สรุปคําบรรยายโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)”
หัวข้อ “จรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู”
โดย รศ.ดร.สิรพิ ร ทิพย์คง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ ห้องบรรยาย 1-403 อาคารอํานวยการ ชั้น 4
------------------------------------------------------------------------------------------จรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครูและการเป็นมือครูอาชีพ
คําว่า “ครู” มีความหมายลึกซึ้งกว้างขวางมากนัก แต่ถ้าดูจากรากศัพท์ ภาษาบาลีว่า “ครุ” หรือ
ภาษาสันสกฤตว่า “คุรุ” นั้น มีความหมายว่า “ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ควรได้รับการเคารพ” ได้มีผู้ให้ความหมาย
ของคําว่า “ครู” ไว้หลายประการ เช่น “ครู” คือ ผู้ทําหน้าที่สอนและให้ความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เกิดความรู้
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น ๆ ยนต์ ชุ่มจิต (2541: 29) ได้อธิบายคําว่า “ครู”ดังนี้
1. ครู เป็นผู้นําทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง
2.ครู คือ ผู้อบรมสั่ งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิ ษย์ เป็นผู้มี ความหนักแน่น ควรแก่ การเคารพ
ของลูกศิษย์
3. ครู คือผู้ประกอบอาชี พอย่ างหนึ่งที่ ทําหน้าที่สอน มักใช้กับผู้สอนในระดับต่ํา กว่ าวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้ คําว่า “ครู” ยังมีความหมายอื่น ๆ ได้อีก เช่น
1. “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ครูที่เสียสละ เอาใจใส่เพื่อความเจริญของศิษย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ควร
เคารพเทิดทูน
2. “ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ” หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ที่จะ ปฏิบัติตัวตามอย่างครู
3. “ครู คือ ผู้แจวเรือจ้าง” หมายถึง อาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดความ ร่ํารวย ครูต้องมีความพอใจ
ในความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อยอย่าหวั่นไหวต่อลาภยศความ สะดวกสบาย
โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า ครู คื อ ผู้ ที่ ทํ าหน้ า ที่ ส อนให้ ศิ ษ ย์ เ กิด ความรู้ และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ดี
นําประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในอนาคต
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณของมนุษย์ดังนั้นครูจึงต้องเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู (Teacher
spirit) เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ทั้งต่อตนเองและต่อวิชาชีพ
วิญญาณ หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้สึกตัว จิต ใจซึ่งมีลักษณะของ “มโนธรรมสํานึกที่ฝังลึกอยู่ภายในจิต
จนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในฐานะของตน และภารกิจของตนที่จะต้องกระทําต่อคนอื่นแล้ว สามารถแสดงออก
ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย แม้จะมีการถูกดึง ผลัก ให้เกิดความหวั่นไหวก็ไม่หวั่นไหวไปตามแรงผลักดัน
เหล่านั้น เป็นการปฏิบัติภารกิจอย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง
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วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “วิชาชีพชั้นสูง” เนื่องจากมีลักษณะสําคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. เป็นงานที่คํานึงถึงการให้บริการแก่สังคมเป็นหลัก (social service)
2. เป็นงานที่ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการบริการ (intellectual foundation)
3. เป็นงานที่ผู้นั้นต้องได้รับการศึกษาและอบรมมาเป็นระยะเวลานานพอควร (a lengthy period of
academic and practical training)
4. เป็นงานที่มีความเป็นอิสระในการท าทางวิชาชีพ (high degree of autonomy)
5. เป็นงานที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (codes of ethics)
6. เป็นงานที่มีองค์กรพิทักษ์ คุ้มครอง ควบคุม และพัฒนาวิชาชีพ (professional organization)
R.H. Tawneyได้ให้ข้อคิดไว้ในหนังสือ “The Acquisitive Society” ความว่า..
