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การปฏิ รปู ตนเองสู่การเป็ นครูมืออาชีพ
Teacher Reform to Professional
ประสาท เนื องเฉลิ ม
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Email: prasart.n@msu.ac.th
บทคัดย่อ
การปฏิรูปตนเองเป็ น กลไกส าคัญ สู่การเป็ น ครูมอื อาชีพ ส่งผลต่ อ การปฏิรูป
คุณภาพการศึกษา แนวคิดการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญจะประสบผลสาเร็จ
มากน้ อ ยเพีย งไรก็ค งต้อ งให้ผู้ส อนเป็ น ส าคัญ ยิ่งกว่ า ผู้ส อนคือ คนที่อ อกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21
คาสาคัญ: ปฏิรปู ตนเอง ครูมอื อาชีพ ทักษะทีจ่ าเป็น การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
Abstract
Self-reform is a key for teacher to be professional which help to
improve the quality of education. While learner-centered approach attempts to
reach the goal of education, a focus on teacher is much more important. Teacher
is a designer and a facilitator in learning management and development in the
21st century.
Keywords: self-reform; professional teacher; necessary skills; 21st century
learning
บทนา
การปฏิรูปตนเองเป็ น สิง่ จาเป็ นที่ช่วยพัฒ นาศักยภาพของมนุ ษ ย์ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในหลายๆ ด้าน การมองเห็นสภาพและเข้าใจตนเองว่าอยู่ในสภาวะใดและมี
เป้าหมายที่ชดั เจนมุ่งมั ่นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
โดยทีเ่ ริม่ จากการพัฒนาตนเองแล้วขับเคลื่อนสู่ภาคประชาสังคมในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ ครู
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มืออาชีพจึงไม่เพียงแค่สอนเก่งหากแต่ตอ้ งเติมเต็มศักยภาพสู่ทกั ษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่
21
การเรียนการสอนยุคปฏิรปู มีการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่จากผูส้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้ความรูด้ ว้ ยวิธกี ารถ่ายทอดเนื้อหาสาระ มาเป็ นการยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนด้วยการ
เน้ น ทักษะและกระบวนการที่จาเป็ น การบอกเล่ าและถ่ ายทอดความรู้โ ดยตรงจึงลด
บทบาทลงเป็ นการเรียนรูแ้ ละลงมือทาในสิง่ ที่จาเป็ น ใกล้ตวั และบูรณาการสิง่ ทีเ่ รียนเข้า
กับวิถีช ีว ิต จริงได้ การสอนเนื้อ หาสาระจึงลดระดับลงแต่ กลับเพิ่มการเรีย นรู้แทน นัน่
หมายถึง การเรียนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผสู้ อนและผู้เรียนได้เข้าใจจุดมุ่งหมายและ
กระบวนการร่วมกัน หากถามว่าจะสอนอย่างไร อาจจะไม่ถูกต้องทัง้ หมดเสียทีเดียวนัก
หากแต่ต้องทาความเข้าใจว่าผูเ้ รียนเขาเรียนรูอ้ ย่างไร การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงเป็นหัวใจสาคัญของครูมอื อาชีพ
การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึน้ ที่ ครู
หากเรามองว่าสิง่ นัน้ คือความท้าทายใหม่และเป็นโอกาสทีจ่ ะทาให้เกิดการพัฒนา
การเป็ น ครูมอื อาชีพ ควรเริ่มจากการปรับปรุง เปลี่ย นแปลงห้องเรียนที่รบั ผิดชอบให้ม ี
