หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็ น ๔ หรื อ ๕ ปี ดี
ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึ กหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในช่วง ๒-๓ สัปดาห์ที่ผา่ นมา มีการถามกันว่าหลักสูตรการผลิตครูของไทยควรเป็ น ๔ หรือ ๕
ปี ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอข้ อมูลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังนี ้
การผลิตครูเป็ นระบบ คล้ ายๆ กับระบบการผลิตทั่วไปซึ่งประกอบด้ วยระบบย่อยพืน้ ฐาน ๔
ระบบย่อยคือ (๑) ผลผลิต -output (๒) กระบวนการผลิต - process (๓) ตัวป้อนเข้ า - input และ (๔)
สิ่งแวดล้ อมของระบบการผลิต - environment ดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ
ย่อยต่างๆข้ างล่าง
สิ่งแวดล้ อมของระบบการผลิตครู 

ผู้ใช้ ครู ตาแหน่งงาน เงินเดือนและสวัสดิการ น.ร.ม 6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการทางาน การบริหาร

จัดการ และการเรี ยนการสอน ICT, YouTube, Digital Learning Sources, MOOC, Khan Academy,
Robot, AI, กฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน นโยบายรัฐบาล ความมัน่ คง การเมือง GDP ฯลฯ

ตัวป้ อนเข้ า 
-นักศึกษาครู(ปริ มาณและคุณภาพ)
-มาตรฐานวิชาชีพครู
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
-กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
-หลักสูตร (วิชาทั่วไป วิชาครู วิชาเอก วิขา
เลือก)
-คณาจารย์ (ปริ มาณและคุณภาพ)
-สื่อ แหล่งเรี ยนรู้ ICT, YouTube, Digital
learning sources, Khan Academy, Ted
Talk, MOOC, AI, TTS
- งบประมาณ, Minute(เวลา), และ
ทรัพยากรทางการบริ หารอืน่ ๆ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คูม่ ือการปฏิบัติงาน
ของครู

กระบวนการผลิตครู 
PDCA
การเรี ยนการสอนแบบ 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

บัณฑิตครู ศว.ที 21 (ปฐมวัย
ประถม มัธยม อาชีวะ) 
3Rs- อ่าน เขียน คิดเลขได้ ตระหนักในความเป็ น
โลกาภิวฒ
ั น์ การรักษาสถานภาพทางการเงิน การ
คลัง การประกอบการ สุขภาพ ความเป็ นพลเมือง
ของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 8Cs- ทักษะการ
วิพากษ์ และแก้ ปัญหา การคิดสร้ างสรรค์และสร้ าง
นวัตกรรม การทางานและการเรี ยนแบบร่วมคิด
ร่วมทา การทางานเป็ นทีมและการสร้ างภาวะผู้นา
การเข้ าใจและทางานร่วมกันได้ กบั คนที่
หลากหลายวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสาร การ
เรี ยนรู้สารสนเทศ และสื่อสารมวลชน ทักษะการ
คิดคานวณ และการเรี ยนรู้ผ่านสารสนเทศและ
สื่อสารทางไกล การสร้ างงานและสร้ างความรู้ได้
ด้ วยตนเอง การมีวินัย มีคณ
ุ ธรรม มีจริ ยธรรม มี
เมตตา เข้ าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่น
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เมื่อเป็ นระบบ ระบบย่อยทัง้ ๔ ระบบย่อย คือ ผลผลิต กระบวนการผลิต ตัวป้อนเข้ า และสิ่งแวดล้ อม
ของระบบการผลลิต จึงเกี่ย วข้ องสัมพัน ธ์กัน แยกจากกันไม่ออก ผลผลิตเป็ น ผลมาจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตจะเป็ นอย่างใรย่อมขึ ้นอยู่กบั ตัวป้อนเข้ า ทังผลผลิ
้
ต กระบวนการผลิต และตัวป้อนเข้ าจะเป็ น
อย่างไรย่อมขึ ้นอยู่กบั สิ่งแวดล้ อมของระบบการผลิต เพราะสิ่งแวดล้ อมเป็ นผู้กาหนดว่าเขาต้ องการผลผลิตที่มี
รูปร่างหน้ าตาหรื อมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นอย่างไร นอกจากนัน้ สิ่งแวดล้ อมเป็ นผู้สร้ างและมอบตัวป้อนเข้ า มอบ
และนาเสนอเทคโนโลยีหรื อกระบวนการผลิตให้ แก่ระบบการผลิต และสิ่งแวดล้ อมของระบบการผลิตจะเป็ น
อย่างไรย่อมขึ ้นอยู่กบั ผลผลิตของระบบการผลิต ดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ข้างตัน
จากแผนภูมิจะเห็นว่า คนกาหนดว่า  ควรจะมีรูปร่างหน้ าตา หรื อคุณลักษณะเป็ นอย่างไรคือ 
แต่คนที่จะทาให้  มีรูปร่างหน้ าตาและคุณลักษณะตามที่  ต้ องการคือ  และ  ก็รับเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการทางานตลอดจนเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนและการผลิตครูมาจาก  และ  ก็เป็ นคนมอบ
