
เทคนิคความเปนครูสําหรับนักศึกษา

Gen Z และกลุมผูเรียนอื่น (LifeLong Learning)

มิติความเปนครูสูอาจารยมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นทัต อัศภาภรณ



พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

• แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

• และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553



ขาราชการครู

คณาจารย

บุคลากร

ทางการศึกษา

ผูที่ประกอบวิชาชีพซึง่ทาํหนาทีห่ลกัทางดานการเรียน

การสอนและสงเสรมิการเรยีนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ตาง ๆ ในสถานศึกษาของรฐั

บุคลากรซึ่งทําหนาทีห่ลกัทางดานการสอนและการ

วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปรญิญา

ของรัฐ

ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษา รวมทั้ง

ผูสนับสนุนการศกึษา



ตามความหมายในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ไดบัญญัติความหมายของคําวา “ครู” 

หมายถึง 

บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการ

สอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนดวยวิธีการตางๆ ใน

สถานศึกษาท้ังรัฐและเอกชน



ความหมายของ “อาจารย”

ผูทําหนาท่ีสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษา ซ่ึง

ตองเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ตองมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ (2560)

ราชบัญทิต



คุณลักษณะที่ดีของครู
หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ช้ีใหเห็นความดีหรือ

ลักษณะที่ดีของครูและเปนลักษณะที่ตองการของสังคม



“ครูที่ดี / อาจารยที่ดี”

เน่ืองจากครู ถูกคาดหวังใหมีแบบอยางที่ดีแกศิษย 

ดังน้ันการเปนครูหรืออาจารยจําเปนตองมีการพัฒนา

ตนเองเสมอ 



ลักษณะครูดี 3 ประการ

1. Ability View (ดานความสามารถ)

2. Personality View (ดานบุคลิกภาพ)

3. Teacher-Student Relationship

(ดานความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน)



Ability View (ดา้นความสามารถ)

• มทีกัษะ ความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัการ
สอน

• มทีกัษะการสือ่สารทีจ่ําเป็นสําหรบัผูเ้รยีน
• มคีวามชดัเจนในการส ัง่การ และการสอน



Personality View (ดา้นบคุลกิภาพ)

• มบีคุลกิภาพทีม่คีวามสมดลุท ัง้กายและใจ
• ใจด ี และมคีวามกระตอืรอืรน้
• เป็นมติร  คอยดแูลใหค้วามชว่ยเหลอื
• ไมน่า่เบือ่   สภุาพ



Teacher-Student Relationship
(ดา้นความสมัพนัธท์ ีด่กีบัผูเ้รยีน)

• ดแูลและเอาใจใสผู่เ้รยีนทีม่ปีญัหาและ
เขา้ใจความแตกตา่งของผูเ้รยีนแตล่ะคน

• สรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีน



"การศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่งของมนุษย คนเราเมื่อเกิดมา

ก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเปนความรูเบื้องตน เมื่อ

เจริญเติบโตขึ้น ก็เปนหนาท่ีของครูและอาจารยสั่งสอนใหไดรับ

วิชาความรูสูงและอบรมจิตใจใหถึงพรอมดวยคุณธรรม เพื่อจะได

เปนพลเมืองดีของชาติสืบตอไป"

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๐๕



คุณลักษณะของครูที่ดี

กัลยามิตรธรรม 7 ประการ

1. ปโย  นารัก คือ ความใจดี มีเมตตา กรุณา ใสใจใน

ประโยชนของศิษย เขาอก เขาใจ สรางความรูสึกเปนกันเอง 

ชวนใหเด็กอยากเขาไปปรึกษาไตถาม

2. ครุ  นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ยึดมั่นถือ

หลักการเปนสําคัญ และมีความประพฤติที่เหมาะสม ทําให

รูสึกอบอุนใจ มั่นใจ เปนที่พึ่งไดและปลอดภัย



3. ภาวนีโย  นายกยอง ในฐานะที่เปนครูที่บุคคลที่ทรงคุณ 

คือ ความรู และทรงภูมิปญญาอยางแทจริง

4. วัตตา จ รูจักพูดใหเหตุผล คือ มีความรูจริง มีจิตวิทยา

ในการพูด รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไหรควรพูดอะไร อยางไร 

คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือนเปนที่ปรึกษาที่ดี



5. วจนักขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมจะรับฟง

คําปรึกษา ซักถาม แมจุกจิกตลอดจนคําลวงเกิน และคํา

ตักเตือน วิพากษ วิจารณตาง ๆ อดทนฟงไดไมเสียอารมณ

6. คัมภีรัญจ กถัง กัตตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาว

ช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ที่ยุงยาก ซับซอน ลึกซึ้งใหเขาใจได และสอน

ศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป

7. โน จฎฐาเน นิโยชเย คือ ไมชักจูงช้ีนําศิษยไปในทางที่

เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหล ไมสมควร



อนัลงิคา่ง  กลางป่า นํามาหดั
สารพดั ฝึกได้ ดงัใจหมาย
เราเป็นครู ความรู ้ มมีากมาย
สอนลกูศษิย ์(เป็นคน) ดไีมไ่ด้ ก็อายลงิ

พระดษุฎ ี เมธคีโุร
วดัทุง่ไผ ่จ.ชุมพร ส.ค. 2546



รปูลกัษณ ์(Appearance)

ศาสตราจารยส์มุน  อมรววิฒัน์

รปูลกัษณข์องคร ูไดแ้ก ่P- A- C- I- F- I- C

PACIFIC
“ความสงบหากแตแ่ฝงความลํา้ลกึและพลงัทีเ่ป่ียมลน้”

ลกัษณะภายนอกทีม่องเห็นวา่เป็นครทู ีพ่งึประสงค์



1.  Pleasant สดชืน่ แจม่ใส สะอาดตา 
2. Alert ตืน่ตวั หนกัเอาเบาสู ้
3. Confident ม ัน่ใจในตนเอง 
4.  Well Informed รอบรูไ้ดอ้า่นมากฟงัมาก หรอืพหสูตู
5. Friendly เป็นกลัยาณมติร 
6.  Intelligent, Clever ฉลาด 
7.  Courteous สภุาพ

รปูลกัษณข์องคร ูไดแ้ก ่P- A- C- I- F- I- C



เป็นครู

เพยีงแต่สอนน้ันไซร้ไม่ลาํบาก

เป็นครูน่ีสิยากเป็นหนักหนา

เพราะต้องใช้ศิลปวทิยา

อกีมคีวามเมตตาอยู่ในใจ

ม.ล.ป่ิน  มาลากลุ  ณ อยุธยา



คุณลักษณะที่พึงประสงคของอาจารยในมหาวิทยาลัย

1. ความสามารถในดานการสอน 

2. ดานบุคลิกภาพ

3. คุณธรรม จริยธรรม

4. การใหคําปรึกษา

(สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553) 



