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หลักสูตรการผลิตครู: ควรเป็น ๔ หรือ ๕ ปีดี 
                                        ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหดัครู 

                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ในชว่ง ๒-๓ สปัดาห์ท่ีผา่นมา มีการถามกนัวา่หลกัสตูรการผลิตครูของไทยควรเป็น ๔ หรือ ๕ 
ปี ผู้ เขียนจงึใคร่ขอเสนอข้อมลูประกอบการพิจารณาก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วดงันี ้ 

การผลิตครูเป็นระบบ คล้ายๆ กับระบบการผลิตทัว่ไปซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยพืน้ฐาน ๔ 
ระบบย่อยคือ (๑) ผลผลิต -output (๒) กระบวนการผลิต - process (๓) ตวัป้อนเข้า - input และ (๔) 
สิ่งแวดล้อมของระบบการผลิต - environment ดังแผนภูมิแสดงความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ย่อยต่างๆข้างลา่ง   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

บณัฑติครู ศว.ท ี21 (ปฐมวยั 
ประถม มัธยม อาชีวะ)   

 

กระบวนการผลิตครู  ตัวป้อนเข้า  

สิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตครู  

PDCA 3Rs- อ่าน เขียน คิดเลขได้ ตระหนักในความเป็น
โลกาภิวฒัน์ การรักษาสถานภาพทางการเงิน การ
คลงั การประกอบการ สขุภาพ ความเป็นพลเมือง
ของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 8Cs- ทกัษะการ
วิพากษ์และแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวตักรรม การท างานและการเรียนแบบร่วมคิด
ร่วมท า การท างานเป็นทีมและการสร้างภาวะผู้น า 
การเข้าใจและท างานร่วมกันได้กับคนที่
หลากหลายวฒันธรรม  ทกัษะการสื่อสาร การ
เรียนรู้สารสนเทศ และสื่อสารมวลชน ทกัษะการ
คิดค านวณ และการเรียนรู้ผ่านสารสนเทศและ
สื่อสารทางไกล การสร้างงานและสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง การมีวินัย มีคณุธรรม มีจริยธรรม มี
เมตตา เข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน  

การเรียนการสอนแบบ 1.0, 2.0, 3.0, 
Inquiry Skills, Issue-based 
learning, Phenomenon-based 
learning, PBL, WIL, TLLM, COP, 
R&D, Role Model, Micro-teaching, 
Practicum, Internship,  Reflection 
Session, IQA,  Monitoring,  
Assessment, Evaluation, PLC 

-นักศกึษาครู 
-มาตรฐานวิชาชีพครู 
-เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
-กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
-หลกัสตูร (วิชาทัว่ไป วิชาครู วิชาเอก วิขา
เลือก) 
-คณาจารย์ 
-สื่อ แหล่งเรียนรู้ ICT, YouTube, Digital 
learning sources,  Khan Academy,  
MOOC, AI, TTS 
- งบประมาณ, Minute(เวลา), และ
ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืนๆ 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของครู 

ผู้ใช้ครู ต าแหน่งงาน  เงินเดอืนและสวสัดิการ  น.ร.ม 6 เทคโนโลยีและนวตักรรมการท างาน การบริหาร
จดัการ และการเรียนการสอน ICT, YouTube, Digital Learning Sources,  MOOC, Khan Academy, 
Robot, AI, กฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมื่อ มาตรฐาน นโยบายรัฐบาล ความมัน่คง การเมือง GDP ฯลฯ 



2 
 

เม่ือเป็นระบบ ระบบย่อยทัง้ ๔ ระบบย่อย คือ ผลผลิต กระบวนการผลิต ตัวป้อนเข้า และสิ่งแวดล้อม
ของระบบการผลลิตจึงเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน แยกจากกันไม่ออก ผลผลิตเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตจะเป็นอย่างใรย่อมขึน้อยู่กบัตวัป้อนเข้า ทัง้ผลผลิต กระบวนการผลิต และตวัป้อนเข้าจะเป็น
อย่างไรย่อมขึน้อยู่กบัสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิต เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ก าหนดวา่เขาต้องการผลผลิตท่ีมี
รูปร่างหน้าตาหรือมีคุณลกัษณะเป็นอย่างไร นอกจากนัน้ สิ่งแวดล้อมเป็นผู้สร้างและมอบตัวป้อนเข้า มอบ
และน าเสนอเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตให้แก่ระบบการผลิต และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตจะเป็น
อย่างไรย่อมขึน้อยู่กบัผลผลิตของระบบการผลิต ดงัแผนภมิูแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบย่อยพืน้ฐานของ
ระบบการผลิตครูข้างต้น  

