
 
ความเป็นคร ู

 

 การศึกษาเป็นกระบวนการทีทาํใหม้นุษส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองใหส้ามารถอยู่

ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีการเกือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ

เปลียนแปลงในทุกๆ ดา้น  และบุคคลทีมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการจดัการศึกษาดงักล่าวกคื็อครูนนัเอง 

เพราะครูเป็นผูที้มีหนา้ทีสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพฒันาโดยรอบใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน 

เพือใหมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นาํไปสู่การมีสภาพชีวติความเป็นอยูที่ดี

ขึน รวมทงัการดาํรงตนเป็นสมาชิกทีดีของสงัคม  ดงันนัการจะพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพจึงยอ่ม

ตอ้งพึงพาอาศยัครูทีมีคุณภาพ ครูทีมีความเป็นครู 

 คาํว่า ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคาํว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ  ซึงแปลความได้ว่าเป็นผูที้

หนกัในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทงัการทาํหนา้ทียกยอ่งเชิดชูศิษยข์องตนเอง 

จากผูที้ไม่รู้ให้กลายเป็นผูรู้้ ผูที้ไม่มีความสามารถใหมี้ความสามารถ ผูที้ไม่มีความคิดใหมี้ความคิด ผูที้

มีความประพฤติไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสม และจากผูที้ไม่พึงปรารถนาให้เป็นผูที้พึงปรารถนา 

ซึงตามนยัของความเป็นครูในภาษาไทยจึงเป็นผูที้ตอ้งทาํงานหนกัจริงๆ  ส่วนในภาษาองักฤษมาจากคาํ

ว่า  TEACHER  กเ็ช่นเดียวกนั กล่าวคือ 

T- Teach   E– Example  A–Ability  C- Characteristic  H– Health   E- Enthusiasm   R - Responsibility 

 

 1. TEACH (การสอน) 

 คุณลกัษณะประการแรกของความเป็นครูก็คือ ตอ้งสอนได ้สอนเพือใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ในตนเอง มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดี  โดยการ : 

 1. ฝึกฝนแนะนาํใหเ้ป็นคนดี 

 2. สอนใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 

 3. สอนศิลปวิทยาใหห้มดสิน 

 4. ยกยอ่งใหป้รากฏในหมู่คณะ 

 5. สร้างเครืองคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จกัเลียงตัว รักษาตนในอนัทีจะดาํเนินชีวิตต่อไป

ดว้ยดี)  และทีสาํคญัคือ 

 6. ตอ้งสอนใหเ้กิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิด และสร้างสรรค ์
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 อยา่งไรก็ตามการสอนของครูแต่ละคนนนัขึนกบัทกัษะและลกัษณะของตนเอง (Teaching skill 

and style) เป็นการนาํเทคนิควิธีและทกัษะหลาย ๆ ด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคลอ้งกัน  จึง

ตอ้งใชเ้ทคนิคและทกัษะหลายด้านร่วมกับประสบการณ์เพือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และตอ้งมุ่ง

จัดสรรการเรียนรู้นันไปในทิศทางทีดีและมีคุณธรรมในสังคม บทบาทการสอนของครูจึงต้อง

ดาํเนินการ  โดย 

 1. สอนเนือหาวิชาการตามหลกัสูตรรายวิชาทีไดรั้บมอบหมาย  โดยการมีการเตรียมการสอน

อย่างเป็นขนัเป็นตอน ตงัแต่การทาํ Course Syllabus  แผนจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอนรายชวัโมง  

การดาํเนินการสอน และการประเมินผล  มีการปรับปรุงพฒันา และสร้างผลงานทางวิชาการอยูเ่สมอ 

 2. สอนการปรับตวัใหเ้หมาะสมในสงัคม 

 3. สอนให้ให้เจริญเติบโต มีความคิด มีเหตุผล และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ตามแผนทีได้

กาํหนดหรือเตรียมการไวเ้ป็นอยา่งดี  

 2. EXAMPLE (เป็นตวัอย่าง) 

 ผูเ้รียนโดยทวัไปนันจะ “เรียน” และ “เลียน” จากตวัครู   การทาํตวัเป็นตน้แบบหรือแบบอยา่ง

จึงเป็นสิงทีมีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉยๆ เพราะการแสดงตน้แบบให้เห็นดว้ยสายตานัน เป็น

