจากนี้ คุรุสภายังอนุญาตใหผูที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเขา

สูวิชาชีพไดช่ัวคราว โดยจะออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไมมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึงมีอายุ 2 ปและตออายุไดอีก 2 ป15 โดยมีเง่ือนไข

ใหผูไดรับหนังสืออนุญาตพัฒนาตนจนไดรับใบอนุญาต ขอมูลของ

คุรุสภาระบุวาในป 2557 มีครูไทยกวา 40,000 คนที่สอนโดยยังไมมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การออกหนังสืออนุญาตมุงหมายแกไขปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียน

บางแหง อยางไรก็ตาม การสัมภาษณผูอำนวยการโรงเรียนและคณบดี

คณะศึกษาศาสตรพบวา วิธีนี้ไมไดเปนการแกปญหาระยะยาวเพราะ

เมื่อไดรับใบอนุญาตแทนหนังสืออนุญาตแลว ครูบางคนจะยายไปสอน

โรงเรียนอื่น ซึ่งทำใหโรงเรียนขาดแคลนครูเชนเดิม16

วิธีนี้ยังมีขอเสียอีกประการคือการไมมีหลักประกันดานคุณภาพ เชน 

โรงเรียนบางแหงอาจคัดเลือกไดบุคคลท่ีไมมีความพรอมดานเน้ือหาวิชา 

เพราะไมมีทรัพยากรดึงดูดครูเกง และผูถือหนังสืออนุญาตฯ บางคนอาจ

เขาสอน โดยไมไดรับการฝกอบรมดานการสอนเบ้ืองตนหรือไดเขาเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ ป. บัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรดาน

การสอนสำหรับผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอื่นๆ

ปญหาอีกประการหน่ึงคือการท่ีใบอนุญาตฯ ไมไดกำหนดวิชาและระดับช้ัน

ท่ีผูถือสามารถสอนได ซ่ึงทำใหผูถือสามารถสอนวิชาในระดับช้ันท่ีไมถนัด

หรือไมตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษาได โดยไมจำเปนตองรับการฝกอบรม

เพิ่มเติมกอน

391
455

484
515

569

กลุ�มอ�อนที่สุด กลุ�มอ�อน กลุ�มเก�ง กลุ�มเก�งที่สุดกลุ�มปานกลาง

กลุ�มความสามารถที่แบ�งโดยคะแนนสอบ
ที่มา: โครงการ TEDS-M 2008 

คะแนนการสอนคณิตศาสตร�
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กล�องที่ 7:  แนวคิดเร�อ่ง High-leverage teaching practices

 Deborah Loewenberg Ball นักวิชาการดานการศึกษา มหาวิทยาลัยมิชิแกน และคณะวิจัยไดเสนอแนวคิด High-leverage 
teaching practices (HLPs) หรือกิจกรรมการสอนที่เพิ่มผลการเรียนรูของนักเรียนไดมาก เพื่อแกปญหาการประเมินคุณภาพครูรุนใหม

 Ball และคณะวิจัยไดสังเกตการสอนจริงและวิเคราะหแผนการสอนของครู พรอมท้ังวิเคราะหผลของกิจกรรมดังกลาวตอพัฒนาการ
การเรียนของนักเรียน โดยพิจารณาจากทั้งผลการสอบและแบบฝกหัดตางๆ เพื่อคนหากิจกรรมการสอนที่ครูปฏิบัติจริงในหองเรียนและมีชวยให
นักเรียนเรียนรูไดดี ตัวอยางกิจกรรมดังกลาว เชน “ครูยกตัวอยางที่วัดความเขาใจของนักเรียน วิเคราะหความเขาใจผิดของนักเรียน และอธิบาย
แกไขความเขาใจผิดได” ซ่ึงหากครูมีทักษะเหลาน้ี การสอนจะปรับเปล่ียนไปกับปญหาและความตองการของนักเรียนแตละกลุม

 ปจจุบัน Ball และคณะวิจัยไดริเริ่มโครงการ TeachingWorks ซึ่งใช HLPs มาพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรและการประเมิน
คุณภาพครูรุนใหม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.teachingworks.org/และ http://www-personal.umich.edu/~dball/)

ที่มา: Ball and Bass (2003) และ Ball and Forzani (2009) 

      จัดการทดสอบวัดความรูและทักษะสำคัญกอนไดรับใบอนุญาตฯ 

เชน ทดสอบความรูเนื้อหาวิชาเอกที่สอนและวิชา PCK ของนักศึกษา

สวนการทดสอบภาคการปฏิบัติควรเลือกวัดทักษะบางประการท่ีครูตอง

ปฏิบัติไดจริงในหองเรียนและชวยใหผลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึน

ซึ่งเรียกวา “High-leverage teaching practices” เชน การต้ังคำถาม

เพ่ือทดสอบความเขาใจของนักเรียนและการแกไขความเขาใจผิดของ

นักเรียนได (ดูรายละเอียดในกลองท่ี 7) 

คุรุสภาและคณะศึกษาศาสตรควรรวมกันพัฒนาคลังขอสอบเพ่ือวัดความรู

ดังกลาวและทำวิจัยคนหาทักษะ “High-leverage teaching practices” 

พรอมท้ังออกแบบการทดสอบภาคปฏิบัติ

      เม่ือการทดสอบของคุรุสภามีความนาเช่ือถือ กระทรวงศึกษาธิการ

และหนวยงานอ่ืนควรพิจารณายกเลิกการสอบเพ่ือบรรจุเขาเปนขาราชการ

ครูบางสวนหรือท้ังหมดท่ีซ้ำซอนกับการทดสอบของคุรุสภา ซ่ึงในกรณี

ที่ยกเลิกทั้งหมด โรงเรียนจะสามารถคัดเลือกผูที่ผานการทดสอบของ

คุรุสภาและไดรับใบอนุญาตฯ แลว ไดโดยตรง 

ท้ังน้ี ในชวงท่ีการทดสอบกอนไดรับใบอนุญาตฯ ยังไมไดรับความนาเช่ือถือ 

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนอาจยังคงจัดการทดสอบความรูใน

การบรรจุเขาเปนขาราชการครูเหมือนเดิม  แตควรตองปรับปรุงการจัดสอบ

1.

2.

      ควรใชวิธีการดึงดูดคนเกงและการฝกอบรมพิเศษเพื่อลดการ

ขาดแคลนครูมากกวาการอนุญาตใหผูท่ีไมมีใบอนุญาตฯ และไมไดรับการ

ฝกอบรมเขาสอน เชน การใหทุนการศึกษาเรียนคณะศึกษาศาสตรกับ

นักเรียนเกง โดยมีเง่ือนไขการทำงานในสาขาและพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน การ

ใหทุนการศึกษาและจัดฝกอบรมพิเศษแกบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสามารถ

และอยากเปนครูแตไมไดเรียนจบหลักสูตรศึกษาศาสตร ซึ่งผูเขารับ

การฝกอบรมตองผานการทดสอบกอนจึงจะไดรับใบอนุญาตและสามารถ

ทำงานสอนได (ดูรายละเอียดตัวอยางโครงการลักษณะนี้ที่ดำเนินการ

ในประเทศสหรัฐฯ ในกลองท่ี 8) หรือการเพ่ิมคาตอบแทนใหครูในสาขา

และพ้ืนท่ีขาดแคลน18

      ควรกำหนดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนรายสาขาและ

ระดับชวงช้ัน โดยผูถือสามารถสอนไดเฉพาะวิชาและชวงช้ันท่ีกำหนดใน

ใบอนุญาต หากจำเปนตองสอนในวิชาที่ไมตรงกับใบอนุญาต ควรตอง

ไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมกอน

3.

4.