จากแผนภูมิจะเห็นว่า คนก าหนดว่า  ควรจะมีรูปร่างหน้าตา หรือคุณลกัษณะเป็นอย่างไรคือ  
แต่คนท่ีจะท าให้ มีรูปร่างหน้าตาและคุณลกัษณะตามท่ี  ต้องการคือ  และ  ก็รับเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการท างานตลอดจนเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการผลิตครูมาจาก  และ  ก็เป็นคนมอบ
ตวัป้อนเข้าให้กบั  ในขณะเดียวกนั   ก็จะออกไปเป็นองค์ประกอบส าคญัของ  หรือ  จะเป็นอย่างไร 
ย่อมขึน้อยู่กับ  ทัง้ , , ,  จึงเก่ียวข้องสมัพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันชนิดท่ีแยกจากกันไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงใน , , , หรือ  จะส่งผลกระทบต่อกันเสมอ น่ีคือความเป็นระบบ และในทางทฤษฎี 
von Bertalanfy (1956) กล่าวว่า สิ่งทัง้หลายในจักรวาลนี ้ในโลกนี ้ล้วนแต่เป็นสมาชิกของระบบ รวมทัง้
อนุภาคนิวเคลียร์ อะตอม โมเลกุล เซลล์ อวยัวะต่างๆ ของมนุษย์หรือสตัว์ สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย [ครู] กลุ่มคน 
องค์กร ชุมชน สงัคม [โรงเรียน] [การศึกษา] [กระทรวง] ประเทศ โลก และระบบสุริยะ ต่างเป็นสมาชิกของ
ระบบซึง่ต้องพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั 

 วันนีเ้ราอยากให้บัณฑิตครูของเราเป็นอย่างไร จะตอบค าถามนีไ้ด้เราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่า
เราอยากให้เยาวชนของเราเป็นอย่างไร อยากให้คนไทยเป็นอย่างไร ผู้ เขียนมีโอกาสถามพรรคพวกเพ่ือนฝูงใน
หลายประเทศ ก็จะตอบคล้ายๆ กนัวา่อยากให้เยาวชนของเขามีคุณลกัษณะคล้าย ๆ กบัคุณลกัษณะของคนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพราะเราก าลงัมีชีวิตอยู่ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเม่ือถามเพ่ือนครูในประเทศไทยก็จะตอบคล้าย ๆ 
กันว่าอยากให้ศิษย์ของตนมีคุณลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ส่วนลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็น
อย่างไร ลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ในทศันะของครูคนหนึ่งกับของครูอีกคนหนึ่งจะเหมือนกันหรือไม่ 
และจะท าให้เกิดขึน้ในตวัศิษย์ได้หรือไม่เป็นประเด็นท่ีสงสยักนัอยู่ 

 ทุกคนเห็นตรงกันว่าถ้าครูไม่มีคุณลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ คือไม่มีคุณลักษณะตาม  
หรือไม่รู้ว่าคนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลกัษณะอย่างไร แล้วครูจะท าให้ศิษย์มีคุณลกัษณะดังกล่าวได้หรือ เม่ือ
เป็นเชน่นีค้นท่ีจะเป็นครูของประเทศไทยจงึควรมีคุณลกัษณะของคนในศศตวรรษท่ี ๒๑ คือมีคุณลกัษณะตาม 
 ให้มากท่ีสุด หรือให้มีมากกว่า และคุณลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีคนในประเทศ
ไทยต้องมีเพ่ิมคือความเป็นผู้มีวินยั มีน า้ใจ เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีคุณธรรม และจริยธรรมอนัดีงามตามวิถีไทย 
หรือท่ีหลายคนเรียกวา่มี Compassion 
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 ถ้าจะให้ครูไทยมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ บวกกับ Compassion 
กระบวนการผลิตครูของเรา คือ  ควรจะเป็นอย่างไร ถ้าอยากให้ผู้ เรียนได้ 3Rs – reading, writing, and 
arithmetic ครูและนกัเรียนต้องท าอย่างไร ต้องท ากิจกรรมอะไร ถ้าอยากให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกัในความ
เป็นสากลหรือความเป็นพลเมืองของโลก- globalization จะต้องให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมมอะไรระหว่างเรียน และ
ต้องใช้เวลานานเทา่ไรจงึจะเกิดความตระหนกัดงักลา่ว เชน่เดียวกนั ถ้าจะให้ผู้ เรียนได้ทกัษะทางเศรษฐกิจ การ
คลัง การประกอบการ- economy, finance, and entrepreneur หรือให้ได้ทักษะทางการดูแลรักษาสุขภาพ 
(healthcare skills) ความตระหนกัในการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ (citizenship) ความตระหนกัในคุณค่า
ของทรัพยยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (natural 
environment) จะต้องใช้เวลานานเทา่ใด ก่ีชัว่โมง ก่ีวนั ก่ีสปัดาห์ ก่ีเดือน ก่ีปี 