“วิชาชีพชั้นสูงใดๆ ก็ตามมีความหมายมิใช่แต่เพียงการรวมพวกของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหาเลี้ยงชีพโดย
อาศัยอาชีพอย่างเดียวกันหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ดําเนินงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกใน
กลุ่มนั้นเท่านั้น แต่มีความหมายที่สําคัญนอกเหนือไปยิ่งกว่านั้น คือความรับผิดชอบในเรื่องความสามารถหรือ
คุณภาพของสมาชิกในวิชาชีพนั้นและการกําหนดข้อห้ามสมาชิกไม่ให้กระทําการหรือประพฤติอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่ทําให้เกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกเป็นส่วนตัว การกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของ
วิชาชีพหรือหน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนรวมแล้วสมาชิกจะกระทํามิได้”
อาชีพอะไรบ้างที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เช่น ครู แพทย์ พยาบาล วิศวะนักกฎหมาย เภสัช ทันตแพทย์
เพราะอะไรต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพราะทํางานกับใคร? เพราะต้องทํางานกับคน แต่ครู ใช้
ระยะเวลายาวนาน วุฒิภาวะเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบอาชีพ ต้องใช้เวลาและสั่งสมประสบการณ์
วุฒิภาวะ หมายถึง การเจริญเติบโตของโครงสร้างทางร่างกายอย่างเป็นลําดับขั้นตามธรรมชาติจนถึง
จุ ด สู ง สุ ด มี ผ ลให้ เ กิ ด ความพร้ อ มที่ จ ะประกอบกิ จ กรรมได้ เ หมาะสมกั บ วั ย เป็ น สภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ ไม่ใช่การเรียนรู้หรือประสบการณ์
ถ้าทุกวิชาชีพรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น
 จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เป็ น สิ่ ง ที่ เ อื้ อ อํ า นวยให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ในเรื่ อ งส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม
เนื่องจากจรรยาบรรณ
 ช่วยควบคุมมาตรฐานคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ
 ช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
 ช่วยทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายสําหรับผู้ประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมช่วย
ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีงามของผู้ประกอบวิชาชีพและวงการวิชาชีพอันมีผลทําให้เป็นที่ยอมรับนับถือ
สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่วงการวิชาชีพนั้น ๆ
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คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทําทางกายวาจาและ
จิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
ตนเองผู้อื่น และสังคมให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต
จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นลักษณะที่
สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู่ในตนเอง ย่อมเป็นที่
ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมส่วนรวม
จรรยาบรรณคุมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ คิดดีทําดี ทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย
สําหรับผู้ประกอบวิชาให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม
จรรยาบรรณมิใช่กฎหมายโดยตรง แต่เป็นมารยาททางสังคมที่ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดบทบาทของ
สมาชิกในวิชาชีพนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
งานในสายวิชาชีพของตน
สรุป
จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมที่กําหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทําของครู อันจะทําให้วิชาชีพครู
ก้าวหน้าอย่างถาวร โดยที่ครูจะต้องดําเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน และ
ต่อตนเอง ในการทําหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซือ่ สัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิล ปวั ฒนธรรม ภูมิ ปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่ นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ครูผู้สอนในมหาวิทยาลัยมีความเป็นครู และความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ในการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างและพัฒนา “ปัญญาชน” ให้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ
ทางอันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป
การศึกษาเพื่อความเป็นครู ไม่ว่าครูจะอ่านอะไรก็ตามครูต้องถามตนเองด้วยคําถาม 3 คําถาม
1. ท่านเข้าใจหรือไม่
2. ท่านเข้าใจอย่างไร
3. ถ้าท่านจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ ท่านจะอธิบายว่าอย่างไร
ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและได้รับการยกย่อง ครูที่มีสมรรถนะในด้านความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน การประเมินองค์รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการพัฒนาและประเมินหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าวิจัย
การเป็นผู้นําการส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน
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ลักษณะของครูมืออาชีพครูมืออาชีพมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ สอนดี มีคุณธรรมและวินัยใฝ่
ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1) ครูมืออาชีพต้องสอนดี หมายถึง จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญจัดสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการและตามสภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและ
กระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