ตัวป้อนเข้ าให้ กบั  ในขณะเดียวกัน  ก็จะออกไปเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ  หรือ  จะเป็ นอย่างไร
ย่อมขึ ้นอยู่กับ  ทัง้ , , ,  จึงเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ และพึ่งพาอาศัยกันชนิดที่แยกจากกันไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงใน , , , หรื อ  จะส่งผลกระทบต่อกันเสมอ นี่คือความเป็ นระบบ และในทางทฤษฎี
Ludwig von Bertalanffy (1956) กล่าวว่า สิ่งทัง้ หลายในจักรวาลนี ้ ในโลกนี ้ ล้ วนแต่เ ป็ น สมาชิก ของระบบ
รวมทังอนุ
้ ภาคนิวเคลียร์ อะตอม โมเลกุล เซลล์ อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์หรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตทังหลาย
้
[ครู] กลุ่ม
คน องค์กร ชุมชน สังคม [โรงเรี ยน] [การศึกษา] [กระทรวง] ประเทศ โลก และระบบสุริยะ ต่างเป็ นระบบย่อย
และเป็ นสมาชิกของระบบที่ใหญ่ขึ ้น ซึ่งต้ องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
วันนีเ้ ราอยากให้ บัณฑิตครูของเราเป็ นอย่ างไร จะตอบคาถามนี ้ได้ เราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่า
เราอยากให้ เยาวชนของเราเป็ นอย่างไร อยากให้ คนไทยเป็ นอย่างไร ผู้เขียนมีโอกาสถามพรรคพวกเพื่อนฝูงใน
หลายประเทศ ก็จะตอบคล้ ายๆ กันว่าอยากให้ เยาวชนของเขามีคณ
ุ ลักษณะคล้ าย ๆ กับคุณลักษณะของคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพราะเรากาลังมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ ๒๑ และเมื่อถามเพื่อนครูในประเทศไทยก็จะตอบคล้ าย ๆ
กันว่าอยากให้ ศิษย์ของตนมีคณ
ุ ลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ส่วนลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ น
อย่างไร ลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ในทัศนะของครูคนหนึ่งกับของครูอีกคนหนึ่งจะเหมือนกันหรื อไม่
และจะทาให้ เกิดขึ ้นในตัวศิษย์ได้ หรือไม่เป็ นประเด็นที่สงสัยกันอยู่
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ทุก คนเห็น ตรงกัน ว่าถ้ าครูไม่มีคณ
ุ ลัก ษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือไม่มีคุณ ลัก ษณะตาม 
หรือไม่ร้ ูว่าคนในศตวรรษที่ ๒๑ มีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร แล้ วครูจะทาให้ ศิษย์มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวได้ หรื อ เมื่อ
เป็ นเช่นนี ้คนที่จะเป็ นครู ของประเทศไทยจึงควรมีคณ
ุ ลักษณะของคนในศศตวรรษที่ ๒๑ คือมีคณ
ุ ลักษณะตาม
 ให้ มากที่สดุ หรือให้ มีมากกว่า และคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนในประเทศ
ไทยต้ องมีเพิ่มคือความเป็ นผู้มีวินยั มีน ้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมอันดีงามตามวิถีไทย
หรือที่หลายคนเรียกว่ามี Compassion
ถ้ า จะให้ ครู ไ ทยมี ค ุณ ลัก ษณะตามคุณ ลัก ษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ บวกกับ Compassion
กระบวนการผลิตครูของเรา คือ  ควรจะเป็ นอย่างไร ถ้ าอยากให้ ผ้ เู รี ยนได้ 3Rs – reading, writing, and
arithmetic ครูและนักเรียนต้ องทาอย่างไร ต้ องทากิจกรรมอะไร ถ้ าอยากให้ ผ้ เู รียนเกิดความตระหนักในความ
เป็ นสากลหรือความเป็ นพลเมืองของโลก- globalization จะต้ องให้ ผ้ เู รียนทากิจกรรมมอะไรระหว่างเรียน และ
ต้ องใช้ เวลานานเท่าไรจึงจะเกิดความตระหนักดังกล่าว เช่นเดียวกัน ถ้ าจะให้ ผ้ เู รียนได้ ทกั ษะทางเศรษฐกิจ การ
คลัง การประกอบการ- economy, finance, and entrepreneur หรื อให้ ได้ ทักษะทางการดูแลรักษาสุขภาพ healthcare skills ความตระหนักในการเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ -citizenship ความตระหนักในคุณค่าของ
ทรั พ ยยากรธรรมชาติ แ ละร่ ว มกัน ดูแ ลรั ก ษาและอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม -natural
environment จะต้ องใช้ เวลานานเท่าใด กี่ชวั่ โมง กี่วนั กี่สปั ดาห์ กี่เดือน กี่ปี
เช่นเดียวกัน ถ้ าจะให้ นกั ศึกษาครูได้ ทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับคนในศตวรรษที่ ๒๑ ทัง้ ๘ ทักษะคือการคิด