เพื่อคัดเลือกครูสอนดีเขาสูวิชาชีพ
ควรพิจารณาดำเนินการดังนี้17

โดยการสรางคลังขอสอบที่วัดทั้งความรูเนื้อหาและความรู PCK  และ

การจัดการสอบระดับชาติเพ่ือใหโรงเรียนในแตละพ้ืนท่ีไดครูรุนใหมท่ีมี

ความสามารถเทาเทียมกัน พรอมท้ังใหโรงเรียนไดทดสอบเพ่ิมเติม เพ่ือ

ใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความตองการ
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กล�องที่ 8:  โครงการ Boston Teacher Residency (BRT) 
                  ลดความขาดแคลนครูเก�งในสาขาว�ทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

 เขตพื้นที่การศึกษาบอสตัน (Boston Public Schools) ประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดยมีรอยละ 
50 ของครูรุนใหมลาออกภายใน 3 ปแรก เพราะไมสามารถปรับตัวเขากับโรงเรียนที่มีเด็กมีปญหา

 เพื่อแกไขปญหาขางตน เขตพื้นที่ฯ ไดรวมมือกับมูลนิธิเอกชน Strategic Grant Partners (SGP) และคณะศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยบอสตัน จัดตั้งโครงการ Boston Teacher Residency (BRT) ขึ้นในป 2543 โครงการดังกลาวมีการดำเนินการสำคัญ 3 ประการ

 ประการแรก เปดรับผูสมัครจากหลากหลายสาขาวิชาและเชื้อชาติที่มีอายุระหวาง 21-65 ป และใหทุนการศึกษาทั้งคาเลาเรียน
และคาใชจายอื่นเพื่อดึงดูดคนเกง พรอมทั้งตั้งเงื่อนไขใหทำงานในเขตพื้นที่อยางนอย 3 ป 

 ในการคัดเลือกผูสมัคร โครงการจะพิจารณาจากประวัติผูสมัคร การสัมภาษณ และประสบการณ โดยใชเกณฑท่ีกำหนดข้ึนรวมกับ
เขตพื้นที่ฯ นอกจากนี้ ยังใหผูสมัครทดลองสอบจริง ทำกิจกรรมการแกไขปญหา และเขียนตัวอยางการสังเกตหองเรียน โดยใหผูอำนวยการและ
ครูมีสวนรวมสำคัญในการใหคะแนน 

 ประการที่สอง โครงการฯ ออกแบบหลักสูตรจากสภาพปญหาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ซึ่งมีเด็กมีปญหา ซึ่งผูเขารวมโครงการจะ
ไดเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เชน กอนเปดภาคเรียน จะเรียนภาคทฤษฎี 2 เดือน และในชวงเปดเทอม จะเรียนทฤษฎี 1 วันครึ่งในแตละ
สัปดาหและฝกสอนจริงรวมกับครูพ่ีเล้ียงของโครงการอีก 4 วัน โดยเร่ิมจากการฝกหัดตางๆ เชน การสังเกตการสอนจริงของครูพ่ีเล้ียงเพ่ือวิเคราะห
จุดดีและจุดดอย การเก็บขอมูลของนักเรียนเพื่อฝกออกแบบการสอนที่เหมาะสม จนกระทั่งเปนผูสอน 

 ในระหวางการฝกน้ี โครงการฯ อาจคัดผูเรียนท่ีมีผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานไมถึงเกณฑออก สวนผูจบการฝกจะไดใบอนุญาต
ประกอบการสอนในวิชาที่เรียน 

 ประการที่สาม ครูในโครงการจะไดรับการดูแลอยางตอเนื่องในชวง 3 ปแรกของการสอน โดยสงครูรุนใหมไปทำงานในโรงเรียน
ที่มีครูรุนพี่ของโครงการ เพื่อเรียนรูการทำงานภายในโรงเรียน

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาการบริหารโครงการยึดโจทยของเขตพ้ืนท่ีเปนสำคัญและใหเขตพ้ืนท่ีมีสวนรวมมากเพราะความสำเร็จ
และความย่ังยืนของโครงการจะเกิดข้ึนจากความรวมมือของเขตพ้ืนท่ี โดยในชวง 2 ปแรก มูลนิธิ SGP สนับสนุนการเงินแกโครงการฯ หลังจากน้ัน 
จะลดการสนับสนุนลงและใหเขตพื้นที่ฯ เขามาสนับสนุนแทน ซึ่งเขตพื้นที่สามารถลดการสนับสนุนได หากโครงการมีผลงานไมดีพอ 

 การประเมินโครงการ BRT พบวารอยละ 95 ของผูเขารวมโครงการเขาสอนในเขตพื้นที่ฯ และรอยละ 86 สอนนานกวา 3 ปแรก 
ขณะที่ในกลุมครูที่ไมรวมโครงการ มีเพียงรอยละ 53 ที่สอนนานกวา 3 ปแรก (Solomon 2009) การวิเคราะหเชิงสถิติที่เปรียบเทียบผลงาน
ระหวางครูที่มีประสบการณการสอน 4-5 ปในโครงการ BRT และครูประสบการณสูงที่ไมไดเขาโครงการ พบวากลุมนักเรียนที่ไดเรียนกับครู
ในโครงการมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นมากกวา (Papay et al. 2012) 

ที่มา: Solomon (2009) และ Papay et al. (2012)
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ภาพที่ 12 จำนวนครูรุ�นใหม�กับความต�องการครูรุ�นใหม�ของ สพฐ. ในช�วงป� 2557-2561

 การสรางครูสอนดีรุนใหมควรตองคำนึงถึงความตองการ

ของโรงเรียนดวย มิเชนน้ัน ครูสอนดีอาจจะสอนแยลงเพราะตองสอนวิชา

ที่ไมถนัด ซึ่งสงผลเสียตอการเรียนของนักเรียน

ท่ีผานมา คณะศึกษาศาสตรไทยรับนักศึกษาเกินความตองการครูรุนใหม 

ซึ่งถูกวิจารณวาไมคุมคาตอการลงทุนทั้งสำหรับผูเรียนและประเทศ 

ขณะเดียวกันกลับรับนักศึกษาบางสาขานอยเกินไปจนอาจทำใหเกิด

ความขาดแคลนในอนาคตได 

การคำนวณโดยใชสูตรความตองการครูของกระทรวงศึกษาธิการ

พบวาในชวงป 2557-2561 คณะศึกษาศาสตรนาจะมีจำนวนนักศึกษา

ในหลักสูตร 5 ปสำเร็จการศึกษาประมาณ 2.5 แสนคนหรือประมาณ

ปละ 4 หม่ืน แต สพฐ. จะตองคัดเลือกครูรุนใหมประมาณ 8.7 หม่ืนคน

หรือเฉล่ีย 1.5 หม่ืนคนตอปเพราะมีครูรุนเกาท่ีจะเกษียณกวา 1 แสนคน

จาก 3.8 แสนคนและตองการครูท้ังหมดประมาณ 3.7 แสนคนในป 2562 

(ดูภาพที่ 12 และดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 3 และ 4)  

2.สรางครูสอนดีใหสอดคลอง
กับความตองการ

การคำนวณความตองการครูรายสาขา โดยสมมติใหความตองการในป 

2562 เทากับสัดสวนครูที่สอนในแตละวิชาในป 2557 พบวาอาจเกิด

ความขาดแคลนครูประถมศึกษาในอนาคต โดยในชวงป 2557-2561 

จะมีครูประถมรุนใหมสำเร็จการศึกษาจบประมาณ 9 พันคน 

แตสพฐ. จะตองคัดเลือกครูประถมรุนใหมทดแทน 1.8 หมื่นคนเพราะ

มีครูสอนประถม (สอนทุกวิชา) เกษียณอายุ 2 หมื่นคนจาก 6.4 หมื่น

และตองการครูประถมทั้งหมดประมาณ 6.2 หมื ่นคนในป 2562 

(ดูภาพที่ 13) สวนสาขาวิชาหลักอื่นไมมีปญหาความขาดแคลนเพราะ

มีจำนวนครูรุนใหมเพียงพอกับความตองการ (ดูในภาคผนวกที่ 4)

จำนวนนักศึกษา
ที่คาดว�าจะสำเร�จการศึกษา

ความต�องการ
ครูรุ�นใหม�

ในช�วงป� 2557-2561 คณะศึกษาศาสตร�
ผลิตครูล�นเกินความต�องการอย�างมาก

สพฐ. ต�องการคัดเลือกครูใหม� 8.7 หมื่นคน
ให�เพ�ยงพอกับความต�องการ 3.7 หมื่นคน

2557 2562

2.5 แสนคน

8.7 หมื่นคน

สพฐ. มีครู 3.8 แสนคน 1 แสนคนเกษ�ยณ

ที่มา: สพร. สพฐ. และสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผูวิจัย
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ภาพที่ 13 จำนวนครูประถมรุ�นใหม�กับความต�องการครูรุ�นใหม�ของ สพฐ. ในช�วงป� 2557-2561