ภาพทีมองเห็นชดัเจนและง่ายต่อการลอกเลียนยิงกว่าการรับฟังและบอกเล่าอย่างปกติ ถา้ตอ้งการให้

ผูเ้รียนเป็นอะไร จงพยายามแสดงออกเช่นนนัทงัในการดาํเนินชีวิตและในการสนทนา 

 การวางตวัของครูเป็นตวัอย่างหรือเยียงอย่างให้แก่ผูเ้รียนได้มาก แมว้่าผูเ้รียนจะมีความคิด 

ความอ่านของตนเองทีไม่ตอ้งการเลียนแบบผูใ้หญ่ทุกประการเหมือนเด็กเล็ก แต่ครูก็ คือครูทีผูเ้รียน

พิจารณาว่ามีความหมายสาํคญัอยูม่าก โดยเขาจะสนใจและเฝ้าสงัเกตนบัตงัแต่การแต่งกาย ไปจนถึงการ

ประพฤติปฏิบติั จะเป็นประสบการณ์ให้เขาไดพิ้จารณา นอกจากนีการรู้ตวัเองของครู การแนะนาํให้

ผูเ้รียนประพฤติใหเ้หมาะสม ก็เป็นสิงจาํเป็นทีครู (ตวัเรา) ตอ้งประพฤติและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมดว้ย  

 3. ABILITY (ความสามารถ) 

 คาํว่า “ความสามารถ” หมายถึงกาํลงัทีมีจริงในการแสดงหรือในการกระทาํอย่างใดอย่างหนึง 

ไม่ว่าการกระทาํนนัจะเป็นการกระทาํทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่ากาํลงันนัจะไดม้าจากการฝึกฝน

อบรมหรือไม่ก็ตาม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ ความสามารถทั วไป (general ability) และ

ความสามารถพิเศษ (specific ability) นอกจากนันครูจะตอ้งทราบถึงการเปลียนแปลงใหม่หรือนวตก

รรมทางการศึกษา (inovation in teaching) เพือจะช่วยปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนรู้หรือการ

เรียนการสอนให้ดียิงขึนไป การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกบัการวินิจฉัย การรักษาโรคทางการแพทย์

หรือจะสมมติเป็นการปรุงอาหารในครัวก็ได้ ทีจะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มทีให้ได้อาหารอร่อยทีสุด  
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ดงันันครูจึงตอ้งประเมินตวัเอง ประเมินการสอน และปรับปรุงขอ้บกพร่องของสิงทีตนสอนไปเสมอ 

(diagnosis and treatment of course defects)  เพือใหผ้ลการสอนดีทีสุด 

 นอกจากครูจะต้องเข้าใจบทบาทความเป็นครูของตนเองแลว้ (teacher’s role) ครูควรจะมี

ความสามารถดงันี 

  -   จิตวิทยาการเรียนรู้ (psychology of learning)  

  -   การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการสอนอยา่งชดัเจน (specific of objectives) 

  -   การวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 

  -   การจดักิจกรรมการเรียนการสอน (learning activities) 

  -   การนาํโสตทศันูปกรณ์มาช่วยสอน (the application of audiovisual aids) 

  -   การจดัทาํแผนการสอน (course syllabus and Lesson planning) 

  -   การประเมินการเรียนการสอน (assessment) 

 

 4. CHARACTERISTIC (คุณสมบัต)ิ 

 ความหมายทีใชโ้ดยทวัๆไป หมายถึง คุณภาพหรือคุณสมบติัทีสงัเกตไดช้ดัเจนในตวับุคคล ทาํ

ใหท้ราบไดว้่าบุคคลนนัแตกต่างไปจากบุคคลอืนๆ ในความหมายเฉพาะ อุปนิสยัหมายถึง ผลรวมของ

นิสัยต่างๆ ทีบุคคลมีอยู ่หรือผลรวมของลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  ตามความเขา้ใจของ

คนทวัไป คาํว่าอุปนิสยันีแฝงความหมายของคุณธรรมจรรยาในตวัดว้ย เช่น เราพดูว่าเขาผูน้นัมีอุปนิสัย

ดี เป็นตน้ ในคุณสมบติัของความเป็นครู สิงสาํคญัคือ ครูจะตอ้งมีเจตคติทีดีต่อผูเ้รียน  ต่อวิชาทีสอน 

และต่องานทีทาํ 

 

