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เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของนาเทคโนโลยีมาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรูใ้ ห้เท่าทันยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไปด้วย ทัง้ นี้ตอ้ งพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาทัง้ ในปจั จุบนั และ
อนาคต เพื่อให้สามารถชีแ้ นะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทยในอนาคตยัง
ต้องมีความรูจ้ ริงในเรื่องทีส่ อน และต้องมีเทคนิควิธกี ารให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูจ้ ากประสบการณ์ รวมทัง้ จัดกิจกรรม
เชื่อมโยงความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก ฝึกให้นกั เรียนทางานเป็ นทีม เป็ นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซึง่ ความรักและความห่วงใยต่อนักเรียน ทัง้ นี้กระบวนการเรียน
การสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิผลได้
ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกัน หาทางลดปญั หาและอุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนาครู ซึ่ง
์
แนวทางและความเป็ นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นัน้ ต้องดาเนินการทัง้ ด้านนโยบายและด้านการพัฒนา
ตนเองของครูควบคู่กนั ไป จึงจะทาให้ครูเป็ นครูยุคดิจทิ ลั อย่างแท้จริง
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Abstract
Nowadays, the world’s society has been aware of the importance of implementing
technology to daily life. Thus, teachers in 21 st century must adapt themselves to the changing
age. They are expected to improve their skills continuously, especially, their technology
communicating skill which has become a big part of Thai education nowadays and in the future.
If they do so, they would be able to navigate and encourage students to always self-study.
Moreover, the future Thai teachers must have an actual knowledge in what they will be
teaching. They should have techniques that encourage students to learn from experience
naturally. They should arrange activities that would relate classrooms to external source. They
should, as well, encourage students to work in team, to be proper in arranging activities, to
create a learner-friendly environment, and to deliver their love and care to students. In order to
achieve the targeted goals, all divisions must help eliminate problems that would distract the
teachers from improving themselves. In order to get the plan to improve teachers in 2 1 st
century done, both regulations and process of improving must be worked on, so that teachers
could truly become technological teachers.
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1. ความสาคัญและสภาพปัญหา
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โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวนั หยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็ นสังคมความรู้
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(Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้
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เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพึงตระหนักว่าคุณภาพการศึกษาขึน้ อยู่กบั คุณภาพครู
เป็ นหลัก [1]
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 [2] มีนโยบายมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาโดยยึดคน
เป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยงั มี
นโยบายส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และสร้างสังคมการเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพอันก่อให้เกิด
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [3] ทีต่ อ้ งการให้พฒ
ั นาการศึกษา
ของประเทศอย่างเร่งด่วน โดย 1 ในนโยบายเร่งรัดคือ ปฏิรปู ระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปจั จุบนั และรองรับหลักสูตรใหม่ ให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปี 2553 [4] และมาตรฐานวิชาชีพครู [5] ตามทีค่ ุรุสภากาหนด
ดังนัน้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็ นบุคคลที่มคี วามสาคัญทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้
ความสามารถให้แก่ศษิ ย์ รวมทัง้ พัฒนาศิษย์ให้เป็ นมนุ ษย์ทม่ี คี ุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการ 4 ด้าน
[6] คือ ด้านความรู้ ความคิด หรือพุทธพิสยั (Cognitive Domain) ด้านความรูส้ กึ อารมณ์ สังคมหรือด้านจิตพิสยั
(Affective Domain) ด้านทักษะปฏิบตั ิหรือทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) และด้านทักษะการจัดการหรือ
ทักษะกระบวนการ (Management Skill)