บรรยากาศทางการเรียนรู้ ผูเ้ รียนรูส้ กึ มีแรงจูงใจในการเรียน ซึ่ง การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ต้อ งเริ่ม จากตัว เราเพื่อ ปรับ ตัว ให้เข้ากับกับสิ่งแวดล้อ ม ทัง้ นี้ ง่ายกว่าการปรับ เปลี่ย น
สิง่ แวดล้อมและบุคคลรอบข้างให้เข้ากับสภาพทีเ่ ราเป็ น ครูมอื อาชีพต้องเข้าใจว่า การทีจ่ ะ
ทาให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะดังกล่าวจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับ กระบวนทัศน์ตามหลักการจัดการ
เรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21 ทัง้ ด้านพุ ทธิศกึ ษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา การ
เปลีย่ นแปลงสู่การเรียนรู้ (Transformative learning) ทาให้กล้าทีจ่ ะรับรูแ้ ละดึงศักยภาพที่
มีออกมาใช้ในการเรียนการสอน (Nuangchalerm and Prachagool, 2010) ซึ่งมีเทคนิค
บางประการทีจ่ ะเสนอให้ผอู้ ่านได้นาไปปรับใช้ในห้องเรียน ดังนี้
เทคนิคที ่ 1 การใช้เสียงในห้องเรียนให้มคี วามเป็ นธรรมชาติ การใช้เสียงที่เป็ น
ปกติตามธรรมชาติควรเป็ นเสียงพูดจาระหว่างครูกบั นักเรียนเชิงบวก เสียงพูดจาทีเ่ รียบ
ง่ายและให้ความรูส้ กึ เชิงบวกสามารถกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง และสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ได้ดกี ว่ าเสีย งพูดที่ปนอารมณ์ ห รือการใช้คาพูดเชิงลบ การพูดเสีย งดังไม่ใช่
วิธกี ารทีด่ นี กั เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจในบทเรียน แต่กลับสร้างความเครียดและแลดูไม่
มีคุณค่าทีจ่ ะเร้าให้เกิดความสนใจได้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อเสียงและคาพูดที่ปนอารมณ์ของครูผ่านสีหน้าหรือการแสดงออก ดังนัน้ ครูมอื อาชีพ
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มักใช้คาพูดทีด่ ูธรรมดา เรียบง่าย และให้พลังทางบวก การชมเชยย่อมดีกว่าการว่ากล่าว
อย่างแน่ นอน ครูมอื อาชีพก็พงึ เรียนรูก้ ารพูดที่มปี ระสิทธิภาพ รูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา
อยากให้คนอื่นพูดจากับเราเช่นไรควรเรียนรูท้ จ่ี ะใช้คาพูดเช่นนัน้ กับผูอ้ ่นื เช่นกัน
เทคนิคที ่ 2 การรูจ้ กั รอคอยคาตอบ การถามคาถามของครูอาจสร้างความเงียบใน
ห้องเรียน ครูควรเรียนรูท้ ่จี ะรอคอยคาตอบ (Waiting time) ซึ่งปกติความเงียบจะเป็ นสิง่
กระตุ้นให้นักเรียนได้ขบคิดและตอบคาถาม ครูอย่าเร่งรีบถามและตอบคาถามเอง โดย
ส่วนใหญ่มกั ใช้เวลาในการรอคอยคาตอบประมาณ 10-15 วินาที การถามคาถามจะช่วย
กระตุน้ กระบวนการคิดของนักเรียน นอกจากนี้บ่อยครัง้ นักเรียนจะเงียบไม่กล้าตอบ หาก
ครูใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม การโน้มน้าวให้ตอบคาถามอาจร่วมกันตอบทัง้ ชัน้ เรียน หรือ
รายบุคคล และอย่าลืมเสริมแรงทางบวกเมือ่ นักเรียนตอบคาถาม เช่น การกล่าวคาชมเชย
การปรบมือ การแสดงความขอบคุณ ในปจั จุบนั การสือ่ สารของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
อาจเชื่อมโยงไปสู่สงั คมออนไลน์ การเติมเต็มจริยธรรมในการใช้และเสริมแรงทางบวก
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์กจ็ ะช่วยให้การสื่อสารระหว่างครูกบั นักเรีย นดีขน้ึ แต่กค็ วรแนะนา
ให้นักเรียนใช้อย่างพอเหมาะพอควร และเรียนรูท้ ่จี ะสื่อสารกับเพื่อนในชัน้ เรียนมากขึ้น