ปญหาขางตนมีสาเหตุสำคัญคือการไมมีขอมูลความตองการครูรายสาขา

ในอนาคตสำหรับการวางแผน ซ่ึงทำใหคณะศึกษาศาสตรเปดรับนักศึกษา

อยางไรทิศทาง โดยเปดตามความถนัด หรือการคาดการณจากขอมูล

ที่ไมไดสะทอนความตองการจริงในอนาคต โดยในชวงป 2543-2557 

สถาบันการศึกษา 22 แหงจาก 44 แหงไดยกเลิกหลักสูตรศึกษาศาสตร

สาขาประถมศึกษา (พฤทธิ ์ และคณะ 2544 และคุรุสภา 2557)  

จากการสัมภาษณและระดมสมองกับผูเกี่ยวของ ผูเขียนพบวาปญหา

สวนหนึ่งเกิดจากการคาดการณวาการปรับหลักสูตรแกนกลางป 2544 

ซึ่งแบงการเรียนในระดับประถมออกเปน 8 กลุมสาระหลักจะทำให

โรงเรียนตองการครูประถมที่เชี่ยวชาญเฉพาะวิชามากกวาครูที่สอนได

หลายวิชา  โดยมิไดพิจารณาจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ซึ่งตองการครูที่สอนไดหลายวิชาหลายระดับชั้น

นอกจากน้ี ขอมูลความขาดแคลนครูรายสาขาของ สพฐ. ยังไมไดสะทอน

แมแตความตองการในปจจุบัน การสำรวจป 2557 พบวา มีโรงเรียน

ขาดแคลนครูประถมศึกษาท้ังส้ิน 1 พันคน ขณะท่ีในความเปนจริง สพฐ. 

นาจะขาดแคลนครูประถมศึกษาไมต่ำกวา 4.5 พันคน เพราะมีครูสอน

ประถมศึกษา 6.5 หม่ืนคนแตมีครูจบเอกประถมศึกษาเพียง 6 หม่ืนคน 

ที่เปนเชนนี้เพราะ สพฐ. สำรวจเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนครูไมครบ

ตามเกณฑ โดยไมรวมโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑแตขาดแคลนครู

ประถมศึกษา

หากกระทรวงศึกษาธิการและคณะศึกษาศาสตรยังไมรวมกันแกไขปญหา

ขอมูลความตองการครูรายสาขา การปรับลดการรับนักศึกษาซ่ึงไดแสดง

ไวในภาพที่ 8 อาจทำใหเกิดความขาดแคลนครูในสาขาตางๆ เพิ่มได 

อยางไรก็ตาม การคำนวณความตองการครูและจำนวนนักศึกษาจบใหม

ขางตนยังมีขอจำกัดบางประการ เน่ืองจากการคำนวณความตองการ

      ใชสูตรจำนวนครูท่ีเหมาะสมของกระทรวงศึกษาซ่ึงไมสามารถบงบอก

ความตองการครูในแตละสาขาไดโดยตรง   

      ใชสมมติฐานวา ความตองการครูรายสาขาในป 2562 มีสัดสวน

เทากับจำนวนครูที่สอนในแตละวิชาในป 2557 อยางไรก็ตาม การใช

ขอมูลจำนวนครูในป 2557 อาจไมไดสะทอนความตองการในอนาคต 

เชน หากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยเพิ่มเวลาเรียนในวิชาหนึ่งและ

ลดเวลาเรียนอีกวิชา ความตองการครูแตละวิชาจะเปลี่ยนไป หรือหาก

ในอนาคตมีจำนวนโรงเร ียนประถมศึกษาขนาดเล็กเพิ ่มขึ ้นอีก 

ความตองการครูประถมศึกษาอาจเพิ่มขึ้นอีก 

      ยังไมมีขอมูลความตองการครูของโรงเรียนสังกัดอ่ืน นอกจาก สพฐ.

สวนการคำนวณจำนวนผูสำเร็จการศึกษาใหมมีขอจำกัดดังนี้

      ใชขอมูลจากการสำรวจท่ีใหสถาบันการศึกษารายงานโดยสมัครใจ 

ซ่ึงมีขอเสียท่ีสถาบันการศึกษาบางแหงไมรายงาน รายงานขอมูลไมครบ 

หรือรายงานผิด 

      ใชสมมติฐานวา ผูเรียนจะสำเร็จการศึกษาท้ังหมด เน่ืองจากยังไมมี

การเก็บขอมูลอัตราการออกกลางคันอยางเปนระบบ

      ยังไมมีขอมูลจำนวนผูเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หรือ ป. บัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตร 1 ป สำหรับผูจบการศึกษาสาขาอื่น

ที่ตองการเปนครู

นอกจากนี้ การคำนวณจำนวนผูที่จะสมัครเปนครูยังขาดขอมูลจำนวน

ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไมไดเปนครูแยกตามรายสาขา

ครูรุ�นใหม�* ความต�องการ

มีครูประถมจบใหม�น�อยกว�า
ความต�องการ 1 หมื่นคน

8.3 พันคน

1.8 หมื่นคน

2 หมื่นคนเกษ�ยณมีครูสอนประถม 6.5 หมื่นคน

ในช�วงป� 2557-2561

2557 2562

สพฐ. ต�องคัดเลือกครูใหม� 1.8 หมื่นคน
ให�เพ�ยงพอกับความต�องการ 6.2 หมื่นคน

* นับเฉพาะนักศึกษาที่จบหลักสูตร 5 ป�
ที่มา: สพร. สพฐ. และสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผูวิจัย
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ภาพที่ 14 ความต�องการครูของ สพฐ.ในป� 2562 
ที่คำนวณด�วยสูตรป�จจุบันและสูตรใหม�

ภาพที่ 15 จำนวนครูรุ�นใหม�และความต�องการครูรุ�นใหม�
ในสาขาประถมของ สพฐ. ในช�วงป� 2556-2561
�

ดังน้ัน

การวางแผนสรางครูใหสอดคลองกับความตองการในอนาคต

จึงควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

      ปรับสูตรจำนวนครูที่เหมาะสมใหสามารถคำนวณความตองการครูรายสาขาได โดยสูตรอาจพิจารณาจำนวนนักเรียนและหองเรียน 

เวลาการเรียนการสอนในแตละวิชา และเวลาการสอนทั้งหมดของครูแตละคน ดังนี้  

1.

    จำนวนครูในแตละสาขาวิชา  =     (จำนวนหองเรียน * จำนวนชั่วโมงเรียนในแตละวิชา)

จำนวนชั่วโมงการสอนของครู

ผูเขียนไดลองใชสูตรขางตนคำนวณความตองการครูในป 2562 เปนตัวอยาง โดยใชสมมติฐานบางประการ เชน หองเรียนแตละหองมีนักเรียน 40 คน

ครูมีภาระงานสอน 840 ชั่วโมงจาก 1,400 ชั่วโมงหรือรอยละ 60 ของเวลาทำงานทั้งหมด สวนที่เหลือเปนเวลาสำหรับการเตรียมการสอนและ

งานธุรการอื่น และโรงเรียนขนาดเล็กตองการครูประถมศึกษาที่สามารถสอนคละชั้นได 2 ระดับชั้นและสอนไดทุกวิชา โรงเรียนทั่วไปตองการ 

ครู ป. 1-3  ประเภทสอนไดทุกวิชา และครู ป. 4-6 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา (ดูรายละเอียดสมมติฐานเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 5)

จากการคำนวณดวยสูตรใหม ในป 2562 สพฐ. จะมีความตองการครูโดยรวมประมาณ 4 แสนคน มากกวาความตองการจากการใชสูตรปจจุบัน 

(ดูภาพที่ 14 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 5) และในชวงป 2556-2561 นาจะเกิดความขาดแคลนครูประถมศึกษาเพราะจะมีครู

รุนใหมเพียง 8.4 พันคน แตตองการ 8.8 หมื่นคน (ดูภาพที่ 15) 

ที่มา: คำนวณโดยผูวิจัย, ดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 5 ที่มา: คำนวณโดยผูวิจัย, ดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 5

3.71
4.01

0.84

8.8

สูตรป�จจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยม

สูตรใหม� จำนวนครูประถมรุ�นใหม� ความต�องการ
ครูประถมรุ�นใหม�

1.63
1.27

1.80

2.16

0.29 0.58

หน�วย: แสนคน หน�วย: หมื่นคน



      โรงเรียน หนวยงานตนสังกัดและคณะศึกษาศาสตรควรรวมกันวางแผนการศึกษาและกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของครูรุนใหม ผูเขียน

ไดคำนวณความตองการครูเพิ่มอีก 2 กรณี โดยใชสูตรใหมและปรับเปลี่ยนสมมติฐานเรื่องภาระงานสอนของครูและคุณสมบัติของครูประถม

จากกรณีขางตน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการครูที่เปลี่ยนแปลงไป (ดูรายละเอียดผลการคำนวณเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 5)

หาก สพฐ. ลดภาระงานสอนของครูจากรอยละ 60 เปนรอยละ 50 ความตองการครูในป 2562 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 12 และเพิ่มขึ้นในทุกวิชา 

โดยเฉพาะความตองการครูประถมศึกษาที่สามารถสอนคละชั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 (ดูภาพที่ 17) ซึ่งจะทำใหเกิดความขาดแคลนครู

ประถมศึกษามากขึ้นกวากรณีแรก 

2.

