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การใช้ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” ในการสร้างครูมืออาชีพ 

เพชรา  พพิฒัน์สันติกลุ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 ยทุธศาสตร์ “ฉลาดรู้” เป็นขอ้คน้พบจากงานวิจยั เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ท่ีส านกังาน
สภาสถาบนัราชภฎั ในขณะนั้น (ปัจจุบนั ไม่มีหน่วยงานน้ีแลว้)ไดต้ั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อศึกษาวิจยั
รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ และไดผ้ลงานวิจยัเร่ืองน้ี จดัท าเป็นรายงานช่ือวา่   รายงานผลการวิจยั
รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ระยะ ท่ี ๑ : การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”  หลงัจากนั้น มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้วา่  น าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของชุมชน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จดัพิมพร์ายงานการวิจยัเร่ืองน้ีเพื่อเผยแพร่ผูส้นใจ  
และเม่ือประมาณเดือนเมษายน ท่ีผา่นมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)  ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเผยแพร่งานวิจยัน้ีอีกคร้ังในการ
เปิดงานของสมาคมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทย  และเม่ือไดรั้บโอกาสให้เขียนบทความจึงพิจารณาน า
งานวจิยัเร่ืองน้ีมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสร้างครูมืออาชีพ 

 งานวิจยัน้ี ไดน้อ้มน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มา
สร้างรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ   และคาดหวงัวา่จะน ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีดีมา
ใช้พฒันาการเรียน การสอนของสถาบันราชภัฏและขยายผลสู่การพฒันาการศึกษาในท้องถ่ินต่อไป  
วิธีด าเนินการ ได้มีการศึกษาร่องรอยการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ทั้ งการเรียนรู้จากพระราชจริยวตัร                 
การเรียนรู้จากพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท   การเรียนรู้จากบทพระราชนิพนธ์ การเรียนรู้จากพระราช
กรณียกิจ   และการเรียนรู้จากโครงการวิจยัและพฒันา อนัเน่ือง มาจากพระราชด าริ  ไดข้อ้คน้พบของแต่ละ
แหล่งความรู้ ดงัน้ี 

 การเรียนรู้จากพระราชจริยาวตัร  พบว่า พระองค์ท่านทรงเรียนรู้เร่ืองท่ี
สนพระทยั   ทรงหาความรู้ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ทั้งจากเอกสาร จากของ
จริงและจากการสอบถามผูรู้้  และทรงเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัดว้ยพระองคเ์อง
ตั้งแต่ขั้นทดลองจนปฏิบติัจริง  มีลกัษณะของการเรียนรู้ ๙ ประการ คือ  ๑) เป็น
การเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย   ๒) เป็นการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีหาความรู้ท่ีหลากหลาย  ๓) 
เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบติัจริง ๔)  เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้



๒ 

 

ประโยชน์ไดจ้ริง   ๕) เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ๖) เป็นการเรียนรู้ทั้งดา้นกวา้งและดา้นลึก  ๗)  เป็นการ
เรียนรู้ท่ีมีการตรวจสอบและทบทวนความรู้อยูต่ลอดเวลา  ๘) เป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ๙)  เป็นการเรียนรู้ท่ีมี
ขั้นตอนตามล าดบันบัตั้งแต่สะสมขอ้มูล ฝึกฝนทดลอง  ตรวจสอบทบทวน  และน าไปใชป้ระโยชน์   

 การเรียนรู้จากพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เน้น “การมี
ความรู้คู่    คุณธรรม”  “การบูรณาการความรู้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์”  การศึกษาเพื่อให้
เกิดความฉลาดรู้ ไดแ้ก่ การศึกษาใหค้รบถว้นทุกแง่มุมดว้ยใจอนัปราศจากอคติร่วมกบั
การ ลงมือปฏิบติั  “ความมีวินยั ความพากเพียร  ความตั้งใจและความมีวิจารณญาณใน
การศึกษา” ร่วมกบั“ความมีส่วนร่วมของสังคม และชุมชนในการจดัการเรียนรู้” ซ่ึง
เป็นสาระส าคญัของ หลักการจดัการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