ด้วย
เทคนิ คที ่ 3 การสื่อ สารด้ว ยภาษาและท่ าทาง การยืน นิ่ งๆ หน้ าชัน้ เรีย นโดย
ปราศจากเคลื่อนไหวของร่างกาย ยกเว้นลมหายใจก็คงไม่แตกต่ างจากการฟ งั วิทยุ ซึ่ง
แลดูขาดอรรถรสในการฟงั และเรียนรูข้ องนักเรียน การสือ่ สารด้วยภาษาทีม่ มี คี วามหมาย
ประกอบกับการเคลือ่ นไหว การใช้มอื การสื่อสารความรูส้ กึ ผ่านสีหน้าและสายตาระหว่าง
ครูกบั นักเรียน ย่อมสามารถตรึงความสนใจและแสดงออกซึ่งความใส่ใจในชัน้ เรียนของครู
มืออาชีพ อย่ าลืมว่าดวงตาเปรีย บเสมือ นหน้ าต่ างของดวงใจ การเดิน และสื่อสารควร
เป็ นไปตามธรรมชาติ การสบตา (Eye contact) เป็ นการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรม
ของนักเรียนได้ขณะที่สอน นอกจากนี้ การตบไหล่เบาๆ การหยิบจับอุปกรณ์ การเรียน
การยิ้ม การหัว เราะ การเดิน เข้าไปพูด คุ ย ล้ว นเป็ น เทคนิ ค ง่ายๆ ที่จะเชื่ อ มโยงความ
ผูกพัน ระหว่างกัน และกัน การถ่ ายทอดเนื้อ หาสาระในบทเรีย นก็จะเกิดขึ้น อย่ างเป็ น
ธรรมชาติ
เทคนิคที ่ 4 การเข้าถึงความรู้สกึ และพฤติกรรมของนักเรียน ครูมอื อาชีพควรมี
ความไวต่อความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของนักเรียน ความรูส้ กึ (Feelings) เป็ น
สิง่ ทีไ่ ปกระตุ้นให้เกิดการรับรูแ้ ละตอบสนองออกมาทางพฤติกรรม สิง่ ทีแ่ น่ นอนทีส่ ุดคือ
ชัน้ เรียนล้วนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ กิดความขัดแย้งทางความคิด
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ของนักเรียน การทาความเข้าใจโดยปราศจากอคติจะช่วยให้ครูมอื อาชีพสามารถแก้ไข
และจัดการกับปญั หาได้ ครูควรตัง้ สติเมื่อมองเห็นว่าปญั หานัน้ ดูเล็กน้ อยๆ ครูก็ควรให้
นักเรียนจัดการกับปญั หาเหล่านัน้ เอง อย่ารีบเข้าไปมีบทบาทไปไกล่เกลี่ยจนอาจทาให้
นักเรียนเกิดอคติต่อครู ปล่อยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรูแ้ ละจัดการกับปญั หาโดยตัวเอง
ก่อน หากเห็นว่าปญั หานัน้ ลุกลามใหญ่ โตขึน้ ครูจงึ เริม่ เข้าไปมีบทบาทเป็ นคนกลางไกล่
เกลี่ยเพื่อ จัดการกับปญั หานัน้ นอกจากนี้ค รูควรสอดแทรกคุ ณลักษณะอัน พึงประสงค์
ั
พร้อมกับให้นกั เรียนได้ตงั ้ กฎของชัน้ เรียนร่วมกัน เพือ่ ป้องกันการเกิดปญหานั
น้ ขึน้ มาอีก
เทคนิคที ่ 5 การให้บทบาทนักเรียนได้มสี ่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
การสร้ า งความรู้ ส ึ ก ของการมีส่ ว นร่ ว ม (Participation) เป็ นหลัก การพื้ น ฐานทาง
ประชาธิปไตย เมือ่ มีส่วนร่วมก็จะเกิดความรูส้ กึ ความเป็ นเจ้าของและรับผิดชอบต่อสิง่ นัน้
เช่น การให้นักเรียนได้มสี ่วนร่วมเตรียมอุปกรณ์ การเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน
การร่วมกันทาโครงงาน การร่วมกันผลิตสื่อและนาเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ซึง่ ครูมอื อาชีพก็ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะให้บทบาทแก่นักเรียนตามโอกาสและความเหมาะสมของ
แต่ละคน
การนาหลักจิตวิทยามาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพการเรียนการสอน
จะช่วยให้เข้าใจจุดมุง่ หมายและกิจกรรมทีต่ อ้ งทาเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามทีต่ งั ้ ไว้ การ
