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Teacher Characteristics
คุณลักษณะครูทีด่ี

วัตถุประสงค

1. เขาใจความหมาย “คุณลักษณะครูที่ด”ี

2. บอก “คุณลักษณะครูที่ด”ี ตามทัศนะตาง ๆ

3. วิเคราะห “คุณลักษณะครูที่ด”ี ในโรงเรียน
   เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

คุณลักษณะ

ลักษณะประจําตวัที่ช้ีใหเห็นถึงความดี 
ความงาม...

คุณลักษณะของครู   สุภรณ ประดับแกว, 2530

ลักษณะประจําตวัของบคุคลที่เปนครู หรือ
บุคคลที่จะมาประกอบวิชาชีพครู
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คุณลักษณะของครู   ยนต  ชุมจิต, 2537

ลักษณะที่เปนจดุเดนของครูที่แตกตางไปจาก
บุคคลที่ประกอบอาชีพอื่น

คุณลักษณะของคร ู นนัทนา วงษอนิทร, 2546

เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีชวยใหงานครู
บรรลุผลสําเร็จ

ศักรินทร  สุวรรณโรจน , 2546

… การพิจารณาเฉพาะความรู  ความสามารถนั้น อาจจะ
ทําใหขาดคุณลักษณะสําคัญของครูไป ....

กิติพนัธุ รุจิรกุล , 2539

… ครูตองเปนตัวอยางที่ดีในทุกรูปแบบ
ตองมีคุณธรรม จรยิธรรมมากกวาผูประกอบวิชาชีพอื่น ....
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อุมา  สุคนธมาน , 2547

"…ครูที่แทนั้น ตองเปนผูกระทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยนัและ
อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ตองหนักแนน
อดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวงัความประพฤติของตน
ใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจากความ
สะดวกสบาย และความสนุกสนานรืน่เรงิที่ไมสมควรแกเกียรติภมูิของ
ตน ตองตัง้ใจใหมั่นคงและแนวแน ตองซื่อสตัยรักษาความจรงิใจตอง
เมตตาหวงัดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอาํนาจอคติ
ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพนูสมบรูณขึ้น ทั้งในดานวิทยาการและ
ความฉลาดรอบรูในเหตุและผล…"

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2523

Henney & Mortenson, 2536

1) มีความรูในเนือ้หาวิชาที่สอน

2) สนใจในวิชาที่สอน

3) อธิบายเนือ้หาไดชัดเจน

4) เคารพความคดิเห็นของผูเรียน

5) เขาหาไดงาย
6) มีความสัมพันธที่ดีกบัผูเรียน

7) สามารถสรางบรรยากาศที่เอือ้ตอการเรยีนรู

8) มีการเตรยีมการสอนอยูเสมอ

9) มีทักษะการสอน และสามารถเลือกวิธีและ
   เทคนิคการสอนที่เหมาะสม

10) มีทักษะการใชและผลิตอุปกรณการสอน

11) สามารถจดักจิกรรมสงเสริมการเรียนการสอน

12) สงเสริมผูเรียนพัฒนาตนเอง



4

17) ชอบชวยเหลือผูเรียนทัง้ในและนอกหองเรียน

12) สงเสริมผูเรียนพัฒนาตนเอง

13 รูวิธีการวดัและประเมนิผล

14) มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัความแตกตาง
    ระหวางบุคคล

15) มีความยุติธรรม

16) มีความสนใจและอยากจะสอน

คุณลกัษณะครตูามความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑติ 
คณะศกึษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร, 2545

หลักสูตรเนื้อหาวิชาที่สอน
มีความสามารถในการถายทอดความรู ความดี 
ความแตกตางระหวางบุคคล 
เปนผูอํานวยความสะดวกใหนักเรยีน

1) ดานวิชาชีพ

แตงกายสุภาพเหมาะกับกาลเทศะ กิรยิามารยาท 
สุภาพเรยีบรอย เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ยุตธิรรม 
รับผิดชอบตอหนาที่ 

รักและศรทัธาในวิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจในงานของตน มี
ความสุขความพอใจในการปฏิบัติงาน มีอุดมการณในการ
ทํางาน มีความสํานึกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอศิษย 
ตอสังคม และแสดงออกอยางตอเนื่อง 