วิเคราะห์และแก้ ปัญหาในวิชาที่เรี ยน (critical thinking and problem solving skills) การคิดสร้ างสรรค์และ
สร้ างนวัตกรรมในวิชาที่เรียน (creative and innovative skills) การสร้ างความร่วมมือ ทางานเป็ นทีม และสร้ าง
ภาวะผู้นาในระหว่างเรียนและการนาไปใช้ ในอนาคต (collaborative, teamwork and leadership skills) การ
อยู่ร่วมกันกับคนในหลากหลายวัฒนธรรม (cross-cultural understanding) การสื่อสาร การเรี ยนรู้ เข้ าใจ ใช้
สารนเทศ และสื่อสารมวลชนในวิช าที่เ รี ย นและนาไปใช้ ใ นการท างาน (communication, information and
media) การคิ ดค านวณ และใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารทางไกลในวิช าที่ เรี ยน และในการทางาน
(computing and ICT) การสร้ างอาชีพและความรู้ได้ ด้วยตนเองโดยอาศัยวิชาที่เรียนมา (Career and learning
self-reliance) และการมีวินัย เข้ าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมทังในระหว่
้
างเรียนและใน
อนาคตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ (compassion) แต่ละอย่างเหล่านีจ้ ะต้ องใช้ เวลาในการเรียนและการฝึ กนาน
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เท่าใด กี่ชั่วโมง กี่วนั กี่สปั ดาห์ กี่เดือน ทังหมดนี
้
้คิดจากฐานของนักเรี ยนที่จบ ม.๖ ของไทยปัจจุบนั และเรียน
กับคณาจารย์ในสถาบันผลิตครูปัจจุบนั
สิ่งที่พวกเรายอมรับและเห็นตรงกันเป็ นส่วนใหญ่ ณ วันนี ้ คือ ถ้ าจะให้ นกั เรียนหรือนักศึกษาได้ 3Rs ก็
ต้ องจัดการเรี ย นการสอนในรู ป แบบของ Teaching 1.0 บวกกับ Teaching 2.0 และTeaching 3.0 โดยใช้
Teacher 1.0, Teacher 2.0 และ Teacher 3.0 คือให้ ครู สอนเก่ งสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทักษะพืน้ ฐาน – Reading,
Writing, and Arithmetic ที่จะนาไปใช้ ในการแสวงหาความรู้ สอนโดยคานึงถึงความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรี ย นแต่ละคน สร้ างโจทย์ แบบฝึ กหัด ปั ญหาที่เ กี่ยวข้ องกับความสนใจและมีความหมายต่อชีวิตของเขา
กาหนดเป้าหมายในการสอนแต่ละครัง้ วางแผนการสอน วางแผนกิจกรรมการสอนและการนาเสนอเนื ้อหาทังที
้ ่
อยู่ในรู ปของ theory, principle, research finding, practical guide วางแผนการใช้ สื่อ วางแผนการติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน วางผนการจัดสอนซ่อมเสริม (remedial teaching) นัน่ ก็คือการดาเนินการ
ในขันตอนของ
้
P – Planning ของ PDCA
การสอนแบบ Teaching 1.0, Teaching 2.0, Teaching 3.0 อาจท าให้ นั ก ศึก ษาครู เ ข้ า ใจและจ า
(understanding and memorizing) ทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจัย และคู่มือปฏิบัติสาหรับวิชานัน้ ๆ
(ที่มีอยู่ ณ ปั จ จุบบัน) ได้ แต่ไม่เพีย งพอที่ จะท าให้ เขาได้ 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
ที่เรี ยกว่า 8 Cs ถ้ าจะให้ ได้ 8 Cs เทคนิค การสอนต้ องเปลี่ยนจาก Teaching 1.0, Teaching 2.0, Teaching
3.0 ไปเป็ น Teaching 4.0 คือให้ ผ้ เู รียนเรียนแบบ Problem-based learning = PBL ซึ่งจะเริ่มต้ นด้ วยการเข้ าใจ
ในทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจัย และคู่มื อปฏิบัติในวิชาทัง้ หลายที่มีอยู่ ณ ปั จจุบัน และเกิดความ
สงสัยต่อไปอีกว่าทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจัย และคู่มือปฏิบัติที่ มีอยู่หรื อที่เรียนมามีความถูกต้ อง
สมบูรณ์หรื อไม่ นาไปใช้ อธิบายเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ปั ญหาต่างๆ ได้ ครบทุกปรากฏการณ์หรื อทุกปัญหา
หรื อไม่ นาไปใช้ บาบัดความอยากหรื อความต้ องการของมนุษย์ได้ ทกุ อย่างหรื อไม่ หรือในกรณีของครู ทฤษฎี
หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจัย และคู่มือปฏิบตั ิที่เรี ยนมาสามารถนาไปใช้ กับนักเรียนที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
เรียนเร็ว เรียนช้ า สมาธิสนั ้ มีปัญหาในครอบครัว ฯลฯ ได้ ทกุ กรณีหรือไม่ ถ้ าไม่ได้ ทงหมดจะท
ั้
าอย่างไร จะสร้ าง
ทฤษฎี หรือหลักการใหม่ หรือผลิตนวัตกรรมมาใช้ ได้ อย่างไร