ภาพที่ 16 จำนวนความต�องการครูประถมและมัธยมในป� 2562 ตามประเภทและสาขา

ภาพที่ 17 ความต�องการครูรายสาขาในป� 2562 ของ สพฐ. ในกรณีที่ครูภาระงานสอนร�อยละ 60 
ของเวลางานทั�งหมด และกรณีที่ภาระงานอยู�ที่ร�อยละ 50 

การคำนวณดวยสูตรใหมสามารถบอกความตองการครูรายวิชาและรายระดับชั้นไดละเอียดกวาสูตรปจจุบัน เชน ความตองการครูประถมของ 

สพฐ. ในป 2562 แบงเปนครูสอนคละช้ันประมาณ 7 หม่ืนคน ครู ป.1-3 ท่ีสอนไดทุกวิชา 6 หม่ืนคน และอีกประมาณ 8 หม่ืนคนเปนครูเช่ียวชาญ

เฉพาะวิชา (ดูภาพที่ 16)

ที่มา: คำนวณโดยผูวิจัย, ดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 5

ที่มา: คำนวณโดยผูวิจัย, ดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 5

หน�วย: หมื่นคน
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มัธยม

สอบคละชั�น
ใน รร. ขนาดเล็ก

สอบได�ทุกว�ชา
ระดับ ป. 1-3

ภาษาไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ว�ชาอื่นภาษาต�างประเทศ

หน�วย: หมื่นคน

กรณีครูทำงานสอนร�อยละ 50 ของเวลทั�งหมด

กรณีครูทำงานสอนร�อยละ 60 ของเวลทั�งหมด

สอบคละชั�น
ใน รร. ขนาดเล็ก

สอบได�ทุกว�ชา
ระดับ ป. 1-3

ภาษาไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ
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ภาพที่ 18 ความต�องการครูรายสาขาในป� 2562 ของ สพฐ. ในกรณีที่ครูประถมศึกษาสอนคละชั�นใน 
โรงเร�ยนขนาดเล็กและสอนได�ทุกว�ชาในระดับ ป.1-3 และในกรณีที่ครูประถมศึกษาทุกคนเป�นครูเช�่ยวชาญเฉพาะว�ชา

ภาพที่ 19 จำนวนครูรุ�นใหม�และความต�องการครูรุ�นใหม�ของ สพฐ. 
ในกรณีที่ครูประถมศึกษาทุกคนเป�นครูเช�่ยวชาญเฉพาะว�ชาในช�วงป� 2556-2561

หาก สพฐ. ตองการครูประถมแบบเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาอยางเดียว ความตองการครูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาในป 2562 จะเพิ่มขึ้นในทุกวิชา 

(ดูภาพที่ 18) จนอาจเกิดความขาดแคลนครูในวิชาสำคัญได เพราะในชวงป 2556-2561 สพฐ. จะมีความตองการครูรุนใหมใกลเคียงกับ

จำนวนครูจบใหม ซึ่งบางคนอาจสอบไมผานการทดสอบ เชน มีครูคณิตฯ จบใหมประมาณ 2.3 หมื่นคนพอดีกับความตองการครูรุนใหมของ 

สพฐ. (ดูภาพที่ 19) แตครูจบใหมอาจสอบบรรจุขาราชการผานเพียงรอยละ 10-20 ซึ่งเปนอัตราการสอบผานในชวงป 2553-2557

 

นอกจากปจจัยที่กลาวถึงขางตน ความตองการครูโดยรวมและรายสาขายังเปลี่ยนตามปจจัยอื่นดวย เชน การเพิ่มและลดจำนวนชั่วโมงเรียน

รายวิชาและแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่มา: คำนวณโดยผูวิจัย, ดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 5

ที่มา: คำนวณโดยผูวิจัย, ดูรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวกที่ 5

หน�วย: หมื่นคน

หน�วย: หมื่นคน

จำนวนครูจบใหม�

จำนวนความต�องการครูใหม�

ภาษาไทยประถม คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ
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สอบได�ทุกว�ชา
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ภาษาไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ
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      ควรจัดเก็บขอมูลตางๆ อยางเปนระบบและสม่ำเสมอ เพื่อใหการประมาณการความตองการครูรุนใหมแมนยำและทันตอสถานการณ เชน3.

     ประมาณการประชากรวัยเรียนในอนาคต

     สำรวจจำนวนครูที่มีอยูทั้งใน รร. สังกัด สพฐ.และ รร.อื่น โดยแยกประเภทตามรายวิชาที่สอนและจำนวนวิชาที่สอน 

     เชน ครูสอนคละชั้นหรือครูที่สอนมากกวา 1 วิชา พรอมทั้งสำรวจจำนวนชั่วโมงการสอนในแตละวิชา 

     สำรวจจำนวนครูที่จะเกษียณทั้งใน รร. สังกัด โดยแยกรายวิชาและจำนวนวิชาที่สอน  

     

     ควรมีการกำหนดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงรายงานจำนวนผูเรียนทั้งในหลักสูตร 5 ป และหลักสูตรอื่นๆ

     ควรมีระบบติดตามการออกกลางคันและการมีงานทำและอาชีพหลังจบการศึกษา

     ควรมีการเก็บขอมูลผูที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไมไดเปนครู โดยแยกตามรายสาขาที่จบ  

สำหรับขอมูลในการประมาณการผูสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตรและผูที่จะสมัครเปนครู
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ภาพภาคผนวกที่ 1-1 จำนวนผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�ที่เป�นตัวเลือกอันดับแรก

ภาคผนวกท่ี 1
ขอมูลจำนวนผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรที่เปนตัวเลือกอันดับแรก

ผูวิจัยไดแสดงจำนวนผูสอบติดคณะศึกษาศาสตร โดยเลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 ในภาพที่ 5 และ 6 ทั้งนี้ ผูสอบติดกลุมนี้คือผูที่ได

เลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 และสอบติดคณะศึกษาศาสตร โดยคณะฯที่สอบติดอาจเปนตัวเลือกอันดับ 2-4 ก็ได 

ผูวิจัยไดคำนวณจำนวนผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรที่เปนตัวเลือกอันดับแรกและแสดงไวในภาพภาคผนวกที่ 1-1 โดยจำนวนผูสอบติดกลุมนี้ใน

ทุกวิชาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 27 ของผูสอบติดท้ังหมดในป 2557 จากรอยละ 21 ในป 2553 และเม่ือพิจารณารายวิชาสำคัญ 3 วิชา จำนวนผูสอบติด

กลุมนี้ก็เพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะสาขาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จากขอมูลนี ้ จึงสรุปไดวามีความนิยมคณะศึกษาศาสตรมากขึ้น โดยผูเขาเรียนเปนผู ที ่ตองการเรียนคณะศึกษาศาสตร ไมไดแตกตาง

จากขอสรุปในรายงาน

ที ่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผู ว ิจัย
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หน�วย: ร�อยละของจำนวนผู�สอบติดคณะศึกษาศาสตร�ทั�งหมด

คณิตศาสตร�ทุกสาขาว�ชา ว�ทยาศาสตร� ภาษาไทย
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ภาคผนวกท่ี 2
การสัมภาษณและการจัดประชุมระดมสมอง

เพ่ือทำความเขาใจสภาพปจจุบันของศึกษาศาสตรไทย ผูวิจัยไดทำการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีเก่ียวของกับระบบบุคลากรครูเฉล่ียคร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง

ในชวงป 2557-2558 เพื่อทราบถึงปญหาการบริหารบุคลากรจากมุมมองของผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา โดยผูวิจัยไดสัมภาษณ

ทั้ง 14 คน ดังนี้

-  ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 2 คน

รายช�่อ ตำแหน�ง*

ดร. รังสรรค� มณีเล็ก รองเลขาธิการ สพฐ.

