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บทคัดย่อ
กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน เป็นค่านิยม ความเชื่อ ความ
คาดหวัง ทัศนคติ ของครูผู้ปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่แท้จริง ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู 3) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และ 4) ด้านการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาครูในโรงเรียนคาทอลิกเอกชนให้มีกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จะทา
ให้ครูมีลักษณะของความเป็นครูที่ แท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเป็นอย่างดี การเสริมสร้างกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงให้แก่ครูในโรงเรียนคาทอลิก
เอกชนจึงเป็นสิ่งจาเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาพัฒนาก้าวหน้าและยั่งยืน
คาสาคัญ: กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง ครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน
Abstract
Authentic teacher mindset of private catholic school refers to value, belief,
expectation and attitude of teachers who wish to develop his/herself to become an
authentic teachers that consists of 4 dimensions comprising moral and ethics,
spirituality, learning management and self-development.
Developing teachers in a private Catholic school with a growth mindset will
allow teachers to be an authentic teacher with effectively continuous development
in the performance of duties. Strengthening the authentic teachers mindset in private
Catholic schools is therefore essential and will be another way to help schools to
develop progressively and sustainably.
Key words: Mindset, Authentic teacher, Private Catholic school teachers
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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน
และมีการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับ
ต่า ซึ่งยื นยันได้ จากการประเมินผลการเรียนรู้และการจัดลาดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
เด็กไทยใน IMD (International Institute for Management Development) พบว่าขีดความสามารถใน
การแข่งขันของเด็กไทย (IMD World Competitiveness) ปี 2558 อยู่ในอันดับที่ 30 ลดลง 1 อันดับ
จากอันดับที่ 29 ในปี 2557 จาก 60 ประเทศ (IMD World Competitiveness, 2015-2016) และ
นอกจากนี้ยั งพบว่า ประเทศไทยประสบกับสภาพป๎ญหาด้านครูอาจารย์ซึ่งเป็นป๎จจัยส าคัญในการ
พัฒนาระบบการศึกษา โดยพบว่าครูอาจารย์ยังไม่สามารถตอบสนองการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งครูจานวนมากขาดความรู้ความสามารถและยังมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพทั้ง
ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ต่า ส่งผลทาให้จิตวิญญาณความเป็นครูมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะเรื่ องความรั บ ผิ ดชอบต่ อนักเรียนและด้ านจริยธรรม อีกทั้งครูต้องรับภาระงานอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการสอนโดยเฉพาะภาระจากหน่วยงานภายนอก ทาให้ครูเสียเวลาและส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของเด็กไทยไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม (IMD World Competitiveness, 2015-2016) และ
ผลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกเอกชนปีการศึกษา 2559
(รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา, 2559) พบว่าครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชนมีข้อควร
ปรับปรุงในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพครูคือ 1) ครูมีภาระหนักนอกเหนือจากการสอน 2) ครูสอนไม่ตรง
กับวิชาเอก 3) ครูขาดทักษะด้านไอที 4) ครูรุ่นใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูลดน้อยลง 5) ครูไม่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและ 6) ครูมีภาระหนี้สิน จากผลประเมินมีข้อสังเกตว่า
ป๎จจั ยที่ทาให้การปฏิบั ติหน้าที่ครูยังไม่ประสบผลส าเร็จและคุณภาพการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควรคือ ครูขาดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นครูที่แท้จริงหรืออาจกล่าวได้ว่าครูคาทอลิกมี
ลักษณะของกรอบคิดจากัด (Fixed mindset) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและขาดกรอบคิดความเป็น
ครูที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการที่พบว่า ความสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษานั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ดีอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับป๎จจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ และป๎จจัยหนึ่ง
ที่มีความสาคัญเป็นอันดับต้นคือ การพัฒนาครูให้มีความเป็นครูที่แท้จริงเหมาะสมกับบริบทของสังคม
โลกในป๎จจุบันและอนาคต (สาธิต วงศ์อนันต์นนท์, 2557)
กรอบคิด (Mindset) มีความสาคัญต่อความสาเร็จในชีวิตเป็นอย่างมาก การที่บุคคลมีกรอบคิด
ที่ดีจะสามารถช่วยส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จในชีวิตได้ ดังนั้น การพัฒนาครูในโรงเรียนคาทอลิก
เอกชนให้มีกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จะทาให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและมี
ลักษณะของความเป็นครูที่ดี เชื่อในศักยภาพของตนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติหน้าที่ครูเป็นอย่ างดี การเสริมสร้างกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงให้แก่ครูในโรงเรียน
คาทอลิกเอกชนจึงเป็นสิ่งจาเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาพัฒนาก้าวหน้าและยั่งยืน
สาระสาคัญของบทความ “กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน” นี้
ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท ลักษณะของครูแท้จริง กรอบคิดความเป็นครูแท้จริงของครูโรงเรียน
คาทอลิกเอกชน และการวิเคราะห์ลักษณะกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง