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ในความเป็ นจริ ง ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหา ความอยากมีวิวฒ
ั นาการ วิวฒ
ั นาการไปตามการ
เปลี่ ย นแปลงของสิ่ง ทัง้ หลายที่ อยู่ร อบตัว พวกเรา โดยเฉพาะเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ ICT โรบ๊ อ ต และ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ ปลี่ย นแปลงเร็ วมาก งานวิ จัย ที่ เ ผยแพร่ ที่ คานาดาเมื่ อ เดื อนมิ ถุน ายน ๒๕๖๐ บอกว่า
ประมาณ ๘๐ เปอร์ของนักเรียนประถมศึกษาในวันนี ้จะออกไปประกอบอาชีพที่มนุษย์ปัจจุบันยังไม่เคยสัมผัส
เมื่อเด็กเหล่านี ้สาเร็จปริญญา การเข้ าใจและจาทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั และคูม่ ือการทางานได้
จึงไม่เ พียงพอที่จ ะทาให้ เขามีอาชี พหรื อประกอบอาชีพได้ ทักษะหรื อสมรรถนะที่ คณะครุศาสตร์ ต้องให้ แก่
นักศึกษาครู ใ นวัน นี จ้ ึงต้ องเป็ น 8 Cs ทาให้ เ ขาเป็ นคนขีส้ งสัยและอยากหาคาตอบ หรื อที่เ รี ยกว่าท าให้ เกิ ด
inquiring mind คณาจารย์ต้องถามนาให้ นกั ศึกษาครูสงสัย ทาให้ เขาได้ ปัญหา (problem) หรือกาหนดปัญหา
ได้ ทาให้ เ ขามองเห็น เข้ าใจมูลเหตุของปั ญหา (causes of the problem) อยากรู้ คาตอบ ค้ น หาวิธีก ารหรื อ
แนวทางที่อาจนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ (alternative solutions) จากแหล่งความรู้ตา่ งๆ จากทฤษฎี หลักการ
ข้ อค้ นพบจากการวิจัย และคู่มือปฏิบัติที่เรี ยนมา จากแหล่งเรี ยนรู้ดิจิตอล จาก YouTube, Khan Academy,
MOOC จากคณาจารย์ เพื่อน พี่ พ่อแม่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ฯลฯ เลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ ที่มนั่ ใจว่าจะแก้ ปัญหาได้
นาทางเลือกนันมาพั
้
ฒนาเป็ นโครงการ/โครงงาน (project) นาโครงงานไปปฏิบตั ิ รวบรวมข้ อมูลระหว่างการนา
โครงงานไปปฏิบัติ วิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการนาโครงงานไปปฏิบัติ ทดลองทาซา้
หลายๆ ครัง้ และในแต่ละครัง้ ก็มีการปรับปรุงโครงงาน ประเมินผลลัพธ์ ปรับปรุง ประเมินให้ มีความสมบูรณ์ขึ ้น
เรื่อยๆ (Research and Development = R&D) ในที่สดุ นักศึกษาครูก็จะได้ ความรู้ใหม่เป็ นของตนเอง ทาอย่าง
นี ้จนเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตการเป็ นนักศึกษา นักศึกษาก็จะได้ ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ ปัญหา การ
ค้ นหาความรู้ใหม่หรื อการสร้ างนวัตกรรม ได้ C ตัวที่ ๑ และตัวที่ ๒ (critical thinking and problem solving
และ creative and innovative skills) ถ้ านักศึกษาทาโครงงานเป็ นทีม เขาก็จะได้ C ตัวที่ ๓ – collaborative,
teamwork and leadership skills ถ้ า เพื่ อ นที่ ร่ วมท าโครงงานมาจากครอบครั วที่ มี ความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ สังคม ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ สมาชิกในทีมก็จะได้ C ตัวที่ ๔ คือ cross-cultural understanding
ในการค้ น หาทางเลือกที่จะนามาพัฒนาเป็ นโครงงาน หรื อแม้ ก ระทั่งในขันตอนของการวิ
้
เคราะห์ และเลื อก
ปัญหาเพื่อนามาพัฒนาเป็ นโครงงาน นัก ศึกษาต้ องศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้หรือปัญหาจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
ทัง้ แหล่งเรี ยนรู้ ดิจิตอล ออนไลน์ YouTube, Khan Academy, Ted Talk, MOOC คณาจารย์ พี่ เพื่อน พ่อแม่
ปราชญ์ชาวบ้ าน ฯลฯ จะทาให้ นกั ศึกษาครู ได้ C ตัวที่ ๕ – communication, information, media
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ในขัน้ ตอนของการน าโครงงานไปสู่ก ารปฏิ บัติ นัก ศึก ษาอาจน าโครงงานไปทดลองปฏิ บัติ ใ น
สถานศึกษาจริงถ้ าเป็ นโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หรือในโรงงาน ใน
ชุมชน ในห้ องปฏิบตั ิการ ในแปลงทดลองสาธิต ฯลฯ (work-based learning) ได้ ปฏิบตั ิจริ งหรือทดลองปฏิบตั ิ
(Micro-teaching) จนเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เกิดชุมชนการปฏิบตั ิขึ ้นในคณะครุศาสตร์หรือในสถานศึกษา