2) ครูมืออาชีพต้องมีคุณธรรมและวินัย หมายถึง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการ และปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) ครูมืออาชีพต้องใฝ่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ต้องพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้
เพิ่มพูนทักษะ และมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน พัฒนาการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
บ่งชี้ว่าสอนดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้เรียน และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ดี เก่ง และมีสุข
กระบวนการพัฒนาการสอนสู่ครูมืออาชีพ
กระบวนการพัฒนาการสอนสู่ครูมืออาชีพมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบจุดเด่นและจุดด้อย
2. พัฒนาความรู้ความสามารถรอบด้าน
3. จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สรุปผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
5. เสนอผลงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คนเป็นครูจะต้องมี พรหมวิหาร 4 หลักธรรมประจําใจของครู
เมตตา คือ อยากเห็นลูกศิษย์มีความสุข
กรุณา คือ อยากเห็นลูกศิษย์พ้นทุกข์การให้ความช่วยเหลือ
มุทิตา คือ ยินดีที่เห็นลูกศิษย์ได้ดีถ้าเห็นใครดี ต้องดีใจด้วย
อุเบกขา คือ เข้าใจในธรรมชาติของศิษย์ต้องปล่อยวาง
คนเป็นครูต้องมีความเมตตา กรุณา (ความเมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขความ
เจริญ กรุณา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นเดือดร้อน)มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน เข้มแข็งและ
ถ้ามีเมตตากรุณาแล้วจะง่ายต่อการอดทน การที่จะเป็นที่รักของคนอื่นเราก็ต้องรักคนอื่นก่อน ดังคํากล่าวที่ว่า
“ถ้าต้องการความเป็นมิตร ก็ต้องผูกมิตรไมตรีต่อคนอื่น
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ลูกศิษย์ในปัจจุบันมีหลายแบบ
(1) ประพฤติดี เรียนดี
(2) ประพฤติไม่ดี เรียนดี
(3) ประพฤติดี เรียนไม่ดี
(4) ประพฤติไม่ดี เรียนไม่ดี
- ผู้เรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงพูดจาไม่เพราะ ไม่รู้จักกาลเทศะ
วิธีการแก้ปัญหา โดยการชี้แจงเหตุผลใจเย็น รับฟัง ต้องระมัดระวังเพราะการอธิบายบางครั้งเป็นการให้ข้อมูล
ผู้เรียนก็จะเถียงกลับมา ครูต้องถามข้อมูล รับฟัง แก้ไปแต่ละปัญหา
- ลู ก ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น โตแต่ ตั ว ขาดวุ ฒิ ภ าวะ ไม่ ฟั ง ไม่ คิ ด ไม่ ถ าม ไม่ เ ขี ย นวั น ๆใช้ แ ต่ โ ทรศั พ ท์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ เป็นทาสของเทคโนโลยี
ดังนั้น บุคคลที่เก่งจึงมีเฉพาะคนที่พัฒนานวัตกรรมเท่านั้น
การอธิบาย ลูกศิษย์ให้ตั้งใจเรียนให้ตนเองเรียนสําเร็จ แล้วจึงไปทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม
คนในปัจจุบันคิดอย่างไร
ความคิดของคนส่วนใหญ่ เราจะเป็นอะไร เราทําอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไร ซึ่งทําให้มีปัญหา เพราะ
คนเราต้องการสิทธิแต่ไม่สนใจหน้าที่ ไม่ค่อยมีคนคิดว่า เราจะทําอะไรทําได้หรือไม่ ทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมได้อย่างไร
อาชีพครูในปัจจุบันมีความท้าทายมาก
เมื่อตอนที่นักศึกษาไม่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อให้
ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า มาเรี ย น ดู เ สมื อ นว่ า อยากจะมาเรี ย นจริ ง ๆ พร้ อ มจะทุ่ ม เทชี วิ ต จิ ต ใจใน การเรี ย น
การศึกษาหาความรู้ แต่พอนักศึกษาได้เข้ามาเรียน บางคนเกียจคร้าน ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ติดเกมการ
แก้ปัญหาลูกศิษย์ จึงเป็นเรื่องท้าทายและพิสูจน์ว่าครูมีปัญญาจริงหรือไม่ มีความเมตตากรุณาจริงหรือไม่
ลูกศิษย์ที่ครูสอน ทําอย่างไรให้ คิดได้ คิดดี คิดเป็น และคิดชอบครูต้องสอนทั้งความรู้ ความคิด
ความสามารถ และความประพฤติดี
ลูกศิษย์บางคนมีสภาพขวัญกระเจิง จะสอบแล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน ดังนั้นการ
แนะนําวิธีการเรียนเป็นระยะ ให้งานเป็นระยะจะช่วยได้ เน้น ย้ํา สุ จิ ปุ ลิ(ฟัง คิดถาม เขียน) ให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรอยากให้ผู้สอนช่วยเหลือเรื่องอะไร โดยให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้
(Journal writing)
ครูบางคนสอนไม่เข้าใจ พูดอยู่คนเดียว แล้วไปโกรธลูกศิษย์ว่าไม่ฟัง ดังคํากล่าวที่ว่า
“พูดไปเขาไม่รู้กลับขู่เขา ว่าโง่เง่างมเงอะเซอะหนักหนา
ตัวของตัวทําไมไม่โกรธา ว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจ”
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การสอนเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์
ครูในปัจจุบันต้องเป็นอย่างไร
ต้องเป็นคนตื่นตัว ทันเหตุการณ์ เนื้อหาวิชาที่นํามาพูดและนํามาแสดงนั้นต้องเหมาะสมกับยุคสมัย
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์โกรธ เพราะอารมณ์โกรธจะทําให้ขาดการยั้งคิด และอาจจะทําให้การ
ตัดสินใจผิดพลาด หรือทํางานบกพร่อง
ฝึกทําจิตให้สงบ สิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม่ควรพูด ใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจ ไม่ใส่ใจในเรื่องที่ทําให้เกิดความ
เดือดร้อนความว้าวุ่น ความสับสน ใครว่าเรา นินทาเรา อย่าไปสนใจแต่การท างานต้องใส่ใจ รู้จักปล่อยวาง
ในบางเรื่อง และยึดถือในบางเรื่อง
ครูจึงเป็นผู้บริการสังคมเหนือตน โดยให้ความสําคัญกับสังคม มีความเอื้ออาทรต่อสังคม มีความ
เมตตา หวังดีต่อสังคม สํานึกคุณของสังคม จะต้องมีความรู้สึกเป็นพวกเราสูง สถาบันของเราเพื่อนของเรา
ผู้บังคับบัญชาของเรา ลูกศิษย์ของเราสําหรับบุคคลที่บริการตนเองเหนือสังคม คือบุคคลที่ประกอบอาชีพ
ส่วนตัวต่างๆ ที่สร้างความมั่งคั่งร่ํารวยในด้านทรัพย์สินให้แก่ตนเอง
ดังนั้น ครูจึงเป็นคนมีอารมณ์ดี มั่นคง เสมอต้นเสมอปลายยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีอารมณ์