แนวโน้มการศึกษาในระดับนานาชาติได้มุ่งเน้นไปที่ทกั ษะความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวติ การอ่ านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น รวมทัง้ ทักษะพื้นฐานด้านการทางาน การคิดวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็ นทีม การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเป็ นทักษะ ที่องค์การ
สหประชาชาติ (UN) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)[8]
ให้ความสาคัญ ส่วนในวงการศึกษาไทยมองว่า ครู คือ กุ ญ แจสาคัญ ในการแก้ไขปญั หาด้านคุณ ภาพ
การศึกษา [9] แต่รายงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [10] พบว่า ความเป็ นครูใน
ั หาหลายด้าน โดยเฉพาะวิก ฤติศ รัท ธาในวิช าชีพ ดัง นั น้ จึง ควรต้ อ งมี
สังคมไทยก าลัง เผชิญ กับ ป ญ
การศึกษาเกี่ยวกับครูยุคใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อมุ่งเน้ นการพัฒนาคนให้เป็ นทรัพยากรมนุ ษ ย์ท่พี ร้อ ม
ขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศทีม่ คี ุณภาพต่อไป[11]
2. ความสาคัญและสภาพปัญหาของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรีย นการสอนมีการเปลี่ยนแปลง [12] โดยผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ท ันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยงั มีปญั หาที่สบื
เนื่องมาจากจานวนนักเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อห้องเรียน [13] จนทาให้วธิ กี ารสอนแบบเดิมๆ ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ สื่อ
ที่แสดงมีขนาดใหญ่ ไม่เพียงพอสาหรับ ผู้เรียนที่อยู่หลังห้อง ความจดจ่อกับผู้สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมในชัน้ เรียนขนาดใหญ่ ผู้เรียนมีการนาเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรูใ้ นชัน้ เรียน และถาม
คาถามเกีย่ วกับเรื่องทีค่ รูกาลังสอน หรือนาข้อมูลเหล่านัน้ มาพูดคุย โดยทีค่ รูตอบไม่ได้ หรือไม่เคยรูม้ าก่อน

เมือ่ เป็นเช่นนี้ ครูจงึ ต้องพร้อมทีจ่ ะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี
อยู่เสมอ และต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทนั สมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เทคนิควิธกี ารเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทาให้ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สังคมไทยและสังคมโลกต้องการ

ภาพที ่ 1 แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน [7]

ภาพที ่ 2 ประยุกต์กจิ กรรม
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี [14]

กระทรวงศึก ษาธิก าร [15 ] ได้ เล็ง เห็ น ความส าคัญ ของการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร
(Information and Communications Technology :ICT) มาใช้ ซึง่ เป็นเครื่องมือสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิท ธิภ าพการเรียนการสอนและพัฒ นาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ยังช่วย
แก้ปญั หาการขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนทีห่ ่างไกลอีกด้วย
ปจั จุบนั มีแนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา [12] ดังนี้
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทัง้ คอมพิวเตอร์
ประจาห้องปฏิบตั กิ าร คอมพิวเตอร์ประจาห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา จัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูล Data Center และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
2) การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขัน้ พื้นฐาน การบูรณาการโครงข่าย MOENet
[32] และ NEdNet [33] ให้ เป็ น โครงข่ า ยเดีย ว โดยใช้ ช่ือ ว่ า OBEC-NET [12] ส าหรับ ใช้เป็ น เครือ ข่ า ยเพื่ อ
การศึกษาและวิจยั โดยเชื่อมต่อโรงเรียนต่างๆ ไว้กบั ศูนย์ขอ้ มูลของ สพฐ . OBEC Data Center เพื่อให้ง่ายต่ อ

การดูแลและบริหารจัดการ
3) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
e-Book หรือ Applications ต่างๆ
เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะที่เป็ นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกบั นักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทม่ี อี ยู่มาช่วยในการเรียนการสอน ดังนัน้ ทักษะด้าน ICT จึงมี
ความสาคัญมากสาหรับครู เพราะการพัฒนาสือ่ การสอน และจัดสรรทรัพยากร แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยี
มาเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั รวมถึงใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 ให้กบั นักเรียนด้วย [16]