(community of practice = COP) คณาจารย์ ไม่ต้องบรรยายมาก (teach less) เพียงแต่คอยตังค
้ าถามและ
ชีแ้ นะให้ นัก ศึกษาค้ นหาความรู้และเรี ยนรู้ สร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเอง (learn more) ทาให้ เกิดปรากฏการณ์
Teach Less but Learn More = TLLM ขึ น้ ในคณะครุ ศ าสตร์ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนก็ จ ะเรี ย นด้ วยความ
กระตือรือร้ น มีส่วนร่วมและเป็ นเจ้ าของการเรียนรู้ (active learner) วิเคราะห์ กาหนดปั ญหา มองหาทางเลือก
ในการแก้ ปัญหา นาทางเลือกมาพัฒนาเป็ นโครงงานเพื่อแก้ ปัญหา นาโครงงานไปปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง
ปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง...ไปเรื่อยๆ จนได้ ความรู้ใหม่ หรื อนวัตกรรม ก็จะทาให้ นกั ศึกษาครู ได้ C ตัวที่ ๖ และ
ตัวที่ ๗ คือ computing and ICT และ career and learning self-reliance
ในระหว่างเรี ยนทัง้ ใน school classroom และ university classroom หรื อในสถานประกอบการ ใน
ชุมชน คณาจารย์ต้องดูแลให้ นกั ศึกษาครูตรงต่อเวลา มีวินยั เข้ าใจ เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือเกื ้อกูล รู้รักสามัคคี
ให้ ประหยัด ให้ ซื่อสัตย์ ก็จะทาให้ นกั ศึกษาครูได้ C ตัวที่ ๘ – compassion
ควบคู่กัน ในแต่ละวันหรื อแต่ละสัปดาห์ของการเรียนรู้ คณาจารย์ต้องจัดให้ นักศึกษาครูได้ สรุปและ
สังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับในแต่ละสัปดาห์ ได้ ร้ ูวา่ ความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาครู แต่ละคน
เกี่ยวกับเรื่องนันๆ
้ เป็ นอย่างไร มีอะไรที่เข้ าใจถูกต้ องแล้ ว หรือยังคลาดเคลื่อนอยู่ มีอะไรที่ควรไปศึกษาเพิ่มเติม
(reflection session) คณาจารย์จะประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนในทุกชัว่ โมงหรือทุกคาบที่มีการ
สอน หรื อ ทุก ครัง้ ที่ มีการท ากิ จกรรมการเรี ย นรู้ ส่วนที่เข้ าใจไม่ถูกต้ อง เพื่ อนนัก ศึก ษาและคณาจารย์จ ะได้
ช่วยกัน แก้ ไขให้ เ ข้ าใจได้ ถูก ต้ อง ท าให้ เ กิดการติดตาม ประเมิน ผลการเรี ย นรู้ของนักศึก ษาแต่ละคนอย่ าง
ต่อเนื่อง (monitoring, assessment, and evaluation) เกิดระบบประกันคุณภาพนักศึกษาทุกขันตอนของการ
้
เรียนในสถาบันผลิตครู (internal quality assurance)
เพื่อส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความรู้ที่ ทัน สมัย สามารถพัฒนาเทคนิคการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง
คณาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกัน หรือรับผิดชอบนักศึกษาครูกลุม่ เดียวกันในภาคเรี ยนเดียวกัน อาจรวมตัวกันเป็ น
ชุมชนเพื่อการเรี ยนรู้ในวิชาชีพ (Professional learning community = PLC) จัดกิจกรรมเรี ยนรู้ เช่น การทา
มคอ. ๓ สัมนา ประชุมปฏิบัติ ก าร ประชุมนาเสนอผลงาน ศึก ษาดูงานด้ วยกัน ในกลุ่ม PLC เดีย วกัน และ
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ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาครูสาขาวิชาเดียวกัน ระดับชันเดี
้ ยวกัน สถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันกันทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ รวมกลุ่มเป็ น Learning Community = LC เดี ย วกัน โดยใช้ สื่ออีเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ social
media เช่น LINE หรือ Facebook เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในบางโครงงาน ระยะเวลาในการนาโครงงานไปปฏิบตั ิจนก่อให้ เกิดผล มีการประเมิน ปรับปรุง นาไปสู่
การปฏิบตั ิซ ้า ปรับปรุง...อาจใช้ เวลายาวนาน สถาบันผลิตครูควรจัดตารางการศึกษาให้ เกิดความต่อเนื่อง ให้ มี
การบูรณาการระหว่างวิชา ไม่ให้ เกิดการเรียนรู้แบบแยกส่วน เป็ นเศษ เป็ นชิ ้น แต่ให้ เรี ยนรู้แบบบูรณาการทัง้
วิชาชีพครู วิชาเอก และวิชาการศึกษาทัว่ ไป เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือนักศึกษาครูได้ 3Rs เกิดความตระหนัก
ในความเป็ นสากลหรือความเป็ นพลเมืองของโลก ได้ ทักษะทางเศรษฐกิจ การคลัง การประกอบการ ได้ ทักษะ