 5. HEALTH (สุขภาพด)ี 

 การมีสุขภาพดี หมายถึงการไม่มีโรค รวมถึงมีสภาพทางร่างกายและจิตใจทีสมบูรณ์แข็งแรง

พอทีจะดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  ผูที้เป็นครูนันต้องทาํงานหนัก ดังนันสุขภาพทางด้าน

ร่างกายจึงเป็นสิงสําคญั แต่ทีสําคญักว่าคือสุขภาพจิต คงเคยไดย้ินคาํว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” 

ดงันันครูจึงจาํเป็นตอ้งมีสุขภาพจิตทีดีดว้ย จิตดีนันไม่เพียงแต่ไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทเท่านัน แต่

เป็นผูที้มีสมรรถภาพ มีการงานและมีชีวิตทีเป็นสุขทาํประโยชน์ต่อสังคมด้วยความพอใจ สามารถ

ปรับตวัให้เขา้กบัสิงแวดลอ้ม รวมทงัต่อบุคคลทีเราอยูร่่วมและต่อสงัคมทีเราเกียวขอ้ง โดยไม่ก่อความ

เดือดร้อนใหท้งัต่อตนเองและผูอื้น  
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 6. ENTHUSIASM (ความกระตอืรือล้น) 

 ความกระตือรือลน้ของครูนนั อาจจะเป็นการใฝ่หาความรู้ใส่ตน เพราะจะตอ้งถือว่าการใฝ่หา

ความรู้เพือปรับปรุงการเรียนการสอนนันเป็นกระบวนการอย่างหนึงของการพฒันาตน (Learning to 

teach is a process of self-development)  การเพิมพูนความรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การประชุมสัมมนา 

อบรมระยะสนั  จะทาํให้ครูทีขาดความรู้ในเรืองทีตนสอนไดมี้ความรู้เพิมเติมและทาํใหมี้ความมนัใจ

ในการสอนมากขึน  ความกระตือรือลน้ของครูนัน ไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะการพฒันาตัวครูเท่านัน แต่

จะตอ้งมีความกระตือรือลน้ในการพฒันาการเรียนการสอนดว้ย 

  

 7. RESPONSIBILITY (ความรับผดิชอบ) 

 ครูทีดีจะตอ้งมีความรับผิดชอบในหน้าทีของตนตามทีได้กล่าวมาแลว้เป็นอย่างดี รวมทัง

ยอมรับผลแห่งการกระทาํนนัๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม และพร้อมทีจะปรับปรุงแกไ้ข 

การสอนของครู 

 สาํหรับการสอนของครูในการช่วยเหลือผูเ้รียนนนั คาํถามต่อไปนีจะบ่งชีว่าครูท่านนนัเป็นครู

ทีดีหรือไม่ รวมทงัตวัเราเองทีเป็นครูดว้ย ซึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตวัเอง ดงันี 

 การสอนทีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self  learning)  

 1.  ใหผู้เ้รียนไดต้อบคาํถามเกียวกบัวิชาการทีเรียนหรือไม่ ? 

 2.  ใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพือตอบคาํถามหรือเพือแกไ้ขปัญหาเพิมเติมหรือไม่ ?  

 3.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิด และฝึกทกัษะในการทาํงานหรือไม่ ? 

 การประเมนิและการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงผลงานทีทํา (Feed  back) 

 4.  บอกผูเ้รียนหรือไม่ว่าเมือมอบหมายงานใหท้าํแลว้ เขาทาํงานเป็นอยา่งไร? 

 5.  อธิบายใหผู้เ้รียนทราบหรือไม่ถึงขอ้บกพร่องต่างๆ ทีทาํ ? 

 6.  อธิบายใหผู้เ้รียนทราบหรือไม่ ว่าทาํอยา่งไรจึงจะทาํไดดี้กว่านี ? 

 การให้ความกระจ่างชัดในการสอน (Clearity) 

 7.  สงัเกตหรือไม่ว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถไดย้นิและมองเห็นชดัเจน ? 

 8.  ใชค้าํพดูง่ายๆ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนหรือไม่ ? 
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 9.  ใชอุ้ปกรณ์การสอนเพือช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีความหมายยงิขึนหรือไม่ ?  