 การเรียนรู้จากบทพระราชนิพนธ์   “ติโต” “นายอินทร์ผูปิ้ด
ทองหลงัพระ”    “พระมหาชนก” แสดง “ความตั้งใจมัน่คง” “ความ
เสียสละ” “การเรียนรู้ดว้ยตนเองจนสามารถใชป้ระโยชน์ได้” “ความ
เพียร” และ “การเลือกให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์”  โดยเฉพาะพระ
มหาชนกทรงพระราชทานพรแก่ผูอ่้าน ๓ ประการคือ ขอจงมีความ
เพียรท่ีบริสุทธ์ิ  ปัญญาท่ีเฉียบแหลม ก าลังกายท่ีสมบูรณ์ อนัเป็น
คุณลกัษณะของผูไ้ดรั้บการศึกษาท่ีดี  

 การเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ   สะทอ้นแนวพระราชด าริเก่ียวกบัการศึกษา ดงัน้ี ๑. การศึกษาเพื่อ
พฒันาสุขภาพอนามยั ๒)การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้งในระบบโรงเรียน  ทุนการศึกษา  ๓) การศึกษา
นอกรูปแบบการศึกษานอกระบบ : มูลนิธิสายใจไทย  โรงเรียนพระดาบส  ๔) การศึกษาตามอธัยาศยั : โครงการ
ส่วนพระองค ์ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ศูนยศึ์กษาการพฒันา 

 การเรียนรู้จากโครงการวิจยัและพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สะท้อนรูปแบบการเรียนรู้ใน
ลกัษณะการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Problem based learning) ดว้ยการท่ีผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิง
ท่ีจะเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และการใชท้รัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างองคแ์ห่งความรู้ โดยใช ้ขั้นตอนส าคญั 
๓ ขั้นตอน คือ  “ คน้ให้พบ ” (ปัญหา)  “ทดลองให้ได ้” (วิธีการแกปั้ญหา) และ “สาธิตให้เห็น” (สามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง)  ผลท่ีได ้คือ ความรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 



๓ 

 

 คณะผูว้จิยัไดส้รุปคุณสมบติัของผูเ้รียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ  ๘ ประการ ไดแ้ก่   
๑)  มีความอยากรู้   ๒. มีความตั้งใจจริง มุ่งมัน่ท่ีจะรู้   ๓.  มีการเตรียมตวัท่ีดี   ๔.  มีอิทธิบาท ๔ ไดแ้ก่ ฉนัทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมงัสา    ๕. มีความรักเรียน  ๖. มีความสุขใจในการเรียนรู้  ๗. มีจิตใจเป็นกลาง  และ ๘, รู้จกัการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

“ฉลาดรู้” รูปแบบการเรียนรู้ จากรอยพระยคุลบาท 

...การศึกษาหาความรู้จึงส าคัญตรงท่ีว่าต้องศึกษาเพ่ือให้เกิด  “ความฉลาดรู้ ”  คือ   
รู้แล้วสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ    ไม่เป็นพิษและโทษ… 

๒๒   มิถนุายน   ๒๕๒๔ 

 ผลการศึกษา ไดรู้ปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”  มีหลกัการ  จุดมุ่งหมาย   ยุทธศาสตร์และแนวทางการจดั
ประสบการณ์ ดงัน้ี 

 หลกัการ   การเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”  เป็นการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั    เป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปัญญา    คุณธรรม และทกัษะการใชชี้วติ  สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง    เต็ม
ศกัยภาพ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม    สร้างเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างตนเองกบั
สังคมและ     ธรรมชาติแวดลอ้ม  อีกทั้ง  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีครอบครัว  ครู  ชุมชน และทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
เป็นเคร่ืองสนบัสนุน 