เปิดเรียนวันแรกคือหัวใจสาคัญของการวางเงือ่ นไขและนาไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างครูกบั นักเรียน การนาเสนอแผนการเรียนรูท้ งั ้ ภาคการศึกษาจะช่วยวางแผนการ
เรียนและสร้างแรงจูงใจในบทเรียน ครูมอื อาชีพมักให้ความสาคัญกับคาบแรกเสมอ ซึ่ ง
นอกจากจะเป็นการทาให้นกั เรียนเข้าใจในการดาเนินการทัง้ หมด กฎ กติกาการเรียนการ
สอนควรกาหนดร่วมกันในวันแรกของการเปิ ดภาคเรียน เปิ ดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
ปรับเปลีย่ นทัศนคติต่อวิชาและกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันตามสมควร
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ครูมอื อาชีพมักสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูม้ ากกว่าแค่การถ่ายทอดความรูจ้ าก
ตาราเป็ นหลัก สถานการณ์ มกั สร้างให้นักเรียนรู้จกั แก้ปญั หา เพื่อแข่งขันกับคนอื่นและ
เอาชนะใจตนเอง การสร้างแรงขับภายในจะดีกว่าแค่การส่งเสริมให้นักเรียนท่องจาเนื้อหา
สาระ เพราะเป็ น การสร้างคุณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ใฝ่เรีย นที่ค งทนมากกว่ าการจดจาเพื่อ สอบ
ความกระหายอยากที่จะรู้จะเป็ น แรงกระตุ้น ให้นักเรีย นสร้างเครื่อ งมือ และวิธีก ารสืบ
เสาะหาคาตอบด้วยตนเอง ซึง่ จะมีคุณค่าและความหมายในการเรียนเพือ่ รู้
- 69 -

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 มุ่งสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน พร้อมๆ กับ
การเสริมสร้างทักษะที่จาเป็ นต่อการพัฒนาตนเอง โดยนัยที่ว่า การสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระหายอยากที่มพี ลังทางการใฝ่รู้ ผู้เรียนจะมีความรู้สกึ
อิสระทีจ่ ะนาพาตนเองสู่การค้นคว้าหาคาตอบ ซึง่ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนจะช่วยให้
ผู้เรีย นเกิดการน าตนเอง (Autonomous learner) ครูม ือ อาชีพ ในศตวรรษที่ 21 จึงมัก
เลือกการให้เครื่องมือทางการเรียนรูแ้ ละเสริมแรงจูงใจแก่ผเู้ รียนมากกว่าแค่การส่งผ่าน
และถ่ ายทอดเนื้ อ หาสาระวิช า (ประสาท เนื อ งเฉลิม , 2558) การสร้างแรงจูงใจในการ
เรีย นรู้เป็ น ปรากฏการณ์ ท่สี ลับซับซ้อ น ซึ่งเป็ น พื้น ฐานในการปรับปรุงพฤติกรรมและ
เทคนิคการเปลีย่ นพฤติกรรมของมนุษย์ วิธกี ารเสริมแรงตามทฤษฎีของ Skinner (สุรางค์
โค้วตระกูล, 2553) ทีน่ ามาปรับใช้ในการเรียนรูม้ ี 4 วิธี
1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็ นการบริหารรางวัลตอบ
แทนตามผลการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา เช่น การชมเชยและการยก
ย่อง เมือ่ ผูเ้ รียนทางานเสร็จตามกาหนด
2. การเรียนรูห้ ลีกเลีย่ งปญั หา (Avoidance learning) เป็ นการเสริมแรงด้านลบ
(Negative reinforcement) การเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ เพราะผูเ้ รียนไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ั
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น ครูดุเมือ่ ส่งการบ้านช้ากว่ากาหนด การเรียนรูห้ ลีกเลีย่ งปญหาเกิ
ด
จากสิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องการเลีย่ งผลลัพธ์ทไ่ี ม่น่าพอใจ
3. การยับยัง้ พฤติกรรม (Extinction) เป็ นการเลิกให้รางวัลเพื่อจุดมุ่งหมายใน
