
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เอกสารหมายเลข ๑/๒๕๖๓ 

 



 
 

ค ำน ำ 

     เอกสารประกอบการอบรม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 25๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด            
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้ยึดถือแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒  มาเป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารฉบับนี้   

 
      เอกสารประกอบการอบรม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 25๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการอบรม 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอบรมในครั้งนี้  ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
                    ผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สำรบัญ 

 

เรื่อง  หน้ำ 
   
   หมวดที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๑ 
   หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน ๒๗ 
   หมวดที่ ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๕๘ 
   หมวดที่ ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ๖๕ 
   หมวดที่ ๕ ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล ๘๒ 
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เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วย 
ตามหลักสูตร หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมความพร้อยและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
 

 
หมวดที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๑๑ 
 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม 

  

  ค าว่า คุณธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า virtue จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ค าว่า คุณธรรม 
จริยธรรม มักจะใช้ควบคู่กันเสมอ ค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า “จริยธรรม” เป็นค าที่แยกกัน มีความหมาย 
แตกต่างกัน “คุณธรรม” แปลว่า ความดี มีประโยชน์ เป็นค าที่มีความหมายเป็น นามธรรม ส่วน  “จริย” 
แปลว่า กิริยาที่ควรประพฤติ  เป็นค าที่มีความหมายเป็นรูปธรรม ส่วนค าว่า “ธรรม” มีความหมาย หลาย
ประการ เช่น ความดี หลักค าสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค า ทั้งสองมารวมกันจะได้เป็นคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายต่างๆ ค าว่า คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกันมาก จึงมักมีผู้ใช้ ค า
สองค านี้ไปด้วยกันเป็นคุณธรรมและจริยธรรม แต่ค าสองค านี้มีความแตกต่างกัน 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้ความหมาย คุณธรรม ไว้ว่า หมายถึง 
สภาพความ คุณงามความดี  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประมวลจากการประชุมระดมความคิด สรุปได้ว่า 
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับ ประครองใจให้
เกลียดความชั่ว  กลัวบาป  ใฝุความดีและเป็นเครื่องกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตส านึกที่ดี 
มีความสงบ เย็นภายใน 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้ความหมาย จริยธรรม 
(ethics,behavior) ไว้ว่า จริย คือ กริยาที่ควรประพฤติ ความประพฤติ (canduct, manner. Habit) ใช้เป็น
ค าน าหน้าสมาส เช่น  
จริยศึกษา จริยา กิริยาที่ควรประพฤติ ความประพฤติ (conduct, behavior, morals) มักใช้เป็นค าหลัง 
สมาส เช่น ธรรมจริยา จริยธรรม คือ ศีลธรรม (ethics, ethical, behavior) ธรรมที่ข้อประพฤติปฏิบัติ กฎ 
ศีลธรรม 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่พึงประพฤติ ปฏิบัติ  
มีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคม เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักความสามัคคี เกิดความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการ  
ด ารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

ความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม 
  คุณธรรม จริยธรรม เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคนทุกคน คุณธรรมเป็น เรื่องนามธรรมเกี่ยวกับ
คนดีที่อยู่ภายในจิตใจ คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเราจาก  ภายใน เป็นสิ่งดีที่
แสดงออก ทางกาย วาจาหรือจิตใจ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม เป็นค าที่มีความเกี่ยวข้องกันใน ด้านคุณงาม ความ
ดี กล่าวคือ 
  จริยธรรม คือ ความประพฤติ ที่ถูกต้อง ดีงามทั้งกายและวาจา สมควรที่บุคคล  จะประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองและคนในสังคม รอบข้างมีความสงบสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของ การฝึก
นิสัยที่ดี โดยกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้สึกใน 



๑๒ 
 
ด้านดีอยู่จนเป็นนิสัยความประพฤติดีงามอย่างแท้จริง จะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา คือมี
คุณธรรมอยู่ในจิตใจหรืออาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมภายนอก  
  ส่วนคุณธรรม เป็นสภาพความงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเกี่ยวข้อง สัมพันธ์
กัน พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาทั้งทางกายและวาจานั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเป็นไปตามความรู้ สึก
นึกคิดทางจิตใจและสติป๎ญญา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาทั้ง 3 ด้านควบคู่ กันไป
คือ การพัฒนาด้านสติป๎ญญา ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม  ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของมนุษย์ทุกคน เป็นสิ่งส าคัญในสังคม ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมมี
คุณธรรม นโยบายสังคมของรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรม ในส่วนของภาคการศึกษาได้ก าหนดไว้ว่า จะเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึด 
คุณธรรมน าความรู้ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  คุณธรรมจริยธรรมจึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับสังคมไทยที่ต้องการทั้งคนดีและคนเก่ง 