2) ดานบุคลิกภาพ

3) ดานเจตคติ

1) ดานวิชาชีพ

1) ดานบุคลิกภาพ

3) ดานเจตคติ

3) ดานวิชาชีพ

2) ดานบุคลิกภาพ

1) ดานเจตคติ

นิสิต

บัณฑิต
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คุณลักษณะครูในโรงเรียนแคทอลิก, 2550   ลักษณะที่ดีของครู ,คุรุสภา 2548

1. รอบรู

2. สอนดี

3. คุณธรรมจรยิธรรม

4. มุงมั่นพัฒนา
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สุพล  วังศิลป , 2536

•รักสนุก

•บุกไมเบื่อ

•เอ้ือวิชา

•กลายืนหยัด

•ถนัดกิจกรรม

•ทําอุปกรณ

•สอนการใช

•ใหหลักเกณฑ

•เปนปจจบุัน มีความยตุิธรรม รอยละ 3.3

กรุงเทพโพลล, 2551

ความทุมเท และเสียสละ รอยละ 29.3 

สามารถถายทอดใหเขาใจงายและนาสนใจ รอยละ 27.9

มีความรูดี มีการศึกษาสงู รอยละ 11.6

มีเมตตา ใหอภัยและใหโอกาสแกศิษย รอยละ 8.7

ใจกวาง รบัฟงความคิดเหน็ของศิษย รอยละ 7.9

ทันสมัย กาวทันโลกและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ รอยละ 5.3

มีศีลธรรมและความประพฤติสวนตัวดี รอยละ 5.1
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1. ใสใจดานการสอนและการดูแลนักเรียน
2. มีการวางเปาหมายและจุดประสงคการสอนแตละครั้งอยางชัดเจน
   และดําเนินการใหบรรลุผล
3. มีทักษะการจัดการเชิงบวกในหองเรียน
4. มีทักษะการจัดการหองเรียนทีดี
5. การสื่อสารกับพอแมผูปกครอง
6. มีความคาดหวังตอนักเรยีนสูง
7. มีความรูดานหลักสตูรและมาตรฐาน
8. มีความรูในเนือ้หาวิชาที่สอน
9. รักเด็กและรักการสอน
10. มีความเปนมิตรและความวางใจตอนกัเรียนสูง

ลักษณะของครูดี (Great Teacher) ของสหรัฐอเมริกา

1. มีทักษะในการอธิบาย
2. รักการพบปะผูคน
3. มีความกระตือรือรน
4. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
5. มีความเปนผูจัดการ โดยเฉพาะดานเวลา
6. มีทักษะการทํางานเปนทีมและความคิดริเริม่
7. สามารถรับความกดดนัไดดี
8. มีความอดทนและอารมณขัน
9. รักความยุติธรรม
10. สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได

ลักษณะของครูดี (Great Teacher) ของออสเตรเลีย

ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที ่21

อองจิต เมธยะประภาส, 2557
"E-Teacher"

1. Experience

มีประสบการณในการจดัการเรียนรูแบบใหม

•Facilitator ครูเปนผูอํานวยความสะดวก

•Guide/Coach ครูเปนผูแนะแนวทาง
•Co-learning/Co-investigator) ครูเปนผูรวมเรียน/ผูรวมศึกษา

ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที ่21

2. Extended
มีทักษะการแสวงหาความรู

3. Expended
มีความสามารถในการถายทอดหรือขยายความรูของตนสูนักเรียน
ผานสื่อเทคโนโลยีไดอยางมปีระสิทธภิาพ

4. Exploration
มีความสามารถในการเสาะหาและคดัเลือกเนือ้หาความรูหรือเนื้อหาที่
ทันสมัย เหมาะสมและเปนประโยชนตอผูเรียนผานทางสื่อเทคโนโลยี

5. Evaluation
เปนนักประเมนิที่ดี มีความบรสิุทธิ์และยตุิธรรม และสามารถใช
เทคโนโลยีในการประเมินผล
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ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที ่21

6. End-User
เปนผูที่ใชเทคโนโลยี (user) อยางคุมคา และใชไดอยางหลากหลาย

7. Enable
สามารถใชเทคโนโลยสีรางบทเรียน

8. Engagement
ตองรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันผานสื่อเทคโนโลยีจนพฒันา
เปนเครือขายความรวมมือ เชน เกิดชมุชนครบูน web