3. ครูไทยในอนาคต
เมื่อสังคมโลกเปลีย่ นไป ผูเ้ รียนไม่ได้เรียนรูจ้ ากโรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรูไ้ ด้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกที่เป็ นสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากอิน เตอร์เน็ต บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21[17] จึงต้อง
เปลีย่ นแปลงตามไปด้วย โดยครูตอ้ งช่วยแก้ไข และชีแ้ นะความรูท้ งั ้ ถูก ผิด ทีผ่ เู้ รียนได้รบั จากสื่อภายนอก รวมทัง้ สอน
ให้รจู้ กั การคิดวิเคราะห์ กลันกรองความรู
่
อ้ ย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนนาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ครูยงั ต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนและต้องพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ของตนเอง ดัง ที่ รศ .ดร.ถนอมพร เลาหจรัส แสง [16] ได้เสนอทัก ษะที่จ าเป็ น ส าหรับ ครูไทยในอนาคต (CTeacher) ไว้อย่างน่าสนใจ 8 ประการคือ
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1. Content ครูต้องมีความรูแ้ ละทักษะในเรื่องที่สอนเป็ นอย่างดี หากไม่ รจู้ ริงในเรื่องที่สอนแล้ว ก็
ยากทีน่ กั เรียนจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหานัน้ ๆ

2. Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กบั
นักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรูแ้ ละ
ทักษะทีต่ อ้ งการได้เป็นอย่างดี
3. Constructionist ครูผสู้ อนต้องเข้าใจแนวคิดทีว่ ่า ผูเ้ รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตัวเอง
โดยเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมที่มอี ยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรมต่างๆ ดังนัน้ ครูจงึ ควรนาแนวคิดนี้ไปพัฒนา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อให้นกั เรียนเกิดความรู้ทค่ี งทนและเกิดทักษะทีต่ อ้ งการ
4. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่า งผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครู
ภายในสถานศึ ก ษาเดีย วกัน หรือ ต่ า งสถานศึก ษา ระหว่ า งสถานศึก ษา และสถานศึ ก ษากับ ชุ ม ชน เพื่ อ สร้า ง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ ให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั อิ นั จะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน
5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ในลักษณะการเรีย นรู้แบบร่ว มมือ
ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม การเรียนรูด้ ้วยตนเอง และ
ทักษะสาคัญอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. Communication ครูต้องมีทกั ษะการสื่อสาร ทัง้ การบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้ส่อื
และการนาเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
7. Creativity ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่ อการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียนมากกว่าการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูห้ น้าห้องเพียงอย่างเดียว

8. Caring ครูต้องมีมุทติ าจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่าง
จริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นกั เรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรูต้ ่นื ตัวแบบผ่อนคลาย ซึง่
เป็นสภาพทีน่ กั เรียนจะเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุด
เมื่อหน้าที่และบทบาทของครูผสู้ อนได้เปลีย่ นจากการบรรยายหน้าชัน้ เรียนเพียงอย่างเดียวมาเป็ นการกล่าว
นาเข้าสูบ่ ทเรียน ทาหน้าทีเ่ ป็ นเพียงผูแ้ นะนา ให้คาปรึกษา และแก้ปญั หาให้แก่ผเู้ รียน จึงเกิดวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
มากขึ้น [19 ] มีก ารน าคอมพิวเตอร์ม าใช้ในการเรียนการสอนแบบปฏิสมั พัน ธ์ผ่ านเครือข่าย (Network) อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ครูต้องมีการปรับทัศนคติใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถที่จาเป็ นตามแนวทาง CTeacher ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น

4. ปัญหาและอุปสรรคของครูไทย
การพัฒนาการศึกษาของชาติ ไม่ใช่เฉพาะภาระหน้าทีข่ องใครหรือหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็ น
เรื่องทีส่ งั คมต้องให้ความตระหนักและช่วยกันหาทางออก โดยปญั หาทางการศึกษาทีส่ าคัญก็คอื ปญั หาด้านครู [20]
จากผลสารวจความคิดเห็นของครู [21] เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2555 ที่ผ่านมาทาให้ทราบปจั จัยที่เป็ น
อุปสรรคของการทาหน้าทีค่ รู และแนวทางการส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ดังนี้