การดูแ ลรั ก ษาสุข ภาพ เป็ นพลเมื อ งที่ ดี ข องประเทศ ความมี จิ ต วิ ญ ญาณครู ตระหนั ก ในคุณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และได้ 8Cs ด้ วย
ถามว่ า ทัง้ หมดนี จ้ ะต้ องใช้ เวลานานเท่ าใด กี่ช่ ัวโมง กี่ วัน กี่สัปดาห์ กี่เดือน กี่ปี จึงจะทาให้
นักศึกษาครู ของเราและลูกศิษย์ ในอนาคตของเขาได้ ทักษะและสมรรถนะทีจาเป็ นสาหรั บการดารง
ตนในศตวรรษที่ ๒๑
การที่ จ ะท ากิ จ กรรมใน  เพื่ อ ให้ ได้ ผลลัพธ์ ใ น  ได้ เราต้ อ งใช้ ตัวป้ อ นเข้ าใน  และอาศัย
เทคโนโลยี นวัตกรรมการทางาน และทรัพยากรจาก 
ในเชิงระบบ ตัวป้อนเข้ าพื น้ ฐานที่  ต้ องใช้ ใ นกิจกรรมการผลิตครูคณ
ุ ภาพ (process) ซึ่งคือ 
ได้ แก่ (๑) นักศึกษาครูทงเชิ
ั ้ งปริมาณและคุณภาพ (๒) มาตรฐานวิชาชีพครู (๓) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (๔) หลักสูตรซึ่งต้ องพัฒนาขึ ้นโดยอาศัย (๑),(๒),(๓) วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอก วิชาเลือก (๕) คณาจารย์ ทัง้ เชิงปริ มาณและคุณภาพ (๖) สื่อ แหล่ง
เ รี ย น รู้ ICT, YouTube, Digital learning sources, Khan Academy, Ted Talk, MOOC, Artificial
Intelligence, Teacher Training School – TTS ฯลฯ (๗) งบประมาณ , Minute (เวลา), Management
Resources อื่นๆ และ (๘) กฎหมาย กฎ ระเบียบ คูม่ ือที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ครู
(๑), (๒), (๓), (๔), (๕), (๖), (๗), และ (๘) ต่างเป็ นระบบย่อยของตัวป้อนเข้ า ซึ่งในทางทฤษฎีย่อม
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และก็เป็ นตัวจากัดกิจกรรมใน  คือ process ด้ วย เราอาจ
วางแผนเกี่ย วกับการจัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนไว้ อย่างดี แต่ถ้ าได้ นักศึกษาครูคุณภาพต่า และจานวน
นักศึกษาต่อห้ องสูง การกระท ากิจกรรม reflection session ก็อาจไม่ราบรื่ น เราอาจต้ องการให้ นักศึกษาครู
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ค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลแต่ถ้าระบบไวไฟของคณะครุศาสตร์ไม่มนั่ คง (instability) นักศึกษาก็
จะเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ดิจิตอลได้ ลาบาก ถ้ ามาตฐานวิชาชีพครูไม่ท้าทาย ไม่สงู พอที่จะทาให้ บณ
ั ฑิตครูมีทักษะ
และสมรรถนะที่ จาเป็ น ในการดารงตนในศตวรรษที่ ๒๑ บัณ ฑิตครูก็ จะไม่ได้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ น
สาหรับการดารงตนในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นต้ น
มี (๑), (๒), (๓), (๔), (๖), (๗) เพียงพอ แต่ (๕) ซึ่งได้ แก่คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ทัง้ เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพไม่เพียงพอ กิจกรรมใน  คือกระบวนการก็จะไม่เกิด หรือเกิดแต่ด้อยคุณภาพ บัณฑิต
ใน  ก็จะไม่มีคณ
ุ ลักษณะดังที่เราคาดหวัง คือขาด 3Rs ไม่เกิดความตระหนักในความเป็ นสากลหรือความ
เป็ นพลเมืองของโลก ขาดทักษะทางเศรษฐกิจ การคลัง การประกอบการ ขาดทักษะการดูแลรักษาสุขภาพ ขาด
ความเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ ขาดจิตวิญญาณความเป็ นครู ขาดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยยากร
ธรรมชาติและไม่ร่วมมือกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และไม่ได้ 8Cs
ในท านองเดี ยวกัน การขาด (๗) ซึ่งได้ แก่ งบประมาณ เวลา และทรัพยากรทางการบริ หารอื่น เช่ น
ความรู้ ทางการบริ หาร ความร่วมมือจากโรงเรี ยนฝึ กคนเป็ นครู (Teacher Training School =TTS) การขาด
ภาวะผู้นาในคณะครุศาสตร์ การจัดเวลาให้ แก่กิจกรรมใน  ไม่เพียงพอเนื่ องจากเวลาเรี ยนสาหรับแต่ละ
หัวข้ อในหลักสูตรมีจากัด หรื อไม่สามารถจัดให้ มี reflection session ได้ เพราะต้ องรี บเร่งไปบรรยายหัวข้ ออื่น
ไม่มีเวลาเพียงพอให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาโครงงาน นาโครงงานไปปฏิบตั ิ ประเมิน ปรับปรุง นาไปปฏิบตั ิ ประเมิน
ปรับปรุง...โครงงานอย่างต่อเนื่อง ทักษะที่พงึ ประสงค์ที่ต้องการจะให้ นกั ศึกษาครูมีก็จะไม่เกิด