 เชน่เดียวกนั ถ้าจะให้นกัศึกษาครูได้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ทัง้ ๘ ทกัษะคือการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาในวิชาท่ีเรียน (critical thinking and problem solving skills) การคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวตักรรมในวิชาท่ีเรียน (creative and innovative skills) การสร้างความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และสร้าง
ภาวะผู้น าในระหว่างเรียนและการน าไปใช้ในอนาคต (collaborative, teamwork and leadership skills) การ
อยู่ร่วมกันกับคนในหลากหลายวฒันธรรม (cross-cultural understanding) การสื่อสาร การเรียนรู้ เข้าใจ ใช้
สารนเทศ และสื่อสารมวลชนในวิชาท่ีเรียนและน าไปใช้ในการท างาน (communication, information and 
media) การคิดค านวณ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารทางไกลในวิชาท่ีเรียนและในการท างาน 
(computing and ICT) การสร้างอาชีพและความรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาศยัวิชาท่ีเรียนมา (Career and learning 
self-reliance) และการมีวินยั เข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีคุณธรรม และจริยธรรมทัง้ในระหว่างเรียนและใน
อนาคตเม่ือออกไปประกอบอาชีพ (compassion) แต่ละอย่างจะต้องใช้เวลาในการเรียนและการฝึกนานเท่าใด 
ก่ีชัว่โมง ก่ีวนั ก่ีสปัดาห์ ก่ีเดือน ทัง้หมดนีคิ้ดจากฐานของนกัเรียนท่ีจบ ม.๖ ของไทยปัจจุบัน และเรียนกับ
คณาจารย์ในสถาบนัผลิตครูปัจจบุนั 

 สิ่งท่ีพวกเรายอมรับและเห็นตรงกบัเป็นสว่นใหญ่ ณ วนันี ้ คือ ถ้าจะให้นกัเรียนหรือนกัศึกษาได้ 3Rs ก็
ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Teaching 1.0 บวกกับ Teaching 2.0  และTeaching 3.0 โดยใช้ 
Teacher 1.0, Teacher 2.0 และ Teacher 3.0 คือให้ครูสอนเก่งสอนให้ผู้ เรียนได้ทักษะพืน้ฐาน – Reading, 
Writing, and Arithmetic ท่ีจะน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้ สอนโดยค านึงถึงความสนใจและความถนดัของ
ผู้ เรียนแต่ละคน สร้างโจทย์ แบบฝึกหดั ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความสนใจและมีความหมายต่อชีวิตของเขา 
ก าหนดเป้าหมายในการสอนแต่ละครัง้ วางแผนการสอน วางแผนกิจกรรมการสอนและการน าเสนอเนือ้หาทัง้ท่ี
อยู่ในรูปของ theory, principle, research finding, practical guide วางแผนการใช้สื่อ วางแผนการติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน วางผนการจดัสอนซอ่มเสริม (remedial teaching) นัน่ก็คือการด าเนินการ
ในขัน้ตอนของ P – Planning ของ PDCA  
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 การสอนแบบ Teaching 1.0, Teaching 2.0, Teaching 3.0 อาจท าให้นักศึกษาครูเข้าใจและจ า 
(understanding and memorizing) ทฤษฎี หลกัการ ข้อค้นพบจากการวิจยั และคู่มือปฏิบัติส าหรับวิชานัน้ๆ 
(ท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบบัน) ได้ แต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เขาได้ critical thinking and problem- solving; creative 
and innovative; collaborative, teamwork, leadership; cross-cultural understanding; communication, 
information, media; computing and ICT; career and learning self-reliance; and compassion skills หรือ
ท่ีเรียกว่า 8 Cs ถ้าจะให้ได้ 8 Cs เทคนิคการสอนต้องเปลี่ยนจาก Teaching 1.0, Teaching 2.0, Teaching 
3.0 ไปเป็น Teaching 4.0 คือให้ผู้ เรียนเรียนแบบ Problem-based learning = PBL ซึง่จะเร่ิมต้นด้วยการเข้าใจ
ในทฤษฎี หลกัการ ข้อค้นพบจากการวิจยั และคู่มือปฏิบัติในวิชาทัง้หลายท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน และเกิดความ
สงสยัต่อไปอีกว่าทฤษฎี หลกัการ ข้อค้นพบจากการวิจยั และคู่มือปฏิบัติท่ีมีอยู่หรือท่ีเรียนมามีความถูกต้อง 
สมบูรณ์หรือไม่ น าไปใช้อธิบายเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ปัญหาต่างๆ ได้ครบทุกปรากฏการณ์หรือทุกปัญหา
หรือไม่ น าไปใช้บ าบัดความอยากหรือความต้องการของมนุษย์ได้ทุกอย่างหรือไม่ หรือในกรณีของครู ทฤษฎี 
หลกัการ ข้อค้นพบจากการวิจยั และคู่มือปฏิบติัท่ีเรียนมาสามารถน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีแตกต่างกัน เชน่ กลุม่
เรียนเร็ว เรียนช้า สมาธิสัน้ มีปัญหาในครอบครัว ฯลฯ ได้ทกุกรณีหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทัง้หมดจะท าอย่างไร จะสร้าง
ทฤษฎี หรือหลกัการใหม่ หรือผลิตนวตักรรมมาใช้ได้อย่างไร   