1. ความสามารถในดานการสอน

• นําประสบการณตางๆ มาใช

ประกอบการสอน 

• ใชสื่อการสอน 

• มีทักษะในการสื่อสาร

• สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู

และปฏิบัติงานดวยตนเอง 

• วัดและประเมินผลการเรียน 

• มีความรู ความสามารถ

และทักษะในการจัดการเรียน

การสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  

• การเตรยีมการสอน 

• ชี้แจงกระบวนวิชา  

• จัดกิจกรรมการเรียนท่ี

สอดคลองกับจุดประสงคและ

เนื้อหาวิชา



2. ดานบุคลิกภาพ

• มีความกระตือรือรน  

• ดูแลเอาใจใสนักศึกษา 

• แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ

• ชวยเหลืองาน 

• รวมมือในการอบรมสั่งสอน

นักศึกษากับเพื่อนอาจารย

อ่ืนๆ ได 

• การวางตัว 

• การแตงกาย 

• ความเปนกันเองกับนักศึกษา  

• การมีสุขภาพท่ีดี 

• มีความมั่นคงทางอารมณ  

• มีอารมณขัน



3.  คุณธรรม จริยธรรม

• กลาวตักเตือนนักศึกษาท่ีมี

ความประพฤติไมเหมาะสม  

• ไมลงโทษนักศึกษาเกินกวา

เหตุ  

• ไมใชเวลาในการสอนไปทํา

กิจกรรมอ่ืนๆ 

• มีความยุติธรรมกับนักศึกษา 

• มีความรับผิดชอบ

• มีความขยัน

• มีวินัยในตนเอง 

• มีความรักศรัทธาในอาชีพ

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

• มีความประพฤติท่ีดี 

• มีความซ่ือสัตย 



4.  การใหคําปรึกษา

• การลงทะเบียน 

• ปญหาดานอาชีพ 

• ติดตามผลนักศึกษาหลังจาก

ไดรับคาํปรึกษาไปแลว  

• มีหลักจิตวิทยาในการให

คําปรึกษา 

• กําหนดใหนักศึกษาเขาพบ

เพื่อขอคําปรึกษาอยาง

สม่ําเสมอ 

• ใหขอมูลและคําปรึกษาแก

นักศึกษา  

• การวางแผนการเรียน  

• วิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

• ใหคําปรึกษาปญหาตางๆ ท้ัง

ดานวิชาการ สวนตัวและสังคม

• ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับ

การเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษา    



อาจารยในมหาวิทยาลัยจึงเปนผูที่มีสวนสําคัญใน

การผลิตบัณฑิตของชาติ อาจารยจึงตองมีบทบาทในการ

เปนผูสอนทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาทักษะทาง

สังคม การใหคําปรึกษาตางๆ การสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอน และการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี



จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
แบบแผนท่ีสังคมทางวิชาชีพกําหนดขึ้น เพื่อควบคุมการ

ปฏิบัติตนของสมาชิกในวิชาชีพนั้นๆ ใหประพฤติและปฏิบัตท่ีิ

ควรปฏิบัติ



ขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

“จรรยาบรรณของวิชาชีพคร”ู   

เปนขอกําหนดท่ีเปนแบบแผนในการประพฤติตน ท่ีครู-

อาจารยตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ

ชื่อเสียง  ใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม  อัน

จะนํามาซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ



1. จรรยาบรรณตอตนเอง
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ

5. จรรยาบรรณตอสังคม

3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ

4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ

ขอบังคับคุรุสภา

วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556



3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ

รัก เมตตา 

เอาใจใส 

ชวยเหลือ

สงเสริม

ใหกําลังใจ

-ศิษย

-ผูรับบริการ



การเรียนรู 

ทักษะ

นิสัยที่ถูกตอง   
ดีงาม

สงเสริม

ตามบทบาทหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ 

ดวยความบริสุทธิ์ใจ



ความจริงใจ เสมอภาค 

ไมเรียกรับผลประโยชน ไมยอมรับผลประโยชน

การใหบริการ



















1. จรรยาบรรณตอตนเอง

2. จรรยาบรรณตอวิชาชพี

5. จรรยาบรรณตอสังคม

4. จรรยาบรรณตอผูรวม  

ประกอบวิชาชีพ

จริยธรรมผูปฏิบัติงาน/อาจารย มช.จรรยาบรรณครู

1. จริยธรรมตอตนเอง วิชาชีพและการ

ปฏิบัติงาน

2. จริยธรรมตอหนวยงาน

3. จริยธรรมตอผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน

4. จริยธรรมตอนักศึกษา ผูรับผิดชอบ 

ประชาชนและสงัคม

5. จริยธรรมของคณาจารย

3. จรรยาบรรณตอ

ผูรับบริการ



“ผูที่เปนครูอาจารยนัน้ ใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ และทางการ

สอนเทานั้นก็หาไม จะตองรูจักอบรมเด็กทั้งในดานศลีธรรมจรรยา และ

วัฒนธรรม รวมทั้งใหมีความสํานึกรับผดิชอบในหนาที่ และในฐานะที่จะ

เปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไปขางหนา การใหความรูหรือที่เรียกวาการ

สอนนั้นตางกับการอบรม  การสอน คือ การใหความรูแกผูเรยีน สวนการ

อบรม เปนการฝกจิตใจของผูเรยีนใหซมึซาบจนติดเปนนสิัย”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

