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ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดี
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่ งปจ จุบันดํารงตําแหนง
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย และ
เจาหนาที่จากสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดเดินทางไปเขารวม
การประชุมคณะทํางานระหวางประเทศดานการพัฒนาครูเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือปวงชนของยูเนสโก (International Task Force for Teachers on EFA) เร่ือง “Policy Dialogue 
Forum on Providing Teachers for Education for All (EFA): Quality Matters” ระหวางวันที่ 6–7 
กรกฎาคม 2553 ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน 

         การประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพ่ือการศึกษาเพื่อปวงชน สรางความตระหนักดานคุณภาพในการ
ปฏิบัติและการพัฒนานโยบายครู เนนเรื่องของครูใหเปนวาระสําคัญทางการเมือง เปดรับแนวคิดสิ่งทาทาย
เร่ืองการศึกษาเพื่อปวงชน คุณภาพครูและการศึกษา รวมกันหาแนวทางในการลดอัตราการขาดแคลนครู
ในระดับประถมศึกษาซึ่งมีจํานวนมากกวา 10 ลานคนทั่วโลก รวมทั้งปรับปรุงระบบการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยครูที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน
ภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ทั้งน้ี ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นักวิชาการ ผูแทนจากหนวยงาน
ราชการ ประชาสังคม องคกร/เครือขายพัฒนาตางๆ และผูเกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายจากประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกมากกวา 30 ประเทศใน 4 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 50 คน 
         ในชวงพิธีเปดการประชุมฯ H.E.Dr.Ibrahim Badran รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแหง
ประเทศจอรแดน ไดกลาวถึงความสําคัญของครูตอการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ และบทบาทของคร ู 
ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมองวาทุกวันน้ีครูทําหนาที่ใหความชวยเหลือ (Assistance) 
และอํานวยความสะดวกใน การเรียนรู (Facilitator) ซึ่งควรหา
แนวทางรักษาครูที่มีคุณภาพ ใหคงการสอนในโรงเรียนไดอยาง
ยั่งยืน เนนใหความสําคัญตอ ปริมาณการผลิตครูในอีก 3 – 4 ป
ขางหนา ปจจัยทางเศรษฐกิจ เงินเดือน/คาตอบแทน และการ
จัดสรรงบประมาณซึ่งสงผล ต อคุณภาพครู  การได ครู ที่ มี
คุณสมบัติ เหมาะสม  การ พรอมรับมือของครูตอการสอน
นักเรียนในโลกยุคใหม ใน อนาคต  การพัฒนาการสอน  
ของครู และการผลิตครูที่มีความพรอมทางนวัตกรรมในการจัดการสอน การจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษา การพัฒนาประเทศเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาภาวะวิกฤตทางการเงินตอการบริหารจัดการศึกษา  
ซึ่งขณะนี้การศึกษาถือวาเปนเรื่องที่มีคุณคาทางสังคมสูงสุด อยางประเทศจอรแดนตอนนี้ถือไดวาเรื่อง
คุณภาพครูมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น 
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 รูปแบบการประชุมประกอบดวยการบรรยายทางวิชาการในหัวขอตางๆ และการนําเสนอขอมูล   
ในภาพรวมของหลายประเทศตอแนวทางการพัฒนาคุณภาพครู 

   การบรรยายทางวิชาการในหัวขอตางๆ ไดแก  

 ชองวางของครูตอการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนทั้ง 6 ประการ 
โดย International Task Force on Teachers for EFA ไดนําเสนอขอมูลอางอิงทางสถิติของ 
UIS/UNESCO 2009 ซึ่งชี้ใหเห็นถึงชองวางของครูในประเทศตางๆ การขาดแคลนทรัพยากรครูในเชิง
ปริมาณ (อัตราสวนระหวางครูและนักเรียน) ทั้งน้ี ตองมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการโดยเนนการลด
ชองวางใน 3 เรื่องหลัก คือ ชองวางดานนโยบาย ชองวางดานปริมาณ และชองวางดานการเงิน  