 ในความเป็นจริง ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ ปัญหา ความอยากมีวิวฒันาการ วิวฒันาการไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งทัง้หลายท่ีอยู่รอบตัวพวกเรา โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ICT โรบ๊อต และ
ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก งานวิจัยท่ีเผยแพร่ท่ีคานาดาเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ บอกว่า 
ประมาณ ๘๐ เปอร์ของนกัเรียนประถมศึกษาในวนันีจ้ะออกไปประกอบอาชีพท่ีมนุษย์ปัจจบุันยังไม่เคยสมัผสั
เม่ือเด็กเหลา่นีส้ าเร็จปริญญา การเข้าใจและจ าทฤษฎี หลกัการ ข้อค้นพบจากงานวิจยั และคู่มือการท างานได้
จึงไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เขามีอาชีพหรือประกอบอาชีพได้ ทกัษะหรือสมรรถนะท่ีคณะครุศาสตร์ต้องให้แก่
นกัศึกษาครูในวันนีจ้ึงต้องเป็น 8 Cs ท าให้เขาเป็นคนขีส้งสยัและอยากหาค าตอบ หรือท่ีเรียกว่าท าให้เกิด 
inquiring mind คณาจารย์ต้องถามให้นกัศึกษาครูสงสยั ท าให้เขาได้ปัญหา (problem) หรือก าหนดปัญหาได้ 
ท าให้เขามองเห็น เข้าใจมลูเหตุของปัญหา (causes of the problem) อยากรู้ค าตอบ ค้นหาวิธีการหรือแนวทาง
ท่ีอาจน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ (alternative solutions) จากแหล่งความรู้ต่างๆ จากทฤษฎี หลักการ ข้อ
ค้นพบจากการวิจัย และคู่มือปฏิบัติท่ีเรียนมา จากแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล จาก YouTube, Khan Academy, 
MOOC จากคณาจารย์ เพ่ือน พ่ี พ่อแม่ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุท่ีมัน่ใจวา่จะแก้ปัญหาได้ 
น าทางเลือกนัน้มาพฒันาเป็นโครงการ/โครงงาน (project) น าโครงงานไปปฏิบติั รวบรวมข้อมลูระหวา่งการน า
โครงงานไปปฏิบัติ วิเคราะห์ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการน าโครงงานไปปฏิบติั ทดลองท าซ า้หลายๆ ครัง้ 
และในแต่ละครัง้ก็มีการปรับปรุงโครงงาน ประเมินผลลัพธ์ ปรับปรุง ประเมินให้มีความสมบูรณ์ขึน้เร่ือยๆ 
(Research and Development = R&D) ในท่ีสุด นกัศึกษาครูก็จะได้ความรู้ใหม่เป็นของตนเอง ท าอย่างนีจ้น
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเป็นนกัศึกษา นกัศึกษาก็จะได้ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การค้นหา
ความรู้ใหม่หรือการสร้างนวตักรรม ได้ C ตัวท่ี ๑ และตัวท่ี ๒ (critical thinking and problem solving และ 
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creative and innovative skills) ถ้านักศึกษาท าโครงงานเป็นทีม เขาก็จะได้ C ตัวท่ี ๓ – collaborative, 
teamwork and leadership skills ถ้าเพ่ือนท่ีร่วมท าโครงงานมาจากครอบครัวท่ีมีความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ สงัคม ภาษา วฒันธรรม ความเช่ือ สมาชิกในทีมก็จะได้ C ตวัท่ี ๔ คือ cross-cultural understanding 
ในการค้นหาทางเลือกท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นโครงงาน หรือแม้กระทัง่ในขัน้ตอนของการวิเคราะห์และเลือก
ปัญหาเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นโครงงาน นกัศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทัง้แหล่งเรียนรู้ดิจิตอล ออนไลน์ YouTube, Khan Academy, MOOC คณาจารย์ พ่ี เพ่ือน พ่อแม่ ปราชญ์
ชาวบ้าน ฯลฯ  จะท าให้นกัศึกษาครู ได้ C ตวัท่ี ๕ – communication, information, media  