4.1. ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคของการทาหน้ าที่ครู ประกอบด้วย
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1) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน การทาหน้าที่อ่นื นอกเหนือจากการสอน จะทาให้ครูมเี วลา
เตรียมการสอนและมีสมาธิในการสอนน้อยลง ซึง่ โรงเรียนในประเทศไทยให้ครูผสู้ อนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื เช่น พัสดุ บุคคล
ธุรการ ฯลฯ จนทาให้ประสิทธิภาพการสอนลดลง
2) จ านวนครูไม่เพีย งพอ สอนไม่ต รงกับ วุฒิ กาหนดตรากาลัง ที่ไม่เหมาะสม
ใช้
อัตราส่วนของจานวนนักเรียนต่อจานวนครูเป็ นเกณฑ์ โดยไม่คานึงถึงจานวนห้องเรียนนัน้ ส่งผล กระทบอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู
3) ขาดทักษะทางด้านไอซีที โดยครูจานวนมากยังขาดทักษะด้านนี้ จึงทาให้รบั รูข้ อ้ มูล หรือมีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน นอกจากนี้ส่อื การสอนทีม่ แี ค่หนังสือหรือตาราอาจตอบสนองการรับรูแ้ ละความต้องการ
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที่
4) ครูรุ่นใหม่ขาดความเชีย่ วชาญในการสอนทัง้ ทางวิชาการและคุณลักษณะความเป็ นครู ความเอา
ใจใส่ต่อเด็กลดลง ขาดประสบการณ์ ขณะทีค่ รูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ให้เข้ากับลักษณะของผูเ้ รียนทีเ่ ปลีย่ นไป ไม่ปรับวิธกี าร
สอน ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
5) ครูสอนหนักส่งผลให้เด็กเรียนมากขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติท่ีไม่เป็ นที่น่าพอใจ ทาให้ครู
แก้ปญั หาโดยยังคงยึดวิธกี ารสอนแบบเดิม พยายามสอนเนื้อหาให้มากขึน้ ใช้เวลาสอนมากขึน้ เพื่อหวังให้นักเรียน
มีความรู้เพิม่ ขึน้ ทาให้เด็กต้องใช้เวลาเรียนในห้องเรียนมาก ซึง่ จะเห็นได้จากผลการสารวจของ UNESCO [23] ที่
เด็กไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเฉลีย่ มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

6) ขาดอิสระในการจัดการ ครูยงั คงต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัด ซึ่ง
นโยบายเหล่านัน้ ไม่ได้ถูกต้องและดีเสมอไป เช่น การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื
นักเรียนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษ 15 ปี แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น

ภาพที่ 4 ปจั จัยทีเ่ ป็นอุปสรรค
ของการทาหน้าทีค่ รู [22]

ภาพที่ 5 ปจั จัยส่งเสริมการทาหน้าที่
ของครูให้เกิดประสิทธิภาพ [24]