9. Efficient and Effective 
สามารถใชสื่อเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ในฐานะ
ที่เปนผูผลติความรู ผูกระจายความรู และผูใชความรู

1. เปนผูมีจติวิญญาณของความเปนครูและผูให
2. มีความรู ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู
3. มีทักษะการสื่อสาร
4. อํานวยความสะดวกในการเรียนรูที่มปีระสิทธภิาพ
5. ตื่นรู ทันสมัยทันเหตุการณ
6. ตามทนัเทคโนโลยีและขาวสาร
7. สรางแรงบนัดาลใจในการเรียนรูของผูเรียน
8. ใฝควาและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที ่21

พิณสุดา สริิธรงัศรี, 2557

9. เปนแบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรมและศลีธรรม
10. รูและเขาใจในอตัลักษณความเปนชนชาติไทยที่หลากหลาย
11. ภาคภูมใจในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
12. ยอมรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
13. มีความพรอมและปรับปรงุตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
    และประชาคมอาเซียน

ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที ่21

พิณสุดา สริิธรงัศรี, 2557

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคต

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรสัแสง, 2557
“C-Teacher"

1. Content

ครูตองมีความรูและทักษะในเรื่องที่สอนเปนอยางดี หากไมแมนในเรื่องท่ีสอน
หรือถายทอดแลว ก็ยากที่นักเรยีนจะมีความรูความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ

2. Computer (ICT) Integration

ครูตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรยีนการสอน 
เนื่องจากกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ใชเทคโนโลยีจะชวยกระตุนความสนใจ
ใหกับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมความรูและทักษะทีต่องการไดเปนอยางดี
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ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคต

3. Constructionist

ครูผูสอนตองเขาใจแนวคิดที่วา ผูเรียนสามารถสรางองคความรูขึน้เองไดจาก
ภายในตัวของผูเรียนเอง โดยเชื่อมโยงความรูเดิมที่มอียูภายในเขากับการได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งครูสามารถนาํแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดความรได

4. Connectivity 

ครูตองสามารถจัดกิจกรรมใหเชื่อมโยงระหวางผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับครู 
ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา และ
สถานศึกษากับชุมชน เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการเรยีนรูที่เปน
ประสบการณตรงใหกับนักเรียน

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคต

5. Collaboration

ครูผูสอนตองเขาใจแนวคิดที่วา ผูเรียนสามารถสรางองคความรูขึ้นเองไดจาก
ภายในตัวของผูเรียนเอง โดยเชื่อมโยงความรูเดิมที่มอียูภายในเขากับการได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งครูสามารถนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดความรได

6. Communication

ครูตองมีทักษะการสื่อสาร ท้ังการบรรยาย การยกตัวอยาง การเลือกใชสื่อ 
การนําเสนอสือ่ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการเรียนรู เพื่อ
ถายทอดความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคต

7. Creativity 

ในยุคสมัยหนาครูตองออกแบบสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรู จัด
สภาพแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มากกวาการเปนผู
ถายทอดความรูโดยตรงเพียงอยางเดียว

8. Caring 
ครูตองมีมุทิตาจติตอนักเรียน ตองแสดงออกถึงความรัก ความหวงใยอยาง
จริงใจตอนักเรียน เพื่อใหนักเรยีนเกิดความเชื่อใจ สงผลใหเกิดสภาพการ
เรียนรูตื่นตวัแบบผอนคลาย ซึ่งเปนสภาพที่นักเรียนจะเรยีนรูไดดีท่ีสุด

e-book.ram.edu/e-book/c/CU503/CU503-4.pdf

เอกสาร : สืบคน

https://educ105.wordpress.com/ลักษณะของครูที่ดี/

www.kruinter.com/file/79520140827174109-[kruinter.com].pdf

https://sites.google.com/site/gurukubu/nana-na-ru/khunlaksna-khru-ni-stwrrs-21

www.gotoknow.org › หนาแรก › อร วรรณดา › สมุด › การวัดและประเมินผล
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โจทย

1. แบงกลุมอภิปราย

2. กลุมละ 6 คน

3. คนหาคุณลักษณะของครู 
   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

4. นําเสนอ  รายกลุม 