       ซึงอุปกรณ์การสอนดงักล่าว อาจประกอบดว้ย 

    - รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพวาด  - ภาพโปสเตอร์ 

    - แผนภูมิ แผนผงั แผนที  - ภาพหลกั 

    - ภาพติดกระดานผา้สาํลี  - ภาพกระจกฉาย 

    - ภาพยนตร์   - ภาพชุด 

    - วตัถุของจริง   - วตัถุจาํลอง 

    - นิทรรศการ   - เครืองบนัทึกเสียง     เป็นตน้ 

 การทําให้การสอนมคีวามหมายมากขึน (Making your meaningful) 

 10.  ไดส้อนโดยเชือมโยงบทเรียนทีสอนกบัสภาพทีผูเ้รียนเป็นอยูห่รือไม่ ? 

 11. ไดย้กตวัอยา่งเพือใหผู้เ้รียนมองเห็นภาพพจน์กระจ่างขึนหรือไม่ ? 

 12.  ไดเ้ชือมโยงสิงทีครูสอนกบังานทีผูเ้รียนจะตอ้งกระทาํหรือไม่ ? 

 13.  ไดส้รุปเพือใหผู้ไ้ดแ้นวคิดทีดีอีกครังหรือไม่ ? 

 จะต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเรียนรู้เรืองสิงทีสอน (Ensuring mastery) 

 14.  ไดต้รวจสอบหรือไม่ ? ว่าผูเ้รียนทุกคนเขา้ใจในทุกๆเรือง ทุกๆจุดทีสอน ?  

 15.  เคยตรวจสอบหรือไม่ว่าผูเ้รียนแต่ละคนสามารถฝึกทกัษะไดห้รือไม่ ?  

 จะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน (Individual differences) 

 16. ยนิยอมใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดท้าํงานตามความสามารถและใชเ้วลาทีไม่เท่ากนัหรือไม่ ? 

 17.  เคยกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยวิธีแตกต่างกนัออกไปหรือไม่ ? 

 18.  เคยใชว้ิธีสอนหลาย ๆ วิธีหรือไม่ ซึงวิธีสอนมีหลายวิธี ดงันี 

- อธิบายจากหนงัสือแลว้ใหผู้เ้รียนไปอ่านเองนอกเวลา 

- อธิบายจากหนงัสือแลว้ใหอ่้านหนงัสือพร้อมกนั 

- วิธีประชุมกลุ่มใหผู้เ้รียนออกความคิดเห็นอภิปรายร่วมกนั 

- การแสดงหรือเล่นละครสนัๆ 

- สอนจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ 

- ใชก้รณีศึกษา 

- ใชว้ิธี constructivism 

- ทาํรายงานคน้ควา้เป็นรายบุคคล 

- ทาํรายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม 

- วิธีสาธิต 
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- ใหมี้การฝึกปฏิบติั 

- ใหท้าํโครงการหรือโครงงาน 

- การทศันศึกษา 

- จดัหาประสบการณ์ตรง (first hand experience) ทงัในหอ้งเรียนและนอก                            

                               หอ้งเรียนใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาทีสอน  

  -    ใชว้ิธีการปฏิบติัใหเ้กิดกระบวนการทางปัญญา    เป็นตน้ 

 ให้การดูแลผู้เรียนทุกคน (Caring) 

 19.  เคยใหค้วามมนัใจแก่ผูเ้รียนหรือไม่ว่าครูรักผูเ้รียนทุกคนไม่ว่าจะทาํดีหรือไม่? 

 20. แสดงใหผู้เ้รียนเห็นหรือไม่ว่าสนใจและเตรียมสอนอยา่งดีตลอดช่วงเวลาทีสอน? 

 21.  เคยฟังความคิดเห็น หรือใหผู้เ้รียนวิจารณ์การสอนบา้งหรือไม่? 

 การเป็นครูมืออาชีพใช่ว่าจะเป็นกนัไดง่้าย ๆ เพราะงานครูเป็นงานทียงิใหญ่และหนกั ๆ กว่า

งานใด ๆ เป็นงานสร้างและพฒันาคน และองคป์ระกอบแรกทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาคือ สติปัญญา

ซึงตอ้งยอมรับความเป็นจริงว่า โดยรวมผูเ้รียนส่วนใหญ่มิไดมี้ระดบัสิติปัญญาดีเลิศ  ดงันนัการจะ

พฒันาพวกเขาจึงตอ้งอาศยัครู อาศยัพวกเรา-ท่าน เป็นหลกั  เพราะอยา่งนอ้ยก็มีส่วนแบ่งประมาณ 30-

40 %  ทีส่งผลต่อการเรียนรู้ของพวกเขา จึงใคร่ขอใหทุ้กท่านทีเป็นครูจงไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั

ของการเป็นครู ตามขอ้เขียนทีไดก้ล่าวถึงทงัหมด เพือนาํมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพฒันา

ตวัของท่านเอง 

การสอนทีมคีณูภาพ 
 

การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน และ

ในองคป์ระกอบนีครู-อาจารยผ์ูส้อนและพฤติกรรมการสอนทีแสดงออกมา จะเป็นส่วนหนึงทีมี

ความสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ ทีส่งผลต่อคุณภาพหรือความสาํเร็จในการเรียนรู้ของนกัศึกษา ท่านเป็นครู-

อาจารยซึ์งถือว่าเป็นส่วนสาํคญัของความสาํเร็จนนั ไดเ้คยตรวจสอบพฤติกรรมการสอนของตวัท่านเอง

บา้งหรือไม่ว่ามีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด ? คุณภาพในทีนีหมายถึงคุณภาพตามเกณฑที์ผูค้นทวัไปพอใจ

หรือตามทีหน่วยงานทีน่าเชือถือเป็นผูก้าํหนดขึนมา ซึงเมือพิจารณาจากพฤติกรรมการเรียนการสอน 

แบ่งออกเป็น  5  ระดบั คือ  

 สอนตรง  หมายถึง การใชว้ิธีการสอนทีก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นสติปัญญาขนัตน้ เป็นการ

พฒันาทางสมองในการเกบ็รักษาเรืองราว ขอ้มลู เท็จจริง เนน้ความสามารถในการจาํความรู้ต่างๆ เช่น 

การจาํกฎ หลกัเกณฑ ์ทฤษฎีต่างๆ ได ้หากพิจารณาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการเรียนการสอน

แลว้อยูใ่นระดบั 0 -20% 

<<ความเป็นครแูละคณุธรรมจรยิธรรม>>



 7

 สอนอธิบายขยายความ   หมายถึง การสอนใหเ้กิดความเขา้ใจในเนือหา ความรู้ สามารถ

อธิบาย แปลความหรือขยายความดว้ยคาํพดูของตนเองได ้ การสอนระดบันีเป็นการเนน้พฒันาการ 

ความสามารถในการสือความหมายระหว่างตนเองกบัผูอื้น หากพิจารณาดา้นการมีส่วนร่วมของ

นกัศึกษาในการดาํเนินการเรียนการสอนแลว้ อยูใ่นระดบั 21-40% 

 สอนคดิ  หมายถึง การพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะเนือหาความรู้เรืองใดเรือง

หนึง เป็นส่วนประกอบยอ่ยๆ หรือความรู้ดา้นต่างๆ พร้อมทงัสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง 

คลา้ยคลึงกนัของส่วนประกอบยอ่ยๆ หรือความรู้ดา้นต่างๆ เหล่านนัดว้ย หากพิจารณาดา้นการมีส่วน

ร่วมของนกัศึกษาในการดาํเนินการเรียนการสอนแลว้อยูใ่นระดบั 41-60% 

 สอนสร้าง หมายถึง  การพฒันาความสามารถในการบอกความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลของ

ส่วนประกอบยอ่ย ๆ หรือความรู้หลาย ๆ ดา้น และสามารถนาํไปอธิบายใหข้อ้เสนอแนะในการ

แกปั้ญหา หรือนาํไปใชไ้ด ้ หากพิจารณาดา้นการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการดาํเนินการเรียนการ

สอนแลว้ อยูใ่นระดบั 61-80% 

 สอนค้นพบ  หมายถึง  การพฒันาความสามารถในการสงัเคราะห์ หรือการรวมส่วนประกอบ

ยอ่ย ๆ ของความรู้หลาย ๆ เรืองใหเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัซึงเป็นการบูรณาการความรู้เพือสร้างสิงใหม่ 

ๆ หรือสามารถแกปั้ญหาใหม่ๆ ทีตอ้งใชค้วามสามารถในการคิดเป็นอยา่งมาก เป็นการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณและสามารถประเมินค่าสิงต่างๆ ได ้ หากพิจารณาดา้นการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการ

ดาํเนะเนินการเรียนการสอนแลว้อยูใ่นระดบั 81-100% 

 จากการสาํรวจสภาพการเรียนการสอน และการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรพบว่า ครู-

อาจารยท์วัไป ส่วนใหญ่ยงัคงจดัการเรียนการสอนโดยเป็นผูอ้ธิบาย บอกจด หรือเขียนกระดานดาํ และ