4.2 ปัจจัยส่งเสริ มการทาหน้ าที่ของครูให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย
1) การอบรม แลกเปลีย่ น และสร้างเครือข่ายความรู้ จะช่วยให้ครูไม่จากัดเพียงวิธกี าร
สอนของตนเองเท่านัน้ แต่ยงั เปิดใจรับวิธกี ารสอนอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กบั บริบทของตนเอง
2) การพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที เพราะการนาไอซีทีมาเป็ นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรูจ้ ะช่วยเพิม่ ช่องทางการเรียนทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน
ด้วย
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3) การเพิม่ ฝ่ายธุรการ จะช่วยให้ครูมเี วลาในการเอาใจใส่ต่องานวิชาการ หรือนักเรียน
มากขึน้
4) มีการปรับเลื่อนวิทยฐานะ โดยประเมินจากผลผลิตและผลลัพธ์จากกระบวนการเรียนการสอน คือ
นักเรียน ควบคู่กบั ผลงานทางวิชาการ ซึง่ จะส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของครูผสู้ อนเป็ นอย่างดี
5) ลดชัวโมงการเรี
่
ยนการสอนในห้องเรียน พื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าในสิง่ ที่นักเรียนสนใจ
และพัฒนาทักษะทีส่ าคัญในศตวรรษที่ 21
ปจั จัยดังกล่าวสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน [23][24] ทีม่ คี วามเห็นว่า การสอนของครูในปจั จุบนั ยังเป็น
การสอนแบบดัง้ เดิม คือ เป็ นการถ่ายทอดวิชาในห้องเรียน ส่งผลให้เด็กขาดภาวะผูน้ า เพราะเด็กไม่มคี วามคิดเป็ นของ
ตนเอง และปจั จุบนั มีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 แต่ยงั ไม่มคี ่มู อื ประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครูให้
พร้อ มต่ อ การเรีย นการสอนสมัย ใหม่ ครูไ ทยจ านวนมากจึง เหมือ นถู ก ปล่ อ ยอยู่ อ ย่ า งโดดเดี่ย วท่ า มกลางความ
เปลีย่ นแปลงของกระแสสังคมโลก[25]

5. แนวทางและความเป็ นไปได้ในการการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21
5.1 ด้านนโยบาย
จากสภาพการณ์ทก่ี ล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในประเทศไทยต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์โลก ไม่เพียงเฉพาะครูเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงการพัฒนาทัง้ ระบบให้เอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ นยุคสมัยใหม่ดว้ ย
โดยมีแนวทางทีค่ วรส่งเสริมและเปิ ดมุมมองของการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ [13][16][26][27][28][29]
1. ในอดีต การพัฒนาครูยงั มีทศิ ทางทีไ่ ม่ชดั เจน และไม่ค่อยให้ความสาคัญอย่างจริงจัง หากต้องการให้เกิดผล
ลัพธ์ท่ดี ตี ่อเด็กแล้ว ควรจะมีการกาหนดนโยบายเพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาครูให้ตรงจุด เพื่อสนองตอบต่อปญั หาที่
เกิดขึน้ ในปจั จุบนั โดยควรมีการกาหนดหน่วยงานการพัฒนาครูอย่างทัวถึ
่ งทุกพืน้ ที่ ไม่ใช่กาหนดอานาจการพัฒนาครู
ไว้ทส่ี ว่ นกลางอย่างเดียว
2. ควรมีการกาหนดมาตรฐานอาชีพครู โดยเฉพาะความรูค้ วามสามารถด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของครู
ซึง่ มาตรฐานเหล่านี้สามารถใช้เป็ นเกณฑ์วดั ความเป็ นครูและเป็ นเครื่องมือตรวจสอบกลัน่ กรองผูป้ ระกอบวิชาชีพครูได้
อย่างชัดเจนและมีคุณภาพ
3. ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตครูออกสู่ตลาดการศึกษา รวมทัง้ หลักสูตรครูท่ที นั ต่อเปลีย่ นแปลงไปของ
สังคมโลก