 จุดมุ่งหมาย  เพื่อให ้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความหมายและมีเป้าหมาย สามารถพฒันาวิธีการเรียนรู้โดย
การเรียนรู้จากความรู้    ความคิดของผูอ่ื้น จากการคิดใคร่ครวญดว้ยตนเอง และจากการปฏิบติัฝึกฝนจนช านาญมี
ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีรู้จริง  รู้แจง้  รู้ลึกซ้ึง และเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มีวิธีน าความรู้ไปใช้ โดยรู้จกั
ตนเอง รู้จกัการผสมผสานหลกัวชิา  น าความรู้ไปใช ้อยา่งมีปัญญา เพื่อพฒันาชีวติและสังคม และมีพฒันาการ
อยา่งสมดุลทั้งคุณลกัษณะทางกาย  ปัญญา  คุณธรรม และทกัษะการใชชี้วติ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดประสบการณ์   องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้”  มี  ๔ 
องคป์ระกอบ  คือ   ๑)    มุ่งมัน่ดว้ยศรัทธา   ๒) ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม  ๓) น าไปใช้อย่างฉลาด  และ ๔) ไม่
ประมาทหมัน่ตรวจสอบพฒันา  แต่ละองค์ประกอบไดอ้ธิบายความหมายและแนวการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ดงัน้ี 



๔ 

 

องคป์ระกอบท่ี ๑  มุ่งมัน่ดว้ยศรัทธา  หมายถึง  ความตั้งใจจริงท่ีจะศึกษา  หาความรู้   โดยมีศรัทธา 
ท่ีถูกตอ้ง  เก้ือกลู ส่งเสริม ศรัทธาท่ีถูกตอ้งนั้น  เกิดจากความเพง่พินิจพิจารณา ดว้ยใจท่ีเป็นกลางหนกัแน่น 
สมบูรณ์ดว้ยเหตุผล      มีแนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความมุ่งมัน่ดว้ยศรัทธา ดงัน้ี  ท าให้
ผูเ้รียนรู้จกัตนและสภาพแวดลอ้มของตนอยา่งถ่องแท ้  สร้างความตระหนกัในปัญหา  สร้างความตระหนกัใน
คุณค่าของส่ิงท่ีจะเรียน  และก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้  

 องคป์ระกอบท่ี ๒   ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม   หมายถึง  การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง  ทั้งดา้นวิชาความรู้
และคุณธรรม   ใหเ้กิดความรู้จริง  เรียนรู้ดว้ยจิตใจท่ีตั้งมัน่เป็นปรกติ เท่ียงตรง และเป็นกลาง  รวมทั้งตอ้งศึกษา
ให้เห็นจริงและแจ่มแจ้ง  แนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม   คือ 
สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ใน ๓ ลักษณะคือ  เรียนรู้จากความรู้ความคิดของผูอ่ื้น  เรียนรู้จากการขบคิด
พิจารณาดว้ยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบติั 

 องคป์ระกอบท่ี ๓   น าไปใชอ้ยา่งฉลาด หมายถึง การใชส้ติปัญญาประยุกตค์วามรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติั
ไปใชอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยความซ่ือตรง บริสุทธ์ิใจ และมีความรับผิดชอบต่อหลกัวิชาและส่วนรวม    โดยมุ่งให้
เกิดประโยชน์เก้ือกลูต่อตนและสังคม แนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการน าไปใชอ้ยา่งฉลาด คือ 
การศึกษาวิเคราะห์/วินิจฉัยปัญหาความตอ้งการของตนและสังคม   การพิจารณาทบทวนความรู้ท่ีจะน ามาใช้
แกปั้ญหาหรือพฒันา  การพิจารณาเลือกหรือปรับใช้ความรู้  การพิจารณาทบทวนผลของการน าความรู้มาใช้  
และใชค้วามพากเพียรพยายาม อดทน หนกัแน่นต่อการน าความรู้ไปใช ้