การยับยัง้ พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โดยการลดการเสริมแรง เช่น ครูจะเลิก
ให้รางวัลกับผูเ้ รียนทีท่ าการบ้านเสร็จทันเวลาแต่ผลงานไม่เรียบร้อย
4. การลงโทษ (Punishment) เป็ น หมายถึงการปรับ พฤติก รรมที่เกี่ย วข้อ ง
ภายใต้ เงื่อ นไขการให้ผ ลลัพ ธ์ท่ีเป็ น ลบ จะช่ ว ยลดหรือ ยับ ยัง้ พฤติก รรมเป็ น การลบ
พฤติกรรม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน
เทคนิ ค การสร้า งแรงจู ง ใจในการเรีย นรู้ท่ีค รูม ือ อาชีพ สามารถท าได้ คือ
พยายามให้ความสนใจในผูเ้ รียนอย่างแท้จริง การให้ความสนใจจะสร้างพลังแห่งความหวัง
ความฝนั และเป็ นแรงขับทีท่ าให้เกิดความตัง้ ใจมุ่งมัน่ (Feldman, 2008) เมือ่ ผูเ้ รียนเกิด
ความรูส้ กึ และรับรูว้ ่ามีคนใส่ใจ การสร้างบรรยากาศการเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงอย่าง
เหมาะสม รู้จกั ให้กาลังใจ ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ติดตามผู้เรียน เพื่อสร้างช่องทางในการ
แสดงความรูส้ กึ และสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
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การเสริมแรงทางบวกหรือ การให้รางวัลเป็ นวิธีท่ดี กี ว่าการลงโทษ การสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนจึงควรเน้นในเรื่องการชมเชย การยกย่อง การให้ความช่วยเหลือแก่
ผูเ้ รียน การมอบหมายงานทีเ่ หมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน การให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมในการ
ตัง้ เป้าหมายและวิธกี ารเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Strong, 2011) ดังนัน้ การเป็ นครูมอื อาชีพ
จึงไม่ใช่แค่เข้าใจเนื้อหาสาระ หากแต่นากิจกรรมการเรียนการสอนทีท่ าให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ไม่
น่ าเบื่อกับบรรยากาศการเรียนการสอน การให้ผเู้ รียนได้ช่วยคิด ช่วยกันทา และช่วยกัน
สะท้อนผลจากสิง่ ทีเ่ รียนรู้ จึงควรเปิดใจของผูเ้ รียนก่อนทีจ่ ะเสริมความรูเ้ ข้าไปในชัน้ เรียน
ทักษะสาคัญกว่าความรู้
การเรียนรูท้ ม่ี คี ุณค่าและความหมายในสังคมยุคปจั จุบนั ไม่ใช่การท่องจาเนื้อหา
สาระ หรือการเรียนแบบท่องสอบตอบลืม เพราะความรูเ้ ปลีย่ นแปลงเร็วมากและขยายตัว
ขึ้น อย่ างรวดเร็ว การแพร่กระจายของข้อ มูล ข่าวสารได้ร บั ผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้ความรู้เปลีย่ นแปลงเร็วกว่าอดีตเป็ นอย่างมาก (วิจารณ์ พานิช , 2555)
หากครูยงั คงกระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบเดิมๆ ก็มอิ าจทีจ่ ะปรับการเรียนเปลีย่ น
การสอนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ตัวผูส้ อนและตัวผูเ้ รียนได้
การเรีย นการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงมุ่งเน้ น การสร้างทักษะที่จาเป็ น แก่
ผูเ้ รียนและสร้างแรงจูงใจใฝเ่ รียนรู้ ซึ่งเป็นทัง้ แรงขับและเครื่องมือทีจ่ ะทาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทักษะการเรียนรูท้ ส่ี าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 Reading (การอ่าน) เป็ นทักษะทีค่ วรฝึ กฝนให้เกิดกับผูเ้ รียน เพราะการ