องค์ประกอบของจริยธรรม  
 
  กรมวิชาการ ได้สรุปไว้ว่า จริยธรรมของบุคคลมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  
  1. ด้านความรู้ (moral reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม 
สามารถตัดสิน แยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด  
  2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา 
เลื่อมใส ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงาน  
  3. ด้านพฤติกรรม (moral conduct) คือ การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคล 
ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากอิทธิพลของทั้ง 2 องค์ประกอบข้างต้น 

ลักษณะทางจริยธรรม  

 

  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในสังคมของตนนั้นถือว่าการกระท า
ชนิดใดควร กระท าและการกระท าชนิดใดควรงดเว้น  
  ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง 
จริยธรรม ต่างๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากจะ
สอดคล้องกับ ค่านิยมของสังคมนั้น แต่บุคคลในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติต่างไปจากค่านิยมของสังคมก็ได้
ทัศนคติเชิง จริยธรรมนั้นจะรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้น ในช่วงเวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมได้ เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลให้เหตุผลในการเลือกที่จะไม่กระท าหรือเลือกที่จะกระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นั้น ๆ เหตุผลดังกล่าวจะช่วยให้ทราบเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการ
กระท าของบุคคล ซึ่งการกระท าบางอย่างอาจขัดกับความรู้สึกของบุคคลส่วนใหญ่  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและ
สถานการณ์เป็นล าดับ  
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เช่น การให้ทาน
การ เสียสละการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นต้น   ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นในสภาพที่บุคคลถูกยั่วยุให้
กระท าผิด กฎเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การโกง การกล่าวเท็จ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะไม่เกิดขึ้นในผู้ที่มี



๑๓ 
 
จริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่าจริยธรรมประเภทอ่ืน ๆ เพราะการ
กระท าในทางที่ดีและเลวของบุคคลย่อมส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ร้อนของสังคม                          
จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมทางจริยธรรม พอสรุปได้ว่า การที่บุคคลมีความรู้  ทัศนคติและเหตุผล                 
ทางจริยธรรมที่จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ถ้าบุคคลใดมีความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลทางจริยธรรมสูงก็จะ
ไม่ท าผิดกฎเกณฑ์ ซึ่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุข  

บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

 

   ป๎จจุบันคนไทยก าลังประสบป๎ญหาวิกฤตคุณธรรมและจริยธรรมลดลง ขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอยลง โดยเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมจาก ต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยัง
ขาดทักษะในด้าน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีหรือไม่ดีได้ 
ท าให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตส านึกสาธารณะ
ให้ความส าคัญกับส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงน าไปสู่ป๎ญหาต่างๆ 
ทางสังคม  นอกจากนี้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรม  
จริยธรรม มีการแสดงออกทางเพศอย่างเสรีมากขึ้น การเล่นการพนัน การสูบบุหรี่มากขึ้นน าไปสู่การติดยาเสพ
ติด การติดเหล้า เที่ยวกลางคืน และทะเลาะเบาะแว้งกัน สถาบันหลักทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ปลูกฝ๎งศีลธรรมให้ส านึกในคุณธรรม จริยธรรมและอบรมหล่อหลอมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีลดน้อยถอย
ลง สถาบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเข้มแข็งในการอบรม                  
สั่งสอน  และปลูกฝ๎งศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่ลูกหลานเริ่มเปราะบางลง   เนื่องจากวิถีชีวิตปรับเปลี่ยน
ไปต้องดิ้นรนทางเศรษฐกิจมากขึ้นส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอลง   ป๎ญหาการหย่าร้างเพ่ิมมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่มีผลให้ความ เชื่อศรัทธาในหลักศาสนาเสื่อมถอยลง การจัดการศึกษาใน
ป๎จจุบันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งก าหนดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ไว้ในมาตรา 6 กล่าวว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนที่มีสติป๎ญญาดี                 
มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดมุ่งหมายซึ่ งถือเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าในตนเอง เรียนดี มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได้บรรจุหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้เป็นอีกสาระหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมนี้เพ่ือให้  
ผู้เรียนเป็นเยาวชนไทยมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ท าหน้าที่ครู  
 
   คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพราะการกระท า
ของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่ออีกคนหนึ่ง   ดังนั้นหากคนในสังคมขาดคุณธรรมแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสังคมได้ ถ้าคนในสังคมโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้น าไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่และเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ครูต้องใส่ใจและ
น าไปใช้สู่การปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตและการท างาน   อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่
สังคมคาดหวังแต่ในเชิงวิชาการและพฤติกรรมสังคมของคนในสังคมไทยนั้นยังนับว่าเป็นป๎ญหาอยู่มาก  และครู
ที่ดีควรมีคุณลักษณะความเป็นผู้น าซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) คือ เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี  
    1.1 มีสุขภาพที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีท่วงท่ากิริยา รวมทั้งการแต่งกาย 
ที่สุภาพ เรียบร้อยดีงาม สะอาด และดูสง่างามสมฐานะ  
    1.2 มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่งาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และป๎ญญา กับทั้งมีกัลยาณมิตตธรรมคือมีคุณธรรมของคนดี  
    - เป็นผู้มีศรัทธา หมายถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธาบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา                  
ไม่ลุ่มหลงงมงายในที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง  
    - เป็นผู้มีศีล คือ ผู้ที่รู้จักส ารวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจาให้
เรียบร้อยดีงาม  ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน   
    - เป็นผู้มีสุตะคือผู้ได้เรียนรู้ทางวิชาการและได้ศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพดี   
    - เป็นผู้มีจาคะคือ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ไม่คับแคบ รู้จักเสียสละ  
    - เป็นผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยันหมั่นเพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือ
ในหน้าที่รับผิดชอบ  
    - เป็นผู้มีสติ คือ ผู้รู้จัก ยับยั้ง ชั่งใจ รู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนคิด พูด ท า 
    - เป็นผู้มีสมาธิ คือ ผู้มีจิตใจตั้งมั่น ข่มกิเลสนิวรณ์  
   - เป็นผู้มีป๎ญญา คือ ผู้ที่รอบรู้กองสังขาร ผู้รอบรู้สภาวธรรมที่ประกอบด้วยป๎จจัย 
ปรุงแต่ง(สังขาร) และที่ไม่ประกอบด้วยป๎จจัยปรุงแต่ง(วิสังขารคือพระนิพพาน) ผู้รู้แจ้งพระอริยสัจ 4 รวมเป็น
ผู้มีป๎ญญาอัน เห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิต ตามที่เป็นจริง  
   2. เป็นผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี 7 ประการ คือ  
   1) เป็นผู้น่ารัก(ปิโย) คือเป็นผู้มีจิตใจประกอบด้วยเมตากรุณาพรหมวิหาร  
   2) เป็นผู้น่าเคราพบูชา(ครุ) คือเป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นที่พ่ึงทางใจ  
   3) เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจ(ภาวนีโย)ด้วยว่า เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว 
ควรแก่การยอมรับและยกย่องนับถือ เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้  
   4) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ(วัตตา)รู้จักชี้แจง แนะน าให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ดี แจ่มแจ้ง เป็นที่ปรึกษาที่ดี  
   5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกิน วิพากษ์วิจารณ์ ซักถามหรือขอปรึกษาหารือ 
ขอให้ ค าแนะน าต่างๆ ได้ (วจนักขโม)  
   6) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
และตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา)  



๑๕ 
 
   7) ไม่ชักน าในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม(อบายมุข) 
หรือไปในทางท่ีเหลวไหล ไร้สาระหรือที่เป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน 

จริยธรรมส าหรับครู  

 