 องค์ประกอบท่ี ๔   ไม่ประมาทหมัน่ตรวจสอบพฒันา    หมายถึง   ความไม่ไวว้างใจในความรู้ว่า
สมบูรณ์พร้อม ไม่เปล่ียนแปลง  ตอ้งหมัน่ทบทวน ตรวจสอบ     ปรับปรุง และพฒันาความรู้ให้เหมาะสมกบั      
สภาพของตนและสังคม  แนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทหมัน่ตรวจสอบพฒันา 
คือ  ให้รู้จกัการประเมินความถูกตอ้งและเหมาะสมของความรู้  ทั้งดว้ยตนเองและโดยผูอ่ื้น  ให้หมัน่ประเมิน 
เพื่อทบทวนตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของความรู้อยู่เสมอ   และให้น าผลการประเมินความรู้มา
พิจารณา เพื่อรักษา ส่วนดีให ้คงไวแ้ละปรับปรุงส่วนบกพร่อง 

 โดยสรุป ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” นี ้สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานและสร้างงานต่าง ๆ ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ คือ ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ วิมังสา  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้
ได้เห็น น าสู่การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายหลายโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ให้รู้จักพึง่ตนเอง และใช้ชีวติอย่างพอเพยีง ตลอดมา 
  



๕ 

 

การน ายุทธศาสตร์“ฉลาดรู้” มาใช้สร้างครูมืออาชีพ 
คงตอ้งเร่ิมท าความเขา้ใจกบัค าวา่ “ครูมืออาชีพ”  ก่อน 
ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการศึกษาเล่าเรียนมาช้านาน  ประเทศไทยมีการสร้างและพฒันาครูอยา่ง

ต่อเน่ือง   การด าเนินการในระยะแรกของการผลิตครูคือการคดัคนระดบัหวักะทิท่ีหน่ึงของจงัหวดัมาเรียนครู แต่
นโยบายการศึกษาในระยะต่อมาเน้นการเร่งการจัดการศึกษาให้คนไทยมีความรู้อย่างน้อยในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี ๔  จึงมีการเร่งผลิตครู  และใหค้วามส าคญัถึงกบัตั้งวิทยาลยัครู ๓๖ แห่งทัว่ประเทศเพื่อรองรับ
การผลิตและการพฒันาครู และเพิ่มอีก ๔ แห่งหลงัจากนั้น  การเร่งผลิตครูจ านวนมากท าให้ความส าคญักบัการ
คดัคนเก่งมาเป็นครูลดนอ้ยลงเป็นล าดบั จนถึงระดบัท่ีมีการพูดกนัโดยทัว่ไปวา่ เรียนอะไรไม่ไดแ้ลว้ให้มาเรียน
ครู  ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพต ่าลงเป็นล าดบั  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นับว่า เป็นกฎหมายการศึกษาไทยฉบบัแรกของ
ประเทศ  ไดใ้ห้ความหมายของ "ครู" วา่ บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียน การสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน  และในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัน้ีไดว้างยทุธศาสตร์การพฒันาครู ดงัน้ี 

“ยุทธศาสตร์การด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง  มีการก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๗ ครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา มาตรา ๕๒ - ๕๗ ซ่ึงเป็นการผลิต และพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ และครบกระบวนการ” 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (๒๕๕๒) 
จากยทุธศาสตร์ดงักล่าว ประเทศไทยไดก้ าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานของครู โดย ส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และมาตรฐานวชิาชีพครูโดยคุรุสภา และ ดงัน้ี 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (๒๕๕๓) ไดก้ าหนดมาตรฐานการ
ประเมินการปฏิบติังานของครูท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จ านวน ๘ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. การก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการท่ีเป็นความคิด
รวบยอด หลกัการและความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๒.  การ ศึกษาวิ เคราะ ห์ข้อมู ล เ ป็นราย บุคคล  แล้วน าข้อมู ลมาใช้ ในการวางแผนการจัด  
การเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 

๓. การออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการ
ทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 



๖ 

 

๔. การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
๕.  การจัด เต รียมและใช้ ส่ื อให้ เหมาะสมกับ กิจกรรม  น า ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน  เทคโนโลย ี