4. ควรมีการให้ค วามรู้และปรับแนวคิดของครูให้เข้าใจวิธกี ารเรียนรูใ้ นยุคสมั ยใหม่ ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง จากการสืบค้น การลงมือปฏิบตั ิ มีอสิ ระในการเรียนรู้ โดยมีครูคอย
ชีแ้ นะในลักษณะของผูใ้ ห้คาปรึกษา
5. ควรอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูล ความรู้ได้แบบไม่มขี ดี จากัด
เฉพาะในห้องเรียน หรือจากครูเท่านัน้
6. ควรถ่ายทอดแนวคิดและการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างผูเ้ รียนให้รจู้ กั คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุมี
ผล มีจติ วิจยั ใช้ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาและแก้ปญั หา
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7. ควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่นื และยึด
หลักการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับชีวติ จริง
8. ควรสร้างระบบ Coaching โดยให้ครูทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนการสอนเป็ นผูฝ้ ึกปฏิบตั ใิ ห้กบั
ครูทย่ี งั ขาดความชานาญ ฝึ กปฏิบตั ิให้ครู เป็ นการทางานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างครูผู้มปี ระสบการณ์ กบั เพื่อนครูในการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเรียนการสอนและแก้ปญั หาการเรียนรูข้ องเด็กเป็ นรายกลุ่มหรือรายบุคคล
9. การผสมผสานกระบวนการวัดผลเข้ากับกระบวนการสอนอย่างแนบแน่นปรับให้ยดื หยุ่นหลากหลายใช้ได้
ในหลายสถานการณ์ หลายเป้าหมาย โดยเฉพาะการวัดทักษะหรือคุณลักษณะใหม่ๆ ตามกรอบคิดร่วมสมัย

10. การนาเทคโนโลยีทางไกลมาช่วยในการพัฒนาครู เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะที่สาคัญ
ให้กบั ครูทวประเทศ
ั่
อาจอยูใ่ นรูปแบบของเว็บไซต์ฝึกอบรม หรือวิดโี อคอนเฟอเรนซ์
11. การส่งเสริมให้ครูทาวิจยั ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปลี่ยนไปสู่ครูนักวิจยั
โดยครูจะนาปญั หาทีพ่ บในชัน้ เรียนจากประสบการณ์ไปเป็ นปญั หาในการวิจยั เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
หรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
12. ยุทธศาสตร์ “การสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังครู” (Motivation & Inspiration) เน้นการค้นหาและ
หนุนเสริม “ครูผจู้ ุดไฟการเรียนรู้” ครูในแบบดังกล่าวจะถูกเน้นการฝึ กให้รจู้ กั ตัง้ คาถาม เชื่อมโยงประเด็นสาคัญและตัง้
โจทย์ชวนให้เด็กคิด แนวทางของการพัฒนาครูมกั ใช้ตวั อย่างจากครูผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยกันมาแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์หรือการเน้นให้ฝึกตัง้ คาถาม อันจะทาให้ผเู้ รียนเกิดการใฝเ่ รียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ ต่อไป
สรุปได้ว่า นโยบายที่ชดั เจนจะก่อให้เกิดการพัฒนาครูอย่างทัวถึ
่ ง การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพและการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กเ็ ป็ นส่วนสาคัญในการกระตุ้นให้ครูมกี ารพัฒนาตนเอง โดยเปลีย่ นแปลงทัง้ ทัศนคติ วิธสี อน
และบทบาท ทัง้ ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทห่ี ลายหลาย จนกลายเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ท่ี
สามารถน ามาปรับใช้ภายใต้บริบทของตนเอง นอกจากนี้ค รูต้องเป็ น C-Teacher ประกอบด้วยทัก ษะ 8 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อถ่ ายทอดและเสริม สร้างความรู้ให้ผู้เรียนคิด เป็ น แก้ปญั หาเป็ น ตลอดจนส่งเสริม ให้ผู้เรีย นมี
คุณธรรม จริยธรรม มีทกั ษะชีวติ และวิชาชีพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชาติและนานาชาติต่อไป