 การพัฒนาครูและคุณภาพเพื่อการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 
โดย UNESCO มุงเนนถึงความทาทายในปจจุบันตอการจัดสรรทรัพยากรครูในหลายประเทศคุณภาพ
และการพัฒนาครูตอการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน การไดมาซึ่งผลการเรียนรู (Learning 
Outcomes) ของนักเรียนที่มีคุณภาพความเสมอภาคในการเปดโอกาสดานการศึกษาอยางทั่วถึงใน    
ทุกระดับ วิธีการสอน (Pedagogy) และสมรรถนะของครูซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษา การผลิต/การฝกอบรมครูที่ดีมีคุณภาพ การจัดหางบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา และ
การปรับปรุงหลักสูตรฝกหัดครู  

 การสรางเครือขาย/หุนสวนเพื่อการพัฒนาครู โดยกระทรวงศึกษาธิการแหง
ประเทศนอรเวย มุงเนนการเพิ่มสถานภาพและคุณภาพการศึกษาของครู ซึ่งจากผลการประเมิน
โครงการการศึกษา (PISA – Programme for International Student Assessment) ประเทศนอรเวย  
จัดอยูในระดับกลาง นอกจากนี้ ประเทศนอรเวยยังไดมีโครงการความรวมมือกับเครือขายองคกรตางๆ
รวม 12 แหง ภายใตชื่อวา ”GNIST” ซึ่งเปนภาษานอรเวย หรือหมายถึง “Spark” ในภาษาอังกฤษ
นั่นเอง โดยมุงเนนถึงครูที่ดีและมีคุณภาพในการจุดประกายและสรางความมั่นใจไดวานักเรียนสามารถ  
มีการพัฒนาทั้งในดานวิชาการและในสวนของการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ความรวมมือดังกลาว                
มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือดานการพัฒนาระบบการศึกษาครูที่ดีและมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนา     
ในสาขาวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง ซึ่งเครือขายองคกรตางๆ ประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุดมศึกษาและวิจัย สมาคมบริหารสวนทองถิ่นและภูมิภาคแหงนอรเวย สหพันธการศึกษานอรเวย 
สมาพันธผูประกอบการแหงนอรเวย สมาพันธสหพันธการคาแหงนอรเวย กลุมนักเรียนสาขาการศึกษา
แหงสหพันธการศึกษานอรเวย สมาคมนักเรียนแหงนอรเวย สมาคมบัณฑิตครูแหงนอรเวย สหพันธ
พนักงานโรงเรียนแหงนอรเวย สภาการศึกษาครูแหงชาติ และสมาคมผูบริหารโรงเรียนแหงนอรเวย 

 การนําเสนอขอมูลในภาพรวมของประเทศใน 3 หัวขอหลัก ดังน้ี 

 การจัดเตรียมครูเพ่ือบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน: มุงเนนการ
ไดมาซึ่งผลการเรียนรูที่มีคุณภาพ ประเทศไอรแลนดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับครูและความทาทายดาน
คุณภาพ โดยเนนปญหาดานคุณภาพของการศึกษาที่หลายประเทศกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ และจําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีการเรงใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุมประเทศ
ที่มีการขยายตัวดานการศึกษาอยางรวดเร็ว รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการสอน 
นอกจากนี้ ประเทศปาเลสไตนยังนําเสนอขอมูลความกาวหนาดานการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศ 
เนนพัฒนาคุณภาพครูควบคูไปกับคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง (Teacher Continuous  
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Development) การพัฒนานักเรียนฝกหัดครู (Pre-service) และครูประจําการ (In-service) ทั้งน้ีไดให
ความสําคัญตอการปรับปรุงใน 3 เร่ืองหลัก คือ สถานภาพครู การบริหารจัดการระบบการศึกษา และ
การประ เมิน /การปฏิ รู ป  และการรวมครูฝ ก หัดและครูประ จํ าการ ในระบบการศึกษาครู 
โดยคาดหวังที่จะใหทุกภาคสวนรวมทั้งครูและองคกรตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา เนนความ
เสมอภาคภายในประเทศระหวางหญิง-ชาย การใชประโยชนจาก ICT กับการศึกษานอกเหนือไปจาก
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

