บทบาทครูในยุคปัจจุบัน
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คาว่า " ครู " เป็นคาที่เราคุ้นเคย
กันมาตลอด ครู คือ ผู้ที่ให้คาแนะนา เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทางการเรียน สาหรับผูเ้ รียน หรือ
นักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
รวมทั้งสถาบันการศึกษา รร.เหล่า สายวิทยาการ
และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ที่มีหน้าที่ให้
การฝึก – ศึกษาเกี่ยวกับวิชาความรู้ทางทหาร
วิชาการ หลักการคิด รวมถึงการปฏิบัติและ
แนวทางในการทางาน

บทบาทหน้าที่ของ ครู มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ ันสมัย มีความก้าวหน้า และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น ครูจึงจาเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนา
ตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป อีกทั้งต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาด้านทักษะวิทยาการให้ทันสมัย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการเรียน การสอนแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จาเป็นสาหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ไว้
น่าสนใจ 8 ประการคือ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หากไม่แม่นในเรื่องที่สอนหรือ
ถ่ายทอดแล้ว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ
Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับ
นักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้
และทักษะทีต่ ้องการได้เป็นอย่างดี
Constructionist ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองได้จาก
ภายในตัวของผู้เรียนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึง่ ครูสามารถนาแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และทักษะที่ต้องการได้
Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครู
ภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็ นทีม การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะที่สาคัญอื่น ๆ
Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ
การนาเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
Creativity ในยุคสมัยหน้าครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม ให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเพียงอย่างเดียว
Caring ครูต้องมีมุทติ าจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็น
สภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด

ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการนาเทคโนโลยีมาช่วยการ
จัดการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ e – learning แต่อาจเป็น
รูปแบบที่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่คุ้นเคย ไม่ชานาญ โดยเฉพาะในสถานศึกษา รร.
เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ.

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบ e–
learning ในสถานศึกษาและ รร.เหล่า สายวิทยาการ
และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. มีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน/ ผู้เข้ารับการศึกษา และ
สถาบันการศึกษา
สถานศึกษาจึงจาเป็นต้องมีการจัดการที่เป็น
ระบบและครบในทุกมิติโดยเฉพาะในมิติของครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ มีการพูดถึงหรือกล่าวถึง
น้อยที่สุดแต่สาคัญที่สดุ

การจะเปลี่ยนแปลงครูคนหนึ่งจากระบบการเรียนการสอนแบบเดิมให้เข้าสู่การเรียนการ
สอนแบบ e–learning นั้นต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะครูทหาร
ดังนั้นสถานศึกษา รร.เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ต้องมีการ
เตรียมความพร้อม ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของตนเองให้พร้อมเป็นลาดับแรก
ในการเป็น e – teacher เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบ e–learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
e – teacher อาจเป็นคาใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย เรามาทาความรู้จักกันก่อน คาว่า e – teacher
ก็คือครูในยุคอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

บทบาทของ e – teacher ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ครูทาหน้าที่ วางแผน ออกแบบ ดาเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ รวมทั้งจัดการประเมินผลอย่างชัดเจนได้มาตรฐาน
ส่วนที่ 2 ครูเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อในการ
จัดการเรียนรู้
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ลักษณะของ e – teacher สรุปได้ 9 ประการ ดังนี้
1. Experience ครูควรสร้างสรรค์และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Internet
2. Extended
ครูควรค้นหาความรู้ตลอดเวลา มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้า
หาความรู้ด้วยเทคโนโลยี
3. Expanded
ครูควรขยายผลความรู้ เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ชุมชนโดยรวม
4. Exploration ครูควรค้นคว้าและเลือกเนื้อหาสาระ เอกสารหลักฐานอ้างอิง ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5. Evaluation
ครูควรเป็นนักประเมินที่ดี มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผล และให้
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน เพราะไม่ใช่ทุกเทคโนโลยีจะใช้ได้กับการเรียนทุก
รูปแบบ
6. End – User ครูควรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายและสามารถเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี
เช่น สามารถ Browse ไป Web Site ได้ เป็นต้น
7. Enabler
ครูควรสามารถนาเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ มาใช้ในการสร้างบทเรียน สื่อ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น
8. Engagement เป็นลักษณะครูที่ให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ
9. Efficient and Effective ครูที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว
เป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และผู้ใช้ความรู้ จาก e 8 ข้อข้างต้น
การปรับบทบาทและพัฒนาครูให้เป็น e – teacher อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีความจาเป็นอย่างยิง่
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเป็นกลไกสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ

ดังนั้นการทาครู ให้เป็น e - teacher ไม่จาเป็นต้องต้องหมายถึงครูคนเดียว แต่อาจเป็น
การทางานเป็นทีมระหว่างครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาศัยศักยภาพของแต่ละคนมา
ร่วมกันทางาน โดยแต่ละคนในทีมเป็น e - teacher ทั้งนั้น เพียงแต่คนก็แสดงบทบาทในส่วนของ
ตนเองที่แตกต่างกัน ทีมอาจจะประกอบไปด้วยสมาชิก 2 – 4 คน ก็เพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอน
แบบ
e – learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาจะต้องวิเคราะห์ว่าในการจัดการเรียนการสอนครู อาจารย์ ขาดองค์ประกอบ
ในเรื่องใดบ้าง เช่นขาดความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี สถานศึกษาก็จาเป็นต้องเพิ่มเติมในส่วนนี้
มิใช่จัดการอบรม e - teacher ให้ครูแต่ละคนไปดาเนินการกันเอง
เอกสารอ้างอิง
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