ในบรรดาองค์ประกอบย่อยทัง้ ๘ ของ  องค์ประกอบย่อยที่ (๕) – คณาจารย์สาคัญที่สดุ แม้ นว่า
องค์ประกอบย่อย (๑) คุณภาพสูง องค์ประกอบย่อยที่ (๒) (๓) (๔) มีมาตรฐานสูง องค์ประกอบย่อยที่ (๖) (๗)
เพี ย งพอ และองค์ ป ระกอบย่ อยที่ ๘ เอือ้ ต่อกระบวนการผลิต แต่ถ้ า (๕) ด้ อยคุณ ภาพ ไม่รับ ผิด รับ ชอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพต่า ก็จะด้ อยคุณภาพ และ  ก็จะไม่เกิด
คณาจารย์จึงต้ องเป็ น role model ให้ แก่นกั ศึกษา และได้ รับการพัฒนาให้ มีคณ
ุ ภาพสูง รับผิดรับชอบ
และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
วันนี ้มีหลายฝ่ ายออกมาพูดว่าเราน่าจะลดเวลาเรี ยน (Minute) ของนักศึกษาครูลงให้ เหลือ ๔ ปี แทน
การใช้ เวลาเรี ยน ๕ ปี ด้ วยเหตุผลว่า ประเทศอื่นเขาใช้ เวลาเรี ยนแค่ ๔ ปี บ้ าง ลดภาระค่าใช้ จ่ายให้ แก่รัฐและ
นักศึกษาครูบ้าง ระยะเวลาเรียน ๔ ปี กับ ๕ ไม่ทาให้ คณ
ุ ภาพบัณฑิตแตกต่างกันบ้ าง แต่ไม่ได้ พดู กันมากนักว่า
วันนี ้ บัณฑิตครูใหม่และครูประจาการของเราเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพชัน้ สูง – professional ดังที่บัญญัติไว้ ใน
มาตรา ๕๒ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือยัง คณะกรรมการคุรุสภาซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในเรื่อง
นี ้ ดังที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๒๐ ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
8

เต็มความรู้ความสามารถหรือยัง เมื่อรู้วา่  คือคุณลักษณะบัณฑิต เกิดจาก  คณาจารย์ได้ จดั กิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม  หรือยัง ที่กิจกรรมตาม  เกิดไม่ได้ เราจะไปแก้ ปัญหาด้ วยการลดเวลาเรียนลงให้ เหลือ
๔ ปี เอาดื ้อๆ ผู้เ ขียนมองไม่เห็น ความสมเหตุสมผล (logic)ของเรื่ องนี เ้ ลยครับ เราอย่าไปอ้ างเลยครับ ว่า
ประเทศโน้ นประเทศนี ้เขาทาอย่างโน้ นอย่างนี ้ เพราะแต่ละประเทศมีเหตุผลและคาอธิบายต่างกัน (logic) แม้
จะใช้ ทฤษฎีระบบเหมือนกัน แต่บริ บท ทัง้ environments, inputs, process ต่างกันกับของเรา โดยเฉพาะของ
ประเทศที่ประสบความสาเร็จสูงทางการศึกษา เขามีคณาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพต่างจากของเรามาก
ภาระกิจของกรรมการคุรุสภาคือการทาให้ วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพชัน้ สูง ทาให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพครูเป็ น
professional ตามที่ ก ฎหมายบัญ ญั ติ ถ้ าลดเวลาเรี ย นลงให้ เหลื อ ๔ ปี แล้ ว จะท าให้ เราได้ ครู ที่ เ ป็ น
professional ไหม วิชาชีพครูจะเป็ นวิชาชีพชัน้ สูงไหม ถ้ าไม่เป็ น คนที่ตดั สินใจเรื่ องนี ้ วันนี ้ จะอยู่รับผิดชอบ
อะไรไหม

เราจะไปกวนนา้ ให้ กระเพื่อมทาไมครั บ ทาไมไม่ เ อาเวลาและทรั พยากรทางการ
บริ หารที่มีอยู่ไปปรั บ ปรุ งและเพิ่มคุ ณภาพของ  และ  โดยเฉพาะคณาจารย์ ครั บ
เพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่เป็ น professional ตาม 
ถ้ าไปถามผู้อานวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองว่าครูหลักสูตร ๕ ปี ที่บรรจุมาที่โรงเรียนใหม่ในปี นีม้ ี
พฤติกรรมการเรี ยนการสอนแตกต่างจากครูเก่าในโรงเรี ยนอีก ๖๐, ๗๐ คนที่สอนในโรงเรี ยนมา ๑๐, ๒๐ ปี
หรื อไม่ คาตอบมันรู้อยู่แล้ วว่า “ไม่แตกต่าง” ไม่ต้องไปทาวิจัยให้ เสีย เงินหรอกครับ ภายใต้ บริ บทเดิมๆ ของ
โรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนคนเดิม เพื่อนครูชุดเดิม อาคารเรี ยนหลังเก่า ห้ องเรี ยนเก่า ห้ องปฏิบัติการเก่า
อุปกรณ์และเครื่องมือเก่า ใช้ ได้ บ้าง ไม่ได้ บ้าง เข้ าถึงแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลได้ บ้าง ไม่ได้ บ้าง แหล่งเรียนรู้ก็เก่า จะ
ให้ นัก เรี ย นเรี ย นแบบ project-based learning ก็ ไม่ได้ ไม่สะดวก เวลาสาหรับ reflection ก็ ไม่มี จะให้ น า
project ไปปฏิบตั ิจริงในโรงเรียนหรือสถานประกอบการก็ไม่ได้ วิธีการคัดคนเข้ าเรียนต่อระดับที่สงู ขึ ้นก็แบบเก่า
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของครู แบบเดิม การประเมิน ครู เพื่ อเลื่อนหรื อให้ มีวิทยฐานะสูงขึน้