นางศิร�พร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รายช�่อ ตำแหน�ง*

ดร. ไพฑูรย� สินลารัตน� ประธานคณะกรรมการคุรุสภา

นายดิเรก พรสีมา ที่ปร�กษาคุรุสภา

ผศ.ดร. สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ ประธาน
สภาคณบดีคณะครุศาสตร�และศึกษาศาสตร�แห�งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

รศ.ดร.มนตร�  แย�มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยบูรพา

รศ.ดร. พฤกษ� ศิร�บรรณพ�ทักษ� อดีตคณบดีคณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ผศ.ดร. อรรถพล อนันตวรสกุล ผู�ช�วยคณบดีคณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

รศ.ดร. ประว�ต เอราวรรณ� คณบดีคณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร. ไมตร� อินทร�ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

รศ.ดร. สมพงษ� จ�ตระดับ อาจารย�คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

รายช�่อ ตำแหน�ง*

ศ.นพ. ว�จารณ� พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ดร. ไพฑูรย� สินลารัตน� ประธานคณะกรรมการคุรุสภา

คุณป�ยาภรณ� มัณฑะจ�ตร ผู�จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

รศ.ดร. กิตติ ลิ�มสกุล ผู�ช�วยรัฐมนตร�กระทรวงศึกษาธิการ

ดร. รังสรรค� มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.)

ดร. เบญจลักษณ� น้ำฟ�า ที่ปร�กษาเช�่ยวชาญ สพฐ.

นพ. สุภกร บัวสาย ผู�จัดการสำนักงานส�งเสร�มสังคมแห�งการเร�ยนรู�และคุณภาพเยาวชน

รศ.ดร. ประว�ต เอราวรรณ� คณบดีคณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร. สุรวาท ทองบุ

ผศ.ดร. อรรณพ จ�นะวัฒน� อาจารย�คณะศึกษาศาสตร�มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. ดิเรก วรรณเศียร รองคณะบดีคณะครุศาสตร� มรภ.สวนดุสิต

ผศ.ดร. ชาตร� ฝ�ายคำตา อาจารย�คณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

*ชื่อตำแหนงนี้เปนตำแหนงที่ผูใหสัมภาษณดำรงอยูในชวงเวลาที่ใหสัมภาษณ ปจจุบันตำแหนงของผูใหสัมภาษณอาจเปลี่ยนแปลงไป

-  ผูบริหารระดับสูงของคุรุสภาและคณบดีและอาจารยคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตร 12 คน

นอกจากน้ี ยังจัดการประชุมระดมสมอง 1 คร้ังในวันจันทรท่ี 1 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ.หองประชุม B ช้ัน 2 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เพ่ือรับฟงคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงการวิจัยกับผูทรวงคุณวุฒิ 9 ทาน โดยมีรายช่ือและตำแหนงดังน้ี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ ประธาน
สภาคณบดีคณะครุศาสตร�และศึกษาศาสตร�แห�งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)
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ภาพภาคผนวกที่ 3-1 จำนวนผู�เร�ยนแต�ละรุ�นในการสำรวจครั�งที่ 1 ป� 2556 และการสำรวจครั�งที่ 2 ป� 2559

ภาคผนวกท่ี 3
ขอมูลจำนวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร

ลักษณะทั่วไปของขอมูล

สภาคณบดีคณะศึกษาศาสตรและครุศาสตรไดสำรวจจำนวนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป  2 คร้ัง ในป 2556 และในป 2559 ซ่ึงคร้ังท่ี 2 ไดมี

การรายงานอยางเปนระบบในเว็บไซต https://www.survey-edu.com/ (เขาถึง ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2559) โดยเนนสำรวจสมาชิกของสภาฯ 

ซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 80 แหง

ที ่มา: สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย

       การสำรวจครั ้งที ่ 2 จากเว็บไซต https://www.survey-edu.com/ (เขาถึง ณ วันที ่ 6 มิถุนายน 2559)

หน�วย: หมื่นคน

การสำรวจแตละคร้ังมีนักศึกษา 5 รุน โดยคร้ังแรกประกอบดวยนักศึกษารุนท่ีเขาเรียนป 2552 ซ่ึงจะสำเร็จการศึกษาป 2556 จนถึงนักศึกษารุนท่ี

เขาเรียนป 2556 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาป 2560 ครั้งที่สองประกอบดวยนักศึกษารุนป 2555 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาป 2559 จนถึงนักศึกษารุน

ป 2559 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาป 2563 ซึ่งภาพภาคผนวกที่ 3-1 ไดแสดงผลการสำรวจ

ผู�เร�ยนในการสำรวจครั�งที่ 1

รุ�นหร�อป�การศึกษาที่เข�าเร�ยน

ผู�เร�ยนในการสำรวจครั�งที่ 2
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ขอมูลจำนวนการรับนักศึกษา

ผูวิจัยไดแสดงจำนวนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร 5 ปในป 2555 และ 2558-2559 ในภาพที่ 8 โดยเลือกรายงานขอมูลนักศึกษารุน

ป 2556 จากการสำรวจครั้งที่ 1 เพราะนักศึกษารุนป 2556 เกือบทั้งหมดนาจะยังคงเรียนอยูในป 2556 ขณะที่นักศึกษารุนอื่นบางคนอาจจะ

ออกกลางคัน การสำรวจในป 2556 จะไดขอมูลจำนวนนักศึกษาคงเหลือ ไมใชจำนวนการรับเขา

สวนการรับเขาป 2558 และ 2559 เปนขอมูลจากการสำรวจคร้ังท่ี 2 และผูวิจัยไดทำการประมาณการเพ่ิมเติมเพราะการสำรวจมีคณะศึกษาศาสตร

เพียง 59 แหงที่รายงานขอมูลครบ มี 5 แหงที่ไมไดรายงานขอมูลใดๆ และมีอีกกลุมที่รายงานขอมูลไมครบแบงเปน 6 แหงไมไดรายงานขอมูล

นักเรียนที่จะจบป 2558 และ 12 แหงไมไดรายงานขอมูลป 2559

การประมาณการมีสมมติฐาน 2 ประการ ประการแรก ใหกลุมท่ีไมไดรายงานขอมูลใดๆ 5 แหงมีนักศึกษา 446 คนตอรุนซ่ึงเทากับจำนวนนักเรียน

เฉล่ียตอรุนของคณะศึกษาศาสตรท่ีรายงานขอมูลครบ ดังน้ันคณะศึกษาศาสตรกลุมน้ีมีจำนวนนักศึกษารุนป 2558-2559 รวมกันประมาณ 4.4 พันคน 

ประการที่สอง ใหกลุมที่รายงานไมครบมีจำนวนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดซึ่งเปนคาเฉลี่ยของรุนป 2555-2557

ทั้งนี้ ผูวิจัยเลือกรายงานขอมูลจำนวนผูเรียนในป 2558 ดวยเปนจำนวนการรับนักเรียน เพราะขอมูลป 2558 มีความนาเชื่อถือมากกวาขอมูล

ป 2559 ที่มีจำนวนคณะศึกษาศาสตรที่รายงานผลนอยมากกวา
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จำนวนผูที่จะสำเร็จการศึกษา

ผูวิจัยเลือกขอมูลจำนวนนักศึกษาที่เรียนปสุดทายหรือใกลปที่จะจบการศึกษามากที่สุด เพราะขอมูลนี้ไดรวมผลของการออกกลางคันแลว และ

สมมติใหผูเรียนท้ังหมดในรุนดังกลาวจะสำเร็จการศึกษา เน่ืองจากยังไมมีการเก็บขอมูลการออกกลางคันหรือการซ้ำช้ันอยางเปนระบบ