ท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรียนรู้ 
๖. การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบั

พฒันาการของผูเ้รียน รวมทั้งการวางเง่ือนไขให้ผูเ้รียนประเมินความกา้วหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุง
และพฒันาตนเอง 

๗. การวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 

๘. การศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
คุรุสภา (๒๕๕๓) ไดก้ าหนดมาตรฐานวชิาชีพครู ๑๒ ประการ ดงัน้ี 

มาตรฐานที่ ๑  ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ หมายถึง การศึกษา
คน้ควา้เพื่อพฒันาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองคก์ารหรือ
หน่วยงาน หรือสมาคมจดัข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบติัการ เป็นตน้  ทั้งน้ี
ตอ้งมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน  

มาตรฐานที่ ๒  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน หมายถึง การเลือก
อยา่งชาญฉลาดดว้ยความรักและหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ครูตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั  

มาตรฐานที่ ๓  มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถของครูท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด ตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ โดย
วเิคราะห์ วนิิจฉยัปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ไดผ้ลดีกวา่เดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ  

มาตรฐานที ่๔ พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ
สร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์อง การเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๕  พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ 
ผลิต เลือกใช ้ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ จุดประสงค์
ของการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๖  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน หมายถึง การจดัการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความ รู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ดว้ยการ



๗ 

 

ปฏิบติัจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายไดด้ว้ยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพ
ถาวรติดตวัผูเ้รียน ตลอดไป  

มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปัจจยั และ การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด ดงัน้ี  

๑)  ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันาและเป้าหมายของการพฒันาผูเ้รียน  
๒) เทคนิค วิธีการ หรือ นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 

และขั้นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั้น ๆ  
๓)  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวธีิการท่ีก าหนดท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
๔) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  

มาตรฐานที่ ๘  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบติั
ในดา้นบุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูอยา่งสม ่าเสมอ ท่ีท า
ใหผู้เ้รียนเล่ือมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอยา่ง  

มาตรฐานที่  ๙  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การตระหนกัถึงความ-ส าคญั 
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบติั กิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และ ร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้น  

มาตรฐานที ่๑๐  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน หมายถึง การตระหนกัในความส าคญั รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบติั-งานเพื่อพฒันางานของ
สถานศึกษา ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ  

มาตรฐานที่ ๑๑  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การคน้หา สังเกต จดจ า และ
รวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะ สารสนเทศเก่ียวกบัวิชาชีพครู สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหาพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

มาตรฐานที่ ๑๒  สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยการน าปัญหาหรือความจ าเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน และ การจดักิจกรรมอ่ืน ๆ 
ในโรงเรียน มา ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึง ท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพฒันา ครูจ าเป็นตอ้งมองมุมต่าง ๆ 
ของปัญหา แลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน ครูจึงตอ้ง
เป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแกปั้ญหา มิไดต้อบสนอง



๘ 

 

ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถมองหกัมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่
ผลกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
                ความเป็นมืออาชีพของครู จึงควรท่ีจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัให้เกิดความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานของ
วชิาชีพครู ซ่ึงมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อครูทุกคน  
   ส่ิงท่ีครูมืออาชีพควรตระหนกัเป็นอยา่งยิง่ก็คือ “คุณภาพการสอน” ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีจะสร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคน ในระบบโรงเรียนตอ้งการครู
ท างานอย่างมืออาชีพ คือ เป็นผูมี้ความสามารถและประสบการณ์ในงานท่ีท า ท างานทุกคร้ัง จะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย   

สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (๒๕๕๒)  ไดก้ล่าวถึง ความเป็นมืออาชีพ มีองคป์ระกอบส าคญั ๓ ประการ คือ  
๑) มีความรู้อย่างแทจ้ริงในเร่ืองท่ีท า รู้หลกัวิชา รู้เหตุรู้ผล ท่ีมาท่ีไปของเร่ืองท่ีท าอยา่งรอบดา้น และ

สามารถคาดคะเนเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุผดิปกติเกิดข้ึน  
๒) มีความสามารถในการประยุกต์ น าความรู้ไปใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม ความสามารถน้ีจะเกิดข้ึนจาก

ประสบการณ์ ไหวพริบ ปฏิภาณ จนกลายเป็นความเช่ียวชาญพิเศษท่ีบุคลากรทัว่ไปไม่มี  
๓) มีความสามารถในการประสานสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ ส่ือสารท าความเขา้ใจไดดี้ มีการสนทนา

ท่ีสร้างสรรค ์รู้จกัอดทนอดกลั้น เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็น
ท่ีพอใจของผูรั้บบริการ  

สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (๒๕๕๒)  ไดเ้สนอสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูพนัธ์ใหม่ ไว้
ดงัน้ี 

๑) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง น่ายกยอ่ง มีความรู้เขม้ดา้นวชิาการ และมีภูมิปัญญาแทจ้ริง  
๒) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
๓) มีความคิดอ่านดี เป็นนกัคิด สามารถแสวงหาความรู้ และแกปั้ญหาได ้ 
๔) มีระบบ วางแผน และจดัการเก่ง  
๕) มีความสามารถท่ีจะจูงใจนกัเรียนและเพื่อนร่วมงานได ้ 
๖) เป็นผูมี้ความสามารถในการส่ือสารกบันกัเรียน เพื่อนร่วมงานและคนทัว่ไป รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ล 

ช้ีแจงใหเ้ขา้ใจและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  
๗) เป็นผูอ้ดทนต่อถอ้ยค า พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา ซกัถาม วพิากษว์จิารณ์ในขอ้เสนอแนะ อดทน

ฟังได ้ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว  
๘) เป็นผูก้ล่าวแถลงถอ้ยค าท่ีลึกซ้ึงได ้สามารถอธิบายเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้ 
๙) เป็นผูท่ี้ไม่ชกัน าในเร่ืองท่ีเหลวไหล ไม่สมควรหรือชกัจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย  



๙ 

 

๑๐) มีความสามารถท่ีจะเป็นผูน้ าคนอ่ืนได ้ 
ขอ้พึงปฏิบติัสู่ครูมืออาชีพ 
๑๑) สอนอยา่งประกนัคุณภาพเพื่อนกัเรียนอยา่งสุดก าลงัความสามารถ (PDCA)  
๑๒) แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนกบัเพื่อนร่วมงาน พี่ ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูป้กครอง นกัเรียน  
๑๓) พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยรับการสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชาและครูอาวโุส เขา้อบรมสัมมนา

และติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการอยูเ่สมอ  
๑๔) ใชว้จิยัในการเรียนการสอน  
๑๕) ท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
๑๖) ใหค้วามร่วมมือในกิจการของโรงเรียนและชุมชน  
วจิารณ์ พานิช (๒๕๕๒) ใหแ้นวคิดวา่ ครูท่ีสังคมตอ้งการไม่ใช่แค่คนท่ีมีความรู้ แต่ตอ้งการคนท่ีรักเด็ก 

เห็นคุณค่า สนุกและหลงใหลในการส่งเสริมให้เด็กขยายพนัธ์พืช “แกว้ ๓ ประการ” ในตนเอง ไดแ้ก่  ๑)   แรง
บนัดาลใจ     ๒) ฉนัทะและทกัษะในการเรียนรู้  และ ๓) ความคิดในเชิงคุณธรรม (morality)  โดยท าหน้าท่ีครู
เพื่อศิษย ์เพื่อช่วยใหศิ้ษยรู้์จกัตวัเอง คน้พบตวัเอง และไดแ้กว้ ๓ ประการท่ีงอกงาม ข้ึนจากภายในตนเอง  ซ่ึงเรา
จะตอ้งออกแบบการศึกษา  ออกแบบครู และออกแบบ  “ครูของครู” ใหม ่