เนน้เนือหาสาระมากกว่ากระบวนการ ภายใตส้ภาพดงักล่าวจะไม่มีการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั 

ไม่เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ และก่อใหเ้กิดปัญหาทีไม่สามารถคิดดดัแปลงทฤษฎี

ไปสู่การปฏิบติั หรือประยกุติใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริงได ้เพราะเป็นวิธีการสอนทีไม่สามารถ

ตอบสนองศกัยภาพและยงัไม่สามารถเปลียนแปลงพฤติกรรมของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามทีหลกัสูตร

คาดหวงั กล่าวไดว้่ายงัมีปัญหาทงัในเรืองของการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน ดงันนั

เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงในตวันกัศึกษาเพือใหพ้วกเขามีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ครู-อาจารยจึ์งตอ้งมี

การทบทวนรูปแบบการสอนใหม่ ซึงจากการวิจยัทงัในและต่างประเทศไดเ้สนอว่า รูปแบบการสอนทีดี

นนัควรเป็นในลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการ เนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม มีกิจกรรม มีการปฏิบติั 

หรือเป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอน  
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การสอนทีเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 

 การเรียนรู้ทีแทจ้ริงเกิดจากการทีผูเ้รียนไดมี้ปฎิสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มทีอยูร่อบตวั ดงันนัการ

จดัการเรียนการสอนจึงตอ้งจดัใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม หรือมีการปฏิบติัใหม้ากทีสุด

เท่าทีจะทาํได ้เป็นการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  ผูส้อนจะมีบทบาทนอ้ยลง ผูเ้รียนจะมีโอกาสได้

พฒันาทกัษะการคิดในระดบัสูง รู้จกัวางแผนการทาํงาน ทาํงานเป็น  รู้จกัตดัสินใจแกปั้ญหาได ้มีการ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้น และไดแ้สดงออกซึงคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ ต่อไปนีเป็นการเปรียบเทียบใหเ้ห็น

วิธีการสอน (บางวิธี) ทีมีครูเป็นศนูยก์ลาง และผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ซึงตามนยัดงัไดก้ล่าวมา ท่านผูส้อน

ควรเลือกวิธีหลงัและ/หรือบูรณาการหลายๆ วิธีผสมกนั โดยใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมในการ

เสริมสร้างการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

วธิีการ บทบาทของครู พฤตกิรรม 

เน้นครูเป็นศูนย์กลาง 

การบรรยาย 

 

         มาก 

 

การพดู ครูเสนอความรู้โดยไม่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รียน 

การบรรยาย – ถามตอบ มาก – ปานกลาง การพูด ครูเสนอความรู้และมีส่วนของการถามตอบ

ดว้ย 

การสาธิต มาก – ปานกลาง การแสดงให้ดู   มีผู ้แสดงให้ดูอยู่หน้าชันพร้อม

อธิบายสิงทีแสดงใหด้ ู

การใหท้าํตามตวัอยา่ง มาก การแสดงให้ดู   มีผูป้ฏิบัติให้ดูตามทีต้องการให้

ผูเ้รียนทาํตามหรือทาํตามแบบ 

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การอภิปราย 

 

นอ้ย – ปานกลาง 

 

การมีปฏิสัมพันธ์ทังชันเรียนหรือกลุ่มย่อย มีการ

แลกเปลียนความคิดในเรืองใดเรืองหนึง 

การอภิปรายแบบ Panel  นอ้ย การพดู  กลุ่มผูเ้รียนนาํเสนอและอภิปรายถกเถียงใน

เรืองใดเรืองหนึงหนา้ชนั 

การแสดงบทบาทสมมติ นอ้ย การปฏิบติั   ผูเ้รียนแสดงบทบาทในเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์หนึงๆ 

การเรียนแบบร่วมมือ นอ้ย การปฏิบติั  กลุ่มผูเ้รียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั

ร่วมมือกนัทาํงานทีกาํหนดให ้
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วธิีการ บทบาทของครู พฤตกิรรม 

การคน้พบ นอ้ย – ปานกลาง การปฏิบติั  ผูเ้รียนดาํเนินงานตามวิธีการที

กาํหนดใหเ้พือแกปั้ญหาใดปัญหาหนึงโดยอาศยั

ประสบการณ์ตรง 

การเสาะแสวงหาความรู้ นอ้ย การปฏิบติั  ผูเ้รียนคิดวิธีการแกปั้ญหาเอง โดยอาศยั

ประสบการณ์ตรง 

การสร้างสถานการณ์/เกม นอ้ย การปฏิบติั  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์ทีสร้าง