ขอสมมตินี้ขางตนนาจะใหจำนวนผูที่จะสำเร็จการศึกษาสูงเกินจริง ซึ่งจะไมกระทบตอขอสรุปหลักของงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดการขาดแคลน

ในบางสาขาโดยเฉพาะสาขาประถมศึกษา

ผูวิจัยไดแสดงจำนวนครูรุนใหมหรือนักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาในชวงป 2557-2561 ในภาพท่ี 12 โดยเลือกขอมูลผูเรียน 3 รุนจากการสำรวจ

ครั้งแรก ไดแกคือ รุนป 2552-2554 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในชวงป 2556-2558 และจากการสำรวจครั้งที่ 2 อีก 3 รุนคือ รุนป 2555-2557 

ซ่ึงจะสำเร็จการศึกษาในชวงป 2559-2561

สำหรับการประมาณการจำนวนผูสำเร็จการศึกษารายสาขาในชวงป 2556-2561 ในภาพที่ 13, 15 และ19 ผูวิจัยคำนวณโดยใชจำนวนผูเรียน

เฉลี่ยตอปจากการสำรวจครั้งที่ 1 คูณดวย 3 เปนขอมูลจำนวนนักศึกษารุนป 2552-2554 เพราะการสำรวจไมไดรายงานขอมูลผูเรียนรายสาขา

แยกปการศึกษา และใชขอมูลผูเรียนรุนป 2559-2561 จากการสำรวจคร้ังท่ี 2
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ภาคผนวกท่ี 4
การคำนวณความตองการครูในป 2562 และความตองการครูรุนใหมในชวงป 2557-2561

ขั้นตอนการคำนวณความตองการครูทั้งหมดของ สพฐ.

 คำนวณจำนวนนักเรียนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักเรียนในโรงเรียน สพฐ. ป 2557-2562 (ดูภาคผนวกที่ 1) โดย

ใชขอมูลจำนวนประชากรวัยเรียนประมาณการจาก Population Division, United Nations Department of Economic and Social 

Affairs (UN DESA) กับอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียนและอัตราการเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากขอมูลสถิติการศึกษาของ

ประเทศไทย ปการศึกษา 2555-2556 ดังนี้

     อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน

  - ในระดับกอนประถมศึกษารอยละ 120 ของประชากรวัย 3-5 ป (จำนวนผูเขาเรียนมีอัตราเกินรอยละ 100 เพราะ

    ผูเขาเรียนสวนหนึ่งอาจยังมีอายุใกล 3 ป แตไมครบ 3 ป)

  - ในระดับประถมศึกษา รอยละ 98.2 ของประชากรวัย 6-11 ป ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 91.2 ของ

    ประชากรวัย 12-14 ป

  - ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 50.6 ของประชากรวัย 15-17 ป

     อัตราการเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

  - ในระดับกอนประถมศึกษา รอยละ 35

  - ในระดับประถมศึกษา รอยละ 68.57

  - ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 77.28

  - ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 40.74

 นำอัตราการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในโรงเรียน สพฐ. ป 2557-2562 คูณกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนแตละแหงในป 2557 

ซึ่งเปนขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีสมมติฐานให

อัตราการเปลี่ยนแปลงในแตละแหงเทากัน

 ใชสูตรจำนวนครูที่เหมาะสมของกระทรวงศึกษาธิการและจำนวนนักเรียน สพฐ. ประมาณการความตองการครูในป 2562

สูตรจำนวนครูที่เหมาะสมของกระทรวงศึกษาธิการ

      สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน)

  - นักเรียน 1-20 คน  มีครูสอนได 1 คน

  - นักเรียน 21-40 คน  มีครูสอนได 2 คน

  - นักเรียน 41-60 คน  มีครูสอนได 3 คน

  - นักเรียน 61-80 คน  มีครูสอนได 4 คน

  - นักเรียน 101-120 คน  มีครูสอนได 6 คน

      สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากกวา 120 คน ในกรณีปฐมวัย

  - กำหนดใหอัตราสวนครูตอนักเรียน = 1:25 และอัตราสวนนักเรียนตอหอง = 30:1

                             ครูสอน = (จำนวนหอง* 30) + จำนวนนักเรียน

1.

2.

3.

50

50

 ในกรณีประถมศึกษา

  - กำหนดใหอัตราสวนครูตอนักเรียน = 1:25 และอัตราสวนนักเรียนตอหอง = 40:1

                             ครูสอน = (จำนวนหอง* 40) + จำนวนนักเรียน

 สำหรับมัธยมศึกษา

  - กำหนดใหอัตราสวนครูตอนักเรียน = 1:25 และอัตราสวนนักเรียนตอหอง = 40:1

                             ครูสอน = จำนวนหอง* 2



ภาพภาคผนวกที่ 4-1 จำนวนครูผู�สอนรายว�ชาสังกัด สพฐ. ในป� 2557

การคำนวณความตองการครูรายสาขาในป 2562 โดยใชสูตรปจจุบัน

การใชสูตรปจจุบันไมสามารถคำนวณความตองการครูรายสาขาไดโดยตรง การคำนวณจึงมีสมมติฐานที่ใหความตองการครูรายสาขาในป 2562 

เทากับจำนวนครูผูสอนรายวิชาในป 2557 ซึ่งแสดงไวในภาพภาคผนวกที่ 4-1

การคำนวณความตองการครูรุนใหมในชวงป 2557-2561 โดยใชสูตรปจจุบัน

ผูวิจัยหาจำนวนครูรุนใหมที่ตองการในชวงป 2557-2561  โดยเปรียบเทียบจำนวนครูที่เหลือหลังการเกษียณกับจำนวนครูที่ตองการทั้งหมดใน

ป 2562 และหาจำนวนครูรุนเกาที่เหลือหลังการเกษียณ โดยลบจำนวนผูสอนในป 2557 ดวยจำนวนครูเกษียณในชวงป 2557-2561 ซึ่งเปน

ขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)

ผูวิจัยแสดงผลการคำนวณความตองการครูรุนใหมในชวงป 2557-2561 ไวในภาพที่ 12 และแสดงความตองการครูประถมรุนใหมในภาพที่ 13 

สวนภาพภาคผนวกที่ 4-2 แสดงความตองการครูรุนใหมในสาขาอื่นเทียบจำนวนครูรุนใหม ซึ่งจะเห็นไดวานาจะเกิดความขาดแคลนเฉพาะ

สาขาประถมศึกษาเทานั้น สวนสาขาอื่นมีจำนวนครูรุนใหมเกินความตองการ

ภาพภาคผนวกที่ 4-2 จำนวนครูผู�สอนรายว�ชาสังกัด สพฐ. ในป� 2557

หน�วย: หมื่นคน

จำนวนครูจบใหม�

จำนวนความต�องการครูรุ�นใหม�ทดแทน
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ประถม ไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม พลศึกษา ปฐมวัย ภาษาต�างประเทศ

ที่มา: สพร. สพฐ. และสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผูวิจัย

หน�วย: หมื่นคน

ที่มา: สพร. สพฐ. 
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ภาคผนวกท่ี 5
การคำนวณความตองการครู โดยใชสูตรจำนวนครูที่เหมาะสมใหม

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการครูที่เปลี่ยนตามปจจัยตางๆ ผูวิจัยไดลองใชสูตรจำนวนครูที่เหมาะสมใหมคำนวณความตองการครูรายวิชา

ใน 3 กรณี ซึ่งแสดงในภาพที่ 14-19 โดยมีสมมติฐานดังนี้

 กรณีที่ 1 กำหนดดังนี้:

 คุณสมบัติของครู

  - ครูปฐมวัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชั้นอนุบาล

  - ใน รร. ขนาดเล็ก ครูประถมสามารถสอนไดทุกวิชาและสอนคละชั้น 2 ระดับชั้นได

  - ใน รร. ทั่วไป ครู ป.1-ป.3 สอนไดทุกวิชาและครู ป. 4-ป.6 สอนไดสองวิชา

  - สวนครูมัธยมมีความเชี่ยวชาญ 1 วิชา

 ภาระงานสอนของครู:

  - ในหลักสูตรแกนกลาง นักเรียนประถมศึกษามีเวลาเรียน 1,000 ชั่วโมง และระดับมัธยมศึกษาไมเกิน 1,200 ชั่วโมง 