 ในขัน้ตอนของการน าโครงงานไปสู่การปฏิบัติ  นักศึกษาอาจน าโครงงานไปทดลองปฏิบัติใน
สถานศึกษาจริงถ้าเป็นโครงการท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล หรือในโรงงาน ใน
ชมุชน ในห้องปฏิบติัการ ในแปลงทดลองสาธิต ฯลฯ (work-based learning) ได้ปฏิบติัจริงจนเป็นสว่นหนึง่ของ
การเรียนรู้ เกิดชุมชนการปฏิบัติขึน้ในคณะครุศาสตร์หรือในสถานศึกษา (community of practice = COP) 
คณาจารย์ไม่ต้องบรรยายมาก (teach less) เพียงแต่คอยตัง้ค าถามและชีแ้นะให้นกัศึกษาค้นหาความรู้และ
เรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (learn more) ท าให้เกิดปรากฏการณ์ Teach Less but Learn More = TLLM 
ขึน้ในคณะครุศาสตร์ นกัศึกษาแต่ละคนก็จะเรียนด้วยความกระตือรือร้น มีสว่นร่วมและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ 
(active learner) วิเคราะห์ ก าหนดปัญหา มองหาทางเลือกในการแก้ปัญหา น าทางเลือกมาพัฒนาเป็น
โครงงานเพ่ือแก้ปัญหา น าโครงงานไปปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง ปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง...ไปเร่ือยๆ จนได้
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม ก็จะท าให้นักศึกษาครูได้ C ตัวท่ี ๖ และตัวท่ี ๗ คือ computing and ICT และ 
career and learning self-reliance  

ในระหว่างเรียนทัง้ใน school classroom และ university classroom หรือในสถานประกอบการ ใน
ชมุชน คณาจารย์ต้องดูแลให้นกัศึกษาครูตรงต่อเวลา มีวินยั เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ชว่ยเหลือเกือ้กูล รู้รักสามคัคี 
ให้ประหยดั ให้ซ่ือสตัย์ ก็จะท าให้นกัศึกษาครูได้ C ตวัท่ี ๘ – compassion 

ควบคู่กัน ในแต่ละวนัหรือแต่ละสปัดาห์ของการเรียนรู้ คณาจารย์ต้องจดัให้นกัศึกษาครูได้สรุปและ
สงัเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับในแต่ละสปัดาห์ ได้รู้วา่ความรู้ความเข้าใจของนกัศึกษาครูแต่ละคน
เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ เป็นอย่างไร มีอะไรท่ีเข้าใจถูกต้องแล้ว หรือยงัคลาดเคลื่อนอยู่ มีอะไรท่ีควรไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(reflection session) คณาจารย์จะประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละคนในทกุชัว่โมงหรือทกุคาบท่ีมีการ
สอน หรือทุกครัง้ท่ีมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนท่ีเข้าใจไม่ถูกต้อง เพ่ือนนักศึกษาและคณาจารย์จะได้
ช่วยกันแก้ไขให้เข้าใจได้ถูกต้อง ท าให้เกิดการติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนอย่าง
ต่อเน่ือง (monitoring, assessment, and evaluation) เกิดระบบประกนัคุณภาพนกัศึกษาทุกขัน้ตอนของการ
เรียนในสถาบนัผลิตครู (internal quality assurance)  

เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ท่ีทันสมัย สามารถพัฒนาเทคนิคการสอนของคนอย่างต่อเน่ือง 
คณาจารย์ท่ีสอนวิชาเดียวกัน หรือรับผิดชอบนกัศึกษาครูกลุม่เดียวกนัในภาคเรียนเดียวกัน อาจรวมตวักนัเป็น
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ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional learning community = PLC)  จดักิจกรรมเรียนรู้ เช่น การท า 
มคอ. ๓ สัมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมน าเสนอผลงาน ศึกษาดูงานด้วยกันในกลุ่ม PLC เดียวกัน และ
สง่เสริมให้นกัศึกษาครูสาขาวิชาเดียวกัน ระดบัชัน้เดียวกัน สถาบนัเดียวกนั หรือต่างสถาบันกันทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมกลุ่มเป็น Learning Community = LC เดียวกันโดยใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์หรือ social 
media เชน่ LINE หรือ Facebook เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