ขันที่เหมาะสมเป็นผู้ให้ความรู้ สั่งสอนสิ่งที่ควรปฏิบัติ มีความบริสุทธิ์ใจทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และหน้าที่ในการ
ทํางาน มีความยุติธรรมมุ่งที่จะยกฐานะของศิษย์ให้สูงขึ้นและคนที่เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ อาจจะไม่รวยเงิน
ทองแต่รวยน้ําใจ รวยความดี รวยความสุขใจเมื่อเห็นศิษย์มีความเจริญก้าวหน้า
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้านความชํานาญการและความรู้เท่า
ทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการทํางานและการดําเนินชีวิตโดยการนําทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะไปใช้ผู้เรียนทุกคนจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลัก
ด้านวิชาการ การที่ผู้เรียนจะสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัย
บูรณาการของพื้นฐานความรู้ดังกล่าวผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นเพื่อให้ประสบความสําเร็จในโลกทุกวันนี้
เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการร่วมมือกัน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน ต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (รู้จริง)
การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) หมายถึง การเรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ถ่ายทอด
สิ่งที่รู้ไปสู่คนอื่นได้ มีความเข้าใจและนําความรู้ไปใช้ได้
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ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์คําพูด เวลา และโอกาส 3 สิ่งในชีวิตที่ไม่อาจหวนคืน!
หนึ่ง “คําพูด” คิดก่อนพูด เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยึดความสัตย์จริง รักษาคําพูดจะช่วยเรียกมิตร เป็นที่
ยกย่อง และน่านับถือน้ําใจ
สอง “เวลา” ใน 1 วัน ทุกคนมีเวลาเท่ากัน จึงต้องวางแผนใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อสร้างกําไรด้านปัจจัย 4
ให้กับตนเองและครอบครัว ได้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรงที่สุดปัจจัย 4 ของคนเรามีอะไรบ้าง
สาม “โอกาส” ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในชีวิตของหลายๆ คนและส่วนใหญ่ก็มาถึงโดยไม่ทันตั้งตัว ผู้ที่
เตรียมตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อรอจังหวะและใช้โอกาสที่มาถึงนั้นให้ดีที่สุด ย่อมได้รับประโยชน์สิ่งสําคัญ
พึงระมัดระวัง ควบคุมรักษา 3 สิ่งที่มีค่า “คําพูด เวลา และโอกาส” ไม่ให้สูญหายอย่างน่าเสียดายโดยใช้ “สติ”
รู้ตัวอยู่เสมอ
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สรุปคําบรรยายโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)”
หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อการสะท้อนคิด”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพนั ธุ์ สุวรรณมรรคา
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561
ณ ห้องบรรยาย 1-403 อาคารอํานวยการ ชั้น 4
------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ
ด้านและบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือครู เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้าง
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ และการพั ฒ นาโดยรอบให้ เกิ ด ในตั วผู้ เ รีย น เพื่ อให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นําไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดํารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู
ไม่ใช่แค่เป็นมืออาชีพในศาสตร์ที่สอน แต่ภารกิจที่สําคัญของคนเป็นครูในระดับอุดมศึกษา คือ ต้องสามารถ
ครองร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์และการที่ศิษย์นําความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้
อย่างเกิดคุณค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จําแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น
3 ด้าน คือ
1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
3. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทาง
สติปัญญา
พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่
1. ความรู้ความจํา ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และ
ระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของ
เรื่องราวต่างๆได้ สามารถเปิดฟังหรือดูภาพเหล่านั้นได้เมื่อต้องการ
2. ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความสําคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูป
ของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระทําอื่น ๆ
3. การนําความรู้ไปใช้ เป็นขั้ นที่ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถนําไปใช้ได้
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4. การวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นสามารถคิ ด หรื อ แยกแยะเรื่ อ งราวสิ่ ง ต่ า ง ๆ ออกเป็ น ส่ ว นย่ อ ย เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการ
วิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน
5. การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ง่ าย การกํ าหนดวางแผนวิ ธีการดําเนิน งานขึ้น ใหม่ หรือ อาจจะเกิ ดความคิ ดในอันที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่
6. การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ
ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ
หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้
จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมด้านจิตใจ) ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ
ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทําให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปใน
แนวทางที่พึงประสงค์ได้
ด้านจิตพิสัย จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่
1. การรั บ รู้ เป็ น ความรู้ สึ กที่ เ กิด ขึ้นต่ อ ปรากฏการณ์ หรื อสิ่ งเร้ าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง เป็น ไปใน
ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก
ที่เกิดขึ้น
2. การตอบสนอง เป็นการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้า
นั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว
3. การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ
หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น
4. การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ถ้าเข้ากันได้ก็
จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า
5. บุคลิกภาพ การนําค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจําตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้ านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จาก
สิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยม
และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่ว
อย่างไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้
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ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงาน
เป็นตัวชี้ระดับของทักษะ
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้
1. การรับรู้เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
2. กระทําตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ ... เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและ
พยายามทํ า ซ้ํ า เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ กิ ด ทั ก ษะตามแบบที่ ต นสนใจให้ ไ ด้ หรื อ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต าม
ข้อแนะนํา
3. การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้
กระทําซ้ําแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ
4. การกระทําอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระทําตามรูปแบบนั้น
อย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิด
ทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทําอย่างสม่ําเสมอ
5. การกระทําได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติ ได้
คล่องแคล่วว่องไวโดยอั ตโนมัติ เป็นไปอย่ างธรรมชาติซึ่งถือเป็ นความสามารถของการปฏิ บัติใ น
ระดับสูง
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
- คิดสร้างสรรค์
- ใส่ใจนวัตกรรม
- มีวิจารณญาณ
- แก้ปัญหาเป็น
- สื่อสารดี
- เต็มใจร่วมมือ
รูปแบบการสอน (Instruction model) หมายถึง การจัดการสอนของครูอย่างมีระบบและมีขั้นตอน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีหลายรูปแบบ
เช่น สุ-จิ-ปุ-ลิ
สุ เป็นทักษะการรับเข้ามา อาทิ ฟัง สังเกต อ่าน สัมผัสต่างๆนี่คือประตูด่านแรกของการเรียนรู้
จิ คิดไตร่ตรอง คิดเชิงบวก คิดแบบเป็นกลาง คิดแบบสร้างสรรค์ไม่ติดหล่มเก่าๆ เป็นช่วงที่เรียบเรียง
หรือเกิดการเรียงตัวทางความคิด
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ปุ การตั้งคําถาม การตั้งโจทย์วิจัย การถามอะไรก็ได้ อาจจะยังไม่ต้องกังวลในการหาคําตอบ การสร้าง
โมเดล การร่างต้นแบบทางความคิด สิ่งเหล่านี้ เป็นนัยของการถามทั้งนั้น คนที่ทํางานก็อาจจะถาม
ง่ายๆแค่ว่า มันยังมีวิธีที่ทําได้ดีกว่านี้อีกหรือไม่
ลิ เมื่อเราลงมือทํา แล้วเข้าใจอะไรบางอย่าง เกิดภาวะเข้าถึงใจในบางเรื่อง แล้วเราจดจํา จะด้วย
ความทรงจําหรือบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบใดก็ได้
รูปแบบการสอนแบบ สุ-จิ-ปุ-ลิ เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูควรนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้หลายกรณี เช่น การสอนที่เริ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสํารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล หรือ
ฟังการบรรยาย เป็นการกระตุ้นให้ ผู้เรียนคิด หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนถามคําถามหรือข้อสงสัย นํามาสู่การ
อภิปรายหาคําตอบของคําถาม และลงข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้บันทึกข้อสรุปลงในสมุดจด
การสอนตามรูปแบบนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียน คิด ถามคําถาม และจดบันทึกข้อสรุปเป็นใจความสําคัญ หรือองค์
ความรู้ที่ได้เรียน
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
- อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
- รู้เท่าทันสื่อ
- รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฉลาดสื่อสาร
-

3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
มีความยืดหยุ่น
รู้จักปรับตัว
ริเริ่มสิ่งใหม่
ใส่ใจดูแลตัวเอง
รู้จักเข้าสังคม
เรียนรู้วัฒนธรรม
มีความเป็นผู้นํา
รับผิดชอบหน้าที่
พัฒนาอาชีพ
หมั่นหาความรู้รอบด้าน
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การเรียนรู้เพื่อการสะท้อนคิด เกิดการทบทวน การไตร่ตรอง ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง Reflective
มีความหมายว่าการคิดที่ลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนคําว่า Learning คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จาก
การที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเข้าไป ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการวางแผนการสอน เวลาถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด
 ตั้งคําถาม สิ่งที่อยากรู้/อยากได้ประสบการณ์ เกี่ยวกับ “การเรียนรู้เพื่อการสะท้อนคิด”อะไรบ้าง
(ในกระดาษ A4) ดังนี้
 เขียนชื่อไว้ที่หัวหระดาษ
ตัวอย่างดังนี้
ชื่อ......................................