1. ความหมายของกรอบคิด
กรอบคิด (Mindset) หมายถึง ชุดของความคิดความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากค่านิยมความเชื่อ
ทั ศนคติ ความคาดหวั ง และประสบการณ์ เดิ มของบุ คคลนั้ นๆ ซึ่ งมี อิ ทธิ พลต่ อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของบุคคลในตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ Dweck (2006) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกรอบ
คิด (Mindset) ซึ่งอธิบายความเชื่อ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายในมุมมองต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันโดยสรุป ดังนี้
Taylor & Gollwitzer (1995: 213) ให้ความหมายว่า กรอบคิดเกิดจากกระบวนการทาง
ป๎ ญญาในการประเมิน ศัก ยภาพต่ อเปู าหมาย ซึ่งส่ งผลต่ อการแสดงพฤติก รรมที่จ ะสั มฤทธิ์ผ ลใน
เปูาหมายนั้น
Thornton & Mc Entee (1995: 250) ให้ความหมายว่า เป็นกรอบการรับรู้ที่ได้รับการดั ด
แต่งและสนับสนุนจากประสบการณ์ การศึกษา เงื่อนไขทางสังคม และภาษา ซึ่งมีความแตกต่างในแต่
ละบุคคล ท่ามกลางกลุ่มพวกหรือสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน เพราะแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบและเหตุผล
ที่แตกต่างกัน อันจะนาสู่บทสรุปที่แตกต่างกัน
Fang, Pil Kang, & Liu (2004: 298) ให้ความหมายว่า เป็นการคงสภาพของจิตหรือกรอบ
ความคิดที่มีพลังควบคุมเจตคติและศักยภาพอันส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
Naisbitt (2006: Introduction 17) ให้ความหมายว่า เป็นชุดความคิดที่มีวินัยและกฎเกณฑ์
เฉพาะในการรับรู้และกลั่นกรองข้อมูล อันจะนามาสู่บทสรุปที่แตกต่างในแต่ละบุคคล
Dweck (2008a: Introduction, 14-15) ให้ความหมายว่า กรอบคิดเป็นชุดของความเชื่อ
หรื อ กรอบความคิ ด ฝ๎ ง แน่ น ที่ ก าหนดพฤติ ก รรม ท่ า ที แ ละเจตคติ ข องบุ ค คล โดยการสั่ ง สมจาก
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัยของชีวิตจนกลายเป็นบุคลิกภาพประจาตัว
Johnson (2009: 7) ให้ความหมายว่า กรอบคิดเป็นความเชื่อถึงการพัฒนาหรือการคงสภาพ
ของสติป๎ญญา ความสามารถ และคุณลักษณะของบุคคล
Mahoney (2009: 76) ให้ความหมายว่า กรอบคิดเป็นกระบวนการรู้คิด โดยรวมถึงเจตคติ
และการรับรู้บริบทรอบตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งบุคคลจะใช้กระบวนการรู้คิดที่สั่งสมในอดีตมาแปล
ความ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เผชิญ เพราะไม่ค่อยตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยน
กรอบคิดให้ทันสมัยหรือใช้ทางเลือกอื่น ดังนั้น บุคคลส่วนใหญ่จึงใช้กรอบคิดเดิมในกระบวนการรู้คิด
Webster's Online Dictionary (Online, 2013) ให้ความหมายว่า กรอบคิดเป็นนิสัยหรือ
คุณลักษณะของเจตคติที่ตัดสินการตีความและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ (A habitual or
characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to)
จากความหมายดังกล่ า วสรุ ป ได้ ว่า กรอบคิ ด เป็น ชุดความคิด ความเชื่อ ค่า นิ ย ม ความ
คาดหวัง ทัศนคติ และประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลใน
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และมีผลต่อความสาเร็จในชีวิตของมนุษย์
2. ประเภทของกรอบคิด
Dweck (2008: 6-9) กล่าวว่า กรอบคิด (Mindset) ได้แบ่งกรอบคิดออกเป็น 2 ประเภท คือ
กรอบคิดจากัด (Fixed Mindset) และ 2) กรอบคิดเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะส่งผล
ให้บุคคลมีพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