ในบางโครงการ ระยะเวลาในการน าโครงงานไปปฏิบติัจนก่อให้เกิดผล มีการประเมิน ปรับปรุง น าไปสู่
การปฏิบติัซ า้ ปรับปรุง...อาจใช้เวลายาวนาน สถาบนัผลิตครูควรจดัตารางการศึกษาให้เกิดความต่อเน่ือง ให้มี
การบูรณาการระหว่างวิชา  ไม่ให้เกิดการเรียนรู้แบบแยกสว่น เป็นเศษ เป็นชิน้ แต่ให้เรียนรู้แบบบูรณาการทัง้
วิชาชีพครู วิชาเอก และวิชาการศึกษาทัว่ไป เพ่ือเป้าหมายเดียวกนั คือนกัศึกษาครูได้  3Rs เกิดความตระหนกั
ในความเป็นสากลหรือความเป็นพลเมืองของโลก ได้ทกัษะทางเศรษฐกิจ การคลงั การประกอบการ ได้ทกัษะ
การดูแลรักษาสขุภาพ เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ ตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแล
รักษาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ 8Cs ด้วย 

ท่ีส าคญั คณาจารย์ต้องท าตวัเป็น role model ให้แก่นกัศึกษาด้วย 

ถามว่า ทัง้หมดนีจ้ะต้องใช้เวลานานเท่าใด ก่ีช่ัวโมง ก่ีวัน ก่ีสัปดาห์ ก่ีเดือน ก่ีปี 

การท่ีจะท ากิจกรรมใน  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ใน  ได้ เราต้องใช้ตัวป้อนเข้าใน  และอาศัย
เทคโนโลยี นวตักรรมการท างาน และทรัพยากรจาก  