5.2 ด้านการพัฒนาตนเองของครู
ผูท้ ่ไี ด้ช่อื ว่า “ครู” เป็ นบุคคลสาคัญยิง่ ต่อภารกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยนอกจากครูจะต้องมีจติ
วิญญาณความเป็ นครูแล้ว ยังต้องเป็ นผูท้ รงความรูใ้ นเนื้อหาทีจ่ ะถ่ายทอดสู่ผเู้ รียน และครูยงั ต้องจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั ต้องพัฒนาศิษย์ให้มที กั ษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย ดังนัน้
ครูจึง ต้องเรีย นรู้ท่ีจ ะปรับ ตัวและพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งที่ค รูไทยในศตวรรษที่ 21 จ าเป็ น ต้อ งพัฒ นามีด ัง นี้

[30][31]
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ภาพที่ 6 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 [34]
1) ทักษะในการตัง้ คาถาม การตัง้ คาถามเป็ นการกระตุ้นความสนใจอยากรูข้ องผู้เรียน นักเรียนจะได้ฝึกคิด

และค้นหาคาตอบด้วยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Poblem Based Learning) ดังนัน้ ครูจงึ ควร
เรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะการใช้คาถามในการเรียนการสอนให้ชานาญ
2) ทักษะการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ (Inquiry Learning) ทีส่ อนให้เด็กหาความรูด้ ว้ ยตัวเองจากการลงมือ
ปฏิบตั ิ เพราะความรูท้ ไ่ี ด้จากการปฏิบตั จิ ะเป็ นความรูท้ ค่ี งทน อีกทัง้ ผูเ้ รียนยังสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่นื ได้อกี ด้วย ครูจงั ต้องเข้าใจบทบาทของตนเองและฝึกฝนอยู่เสมอ
3) ทักษะในการคัดเลือกความรู้ เป็ นทักษะที่สอนให้ผเู้ รียนสามารถจาแนกแยกแยะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และไม่น่าเชื่อถือ รวมถึงการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อกลันกรองข้
่
อมูลความรู้ก่อนนาข้อมูลนัน้ มาเป็ นความรู้หรือ
นาเสนอ ดังนัน้ ครูตอ้ งสามารถชีแ้ นะแนวทางในการคัดเลือกความรูใ้ ห้แก่นกั เรียนได้
4) ทัก ษะในการประเมิน ผลตามสภาพจริง ในการเรีย นการสอนสมัย ใหม่ ครูต้ อ งให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
กระบวนการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นควบคู่ ไ ปกับ ความรู้ท่ี นั ก เรีย นได้ ร ับ ดัง นั น้ ครู ต้ อ งก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น
กระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์การทดสอบความรู้ รวมถึงเจตคติของนักเรียน ทีช่ ดั เจนและเป็ นรูปธรรม
5) ทักษะการสอนคิด ครูต้องสามารถจัดการเรียนรูท้ ส่ี นับสนุ นให้นักเรียนฝึกฝนการคิด หรือตก
ผลึกทางความคิด ออกแบบการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมความสามารถทีแ่ ตกต่างกันของ
นักเรียน (multiple intelligences) และประเมินความก้าวหน้าของเด็กแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เหตุการณ์
ปจั จุบนั รอบตัวมาเป็ นกรณีศกึ ษาให้นกั เรียนค้นหาคาตอบ
6) ทักษะการบูรณาการการสอน ครูตอ้ งสามารถจัดการเรียนการสอนทีเ่ ชื่อมโยงความรูห้ ลายแขนงไว้ดว้ ยกัน
เพราะในชีวติ จริงนักเรียนต้องประยุกต์ใช้ความรูท้ ห่ี ลากหลายในการดาเนินชีวติ และแก้ไข้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
7) ทักษะในการประเมินผล เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะฉะนัน้ ครูจงึ ต้องออกแบบ
การประเมินผลการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และให้เหมาะสมกับตามความต่างนัน้ ๆ
8) มีจติ วิญญาณความเป็ นครู ครูไม่ได้มหี น้าที่เฉพาะถ่ายทอดวิชาความรู้หรือจัดการเรียนการสอนให้กบั
นักเรียนเท่านัน้ แต่ครูยงั มีบทบาทในการอบรมสังสอนคุ
่
ณธรรมจริยธรรม ประคับประคองให้จบการศึกษาออกไปเป็ น