สิ่งที่อยากรู้/อยากได้ประสบการณ์ “การเรียนรู้เพื่อการสะท้อนคิด”อะไรบ้าง?
1) ..........................................................................
2) ...........................................................................
3) ............................................................................



ทําการรวบรวมส่งวิทยากรผู้บรรยาย

กิจกรรมสะท้อนคิด ชุดคําถามที่ 1 สื่อสารสร้างสรรค์ สังคมอุดมการณ์ (4 ป.)
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ตอบคําถาม 4 ข้อ โดยเริ่มจาก
1. เขียนชื่อ........................................................... ไว้ที่หัวหระดาษ
2. ครองตําแหน่งทางวิชาการ............ สาขาวิชา............ ประจําคณะ.................
3. เลือกวิชาที่อาจารย์สอน/ได้รับมอบหมาย 1 วิชา ที่รู้สึกกลุม้ ใจ
โดยเขียนรายละเอียดดังนี้ วิชา.............................................
นักศึกษาที่จะมาเรียนสาขา........... ชั้นปี.......... จํานวนนักศึกษา..........คน
พร้อมตอบคําถามทั้ง 4 ข้อ แต่ละข้อใช้เวลาในการเขียนคําตอบ ข้อละ 30 วินาที

คําถามที่ 1 สิ่งที่ฉันภาคภูมิใจที่ได้สอนวิชานี้ คืออะไร (ปลื้ม)
คําถามที่ 2 ในการสอนรายวิชาที่อาจารย์รู้สึกกลุ้มใจ/ยากในการสอนนั้น สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่
จะมาเรียนวิชานี้มีอะไรบ้าง มีเป้าหมาย/อยากเปลี่ยนแปลงนักศึกษาในเรื่องใด (ภายในวันที่ 30
เมษายน 2561 เป้าหมายที่ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนวิชานี้คือ.......)
เช่น ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องที่สอน ต้องการให้นักศึกษามีความ
(เป้าหมาย)
รับผิดชอบ เป็นต้น
คําถามที่ 3 วางแผนปฏิบัติการสําคัญที่ต้องทําเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง (ปฏิบัติ)
คําถามที่ 4 การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ของนักศึกษาที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างทาง อันบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (เปลี่ยนแปลง)
จากกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ สังคมอุดมการณ์ ทําให้เกิดการมองเข้ามาในตัวเอง จนเกิดการปลื้มที่
ตัวเองได้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จะสามารถเจริญเติบโตออกไปรับใช้สังคมได้ ได้เปลี่ยนทัศนคติในการมอง
นักศึกษาให้เกิดความเข้าใจและช่วยให้นักศึกษาได้มีทักษะการคิด กระบวนการคิดที่ดีและทําให้เรามีกลวิธีในการ
สอนที่ดีขึ้น ในส่วนของเป้าหมาย เช่น ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยและมีทักษะในการนําเสนองานได้ดี
การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ต้องมีการให้ความรู้เชิงทฤษฏีและให้
ผู้เรียนปฏิบัติการ รวมไปถึงการที่ผู้สอนติดตามผลการเรียนรู้และให้คําปรึกษา และการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ต้อง
เกิดขึ้นระหว่างทาง เช่น เห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เช่น ผู้เรียนรู้จักการวางแผน การแก้ปัญหาและ
การแบ่งงานกันทํา รวมไปถึงมีทักษะในการนําเสนอเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างชัดเจน
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จากนั้นทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่ปลื้ม เป้าหมาย ปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลง ภายในกลุ่ม
กลุ่มละ 4 คน ดังต่อไปนี้
พูด 4 ประเด็น
ฟัง/สะท้อนสาระ ฟัง/สะท้อนอารมณ์ ฟัง/สะท้อนท่าที
รอบที่
(1 นาที)
(1 นาที)
(0.30 นาที)
(0.30 นาที)
1
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
2
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 1
3
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 1
คนที่ 2
4
คนที่ 4
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
รอบที่ 1
คนที่ 1 เป็นผู้พูด ทั้ง 4 ประเด็น จากสิ่งที่ปลื้ม เป้าหมาย ปฏิบัติและเปลี่ยนแปลง
คนที่ 2 จากการเป็นผู้ฟังคนที่ 1 ทําการพูดเพื่อสะท้อนสาระจากสิ่งที่ได้ฟัง
คนที่ 3 จากการเป็นผู้ฟังคนที่ 1 ทําการพูดเพื่อสะท้อนอารมณ์จากสิ่งที่ได้ฟัง
คนที่ 4 จากการเป็นผู้ฟังคนที่ 1 ทําการพูดเพื่อสะท้อนท่าทีจากสิ่งที่ได้ฟัง
โดย รอบที่ 2,3 และ4 ทําการเปลี่ยนบทบาทกันภายในกลุ่มมาเป็นผู้พูด ผู้ฟัง
และสะท้อนสาระ สะท้อนอารมณ์และสะท้อนท่าที เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ว่าได้เรียนรู้อะไรและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนได้