ในเชิงระบบ ตัวป้อนเข้าพืน้ฐานท่ี  ต้องใช้ในกิจกรรมการผลิตครูคุณภาพ (process) ซึ่งคือ  
ได้แก่ (๑) นกัศึกษาครูทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ (๒) มาตรฐานวิชาชีพครู (๓) เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา (๔) หลกัสตูรซึง่ต้องพฒันาขึน้โดยอาศยั (๑),(๒),(๓) - 
วิชาการศึกษาทัว่ไป วิชาชีพครู วิชาเอก วิชาเลือก (๕) คณาจารย์ ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ (๖) สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ICT, YouTube, Digital learning sources,  Khan Academy,  MOOC, Artificial Intelligence, Teacher 
Training School – TTS ฯลฯ (๗) งบประมาณ , Minute (เวลา), Management Resources อ่ืนๆ และ (๘) 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีครู 
 (๑), (๒), (๓), (๔), (๕), (๖), (๗), และ (๘) ต่างเป็นระบบย่อยของตวัป้อนเข้า ซึ่งในทางทฤษฎีย่อม
เก่ียวข้องสมัพนัธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกนั และก็เป็นตัวจ ากดักิจกรรมใน  คือ process ด้วย เราอาจ
วางแผนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างดี แต่ถ้าได้นักศึกษาครูคุณภาพต ่า และจ านวน
นกัศึกษาต่อห้องสูง การกระท ากิจกรรม reflection session ก็อาจไม่ราบร่ืน อยากให้นกัศึกษาครูค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลแต่ระบบไวไฟของคณะครุศาสตร์ไม่มั่นคง (instability) นกัศึกษาก็จะเข้าถึง
แหลง่เรียนรู้ดิจิตอลได้ล าบาก มาตฐานวิชาชีพครูไม่ท้าทาย ไม่สงูพอท่ีจะท าให้บณัฑิตครูมีทกัษะและสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นในการด ารงตนในศตวรรษท่ี ๒๑ บณัฑิตครูก็จะไม่ได้ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงตน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มี (๑), (๒), (๓), (๔), (๖), (๗) เพียงพอ แต่ (๕) ซึง่ได้แก่คณาจารย์และบุคลากรสนบัสนุนไม่
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เพียงพอ หรือไม่มีคุณภาพ กิจกรรมใน  คือกระบวนการก็จะไม่เกิด หรือเกิดแต่ด้อยคุณภาพ บณัฑิตใน  
ก็จะไม่มีคุณลกัษณะดังท่ีเราคาดหวัง คือขาด 3Rs ไม่เกิดความตระหนกัในความเป็นสากลหรือความเป็น
พลเมืองของโลก ขาดทกัษะทางเศรษฐกิจ การคลงั การประกอบการ ขาดทกัษะการดูแลรักษาสุขภาพ ขาด
ความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ ขาดความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยยากรธรรมชาติและไม่ร่วมมือกันดูแล
รักษาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ได้ 8Cs  
 ในท านองเดียวกัน การขาด (๗) ซึ่งได้แก่งบประมาณ เวลา และทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน เช่น 
ความรู้ทางการบริหาร  ความร่วมมือจากโรงเรียนฝึกคนเป็นครู (Teacher Training School =TTS) การขาด
ภาวะผู้น าในคณะครุศาสตร์ การจดัเวลาให้แก่กิจกรรมใน  ไม่เพียงพอเน่ืองจากเวลาเรียนส าหรับแต่ละ
หวัข้อในหลกัสูตรมีจ ากัด หรือไม่สามารถจดัให้มี reflection session ได้เพราะต้องรีบเร่งไปบรรยายหวัข้ออ่ืน 
ไม่มีเวลาเพียงพอให้นกัศึกษาได้พฒันาโครงงาน น าโครงงานไปปฏิบติั ประเมิน ปรับปรุง น าไปปฏิบติั ประเมิน 
ปรบปรุง...โครงงานอย่างต่อเน่ือง ทกัษะท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องการให้นกัศึกษาครูมีก็จะไม่เกิด   
 วนันีมี้หลายฝ่ายออกมาพูดว่าเราน่าจะลดเวลาเรียน (Minute) ของนกัศึกษาครูลงให้เหลือ ๔ ปี แทน
การใช้เวลาเรียน ๕ ปี ด้วยเหตุผลว่า ประเทศอ่ืนเขาใช้เวลาเรียนแค่ ๔ ปี บ้าง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐและ
นกัศึกษาครูบ้าง ระยะเวลาเรียน ๔ ปี กบั ๕ ไม่ท าให้คุณภาพบณัฑิตแตกต่างกนับ้าง แต่ไม่ได้พูดกนัมากนกัวา่
วนันี ้บัณฑิตครูใหม่และครูประจ าการของเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชัน้สูง – professional ดังท่ีบัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๕๒ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือยงั คณะกรรมการคุรุสภาซึง่มีอ านาจหน้าท่ีในเร่ือง
นี ้ดังท่ีบรรญัติไว้ในมาตรา ๒๐ ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
เต็มความรู้ความสามารถหรือยงั เม่ือรู้วา่  คือคุณลกัษณะบณัฑิต เกิดจาก  คณาจารย์ได้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม  หรือยงั ท่ีกิจกรรมตาม  เกิดไม่ได้ เราจะไปแก้ปัญหาด้วยการลดเวลาเรียนลงให้เหลือ 
๔ ปี เอาดือ้ๆ ผู้ เขียนมองไม่เห็นความสมเหตุสมผล  (logic)ของเร่ืองนีเ้ลยครับ เราอย่าไปอ้างเลยครับ ว่า
ประเทศโน้นประเทศนีเ้ขาท าอย่างโน้นอย่างนี ้เพราะแต่ละประเทศมีเหตุผลและค าอธิบายต่างกนั  (logic) แม้
จะใช้ทฤษฎีระบบเหมือนกัน แต่บริบท ทัง้ environments, inputs, process ต่างกันกับของเรา ภาระกิจของ
กรรมการคุรุสภาคือการท าให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้สูง ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็น professional ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั  ถ้าลดเวลาเรียนลงให้เหลือ ๔ ปี แล้วจะท าให้เราได้ครูท่ีเป็น professional ไหม วิชาชีพครูจะ
เป็นวิชาชีพชัน้สงูไหม ถ้าไม่เป็น คนท่ีตดัสินใจเร่ืองนี ้วนันีจ้ะอยู่รับผิดชอบอะไรไหม 
 ถ้าไปถามผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองวา่ครูหลกัสตูร ๕ ปีท่ีบรรจมุาท่ีโรงเรียนใหม่ในปีนีมี้
พฤติกรรมการเรียนการสอนแตกต่างจากครูเก่าในโรงเรียนอีก ๖๐, ๗๐ คนท่ีสอนในโรงเรียนมา ๑๐, ๒๐ ปี
หรือไม่ ค าตอบมันรู้อยู่แล้วว่า “ไม่แตกต่าง” ไม่ต้องไปท าวิจยัให้เสียเงินหรอกครับ ภายใต้บริบทเดิมๆ ของ
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคนเดิม เพ่ือนครูชุดเดิม อาคารเรียนหลงัเก่า ห้องเรียนเก่า ห้องปฏิบัติการเก่า 
อปุกรณ์และเคร่ืองมือเก่า ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เข้าถึงแหลง่เรียนรู้ดิจิตอลได้บ้างไม่ได้บ้าง แหลง่เรียนรู้ก็เก่า จะ
ให้นักเรียนเรียนแบบ project-based learning ก็ไม่ได้ ไม่สะดวก เวลาส าหรับ reflection ก็ไม่มี จะให้น า 
project ไปปฏิบติัจริงในโรงเรียนหรือสถานประกอบการก็ไม่ได้ วิธีการคดัคนเข้าเรียนต่อระดบัท่ีสงูขึน้ก็แบบเก่า 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของครูแบบเดิม การประเมินครูเพ่ือเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึน้
แบบเดิม เกณฑ์การขอย้ายแบบเดิม รวบอ านาจการบริหารแบบเดิม ชัว่โมงสอนต่อสปัดาห์เท่าเดิม ค่าใช้จ่าย
รายหวัเท่าเดิม ฯลฯ แต่ไปหวงัว่าครูท่ีจบจากหลกัสูตร ๕ ปีจะแสดงตนเป็นแกะขาวในโรงเรียน ท าอะไรให้
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แตกต่างจากครูเก่าอ่ืนๆ อีก ๖๐, ๗๐ คน มนัยุติธรรมหรือครับ พอครูหลกัสตูร ๕ ปีไม่แสดงตนเป็นเสมือนแกะ
ขาวในฝูงแกะด าซึ่งต่างสายพนัธุ์กนั และนานเข้าก็ถูกฝูงแกะต่างสายพนัธุ์กลืนสายพนัธุ์แกะขาว  เราก็เลยมา
เสนอขอปรับเวลาเรียนครูลงให้เหลือ ๔ ปีเสีย โดยหวงัวา่ความเป็นวิชาชีพชัน้สงูของผู้ประกอบวิชาชีพครูจะเท่า
เดิมหรือสูงขึน้ จะเป็นไปได้หรือครับ จะสร้างข่าวนีข้ึน้มากลบเกลื่อนขา่วอะไร ท าไมไม่คิดพัฒนาผู้อ านวยการ
และครูในโรงเรียนให้มีความเป็น professional ย่ิงขึน้ พฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอือ้ต่อ
การเรียนรู้ย่ิงขึน้ ออกกฎหมายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนฝึกคนเป็นครู (TTS) ออกกฎหมายเพ่ือจูงใจและดึงดูดให้
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคท้องถ่ินเข้ามาส่งเสริม สนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษามากขึน้ 
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนและนกัศึกษาให้เป็นแบบ project-based learning มากขึน้ ฯลฯ 
โอกาสของการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้และอยากจะเห็นจะได้เป็นจริงไงครับ 
ไม่เชน่นัน้ ทา่นนายกก็อาจถูกต าหนิวา่เป็นคนชอบใช้วาทกรรมท่ีไม่มีการน าไปสูก่ารปฏิบติัได้จริง  