97

Blackwell, Dweck, &Trzesniewski (2007: 246-263) กล่าวว่า กรอบคิดจากัด (Fixed Mindset)
ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากกฎความจากัดหรือการมีอยู่ในตน (Fixed or entity theory) โดยมีหลักการ
ว่าคุณลักษณะของตน โดยเฉพาะป๎ญญา (Intelligence) เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด มีความจากัดและ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กลุ่มนี้จะมีทั้งที่คิดว่าตนเองฉลาดหรือเก่ง และผู้ที่คิดว่าตนเองมีปมด้อย จึง
รับรู้ว่าตนเองมีความสมบูรณ์อยู่เท่าที่เป็น ไม่กล้าท้าทายหรือมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ที่ยากกว่าที่เคย
ทาเพราะไม่ต้องการเปิดเผยข้อบกพร่องของตน และไม่ต้องการสูญเสียสถานภาพการเป็นคนเก่งคน
ฉลาดที่ตัวเองประเมินว่ามีอยู่ โดยมีกรอบคิดว่าผู้ที่ต้องฝึกฝนหรือต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้
เป็นผู้ที่มีสติป๎ญญาต่าเพราะไม่สามารถจะทาความเข้าใจกับสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
กรอบคิดเติบโต (Growth Mindset) ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มพูน (Malleable or Incremental Theory) โดยมีหลักการว่า สติป๎ญญา ความสามารถของบุคคล
สามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการศึกษา (efforts and education) ความเชื่อเช่นนี้ทาให้
บุคคลเปิดรับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ ยินดีเผชิญกับความท้าทาย สามารถอดทนและต้องการเรียนรู้
กับภาระงานที่ยาก ปรับตัวกับความล้มเหลวแล้วคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ และรับมือกับความขัดแย้งด้วย
ป๎ญญา สิ่งที่เป็นตัวเสริมแรงมาจากแรงจูงใจภายใน และการได้รับข้อมูลปูอนกลับที่เน้นความพยายาม
เป็นสาคัญ ทาให้เขาเห็นคุณค่าในความพยายาม และการประสบผลสาเร็จจากการเรียนรู้ในแต่ละขั้นที่
พัฒนาขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนเก่งคนสาคัญและพบว่ากรอบคิดเติบโตทาให้ผู้ เรียนประสบผลสาเร็จ
ทางการศึกษา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดได้ทุกช่วงวัย โดยมีความเชื่อพื้นฐานสาคัญว่า
สติป๎ญญาของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
กล่าวโดยสรุป ประเภทของกรอบคิด แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กรอบคิดจากัด (Fixed Mindset)
และ กรอบคิดเติบโต (Growth Mindset) โดยกรอบคิดทั้งสองประเภท เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มนุษย์มี
ความแตกต่างกัน การมีกรอบคิดจากัดและกรอบคิดเติบโตจึงมีผลต่อความสาเร็จในชีวิตของมนุษย์
การพัฒนากรอบคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน
3. ลักษณะของครูแท้จริง
ครูเป็นป๎จจัยสาคัญแห่งความสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ครู จึงต้องมีความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์ของระดับคุณภาพครูที่เป็นสากล และมีคุณลักษณะอันสาคัญของความเป็นครูที่แท้จริง
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับครูตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 9
การศึกษาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และแนวคิดจากงานวิจัยและนักวิชาการ สามารถสังเคราะห์
คุณลักษณะของครูที่แท้จริง ได้ดังนี้
1) คุณลักษณะของครูจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2539)
1. ครูต้องเน้นที่คุณธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ใน
หลายโอกาสเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นครู ที่ทรงเน้นว่าครูจะต้องมีคุณธรรม และรู้จักวางตัวให้
สมกับเป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน และพระราชดารัสที่พระราชทานแก่ครูอาวุโสประจาปี
2522 ที่ว่าครูที่แท้จริงเป็นผู้ทาแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย สารวม ระวังความประพฤติของตนให้อยู่
ในแบบแผนที่ดี
2. ครูจะต้องประพฤติตัวให้เป็นที่รักเคารพของนักเรียน
คุณลักษณะของครูที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ตามแนวพระราชดาริ คือ ครูจะต้องทา
ตัวให้เป็นที่รักเคารพของนักเรียน รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทาน
แก่คณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2521 ว่า
สาหรับครูนั้นก็จะต้องทาตัวให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่เชื่อใจของนักเรียนประกอบด้วยเมตตากรุณา
ความสุภาพ อ่อนโยน จะได้นาศิษย์ให้มองเห็น ซึ้งและประทับใจในความสามารถและความดีของครูแล้ว
กาหนดจดจาเป็นแบบฉบับ นอกจากนี้ยังมีพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2522 ที่ว่าไม่ว่าจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะ
ใด ผู้ สอนจะต้องลงมือประพฤติเป็ นตัวอย่ างด้วยตนเองให้ได้เห็ นอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเลยความ
ประพฤติปฏิบัติที่ต้องการจะให้เกิดมีในตัวเด็กเป็นอันขาด
3. ครูต้องอดทน เสียสละ และมีความเมตตา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นว่างานของครูเป็นงานที่ยาก และต้อง
ใช้ความอดทนเสียสละมาก และจะต้องให้ความเมตตาแก่ศิษย์ เมื่อลูกศิษย์ทาอะไรไม่ดีก็ต้องอดทน