อ่านคือการเปิดโลกทัศน์ เปิดความคิด และสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาล
 การเขียน (Writing) เป็ นทักษะที่ช่วยฝึ กกระบวนการคิด การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการสรุปความ และยังเป็ นการแสดงออกซึ่งความรูส้ กึ และความคิด
ผ่านตัวอักษร
 คณิ ต ศาสตร์ (Arithmetic) เป็ น ทัก ษะการค านวณ รู้จ ัก ใช้ต รรกะ มี
เหตุผล ซึง่ จะทาให้เกิดความคิดเชือ่ มโยงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่างๆ
 การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking) เป็ นทักษะที่ช่วยในการ
วิพากษ์สงิ่ ต่างๆ ทีม่ ากระทบ เนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมากมายมหาศาล การเสพ
ข้อ มูล จึงต้อ งอาศัย การคิด อย่ า งมีว ิจ ารณญาณเพื่อ ประกอบการคิด และตัด สิน ใจบน
ความถูกต้อง แม่นยา และน่าเชือ่ ถือมากทีส่ ุด
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 การสร้างสรรค์ (Creativity) เป็ น ทักษะที่ทาให้โลกเกิดการพัฒนาและ
เปลีย่ นแปลงด้วยแรงบันดาลของความสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีน่ าไปสู่ความสร้างสรรค์
 การร่ ว มมือ (Collaboration) เป็ นทั ก ษะของการท างานเป็ นที ม มี
ลักษณะเป็ นเครือข่าย เนื่องด้วยคนยุคใหม่มศี กั ยภาพทัง้ จากภายในตนเองและผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ทาให้การนาความพิเศษของบุคคลต่างๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ให้กบั โลก
 การสื่อสาร (Communication) เป็ นทักษะที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ย น
ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน ซึง่ เป็ น
ทักษะพืน้ ฐานของมนุษย์ในการสือ่ ความรูส้ กึ ความคิดสู่บุคคลอื่นได้
การสอนของครูมอื อาชีพจึงปรับเปลีย่ นจากเดิมคือเป็ นผู้ถ่ายทอดความรูม้ าสู่
การเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน สามารถส่งเสริมและสร้างแรงบันดาล
ใจใฝ่เรียนรู้ ทัง้ นี้สงิ่ ทีค่ รูสอนคือทักษะทีจ่ าเป็ นแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการสืบเสาะหาความรู้
และต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ เครื่องมือด้านการคิด การใช้ชวี ติ
การสือ่ สาร และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขในกระแสสังคมแห่งการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว
ข้อเสนอแนะการปฏิ รปู ตนเอง
การเรีย นการสอนในยุ คดิจติ ลั มีการเปลี่ย นแปลงหลายอย่ างทัง้ สภาพสังคม
การเรีย นรู้ วิธกี ารคิด และการดารงชีวติ ที่มคี วามซับซ้อ นมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงขอ
เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปตนเองเพื่อนาไปสู่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งสรุป
เป็นประเด็นไว้คร่าวๆ ดังนี้
1. หลงใหลใคร่รดู้ า้ นการเรียนการสอน การพยายามพัฒนาตนเองด้านศาสตร์
และศิลป์การสอนจะทาให้ครูอยู่ในบรรยากาศของความเป็ นวิชาการอย่างสม่าเสมอ ชอบ
อ่าน ชอบคิด ชอบเขียน ชอบพูด และชอบนาความรู้และสิง่ ต่างๆ ที่ได้รบั มาปรับใช้ใน
ห้องเรียน หมันทบทวนความรู
่
้และทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะทาให้ครูรู้สกึ