วนันีน้กัศึกษาครูในความดูแลของผู้ เขียนสบัสนและมึนงงกบันโยบายและความคิดรายวนัท่ีขาดทฤษฎี
และหลกัการอ้างอิงกนัมาก ว่าเขาจะเรียนต่ออย่างไร บางคนถึงกบัถามว่าเขาควรจะชวนกนัไปเย่ียมประธาน
กรรมการคุรุสภา หรือนายกรัฐมนตรีดีไหม ในรอบ ๕-๖ ปีท่ีผา่นมา นกัเรียน ม. ๖ ท่ีเก่งๆ จ านวนมากเลือกเรียน
ครู (ดังท่ีเป็นข่าวตามสื่อมวลชนซึ่งทุกฝ่ายทราบดี) เพราะเห็นว่าวิชาชีพครูจะได้รับการพัฒนาให้เป็นวิชาชีพ
ชัน้สูงตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามท่ีมีการพูดคุยกันในหมู่นกัเรียน ม. ๖  แม้นว่าวนันีค้วามเป็นวิชาชีพ
ชัน้สงูอาจจะยงัไม่ปรากฏชดัเจนนกั เพราะบณัฑิตครูหลกัสตูร ๕ ปี พึ่งจะได้รับการบรรจเุข้าไปในโรงเรียนเพียง
ประมาณ ๗-๘ ปีท่ีผ่านมา และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเ รียน เป็นต้นว่า สภาพห้องเ รียน 
ห้องปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูรุ่นพ่ี ICT, YouTube, Digital learning sources,  Khan Academy,  
MOOC, Artificial Intelligence นโยบายการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงรายวนั รายชัว่โมง ก็เป็นอยู่อย่างท่ีเห็นๆ แต่
ทกุคนยงัเช่ือวา่วิชาชีพนีจ้ะได้รับการพฒันาให้เป็นวิชาชีพชัน้สงูในเร็ววนั การท่ีจะขอลดเวลาเรียนลงให้เหลือ ๔ 
ปี จะเป็นการตดัสินใจท่ีฉลาดหรือ  

ถ้าไม่สามารถท าให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้สงูได้ เรานา่จะเปลี่ยนกรรมการคุรุสภาไม่ใชห่รือครับ ไม่ใช่
มาลดเวลา (Minute) ซึ่งเป็น input ตัวหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (process) ท่ีจะ
น าไปสูก่ารเพ่ิมคุณภาพของ output ครับ 

ณ วนันี ้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษาต่างพูดกนัวา่โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับ
ภูมิภาคและระดบัจงัหวดัถูกท าลายจนเละเป็นโจ๊กแล้ว ยังจะมาท าให้ระบบการผลิตครูของประเทศ “มุนปาน
เตะเห็ด” อีกหรือครับ ….. 

……………………………… 