 การจัดเตรียมครูเพ่ือบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน: มุงเนนคุณภาพ 
การจัดการสอนที่มีความสัมพันธ (Relevance) กับบริบททางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงทักษะชีวิต     
(Life Skills) ความเปนพลเมือง (Citizenship) ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Employability) และ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ประเทศแอฟริกาใตเนนวิธีการสอนครู การเปลี่ยนแปลง      
ในระบบการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ไมมีความยั่งยืน ยังมีความยากจนและความ
ไมเสมอภาคทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และขาด
การดูแลและใสใจตอระบบนิเวศน (Ecosystem) ทั้งน้ี ไดมีการนําเสนอแนวคิดใหมเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
ไดแก ความเสมอภาค ความยั่งยืน ความยืดหยุน (Resilience) และการนํามาปรับใช รวมไปถึงโครงการ
การพัฒนานักเรียนฝกหัดครู (Teacher Education Students Programme) นอกจากนี้ ประเทศจอรแดน      
ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยโครงการฝกอบรมในหลากหลาย
รูปแบบ ภาพรวมระบบการศึกษาของประเทศโดยแสดงใหเห็นถึงขอมูลตัวชี้วัดพื้นฐาน ซึ่งปจจุบัน
ประเทศมีความกาวหนาตอการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน มีจํานวนนักเรียนลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมมากขึ้น อัตราเด็กนักเรียนที่คงเหลือรอด (Survival Rate) มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งเด็กหญิงและ
เด็กชาย รวมทั้งผลการประเมินโครงการการศึกษา (PISA) มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น ความกาวหนาดาน
การศึกษาเพื่อปวงชนโดยมีหลายปจจัยประกอบ ไดแก พันธะทางการเมือง พันธะของรัฐบาล การเขาถึง
การเปลี่ยนแปลงของประเทศที่นําไปสูการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ ยังเนน
ก า ร บู ร ณ า ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า ส า ข า วิ ช า ชี พ ค รู 
รูปแบบการพัฒนาปรับปรุงโดยอาศัยโรงเรียนเปนฐาน การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 
รวมทั้งนโยบายการพัฒนาสาขาอาชีพครู และกรอบยุทธศาสตรในการแกไขปญหาคุณภาพครู 

 การจัดเตรียมครูเพ่ือบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน: มุงเนนคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนําไปสูการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประเทศไอรแลนด   
เนนเรื่องของความทาทายในการวางแผนเพื่อพัฒนาครู ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของระบบการศึกษา การขาดแคลนครูในหลายประเทศ การใชประโยชนและการบริหาร
จัดการครู นอกจากนี้ ประเทศตูนีเซียไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความตระหนักถึงวัตถุประสงคของการ
บรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศ พรอมทั้งการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
บงชี้ถึงขอมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับครู อาทิ ความตองการ การวางแผน การบริหารจัดการ รวมทั้งสถานการณ
ปจจุบันของประเทศในแงของการฝกอบรมและชองวางของสาขาวิชาชีพครู และกลยุทธในการสงเสริม
คุณภาพ (ICT และการพัฒนาฝกอบรมครูประจําการ)   
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 ทั้งน้ี ที่ประชุมไดใหความสําคัญตอนโยบายในการพัฒนาครูเพ่ือปรับปรุงและนําไปสูผลการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ โดยเสนอใหมีการพัฒนาในทุกระดับตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา การจัดสรรทรัพยากร
ใหแกโรงเรียนอยางเพียงพอและมีความเหมาะสม ลดอัตราสวนเชิงปริมาณระหวางครูและนักเรียนจาก
เดิม 40:1 เปน 30:1 การปรับปรุงกรอบการศึกษาครูของประเทศ รวมถึงกระบวนการเรียนรูในการสอน 
เครื่องมือในการทดสอบวัดผล และการปรับปรุงสถานภาพครู นอกจากนี้ ยังสงเสริมนโยบายสําคัญที่ทํา
ใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได มีความเปนพลเมือง และสามารถประกอบอาชีพได โดยเสนอใหมี
การจัดการหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยงและสัมพันธตอการพัฒนาคุณภาพครู การจัดสรรครูที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีความเหมาะสมตอวิชาที่สอน การฝกอบรมอยางเพียงพอ การสํารวจครู      
ในสาขาที่ขาดแคลน การใช ICT ในการเรียนการสอน และการสงเสริมใหมีการสอนภาษาแมเปนหลัก 
ซึ่งจะนําไปสูผลการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 

************************************************ 

 
 