After Action Review (Refection) จากกิจกรรมที่ได้ทําการสื่อสารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พบ
ว่างทําให้ได้ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราปลื้มใจที่ได้สอนวิชานี้คืออะไร ในการสอนรายวิชาที่อาจารย์รู้สึกกลุ้มใจ/
ยากในการสอนนั้น สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่จะมาเรียนวิชานี้มีอะไรบ้างหรือมีเป้าหมาย/อยาก
เปลี่ยนแปลงนักศึกษาในเรื่องใด นําไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง
เล็กๆ ของนักศึกษาที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างทางนั้นมีอะไรบ้าง
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1. สิ่งที่ทํา
1) ฟัง-คิด-เขียน
คําถาม 4ป
2) วิเคราะห์คําตอบ
โดยใช้แผนภาพ
3) Dialogue พูด/
ฟัง/สะท้อนคิด
4) แลกเปลี่ยน
5) AAR

After Action Review : AAR
2. ผลที่เกิด
3. บทเรียนที่ได้

4. การนําไปใช้

……………………..

……………………..

……………………..

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
...........................

...........................
...........................

...........................
...........................

ห้องเรียนคุณภาพกับการสะท้อนคิด
แนวคิดและความหมาย Reflective Thinking
John Dewey (1933) เป็นบุคคลแรกที่ใช้คําว่า “Reflective Thinking” เป็นครั้งแรก ในหนังสือชื่อ
“How we think” โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบและจริงจังเกี่ยวกับความ
เชื่อใดๆ หรือความรู้บนพื้นฐานของสิ่งที่สนับสนุนการคิดพิจารณานั้น และหมายถึงการพิจารณาข้อสรุป ที่เป็น
เป้าหมายของการคิดนั้น”
ต่อมา Schon (1983, 1987) ได้สร้างคําว่า “Reflective practice” และได้เสนอแนวคิดไว้ 2
ลักษณะ คือ การคิดไตร่ตรองที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน (reflection-in-action) และ การคิดไตร่ตรองหลังจาก
ผ่าน ประสบการณ์นั้นมาแล้ว (reflection-on-action) ต่อมา Killon & Todnew (1991) ได้เสนอแนวคิด
เพิ่มเติม คือ การคิดไตร่ตรองถึงการปฏิบัติงานในอนาคต (reflection-for-action)
ความสําคัญของการคิดไตร่ตรอง
 ทําให้ครูสามารถปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีการวิเคราะห์เหตุผล ในการปฏิบัติงานของตน
 ช่วยให้ครูสามารถสร้างแผนการสอนที่มีความสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น
 ช่วยให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
 พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน (high order or more complex thinking
skill)
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กระบวนการคิดไตร่ตรอง
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ Dewey (1933) Roger (2002) Bigge and Hunt (1979)
Montgomery (1993) Eby (1998) Mcduffie (2001) และ Taggart and Wilson (2005) สามารถสรุป ได้
ว่ากระบวนการคิดไตร่ตรองประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ปัญหา และระบุปัญหา ขั้นที่ 2
ขั้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา และชั้นที่ 4 ขั้นการ ตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผลการแก้ปัญหา
การวัดความสามารถในการคิดสะท้อน
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ Sparks-Langer and Colton (1991) และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ระดับการวัดการคิดไตร่ตรอง Van Manen (1977) Sparks-Langer et al. (1990) Taggart and Wilson
(2005) และ วิยะดา รัตนสุวรรณ (2547) สามารถแบ่งระดับการคิดไตร่ตรองได้เป็น 3 ระดับ คือ
 ระดับการไตร่ตรองเชิงบรรยาย (narrative level) หมายถึง ระดับความสามารถในการบรรยาย ถึง
เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 ระดับการไตร่ตรองเชิงเทคนิค (Technical level) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายสาเหตุของ
ปัญหาโดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือประสบการณ์เดิมทางการศึกษาที่ผ่านมา และความสามารถในการ
หาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี โดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือประสบการณ์เดิมทาง
การศึกษา ที่ผ่านมาพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะของผู้เรียนและบริบทของสถานการณ์
 ระดับการไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ (critical level) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ เลือกวิธี ทาง
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานการณ์มากที่สุด โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
คุณธรรม จริยธรรม สังคมและการเมือง
Reflective Coaching
เป้าหมาย
 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการคิดไตร่ตรอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 เพื่อช่วยสะท้อนความคิดและความจริงของการกระทําให้เป็นระบบด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์
 เพื่ อ เชื่ อ มโยงประสบการณ์ และความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของครู กั บ ความรู้ แ ละปั จ จั ย ภายนอกเพื่ อ เพิ่ ม
ทางเลือกและความมั่นใจในการตัดสินใจเลือก และลงมือกระทําการเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้บรรลุ
จุดที่ มุ่งเน้น (โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย, 2547ข)
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กระบวนการ Reflective Coaching
วีณา วโรตมะวิชญ (2547) ได้สรุปกระบวนการในการโค้ชเพื่อวิจัยตนเองจากการดําเนิน โครงการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนในโครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทยไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโค้ชกับนักวิจัย เช่น ตารางเวลาที่จะพบ รูปแบบ
การนัดพบ
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวของโค้ช โค้ชควรทบทวนเป้าหมายและหลักการโค้ช รวมทั้งศึกษา ข้อมูล
พื้นฐานและบริบทการทํางานของนักวิจัยแต่ละคน รวมทั้งการศึกษาสภาพของโรงเรียน และ เส้นทางการ
เดินทาง
ขั้นตอนที่ 3 สร้างความคุ้นเคย ทบทวนวัตถุประสงค์และพันธกิจที่นักวิจัยและโค้ชต้องเดินทางไป
ด้วยกัน
ขั้นตอนที่ 4 การค้นหาปัญหาหรือสิ่งรบกวนจิตใจของนักวิจัย ที่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนแก้ปัญหาและลงมือกระทําตามแผน เป็นขั้นตอนที่โค้ชจะพานักวิจัยให้ คิด
แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงกับการคิดไว้ในขั้นแรก
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามการทํางานของนักวิจัย
เครื่องมือ / เทคนิคที่ช่วยในการ Reflective Coaching
 Diary Writing (การเขียนบันทึกประจําวัน) เป็นการบันทึกข้อเท็จจริง และความรู้สึกนึกคิดของ แต่ละ
บุค คล จะส่งผลให้ กระบวนการตั ดสิ นใจและกระบวนการทํางานเป็นระบบ มีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล (โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย, 2547)
 Coaching แบ่งออกเป็น การโค้ชตัวต่อตัว และการโค้ชเป็นกลุ่ม และในการสังเกตการสอนและ
ดําเนินการการโค้ชสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 ก่อนการสังเกตการสอน โค้ชควรสร้างความคุ้นเคยกับครู
ช่วงที่ 2 ขณะสังเกตการสอน
ช่วงที่ 3 หลังสังเกตการณ์สอน โค้ชถามคําถามเพื่อช่วยสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู และ
ช่วยค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจของครู
หลักการในการโค้ช แบ่งเป็นสิ่งที่โค้ชควรปฏิบัติ 3 ข้อ (3 Do) และสิ่งที่โค้ชไม่ควรปฏิบัติ 3 ข้อ (3
Don't) (โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย 2547ก)
สิ่งที่โค้ชควรปฏิบัติ 3 ข้อ (3 Do) ได้แก่ (1) ให้กําลังใจ โดยการรับฟังนักวิจัยอย่างตั้งใจและเข้าใจ
แล้วช่วยจับถูกและเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เพื่อจุดประกายพลังใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ (2) ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักวิจัยไตร่ตรองสะท้อนคิดอย่างเป็นระบบในเหตุ-ผล ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และส่งเสริม
ให้ครูคิดสร้างทางเลือกต่างๆ และตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และ (3) ท้าทายและสนับสนุนให้นักวิจัยก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลง ตนเอง และศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
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สําหรับสิ่งที่โค้ชไม่ควรปฏิบัติ 3 ข้อ (3 don’t) ได้แก่ (1) ไม่สั่ง (2) ไม่สอน และ (3) ไม่บอก คําตอบ
เนื่องจากพฤติกรรม 3 ข้อนี้ ถ้าโค้ชปฏิบัติจะเป็นการปิดโอกาสในการคิดและการสร้างสรรค์
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