ขึน หรือเหตุการณ์ทีเหมือนจริงทีสามารถควบคุม

ความปลอดภยัได ้

การสอนเป็นรายบุคคล นอ้ย – ปานกลาง การพดู/การปฏิบติั  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนที

ออกแบบมาเพือใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและ

ความสามารถของผูเ้รียน 

การศึกษาดว้ยตนเอง นอ้ย การพดู/การปฏิบติั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการ

แนะนาํเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีเลย 

ก า ร ทํ า โ ค ร ง ง า น  ห รื อ

โครงการ 

นอ้ย การปฏิบัติ  ผู ้เรียนคิดวิธีการแก้ปัญ หาเอง และ

ดาํเนินการแกปั้ญหา โดยอาศยัมีประสบการณ์ตรง 

อาจมีการแนะนาํเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีเลย 

การทาํแฟ้มสะสมงาน นอ้ย – ปานกลาง การปฏิบติั  ผูเ้รียนเรียนรู้ และมีพฒันาการในเรือง

ของการคิด การทาํงาน การจดัการ การสือความหมาย 

และ สงัคม  โดยมีการแนะนาํเพียงเลก็นอ้ย 

 

บทบาทของครู-อาจารย์กบัการเรียนการสอนทีมผีู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 1. เป็นผูจ้ดัการ (Manager) ครู-อาจารยจ์ะเป็นผูก้าํหนดบทบาทใหผู้เ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วม

ทาํกิจกรรม แบ่งกลุ่ม หรือจบัคู่ เป็นผูม้อบหมายงานหนา้ทีความรับผดิชอบแก่ผูเ้รียนทุกคน จดัการให้

ทุกคนไดท้าํงานทีเหมาะสมกบัความสามารถความสนใจของตน 

 2. เป็นผูร่้วมทาํกิจกรรม (An Active Participant) เขา้ร่วมทาํกิจกรรมในกลุ่มจริงพร้อมทงัให้

ความคิดและความเห็นหรือเชือมโยงประสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้รียนขณะทาํกิจกรรม 

 3.  เป็นผูช่้วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and Resource) คอยใหค้าํตอบเมือผูเ้รียน

ตอ้งการความช่วยเหลือทางวิชาการ เพราะการใหข้อ้มลู หรือความรู้ในขณะทีผูเ้รียนตอ้งการจะช่วยทาํ

ใหก้ารเรียนรู้มีประสบการณ์เพิมขึน 
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 4. เป็นผูส้นบัสนุนและเสริมแรง (Supporter and  Encourager) ช่วยสนบัสนุนดา้นสืออุปกรณ์

หรือใหค้าํแนะนาํทีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

 5. เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานทีผูเ้รียนผลิตขึนมาก่อนทีจะส่งต่อไป

ใหผู้เ้รียนคนอืนๆโดยเฉพาะความถกูตอ้ง 

 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลางกบัผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

วธิีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง   วธิีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. ดา้นบทบาทครู 1. ดา้นบทบาทครู 

1) มุ่งสอนเนือหาและการจาํเนือหาได ้               1) มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพ 

ความคิด                                                                       

2) จะบอก เล่า สงั อธิบายเนือหา 2) กระตุน้ใหเ้ด็กคิดและปฏิบติัตามความคิด 

3) ครูจะจดักิจกรรมแบบ Passive Learning 3) ครูจดักิจกรรมแบบ Active Learning 

4) ปฏิสมัพนัธจ์ะเป็นแบบทางเดียว     ครูจะเรียนร่วมกบัผูเ้รียนและคิดหาวิธีการ  

                                                                  ใหม่ๆเพือพฒันาผูเ้รียน 

2. ดา้นผลทีเกิดกบัผูเ้รียน :   2. ดา้นผลทีเกิดกบัผูเ้รียน :  

   ดา้นการคิดและดา้นบุคลิกภาพ      ดา้นการคิดและดา้นบุคลิกภาพ 

   1. คิดไดจ้าํกดั คิดชา้       1. คิดเป็น เรียนรู้โดยการคิดแบบปฏิบติั 

   2. เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนิรนยั     2. เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบอุปนยั 

   3. จะมีบุคลิกภาพแบบพึงพา ไม่เชืออาํนาจในตน    3. มีบุคลิกภาพแบบพึงตนเอง เชืออาํนาจในตน 