กล่าวโดยสรุปวา่ ครูมืออาชีพ มีลกัษณะส าคญัอยา่งนอ้ย ๔ ประการ คือ 
๑) ครูมืออาชีพ รักนกัเรียน รักการสอนและรักการเรียนรู้ 
๒) ครูมืออาชีพหมัน่พฒันาตนเองและพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถท่ีทนัสมยัอยู่

เสมอ การพฒันาดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
๓) ครูมืออาชีพเป็นผู ้ท่ีสอนหนังสือดี และเก่ง นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จนสามารถใช้

กระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาตนเองใหเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
๔) ครูมืออาชีพเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการประเมินผลเพื่อใชใ้นการตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนและตนเอง

เพื่อการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพและน ามาใชป้รับการเรียนเปล่ียนการสอนใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เม่ือพิจารณา องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์ “ฉลาดรู้” มาพฒันาครูมืออาชีพ ผูเ้ขียนเสนอแนวทาง

ดงัน้ี  
ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” แนวทางการสร้างครูมืออาชีพ ครูมืออาชีพ 
องคป์ระกอบท่ี ๑                        
มุ่งมัน่ดว้ยศรัทธา   

การสร้างครู ต้องสามารถสร้างให้นักศึกษาครูมี
ความศรัทธาในวิชาชีพครู    เกิดความตระหนกัใน
คุณค่าของงานในวิชาชีพครูท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้

๑) ครูมืออาชีพ รักนกัเรียน รัก
การสอนและรักการเรียนรู้ 

 



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” แนวทางการสร้างครูมืออาชีพ ครูมืออาชีพ 
สามารถก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ทั้ งของ
ตนเองและของนกัเรียนท่ีมาเรียนรู้จากครู    

องคป์ระกอบท่ี ๒                     
ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม    

การสร้างครู ตอ้งใหรู้้จกัการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง  
ทั้งดา้นวชิาความรู้และคุณธรรม   ให้เกิดความรู้จริง  
เรียนรู้ด้วยจิตใจท่ีตั้งมัน่เป็นปรกติ เท่ียงตรง และ
เป็นกลาง  รวมทั้งต้องศึกษาให้เห็นจริงและแจ่ม
แจง้  การเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างน้อย ๓ ลกัษณะคือ  
เรียนรู้จากความรู้ความคิดของผูอ่ื้น  เรียนรู้จากการ
ขบคิดพิจารณาดว้ยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบติั   

๒) ครูมืออาชีพหมั่นพัฒนา
ตนเองและพฒันานกัเรียนให้มี
ค ว า ม รู้  มี ทั ก ษ ะ  มี
ความสามารถท่ีทันสมัยอยู่
เสมอ การพัฒนาดังกล่าวอยู่
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

องคป์ระกอบท่ี ๓                 
น าไปใชอ้ยา่งฉลาด 

การส ร้ างค รู  ต้อง มีวิ ธีการ ส่ ง เส ริมให้ค รูใช้
สติปัญญาประยุกต์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัไป
ใชอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยความซ่ือตรง บริสุทธ์ิใจ และ
มีความรับผิดชอบต่อหลกัวิชาและส่วนรวม    โดย
มุ่งให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลต่อตน  นักเรียน และ
สังคม โดยมีการศึกษาวเิคราะห์/วนิิจฉยัปัญหาความ
ตอ้งการของตนและสังคม   การพิจารณาทบทวน
ความรู้ท่ีจะน ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา  การ
พิจารณาเลือกหรือปรับใช้ความรู้  การพิจารณา
ทบทวนผลของการน าความรู้มาใช้  และใช้ความ
พากเพียรพยายาม อดทน หนักแน่นต่อการน า
ความรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการ
พฒันาผูเ้รียน 

๓) ครูมืออาชีพเป็นผู ้ท่ีสอน
หนังสือดี และเก่ง นักเรียน
เ รียน รู้อย่ าง มีความสุข จน
สามารถใชก้ระบวนการเรียนรู้
ในการพฒันาตนเองให้เรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