พลเมืองทีด่ มี คี ุณภาพของประเทศต่อไป
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9) ต้องเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ข้อมูลข่าวสารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ความรูม้ อี ยู่มากมายรอบตัวให้แสวงหาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศทีก่ า้ วหน้า ครูจงึ ไม่อาจหยุดนิ่งทีจ่ ะแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
10) เปิ ดใจรับการเปลี่ย นแปลง ทักษะการปรับตัว ให้เท่ าทันการเปลี่ย นแปลง เป็ นสิ่งสาคัญ ที่ทงั ้ ครูแ ละ
นักเรียนพึงมี หลายสิง่ รอบ ๆ ตัวเกิดการเปลีย่ นแปลง ครูตอ้ งเปิ ดใจยอมรับและรูจ้ กั ปรับตัว เพื่อทาหน้าทีค่ รูและดาเนิน
ชีวติ อย่างมีความสุข
11) เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมสาคัญไม่แพ้จติ วิญญาณความเป็ นครู ครูตอ้ งประพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่นกั เรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปจั จุบนั ทีก่ ระแสข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้าสูต่ วั นักเรียน
การเป็ นแบบอย่างและการชีแ้ นะด้านคุณธรรมจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
12) เป็นทีป่ รึกษาทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน ครูตอ้ งเป็นทัง้ ผูถ้ ่ายทอดวิชาความรูแ้ ละผูใ้ ห้คาปรึกษาแก่นกั เรียนได้
ทุกเรื่อง
13) มีค วามคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking) เป็ นหนึ่ง ในทัก ษะ
สาคัญของครู ที่ได้รบั การกาหนดให้เป็ นทักษะทีจ่ าเป็ นจะต้องนาไปใช้ ในกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนในช่วงศตวรรษที่
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14) ครูต้องทาตนให้ศษิ ย์รกั การปฏิบตั ติ ่อนักเรียนอย่างกัลยานมิตร จะทาให้นักเรียนไม่เกิดความกลัวและ
วิตกกังวล ซึง่ เป็ นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้
15) ยึดหลักแห่งความพอเพียง ครูต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ฟ้ ุ งเฟ้อตามสังคมรอบข้าง เป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั นักเรียน
การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นัน้ จะต้องมีการกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจน มีระบบสนับสนุ นการอบรมพัฒนา
และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่
การสนับ สนุ น จากภายนอกเท่านัน้ ตัวครูเองจะต้องพัฒ นาตนเองไปสู่ ครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ต้อ งเปิ ดใจรับการ
เปลีย่ นแปลง อีกทัง้ ต้องมีทกั ษะและความสามารถรอบด้านทีต่ งั ้ อยู่บนมโนธรรม และความอดทน เพื่อส่งเสริมให้ศษิ ย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการหาคาตอบด้วยตนเอง รวมทัง้ ต้องสร้างศิษย์ให้มที กั ษะชีวติ และ
การทางานตามสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมอีกด้วย

6.บทสรุป
ในยุคศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจติ อลนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือสาคัญในการนามาประยุกต์ใช้ ทัง้
ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน ครูจงึ ควรมีทกั ษะทัง้ 8 ด้าน ตามแนวคิด C-Teacher นอกจากนี้ ปญั หา
อุปสรรคต่าง ๆ ทีข่ ดั ขวางการพัฒนาครูและการเรียนการสอนต้องได้รบั การแก้ไขให้ถูกจุดและครอบคลุม แนวทางการ
พัฒนาครูต้องทาควบคู่กนั ไปทัง้ ด้านนโยบายทีม่ าสนับ สนุ น และการพัฒนาตนเองของครู ซึง่ ต้องอาศัยความตระหนัก
และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการเปิ ดใจรับสิง่ ใหม่และการปรับตัวของครูดว้ ย
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