   4. เชือฟัง ทาํตาม ว่าง่าย       4. ใชเ้หตุใชผ้ล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

วธิีการจดักระบวนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ขนัตอนกระบวนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  มีดงันี คือ 

 1. ขันนํา 

- สร้าง/กระตุน้ความสนใจ หรือ 

- เตรียมความพร้อมในการเรียน 

 2. ขันกจิกรรม 

     จดักิจกรรมทีใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงค ์โดยกิจกรรมควรมีคุณสมบติัดงันี 

     -  ช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Construct) 

     -  ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธช่์วยกนัเรียนรู้ (Interaction) 

     -  ช่วยใหผู้เ้รียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Participation) 
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     -  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ (Process) ควบคู่กบัผลงาน (Product) 

     -  ช่วยใหผู้เ้รียนนาํความรู้ทีไดไ้ปใช ้(Application) 

 3. ขันวเิคราะห์ อภิปรายผลจากกจิกรรม 

- วิเคราะห์ อภิปรายผลงาน/ขอ้ความรู้ทีสรุปไดจ้ากกิจกรรม (Product) 

- วิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้ 

 4. ขันสรุป และประเมนิผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ 

ยุทธวธิีส่งเสริมการคดิ 

 การสอนทีมีคุณภาพ คือการสอนใหผู้เ้รียนสามารถ คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น และ

ความสามารถในการคิดของคนเรานีโดยทวัไปเชือว่าอยูที่สมอง คนเก่งมกัไดรั้บการยกยอ่งว่ามี

มนัสมองดี นกัวิทยาศาสตร์พบว่าการทาํใหค้นมีสมองดีนนั ทาํไดโ้ดยการกระตุน้ใหมี้การขยายสาขา

ของประสาท (neural branching) เพือสร้างจุดต่อ (synapses) ระหว่างเซลลใ์หม้ากขึน ซึงจะส่งผลทาํให้

มีการส่งต่อสญัญาณไดม้ากขึน มีประสิทธิภาพสูงขึนนนัเอง   Cardellichio และ Field (อา้งถึงใน สุร

ศกัดิ, 2540 : 21-24)  ไดเ้สนอแนะแนวทางในการทาํใหส้มองมีประสิทธิภาพไว ้7 วิธี  ซึงสามารถ

นาํไปใชใ้นหอ้งเรียนไดโ้ดยใหด้าํเนินการ ดงันี 

1. ฝึกการคิดแบบสมมติฐาน (Hypothetical thinking) 

2.  ฝึกการคิดกลบัทิศทาง (Reversal) 

3.  ฝึกการใชแ้บบสญัลกัษณ์ใหม่ (Application of different symbol) 

4.  ฝึกการอุปมาอุปมยั (Analogy)  

5.  ฝึกการวิเคราะห์แนวความคิด (Analysis point of view) 

6.  ฝึกการเติมใหส้มบูรณ์ (Completion) 

7.  ฝึกวิเคราะห์ความเกียวโยง (Web analysis) 
 

 ผูที้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกท่าน ลว้นแต่มีความตอ้งการให ้ ลกูศิษยป์ระสบผลสาํเร็จ

ในการเรียนและในชีวติของเขาทงัสิน  ความสาํเร็จนนัไดมี้การทดสอบจนเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไป 

เชือว่าส่วนหนึงมาจากครู-อาจารยผ์ูส้อนอยูด้ว้ย   ดงันนัเมือรู้แลว้ว่าพฤติกรรมการสอนใดทีจะส่งผลต่อ

พวกเขา จึงเป็นสิงทีตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัอยา่งยงิ  มีคาํกล่าวว่า "การพฒันาชาติใหเ้ริมที

ประชาชน จะพฒันาคนใหเ้ริมทีใจ จะพฒันาอะไรใหเ้ริมทีตวัเองก่อน"   ท่านจะเป็นครู-อาจารยแ์บบใด

ก็ตามตวัท่านเองนนัแหละรู้ดีทีสุด และพฤติกรรมใดๆ ทีท่านแสดงออกมา ยอ่มทาํใหบ้งัเกิดผลอยา่งใด

อยา่งหนึงเสมอ   ดงันนัขอ้เขียนทีท่านอ่านมาทงัหมดนี จึงขอฝากไวใ้หพิ้จารณาดว้ย เพืออนาคต

ประเทศชาติของเราครับ   
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