หลงใหลใคร่รสู้ งิ่ ต่างๆ เกีย่ วกับการเรียนการสอน
2. รักและยุตธิ รรมกับผูเ้ รียน ความรักมักทาทาให้คนเรียนรูท้ จ่ี ะให้อย่างบริสุทธิ ์
ใจ ปราศจากอคติครอบงา การแสดงความรักกับผูเ้ รียนทาได้ง่ายๆ เช่น การลูบหัว การ
ตบไหล่เบาๆ การยิ้ม การใช้คาพูดเชิงบวก การชมเชย นอกจากมีความรักแล้วยังต้อ ง
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ยุตธิ รรมกับผูเ้ รียนทุกคน ฝึ กมองโลกในแง่บวกและต้องมีความเชื่อเป็ นพื้นฐานว่าผูเ้ รียน
ทุกคนมีศกั ยภาพและพร้อมทีจ่ ะพัฒนาได้ ทัง้ นี้ตามแต่ศกั ยภาพความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล
3. รักการสอนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรียนรูใ้ ห้เท่าทันกับ ผูเ้ รียน
ยุคใหม่ต้องใส่ใจคุณภาพการสอน รูจ้ กั สืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ เทคนิค วิธกี ารใหม่ๆ มา
ปรับใช้ในชัน้ เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนสนุ กกับกิจกรรมและผูส้ อนยังได้นาความรูใ้ หม่มา
ทดลองใช้เพือ่ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละคน
4. ทาความเข้าใจปรัชญาการศึกษา เมื่อมองเห็นปรัชญาก็จะเข้าใจเป้าหมาย
และวิธกี ารที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรการศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งสิง่ เหล่านี้เป็ นหัวใจสาคัญ ต่อการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
5. เปลี่ย นความคิด ปรับ ความเชื่อ ว่าการศึก ษาที่ดีเริ่ม จากคุ ณ ภาพครู ครู
เท่านัน้ คือที่เปลี่ย นโลก เปลี่ย นสังคมโดยรวมให้ดีข้นึ เพราะครูค ือ วิศ วกรทางสังคมที่
วางรากฐานให้กบั สังคมทัง้ ปจั จุบนั และอนาคต หากรากฐานไม่ดีแล้วย่ อมนาไปสู่ความ
เสือ่ มในทีส่ ุด
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่ างสม่าเสมอ เช่น การอบรม การสัมมนา
การประชุ ม วิช าการ การเขีย นบทความวิช าการ การสื่อ สารผ่ านเครือ ข่า ย การร่ ว ม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั แวดวงวิชาชีพครู และทีส่ าคัญพยายามลดงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการ
เรียนการสอน เพื่อทีจ่ ะได้มเี วลาอยู่กบั ชัน้ เรียนและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
จากข้อเสนอแนะดังกล่ าวข้างต้น มุ่งปรับความคิดของผู้ส อนให้ต ระหนักถึง
ความสาคัญของการเรียนการสอน มุง่ พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อนาไปสู่คุณภาพของผูเ้ รียน ซึ่ง
การปฏิรูปตนเองสู่การเป็ นครูมอื อาชีพเริม่ จากสิง่ ทีท่ าได้ดว้ ยตนเองและปฏิบตั แิ บบเรียบ
ง่าย ขอเพีย งมุ่ง มันและใส่
่
ใจที่จ ะพัฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ไม่ว่ าจะเป็ น หลัก สูต ร
การศึกษา การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
กลไกการปฏิรูปตนเองทัง้ หลายทัง้ ปวงเหล่านี้เริม่ ที่ก ารปรับความคิดของครูและลงมือ
ปฏิบตั ทิ ห่ี อ้ งเรียน โดยให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมไม่ว่าจะเป็ นการอ่าน การเขียน การคานวณ
ั การร่วมมือกันทางานผ่านการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดแก้ปญหา
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