และสั่งสอน ถ้าเช่นนี้ในที่สุด ผู้เป็นลูกศิษย์ก็จะเห็นความดี และความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองให้
รอดพันอันตรายไปได้ ถ้าหากว่าครูเห็นเด็กกระด้างกระเดื่องมากแล้วเกิดไม่ดี น้อยใจแล้วไม่ทาหน้าที่
ครูละทิ้งหน้าที่ครู ขาดความเมตตา หรือเกิดความท้อใจอย่างหนัก อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร ก็
ไม่มีผู้ที่ให้ความรู้แก่เด็ก ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
4. ครูไม่ควรมุ่งยศศักดิ์ ความร่ารวย และผลตอบแทนทางวัตถุ
สิ่งหนึ่งที่มักจะพูดกันมากในสังคมป๎จจุบัน คือ การแสวงหายศศักดิ์ ความร่ารวย
และผลตอบแทนที่เป็นวัตถุ แต่สาหรับผู้ที่เป็นครูนั้น ผลตอบแทนมิใช่อยู่ที่ยศศักดิ์ ความร่ารวย และ
สิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลาย หากเป็นผลตอบแทนทางจิตใจ ดังพระราชดารัสที่พระราชทานแก่ครูอาวุโสใน
โอกาสที่เข้าเฝูาฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2516 ที่ว่างานครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่นๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สาคัญ ก็คือว่า ครูจะหวัง
ผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ารวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลได้ส่วนสาคัญเป็นผล
ทางใจ ซึ่งครูแท้ก็พึ่งใจ และภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทอง และยศศักดิ์เสียอีก
ถึงแม้ผู้ใดใครก้อตามเมื่อมองให้ลึกซึ้งแล้ว ก็ย่อมเห็นว่าเป็นความจริงอย่างนั้น เพราะความมั่งมีและ
ความยิ่งใหญ่ไม่อาจบันดาล หรือซื้อหาความผูกพันทางใจอันแท้จริงจากผู้ใดได้ แต่ความเป็นครูนั้น
ผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องซื้อหาหรือใช้อานาจราชศักดิ์ข่มขู่เอา
5. ครูต้องยึดมั่นในคุณความดี
แนวพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับครูที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ครูจ ะต้องยึ ดมั่นในคุณความดี ความเป็นครูนั้นประกอบขึ้นด้ว ยสิ่ งที่มี
คุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ ป๎ญญา คือ ความรู้ที่ดีประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้องที่แน่น
แฟูน กระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนกิจที่จะทา คาที่จะพูดทุก
อย่างได้โดยถูกต้องด้วยเหตุผล อย่างหนึ่ง ได้แก่ ความดี คือ ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจ
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และปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า และอีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความสามารถที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอด
ความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้ วย กล่าวคือ ความแจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมส่อง
แสดงความรู้ออกมาให้เข้าใจตามได้โดยง่าย และความหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจย่อมน้อมนาให้เกิดศรัทธา
แจ่มใส มีใจพร้อมที่จะรับความรู้ความดีด้วยความชื่นบาน ทั้งพร้อมจะร่วมงานด้วยโดยเต็มใจและ
มั่นใจ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับครูตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการศึกษาจากพระบรมราโชวาท และพระราชดาริที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนสามารถสรุปเป็นคุณลักษณะของครูที่ดีหรือความเป็นครูที่แท้จริง นั้น มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และผลงานวิจัยของนักวิชาการ โดยเน้น
การปฏิบัติตนที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู
2) คุณลักษณะของครูที่แท้จริงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพครู (คุรุสภา, 2532) ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ
ครูเมื่อเดือนสิงหาคม 2532 โดยกาหนดว่า ครูควรมีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อย 4 ประการ คือ
1. รอบรู้ คือ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยทั่วไป และรอบรู้
เรื่องราว เกี่ยวกับอาชีพของตน
2. สอนดี คือ สามารถทาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มี คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ คื อ มี ศ รั ท ธาในอาชี พ ของตน ตั้ ง ใจใช้ ค วามรู้
ความสามารถในอาชีพ เพื่อเยาวชนและสังคมมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ และมีความ
รักษา ปรารถนาดีต่อเยาวชน ตลอดจนอุทิศเวลาให้กับศิษย์
4. มุ่งมั่นพัฒนา คือ ปรับปรุงตนเอง ใฝุศึกษาหาความรู้ คิดค้นหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
นอกจากนี้ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลั กษณะ
และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้ว ยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ในที่นี้ขอ
นาเสนอเฉพาะมาตรฐานวิชาชีพครูที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่แท้จริง ดังนี้
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา
ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ
หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) หมายถึง จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือ

ศรัทธาแก่ผรู้ ับบริการและสังคมอันจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ประกอบด้วย จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
และจรรยาบรรณต่อสังคม
สรุปคุณลักษณะของครูที่แท้จริงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คือ ครูต้องมีความรอบรู้
มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 3 ด้าน ประกอบด้วย
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
3) คุณลักษณะของครูที่แท้จริงจากแนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัย
ดิเรก พรสีมา และคณะ (2543) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูที่แท้จริงพบว่าคุณลักษณะ
ของครูที่แท้จริงประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ 1) ต้องมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และพร้อมที่จะ
พัฒนาวิชาชีพของตนอยู่เสมอ 2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนทั้งด้าน ศีลธรรม วัฒนธรรม กิจ
นิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย มีความเป็นประชาธิปไตย 3) ใฝุหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4) มี
ความเมตตาแก่ศิษย์ และเห็นคุณค่าของศิษย์ 5) มีสุขภาพสมบูรณ์ 6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิชาการสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ได้ 7) มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน สามารถเป็นผู้นาชุมชนได้ 8) ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาตนเอง 9) สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ในระบบสากลได้ คือ การรู้ในวิทยาการ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้เรียนเป็นหลัก
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างสรรค์ข้อมูลสะท้อนกลับสู่ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นครูที่เข้าหาผู้เรียนและชุมชนได้มากขึ้น
2. ด้านความรู้ของครู ได้แก่ 1) ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีในศาสตร์ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้ ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับ
ท้องถิ่น 2) มีความรู้ด้านการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาษาเพื่อเป็นเครื่อ งมือในการแสวงหา
ความรู้ 3) มีความรู้เรื่องเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดผลและประเมินผล และสามารถประยุกต์ใช้
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 4) รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารรอบตั ว และเรื่ อ งราวในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้
3. ด้านการถ่ายทอดของครู ได้แก่ 1) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้นั้นสู่การ
นาไปประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้ ต่อไปได้ 2) สามารถอบรมนิสั ยให้ผู้ เรียนมีศีลธรรม
วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัยรวมทั้งรักในความเป็นประชาธิปไตย เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 3) สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนใฝุรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจน
สามารถใช้ภาษาสื่อสารกันได้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4) สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมองกว้าง คิดไกล และมีวิจารณญาณ
ที่จะวิเคราะห์และเลือกใช้ข่าวสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 5) พัฒนาผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ของชุมชน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชน และแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้
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สุ พ รทิ พ ย์ ธนภั ท รโชติ วั ต (2556) ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะของครู ใ นโลกยุ คใหม่ พบว่ า
คุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิ ชา
ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 2) มีเทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย 3) มีทักษะการคานวณ 4) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทา
แผนการสอน กิจกรรม และการประเมินผล ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ด้านที่ 2 ด้าน
การปฏิบัติตนและเห็นคุณค่าวิชาชีพครู ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 1) เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ างที่ ดี แก่ ศิ ษย์ 2) มี ความสั มพั นธ์ ที่ดี ระหว่างบุ คคล ท างานเป็นที มได้ 3) เป็ นผู้ มี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใฝุหาความรู้อยู่เสมอ 5) รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 6) เป็นผู้มีภาวะผู้นาทางวิชาการ 7) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน และด้านที่ 3
ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 ลักษณะย่อย ได้แก่ 1) มีความสามารถด้านการใช้ภาษา/การ
สื่อสาร 2) เป็นผู้เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3) เป็นผู้รอบรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ 4) มีความคิดและแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
จากการสั งเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นครูที่แท้จริงจาก 1) พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 2) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และ 3) แนวคิดจากงานวิจัย
และนักวิชาการ สรุปได้ว่า ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยอาศัยการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้น ความเป็นครูที่แท้จริงในป๎จจุบัน จึงต้อง
ประกอบด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาตนเองให้ พ ร้ อ มกั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมตาม
คุณลักษณะของครูยุคใหม่ รวมทั้งมีความรอบรู้ทางวิชาการ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของวิชาชีพ
4. กรอบคิดความเป็นครูแท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน
พระศาสนจักรคาทอลิกตระหนักถึงความสาคัญของครูและบทบาทหน้าที่ของครู เพราะพันธกิจ
ของโรงเรียนคาทอลิกจะสาเร็จลุล่วงก็โดยอาศัยครู ดังนั้นการผสมผสานคุณสมบัติของครูในยุคโลกาภิ
วัตน์และนักการศึกษาคาทอลิกเข้าด้วยกันจึงเป็นสิ่งที่ดีและทันสมัยต่อโลกป๎จจุบัน ครูจึงต้องได้รับการ
ฟื้นฟูและปรับตัวให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา ครูโรงเรียนคาทอลิกจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
พระศาสนจักรคาทอลิกและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ครูโรงเรียนจึงได้รับการเตรียมตัวอย่างดีและมีการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งนี้
เพื่อครู ทาหน้ าที่ของครูไม่ใช่เพีย งแค่การสอนแต่รวมถึงการดาเนินชีวิต ที่เป็น ประจักษ์ พยานด้ว ย
พระศาสนจักรคาทอลิกกล่าวถึงความสาคัญของครูโรงคาทอลิก ดังนี้ 1) ความสาเร็จของโรงเรียน
คาทอลิกไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิชาหรือวิธีการสอนมากเท่ากับบุคลากรที่ทางานอยู่ในโรงเรียน คริสตธรรมจะ
ถูกถ่ายทอดสู่นักเรียนโดยอาศัยการศึกษามากเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวครูเป็นสาคัญ 2) ครูมีบทบาทหน้าที่
สาคัญมากในการปกปู องและพัฒนาพันธกิจอันเด่นชัดของโรงเรียนคาทอลิ กโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
บรรยากาศแบบคาทอลิกซึ่งควรเป็นคุณสมบัติของชีวิตและการสอนของโรงเรียน 3) ครูผู้เป็นฆราวาส
ทาหน้าที่เคียงคู่ไปกับบรรดานักบวช ครูทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทางานเป็นประจักษ์พยาน
ถึงความเชื่อของตน กล่าวคือเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติที่ดีปฏิบัติในสิ่งที่สอนเป็นตัวอย่างใน
การใฝุเรียนรู้อยู่เสมอ (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2555)
คุณลักษณะของครูและหน้าที่ของครูโรงเรียนคาทอลิก คือ การพัฒนาบุคคลเพื่อเสริมสร้างอารย
ธรรมแห่งความรัก (civilization of love) ให้เป็นความจริงเป็นการทางานเพื่อการพัฒนาสังคมเพื่อการ