องคป์ระกอบท่ี ๔    
ไม่ประมาท  หมัน่
ตรวจสอบพฒันา 

การสร้างครู ต้องสร้างให้ครู เ ป็นผู ้ท่ี ความไม่
ไ ว้ว า ง ใ จ ใ น ค ว า ม รู้ ว่ า ส มบู ร ณ์ พ ร้ อ ม  ไ ม่
เป ล่ี ยนแปลง   ต้องหมั่นทบทวน ตรวจสอบ     
ปรับปรุง และพฒันาความรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพ
ของตน  นักเรียนและสังคม  โดยให้รู้จกัการ
ประเมินความถูกตอ้งและเหมาะสมของความรู้  ทั้ง

๔) ค รู มื ออ า ชีพ เ ป็นผู ้ ท่ี มี
ทกัษะในการประเมินผลเพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบความรู้
ของผูเ้รียนและตนเองเพื่อการ
พัฒน า ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ เ ต็ ม ต า ม
ศกัยภาพและน ามาใช้ปรับการ



๑๑ 

 

ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” แนวทางการสร้างครูมืออาชีพ ครูมืออาชีพ 
ด้วยตนเองและโดยผู ้อ่ืน  ให้หมั่นประเมิน เพื่อ
ทบทวนตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของ
ความรู้อยู่เสมอ   และให้น าผลการประเมินความรู้
มาพิจารณา เพื่อรักษา ส่วนดีให้ คงไวแ้ละปรับปรุง
ส่วนบกพร่อง 

เรียนเปล่ียนการสอนให้มีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 จากแนวทางดงักล่าว เสนอเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

           

          

           

           

            

      

               

       

        

         

         

            

     

ครูมืออาชีพรักนักเรียน 
รักการสอน และรักการ

เรียนรู้

ครูมืออาชีพหม่ันพฒันาตนเอง 
และพฒันานักเรียนให้ทนัสมัย

อย่างมีจรรยาบรรณ

ครูมืออาชีพ สอนดี และ
สอนเก่ง 

ครูมืออาชีพ มีทกั ะในการ
ตรวจสอบความรู้ของ ู้ เรียนและ
การสอนของตนมาปรับการเรียน
เปลีย่นการสอนอย่างต่อเน่ือง

 

แ นภาพ การใชย้ทุธศาสตร์ “ฉลาดรู้” ในการพฒันาครูมืออาชีพ 
 บทความท่ีน าเสนอน้ี ไดน้้อมน ารูปแบบการเรียนรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
“ครูของแผน่ดิน”  เป็นผลจากการศึกษาวิจยัรูปแบบการเรียนรู้ โดยถอดบทเรียนจากร่องรอยการเรียนรู้ตามรอย               
พระยุคลบาท ทั้ง การเรียนรู้จากพระราชจริยวตัร  การเรียนรู้จากพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท   การ
เรียนรู้จากบทพระราชนิพนธ์ การเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ   และการเรียนรู้จากโครงการวิจยัและพฒันา             
อนัเน่ือง มาจากพระราชด าริของพระองคท์่าน  มาน าเสนอแนวทางในการสร้างครูมืออาชีพ  เพื่อให้วิชาชีพน้ี ได้



๑๒ 

 

สร้างคนไทย เยาวชนไทย ให้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และเป็นก าลังส าคญัในการสร้างและพฒันา
สังคมไทยและประเทศชาติ  ถา้ประเทศไทยสามารถสร้างคนท่ีมีลกัษณะ “ฉลาดรู้” ตามท่ีพระองคท์่านปฏิบติัให้
เห็นเป็นแบบอยา่ง   ผูเ้ขียนเช่ือวา่  แนวทางน้ีจะเป็นพลงัส าคญัท่ีคนไทยจะร่วมกนัฟ้ืนสังคมให้มีความเป็นอยูท่ี่
สงบสุขมาชา้นานกลบัคืนมา  
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