    ซึ่งแบงเปนการเรียนในวิชา 8 กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรายละเอียดในตารางภาคผนวกที่ 5-1

  - ครูแตละคนรับผิดชอบการสอนวิชาหลักในชั้นเรียนหลักและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกัน ประมาณ 840 ชั่วโมง

    ตอปการศึกษาหรือรอยละ 60 ของเวลาทั้งหมด

  - สมมติใหครูในแตละกลุมสาระรับผิดชอบดูแลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 20 ชั่วโมงตอปการศึกษาเทากัน เชน กลุมครู

    ภาษาไทยรับผิดชอบภาระงานสอนภาษาไทย 200 ชั่วโมงและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอีก 20 ชั่วโมง เปนตน

  - ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมไดกำหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แตใหอิสระให รร. จัดการสอนตามจุด

    เนนของ รร. 1960 ชั่วโมงในชวง 3 ปการศึกษา การคำนวณนี้สมมติให รร. จัดสรรเวลาสำหรับวิชาคณิตศาสตร 

    วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และวิชาอื่นเทากัน

  - หลักสูตรแกนกลางไมไดกำหนดจำนวนชั่วโมงเวลาสำหรับการเรียนรูในระดับชั้นปฐมวัย การคำนวณนี้จึงใชอัตราสวน

    หองเรียนตอครู 1 : 1

ตารางภาคผนวกที่ 5-1 จำนวนชั�วโมงเร�ยนต�อป�การศึกษาในระดับชั�นต�างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางป� 2551

ที่มา: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

 กรณีที่ 2 ปรับลดจำนวนชั่วโมงการสอนของครูเปน 700 ชั่วโมงตอปการศึกษาหรือรอยละ 50 ของเวลาการทำงานทั้งหมด สวน

 ขอสมมติอื่นยังเหมือนเดิมตามกรณีที่ 1

 กรณีที่ 3 ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติใหครูระดับประถมแตละคนสอนไดวิชาเดียว สวนขอสมมติอื่นยังเหมือนเดิมตามกรณีที่ 1

ภาษาไทย คณิตศาสตร�
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ภาพภาคผนวกที่ 5-1 จำนวนความต�องการครูทั�งหมดของโรงเร�ยนสังกัด สพฐ. ในป� 2562 ในกรณีต�างๆ

ผูวิจัยไดรายงานผลประมาณการบางสวนของกรณีที่ 1 ในภาพที่ 14-16 กรณีที่ 2 ในภาพที่ 17 และกรณีที่ 3 ในภาพที่ 18-19 

ในสวนนี้ ผูวิจัยจะรายงานผลการประมาณทั้ง 3 กรณีเพิ่มเติมดังนี้

จำนวนความตองการครูโดยรวม

จากภาพภาคผนวกที่ 5-1 กรณีที่ 1 และกรณีที่ 3 ซึ่งครูทำงานสอนประมาณ 840 ชั่วโมงตอปการศึกษา มีความตองการครู

โดยรวมประมาณ 4 แสนคนมากกวาความตองการจากการใชสูตรปจจุบันของ ศธ. โดยสูตรใหมใหความตองการครูปฐมวัยและ

ประถมสูงกวาสูตรปจจุบัน แตใหความตองการครูมัธยมต่ำกวา

   ขณะที่กรณีที่ 2 ซึ่งกำหนดใหครูทำงานสอนประมาณ 700 ชั่วโมงตอปการศึกษา มีความตองการครูโดยรวมเพิ่มขึ้นเปน 

    4.45 แสนคนหรือเพิ่มรอยละ 20 จากสูตรปจจุบัน

   จำนวนความตองการครูรุนใหมในแตละสาขา

   ในภาพภาคผนวกที่ 5-2  ความตองการครูประถมในกรณีที่ 1 แบงเปนครูประเภทสอนคละชั้นในโรงเรียนเล็ก 7 หมื่นคน ครู

   ประเภทสอนไดทุกวิชาในระดับ ป. 1-3  6 หมื่นคน และที่เหลืออีก 8.4 หมื่นคนเปนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาในระดับ 

   ป. 4-6

   กรณีที่ 2 มีความตองการครูประถมสูงกวากรณีแรกในทุกประเภท สวนกรณีที่ 3 ไมมีความตองการครูประเภทสอนคละชั้นและ

   ประเภทสอนไดทุกวิชาในระดับชั้น ป. 1-3 แตตองการครูประถมประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาสูงกวา 2 กรณีแรก
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ภาพภาคผนวกที่ 5-2  ความต�องการครูประถมตามประเภทและว�ชา ในป� 2562 ในแต�ละกรณี

ภาพภาคผนวกที่ 5-3  ความต�องการครูมัธยมศึกษารายว�ชาในป� 2562 ในแต�ละกรณีี

  ในภาพภาคผนวกที่ 5-3 กรณีที่ 1 และกรณีที่ 3 มีความตองการครูระดับมัธยมศึกษาในแตละวิชาเทากัน สวนกรณีที่ 2 

  มีความตองการมากกวาเพราะครูแตละคนทำงานนอยลง
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สอบคละชั�น
ใน รร. ขนาดเล็ก

สอบได�ทุกว�ชา
ระดับ ป. 1-3

ภาษาไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ ว�ชาอื่น

ภาษาไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ ว�ชาอื่น

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3
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ภาพภาคผนวกที่ 5-4  เปร�ยบเทียบความต�องการครูรุ�นใหม�รายสาขาในกรณีที่ 1 กับจำนวนครูรุ�นใหม�ในช�วงป� 2557-2561

ภาพภาคผนวกที่ 5-5  เปร�ยบเทียบความต�องการครูรุ�นใหม�รายสาขาในกรณีที่ 2 กับจำนวนครูรุ�นใหม�ในช�วงป� 2557-2561

  ในภาพภาคผนวกที่ 5-4  เมื ่อเปรียบเทียบความตองการกรณีที ่ 1 กับจำนวนครูรุ นเกาที ่เหลือหลังการเกษียณในป 2562 

  สพฐ. นาจะขาดแคลนครูประถมเพราะจะตองคัดเลือกครูประถมรุนใหมสูงถึง 8.8 หมื่นคนในชวงป 2557-2561 ขณะที่จะมีจำนวน

  ผูจบคณะศึกษาศาสตรประมาณ 9 พันคน

  สวนสาขาอ่ืนไมมีปญหาความขาดแคลน เพราะมีจำนวนครูรุนใหมสูงกวาความตองการ เชน มีครูคณิตศาสตรรุนใหมท่ีจะจบ 2.5 หม่ืนคน

  เพียงพอสำหรับการทดแทนครูคณิตฯ 5 พันคนทั้งในระดับประถมและมัธยม หรือในวิชาภาษาไทย ไมมีความตองการครูใหม 

  เพราะมีจำนวนครูภาษาไทยเหลือหลังเกษียณพอดีกับความตองการ

  ในภาพภาคผนวกที ่ 5-5 กรณีที ่ 2 จะมีความขาดแคลนครูประถมมากกวากรณีแรก เพราะมีความตองการครูร ุ นใหม

  สูงกวากรณีแรก สวนสาขาอื่นไมมีปญหาความขาดแคลน แมวาความตองการครูรุ นใหมจะเพิ่มขึ้นสูงกวากรณีแรก
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ภาษาไทย คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ

ภาษาไทยประถม

ประถม

คณิตศาสตร� ว�ทยาศาสตร� สังคม ภาษาต�างประเทศ

จำนวนความต�องการครูในกรณีที่ 2

จำนวนครูจบใหม�

จำนวนความต�องการครูในกรณีที่ 1
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ภาพภาคผนวกที่ 5-6  เปร�ยบเทียบความต�องการครูรุ�นใหม�รายสาขาในกรณีที่ 3 กับจำนวนครูรุ�นใหม�ในช�วงป� 2557-2561

  ในภาพภาคผนวกที่ 5-6 กรณีที่ 3 มีความตองการครูรุ นใหมในสาขาวิชาตางๆ มากกวา  2 กรณีแรก ยกเวนในสาขาประถม 

  และมีโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนครูได เพราะมีความตองการครูรุนใหมรายวิชาใกลเคียงกับจำนวนครูจบใหม แตครูรุนใหม

  บางคนอาจสอบไมผานการทดสอบของ สพฐ. โดยในชวงป 2553-2557 อัตราการสอบผานอยู ที ่ประมาณรอยละ 10-20 

  ของผูเขาสอบทั้งหมด (ศุภณัฏฐ 2559)
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(Programme for the International Assessment of Adult Competencies หรือ PIAAC) และขอมูลผลการสอบนานาชาติ PISA ของประเทศ

ท่ีพัฒนาแลว 23 แหง และพบวาหากครูมีทักษะการคำนวณดีข้ึน 1 Standard Deviation (S.D.) นักเรียนจะมีผลสอบ PISA ดีข้ึน 0.2 S.D. หรือ

เรียนไดเร็วข้ึนประมาณ 6 เดือน ขณะท่ีหากพอแมมีทักษะการคำนวณดีข้ึน 1 S.D. นักเรียนจะมีผลสอบ PISA ดีข้ึน 0.029 S.D.