แบบเดิม เกณฑ์การขอย้ ายแบบเดิม รวบอานาจการบริหารแบบเดิม ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์เท่าเดิม ค่าใช้ จ่าย
รายหัวเท่าเดิม ฯลฯ แต่ไปหวังว่าครูที่จบจากหลักสูตร ๕ ปี จะแสดงตนเป็ นแกะขาวในโรงเรียนที่เต็มไปด้ วยฝูง
แกะดา ทาอะไรให้ แตกต่างจากครูเก่าอื่นๆ อีก ๖๐, ๗๐ คน มันยุติธรรมหรือครับ พอครูหลักสูตร ๕ ปี ไม่แสดง
ตนเป็ นเสมือนแกะขาวในฝูงแกะดาซึ่งต่างสายพันธุ์กนั และนานเข้ าก็ถกู ฝูงแกะต่างสายพันธุ์กลืนสายพันธุ์แกะ
ขาว เราก็เลยมาเสนอขอปรับเวลาเรียนครูลงให้ เหลือ ๔ ปี เสีย โดยหวังว่าความเป็ นวิชาชีพชันสู
้ งของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูจะเท่าเดิ มหรื อสูงขึ ้น จะเป็ นไปได้ หรื อครับ จะสร้ างข่าวนีข้ ึน้ มากลบเกลื่อนข่าวอะไร ทาไมไม่คิด
พัฒนาผู้อานวยการและครูในโรงเรียนให้ มีความเป็ น professional ยิ่งขึ ้น พัฒนาสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ในโรงเรี ยนให้ เอื ้อต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ ้น ออกกฎหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนฝึ กคนเป็ นครู (TTS) ออกกฎหมายเพื่อ
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จูงใจและดึงดูดให้ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคท้ องถิ่นเข้ ามาส่งเสริ ม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษามากขึน้ พัฒนากิจ กรรมการเรี ย นการสอนของนักเรี ยนและนัก ศึกษาให้ เป็ นแบบ project-based
learning มากขึ ้น ฯลฯ โอกาสของการเป็ นประเทศไทย ๔.๐ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ให้ นโยบายไว้ และอยากจะ
เห็นจะได้ เป็ นจริ งไงครับ ไม่เช่นนัน้ ท่านนายกก็อาจถูกตาหนิวา่ เป็ นคนชอบใช้ วาทกรรมที่ไม่มีการนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิได้ จริ ง
วันนี ้นักศึกษาครูในความดูแลของผู้เขียนสับสนและมึนงงกับนโยบายและความคิดรายวันที่ขาดทฤษฎี
และหลักการอ้ างอิงกันมาก ว่าเขาจะเรียนต่ออย่างไร บางคนถึงกับถามว่าเขาควรจะชวนกัน ไปเยี่ยมประธาน
กรรมการคุรุสภา หรือนายกรัฐมนตรีดีไหม ในรอบ ๕-๖ ปี ที่ผา่ นมา นักเรียน ม. ๖ ที่เก่งๆ จานวนมากเลือกเรียน
ครู (ดังที่เป็ นข่าวตามสื่อมวลชนซึ่งทุกฝ่ ายทราบดี) เพราะเห็นว่าวิชาชีพครูจะได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นวิชาชีพ
ชัน้ สูงตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่มีการพูดคุยกัน ในหมู่นัก เรี ยน ม. ๖ แม้ นว่าวัน นีค้ วามเป็ นวิชาชี พ
ชันสู
้ งอาจจะยังไม่ปรากฏชัดเจนนัก เพราะบัณฑิตครูหลักสูตร ๕ ปี พึ่งจะได้ รับการบรรจุเข้ าไปในโรงเรียนเพียง
ไม่กี่ หมื่นคนในรอบประมาณ ๗-๘ ปี ที่ผ่านมา จากปริ มาณครูสังกัด สพฐ.ทัง้ หมดประมาณสี่แสนคน และ
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพในโรงเรียน เป็ นต้ นว่า สภาพห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิการ ผู้อานวยการโรงเรียน ครูรุ่น
พี่ ICT, YouTube, Digital learning sources, Khan Academy, Ted Talk, MOOC, Artificial Intelligence
นโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรายวัน รายชัว่ โมง ก็เป็ นอยู่อย่างที่เห็นๆ แต่ทุกคนยังเชื่อว่าวิชาชีพนี ้จะได้ รับ
การพัฒนาให้ เป็ นวิชาชีพชัน้ สูงในเร็ววัน การที่จ ะขอลดเวลาเรียนลงให้ เหลือ ๔ ปี จะเป็ นการตัดสินใจที่ฉลาด
หรือ
ถ้ าไม่สามารถทาให้ วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพชันสู
้ งได้ เราน่าจะเปลี่ยนกรรมการคุรุสภาไม่ใช่หรือครับ ไม่ใช่
มาลดเวลา (Minute) ซึ่งเป็ น input ตัวหนึ่งที่ มีอิท ธิพลต่อการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน (process) ที่จ ะ
นาไปสูก่ ารเพิ่มคุณภาพของ output ครับ
ณ วันนี ้ ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษาต่างพูดกันว่าโครงสร้ างการบริหารการศึกษาระดับ
ภูมิภาคและระดับจังหวัดถูกทาลายจนเละเป็ นโจ๊ กแล้ ว ยังจะมาทาให้ ระบบการผลิตครู ของประเทศ “มุนปาน
เตะเห็ด” อีกหรือครับ …..
………………………………
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