พัฒนาบุคคลสาหรับสังคมให้เขาเป็นบุคคลที่จะอุทิศตนเพื่อสังคม (ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยาน
ยืนยันความเชื่อ, 2556 ข้อ 19) งานของครูเป็นงานแพร่ธรรมและมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อยุคสมัย
บทบาทของครูจึงเป็นการรับใช้ที่แท้จริงของสังคมซึ่งครูโรงเรียนคาทอลิกต้องมีลักษณะที่สาคัญได้แก่ 1)
ครูได้รั บการเตรียมความพร้ อมทั้งในด้านความรู้ทางโลกและทางศาสนารวมถึงทักษะทางการสอนที่
ก้าวหน้าทันการค้นพบต่างๆ ของโลกสมัยใหม่ 2) ครูเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ทั้งด้วยการ
ดาเนินชีวิตและด้วยการสั่งสอน 3) ครูทางานร่วมกับพ่อแม่และพร้อมกับพ่อแม่ในแต่ละช่วงเวลาแห่งการ
อบรม 4) ครูพยายามสุดความสามารถในการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักทางานเพื่อพัฒนาตนเอง
ครูโรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นบุคคลสาคัญที่ทาให้พันธกิจของโรงเรียนคาทอลิกบรรลุเปูาหมาย
ทั้งนี้ครูต้องตระหนักถึงบทบาทและการดาเนินชีวิตในฐานะครู ครูเป็นผู้ให้การอบรมด้วยการดาเนิน
ชีวิตเป็นประจักษ์พยานทั้งนี้ ด้วยความรักตามจิตตารมณ์แห่งการรัก รับใช้ และให้อภัย ดังนั้นครูต้อง
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านจิตวิญญาณ และ
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
5. การวิเคราะห์ลักษณะกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกรอบคิดจากพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยของนักวิชาการ นโยบาย
การศึกษาคาทอลิกจากในประเทศและต่างประเทศ เอกสารงานวิจัยของสถาบันการศึกษาคาทอลิก
งานวิจัยของสถาบันการศึกษา และผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาวุโสที่ได้รับการยกย่องให้
เป็นครูต้นแบบในโรงเรียนคาทอลิก เกี่ยวกับความเป็นครูที่แท้จริง สรุปไว้ ดังที่แสดงผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ลักษณะกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง
นโยบายการศึกษาคาทอลิกจากในประเทศและต่างประเทศ งานวิจยั ของสถาบันการศึกษา
คาทอลิก และงานวิจัยของสถาบันการศึกษาของรัฐ