15 ธันวาคม 2503



สเุทพ  ธรรมะตระกลู (2555) วจิารณ ์ พานชิ 
(2556) วนัวสิาข ์ เคน (2556) 
ไดก้ลา่วถงึครใูนศตวรรษ ที ่21

....”ตอ้งเปลีย่นบทบาทจากผูถ้า่ยทอดความรู ้
เป็นผูอ้าํนวยความรู ้ เปลีย่นวธิกีารสอนของครจูาก
บรรยายหนา้ช ัน้  หรอืเป็นครสูอนไปเป็นครฝึูก”...



ศ.ดร.ไพฑรูย ์สนิลารตัน์
แนวทางในการพฒันาทกัษะครไูทยในศตวรรษที ่21
ประกอบดว้ยทกัษะ 7 ดา้น ไดแ้ก่
1. ทกัษะในการต ัง้คาํถาม เพือ่ชว่ยใหศ้ษิยก์าํหนดรูเ้ป้าหมาย

และคดิไดด้ว้ยตนเอง
2. ทกัษะทีส่อนใหเ้ด็กหาความรูไ้ดด้ว้ยตวัเองและ

ดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ
3. ทกัษะในการคดัเลอืกความรูต้ามสภาพแวดลอ้มจรงิ
4. ทกัษะในการสรา้งความรู ้ใชเ้กณฑก์ารทดสอบและ 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง เพือ่ทาํใหศ้ษิยเ์กดิความเขา้ใจ
อยา่งชดัแจง้

5. ทกัษะใหศ้ษิยค์ดิเป็น หรอืตกผลกึทางความคดิ
6. ทกัษะในการประยกุตใ์ชแ้ละ
7. ทกัษะในการประเมนิผล



เป็นผ ูเ้รชีีวิต



Experience ประสบการณใ์นการจดัการเรยีนแบบใหม ่
"ครใูนยคุศตวรรษที ่21 ตอ้งมลีกัษณะ E - Teacher"

Extended

Expended

Exploration

Evaluation

End - User

Enabler

Engagement

มคีน้หา/แสวงหาความรู-้ดว้ยเทคโนโลยี

สามารถในการถา่ยทอด/ขยายความรูข้องตนสู่
นกัเรยีนผา่นสือ่เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
คน้ควา้/เสาะหา/เลอืกความรูผ้า่นทางเทคโนโลยี

นกัประเมนิทีด่ ีมคีวามยตุธิรรม / ใชเ้ทคโนโลยี
เป็นผูท้ ีใ่ชเ้ทคโนโลย(ีuser) อยา่งคุม้คา่ 
และใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีรา้งบทเรยีน/สือ่ตา่งๆ

ใหค้วามรว่นมอื/แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ ึง่กนัผา่นสือ่
เทคโนโลยจีนพฒันาเป็นเครอืขา่ยความรว่มมอื

Efficient and 
Effective

ใชส้ ือ่เทคโนโลยอียา่งมปีระสทิธภิาพ ในฐานะที่
เป็นผูผ้ลติความรูผู้ก้ระจายความรูแ้ละผูใ้ชค้วามรู ้



ครูที่เปน “ครูมืออาชีพ” หรือ “อาจารยมืออาชีพ” 
หมายถึง บุคคลที่เปนครูดวยใจรัก มีความรู 

ความสามารถ และความพรอมในทุกดานที่จะเปนครู 
วางตัวดี ดํารงชีวิตอยางมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฎิบัติหนาที่ดวยจิตวิญญาณความ
เปนครูในการอบรมสั่งสอน ดูแล เอาใจใสศิษยอยางสุด
ความสามารถโดยไมรูจักเหน็ดเหน่ือย 



“ถาผูที่เปนครูประพฤติปฏิบัติทําหนาที่ตาม

คุณลักษณะที่กลาวมาครบถวนสมบูรณ ถือวาครูผูนั้น

เปนครูโดยจิตวิญญาณและถือวาเปนครูโดยแทจริง 

สมควรแกการยกยองวาเปนปูชนียบุคคล”
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