Hanushek et al. (2014) รายงานผลของปจจัยตางๆตอการเรียนของนักเรียนเปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ Standard Deviation (S.D.) ซึ่ง

เปนคาท่ีบอกระยะหางจากคาเฉล่ีย โดยคำนึงถึงการกระจายตัวของคะแนนดวย เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลของงานศึกษาอ่ืนได ท้ังน้ี งานศึกษา

หลายช้ิน เชน Bloom et al. (2008) และ OECD (2013) ตีความผลการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.4 S.D. เทียบเทากับการเรียนเร็วข้ึน 1 ป

3. ท้ังน้ี ผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรโดยเลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 คือผูท่ีไดเลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 และสอบติดคณะศึกษาศาสตร 

โดยคณะที่สอบติดอาจเปนตัวเลือกอันดับ 2-4 ก็ได ผูสอบติดบางคนในกลุมนี้จึงไมใชผูสอบติดคณะศึกษาศาสตรที่เปนตัวเลือกอันดับแรก ผูวิจัย

ไดคำนวณจำนวนผูสอบติดกลุมหลังในป 2553 และป 2557 ในภาคผนวกที่ 1 ซึ่งมีขอสรุปไมแตกตางจากการใชขอมูลจำนวนผูสอบติดคณะ

ศึกษาศาสตรโดยเลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1

4.   ขอมูลน้ีอาจยังไมครอบคลุมจำนวนการรับนักศึกษาท้ังหมดเพราะสภาคณบดีครุศาสตรและศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยมีสมาชิกจากคณะ

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 80 แหง ขณะท่ีคุรุสภาระบุวามีคณะศึกษาศาสตรประมาณ 103 แหง 

(ท่ีมา:http://news.ksp.or.th/ksplibrary/index.php/2015-06-08-04-28-33, เขาถึงวันท่ี 15 มกราคม 2559)

5. ท่ีมา: เกณฑการรับรองมาตรฐานการผลิต ประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 2557

6. ตัวอยางเชน การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 3/2556 มีมติใหเพ่ิมจำนวนการรับในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน

และลดจำนวนการรับในสาขาท่ีเกินความตองการ (หนังสือพิมพขาวสด วันท่ี 26 มิถุนายน 2556)

7. ขอมูลของคุรุสภาระบุวามีคณะศึกษาศาสตร 103 แหง ซ่ึงแบงเปนกลุมมหาวิทยาลัยรัฐ 20 แหง กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 10 แหง กลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน 31 แหง สถาบันการพลศึกษาและสถาบันพัฒนศิลป ขณะท่ีสภาคณบดีครุศาสตรและ

ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยมีสมาชิกจากคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 80 แหง 

8. กอนป 2553 ฟนแลนดมีมหาวิทยาลัยท้ังหมด 8 แหง แตในป 2553 มีการควบรวมมหาวิทยาลัย 2 แหง (Andere 2015)

9. ท่ีมา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) และการสัมภาษณ

ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยและคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ท้ังน้ี แมประกาศกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดใหคณะศึกษาศาสตรสามารถสอนวิชาเอกไดในกรณีท่ีมีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือ

ดำรงตำแหนงไมต่ำกวา “รองศาสตราจารย” ในสาขาวิชาหลักและมีผลงานวิชาการเปนท่ีประจักษอยางตอเน่ืองในสาขาวิชาหลักน้ัน แตก็กำหนด

ไวดวยวามหาวิทยาลัยจะตองไมใชงบประมาณเพื่อจัดหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดำรงตำแหนง “รองศาสตราจารย” ในสาขา

 วิชาเอกดังกลาวเพ่ิมในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เพ่ือมิใหเกิดความซ้ำซอนกับคณะสาขาวิชาหลักน้ันๆ

10. จากการสัมภาษณคณบดีและอาจารยครุศาสตรและศึกษาศาสตร 4 คน ไดแก ร.ศ. ดร.มนตรี  แยมกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ม. บูรพา 

ผศ. ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ม.ราชภัฎมหาสารคามและประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

(ส.ค.ศ.ท.) ผศ. ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ม. ขอนแกน และ ผศ. ดร. ชาตรี ฝายคำตา อาจารยคณะศึกษาศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร ท้ังน้ี ตำแหนงท่ีระบุเปนตำแหนงในชวงท่ีใหสัมภาษณกับผูวิจัย
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11. จากการสัมภาษณ ผศ. ดร. ชาตรี ฝายคำตา 

12. จากการสัมภาษณ ผศ. ดร. ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ และเอกสารหลักสูตรศึกษาศาสตรปริญญาตรีควบโท 6 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงผูสำเร็จ

การศึกษาจะไดรับวุฒิปริญญาโท 

13. นอกจากน้ี มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยังมิไดกำหนดใหครูมีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลการเรียนรูใหครูรุนนอง หลังไดรับเลื่อนตำแหนง

วิทยฐานะสูงข้ึน และจากการประชุมระดมสมอง ผูบริหารระดับสูงทานหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาและครูบางทาน

ไมทราบถึงบทบาทการฝกประสบการณวิชาชีพใหครูรุนใหมและมักเขาใจวาการใหนักศึกษาเขามาฝกสอนในโรงเรียนเปนการแกไขความขาดแคลนครู

ของโรงเรียน

14. ท่ีมา: ขอ 6 ประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 2557

15. หลักเกณฑการอนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาคร้ังท่ี 8/2557 วันท่ี 2 มิถุนายน 

2557 และคร้ังท่ี 12/2557 วันท่ี 21 สิงหาคม 2557 

16. ปญหาสำคัญประการหน่ึงคือการขาดแคลนครูของโรงเรียนเอกชน ซ่ึงหลายแหงรับครูท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แตหลังจากไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ครูจะยายไปโรงเรียนรัฐ (สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของคุรุสภาและคณบดีคณะศึกษาศาสตร และรายงานขาวจากขาวสด 

วันท่ี 23 มกราคม 2555) ปญหาน้ีเปนผลจากการใหเงินอุดหนุนท่ีไมเทาเทียมกันระหวางโรงเรียนรัฐและเอกชน โดยโรงเรียนเอกชนไดรับเงินอุดหนุน

ตอหัวท้ังหมดต่ำกวา ซ่ึงทำใหคาตอบแทนครูโรงเรียนเอกชนต่ำกวา (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2556) ดังน้ันการแกปญหาระยะยาว

ควรจะตองเพ่ิมเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนเอกชน

17. ท้ังน้ี การวิเคราะหและขอเสนอขางตนมีขอบเขตจำกัดเพียงคณะศึกษาศาสตรและครูสายสามัญ   ในกรณีอาชีวศึกษา การใหใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพอาจมีความแตกตางจากกรณีสายสามัญเพราะมีระบบการวัดและยอมรับความสามารถของครูผูสอนแตกตางจากสายสามัญ เชน ในอนาคต

เม่ือมีระบบมาตรฐานวิชาชีพและการวัดความสามารถชางอุตสาหกรรม คุรุสภาอาจกำหนดระดับความสามารถของผูท่ีจะเปนครูชางและพิจารณา

ใหใบอนุญาตฯ กับผูถือใบรับรองความสามารถระดับดังกลาว 

18. สำหรับปญหาความขาดแคลนครูของโรงเรียนเอกชน ภาครัฐควรเพ่ิมเงินอุดหนุนท่ีใหโรงเรียนเอกชนมากข้ึนเร่ือยๆ จนเทาเทียมกับตนทุนการศึกษา

ตอหัวของโรงเรียนรัฐ
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