2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. มีความเมตตากรุณา

รวม

1. มีคุณธรรมจริยธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
คุรุสภา
สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (2556)
สมณสาส์นโรงเรียนคาทอลิก (2556)
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (2556)
เอกชัย ชิณโคตร (2550)
นันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ (2555)
ธวัช สิงห์สา (2560)
ดิเรก พรสีมา (2543)
สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต และคณะ(2558)
อมรรัตน์ แก่นสาร และคณะ (2560)
มลิวัลย์ สมศักดิ์ และคณะ (2561)
ผู้บริหาร
ครู
ผู้ปกครอง
นักเรียน
นักการศึกษาคาทอลิก

ลักษณะกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง

  

12

 



  

 




4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ตรงต่อเวลา
6. ให้อภัยแก่กันและกัน

 






     

       



  


 13
9
 

 

5



3


3
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นโยบายการศึกษาคาทอลิกจากในประเทศและต่างประเทศ งานวิจยั ของสถาบันการศึกษา
คาทอลิก และงานวิจัยของสถาบันการศึกษาของรัฐ

7. มีจิตวิญญาณความเป็นครู

 



8. มีความรักในวิชาชีพครู



9. รักและภาคภูมิใจในองค์กร



10 ให้กาลังใจ แนะนา ช่วยเหลือ



 

11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี





12.อุทิศตนในการทางาน



14. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้



6

      

8
2
3

  


13.ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

  





รวม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
คุรุสภา
สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (2556)
สมณสาส์นโรงเรียนคาทอลิก (2556)
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (2556)
เอกชัย ชิณโคตร (2550)
นันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ (2555)
ธวัช สิงห์สา (2560)
ดิเรก พรสีมา (2543)
สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต และคณะ(2558)
อมรรัตน์ แก่นสาร และคณะ (2560)
มลิวัลย์ สมศักดิ์ และคณะ (2561)
ผู้บริหาร
ครู
ผู้ปกครอง
นักเรียน
นักการศึกษาคาทอลิก

ลักษณะกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง





 

8



4
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15.มีการบริหารจัดการเรียนการสอน

   

  

 

9

16.มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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17.มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง

 

   



18.มีจิตวิทยาในการสอน
19.มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

 



 

 







4

4
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20.มีทักษะความสามารถในการใช้สื่อ





 



 6

21.ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
22.มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
23.เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้อื่น





 



 6





 



 6

24.มีความรู้เรื่องหลักสูตร
25.มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้



1


1
 1

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงจากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน และ
สามารถสังเคราะห์กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง พบว่าลักษณะกรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริง 8 อันดับ
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2) มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง 5) มีความเมตตากรุณา 6) มีการ
บริหารจัดการเรียนการสอน 7) มีความรักในวิชาชีพครู และ 8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส่วนลักษณะอื่น ๆ

ที่มีความถี่น้อยเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และมีความสอดคล้องกับคุณลั กษณะความเป็นครูที่
แท้จริงจากนักวิชาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น มีความเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นาที่กล้าหาญทางจริยธรรม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 2) ด้านจิต
วิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย มีจิตใจเมตตากรุณา พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น คิดบวกต่อผู้อื่น ให้อภัย
ผู้อื่นได้ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความผูกพันในงานวิชาชีพครู และอุทิศตนในการเป็นครู 3)
ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระสาคัญของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวางแผนหรือ
การออกแบบการเรียนการสอน กาหนดสื่อการสอนและการจัดทาสื่อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล และการสร้างสรรค์บรรยากาศในชั้นเรียนแบบมี ส่วนร่วม
และ 4) ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์/มุมมองในการพัฒนาตนเอง มีแนวทางในการใน
พัฒนาตนเอง นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาบูรณาการเพื่อพัฒนาตนเอง การพัฒนางานที่รับผิดชอบ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือโรงเรียนเครือข่าย และเป็นผู้มีจิต
อาสาเพื่อสร้างสรรค์สังคม
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