 ความหมายของจริยธรรม  
 
  จริยะ แปลว่า กิริยา ความประพฤติ การปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับมนุษย์เพ่ือให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์ ท่านพุทธทาสภิกขุ อธิบายไว้ว่า จริยธรรมหมายถึง
ตัวของกฎที่ต้องปฏิบัติ   
  ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลส าหรับใช้อธิบายกฎที่ต้อปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญาและเมื่อ
รวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่า จริยศึกษา  พจนานุกรม อธิบายว่าจริยธรรมมีความหมาย 2 นัยคือ  
  1. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (Idea) นั้น จริยธรรมแปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและควรท าและเป็นที่ยอมรับ  และบางพฤติกกรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปได้โดยความ
คิดเห็นของ แต่ละบุคคลและโดยความคิดเห็นของสังคม นอกจากนี้จริยธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการ
ด าเนินชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง  
  2. จริยธรรมเป็นระบบของลักษณะและคุณค่าที่เก่ียวพันกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเฉพาะกลุ่มคน  
  จริยธรรม แปลว่า สิ่งที่เป็นข้อประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือกฎ  ที่ควรปฏิบัติในทางที่ดี ที่ควร
กระท าเพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขในสังคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุธนั้นมีสองแบบคือ
เทศนาธรรมและเทศนาจริยะ   เทศนาธรรมหมายถึงการบอกหรือการอธิบายข้อความต่างๆ ว่าคืออะไร? เป็น
อย่างไร ? มีประโยชน์หรือเปูาประสงค์อย่างไร? ส่วนเทศนาจริยะคือการอบรมและการอธิบายสิ่งที่พึงกระท า
หรือบอกถึงพฤติปฏิบัติในทางที่ดี  
  คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องเดียวเกี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรมฝุายดีที่
อยู่ ภายในจิตใจของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่าจริยธรรมนั่นเอง  
 
หลักคุณธรรมท่ีครูควรยึดถือปฏิบัติ  
 
  1. ครูเป็นผู้มีหลักธรรมในการครองงานที่ดี ด้วยคุณธรรม คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่  
   1.1 ฉันทะ ความรักงาน คือจะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ และ
จะต้องเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน เพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท ากิจการงาน และ
มุ่งม่ันที่จะท างานในหน้าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ  
   1.2 วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความ
อดทนไม่ย่อท้อต่อ ความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึง
ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้  
   1.3 จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ที่ท างานได้ส าเร็จด้วยดีมี
ประสิทธิภาพจะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ท าและมุ่งกระท างานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส า เร็จ ไม่
ทอดทิ้งหรือวางธุระเสีย กลางคัน ไม่เป็นคนจับจด หรือท างานแบบท าๆ หยุดๆ  
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   1.4 วิมังสา ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ  สังเกตผลในการปฏิบัติงานของว่าด าเนิน
ไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลส าเร็จหรือมีความคืบหน้าไป ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม่เพียงไร มีอุปสรรคหรือป๎ญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างาน หรือวิธีการบริหารกิจการงาน
นั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลจากท่ีได้ ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจ
งานนั้นแหละมาวิเคราะห์วิจัย ให้ทราบเหตุผลของป๎ญหาหรืออุปสรรค ข้อขัดข้องในการท างาน แล้วพิจารณา
แก้ไขป๎ญหาเหล่านั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานให้ด าเนินไปสู่ ความส าเร็จ ให้ถึงความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไปได้  
  2. ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดี ด้วยคุณธรรม คือพรหมวิหาร ๔ และ 
สังคหวัตถุ ๔   พรหมวิหารธรรม คุณธรรม 4 ประการ คือ 
   1) เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข  
   2) กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์  
   3) มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ที่ผู้อ่ืนได้ดี ไม่คิดอิจฉาริษยากัน  
   4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย เมื่อผู้อื่นถึงซ่ึงความวิบัติ โดยที่เราก็
ช่วยอะไรไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยป๎ญญา  
  สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ คือ  
   1) ทาน รู้จักให้ป๎น สิ่งของ ของตน แก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ป๎น 
   2) ปิยวาจา รู้จักเจรจาอ่อนหวาน คือ กล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยน  
   3) อัตถจริยา รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
   4) สมานัตตตา เป็นผู้มีตนเสมอ คือไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี  
คุณธรรม 4 ประการนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ และยังความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดข้ึน 
ระหว่างกันและกันด้วยหรือจะเรียกว่าเป็น“หลักธรรมมหาเสน่ห์” ก็ได้  
  3. ครูเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative) โครงการใหม่ๆ  
ที่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติและวิธีการท างานใหม่ๆ กิจการงานได้บังเกิดผลดี  
มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  
  4. ครูมีความคิดพัฒนา (Development) คือเป็นนักพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ล้าหลังหรือ 
ข้อบกพร่องในการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
  5. ครูเป็นผู้มีส านึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) คือ มี
ส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองโดยการศึกษาหาความรู้  เพ่ิมพูนศักยภาพ และส านึกในการสร้างฐานะของ
ตน และมีส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือต่อครอบครัว  ต่อองค์กรและหมู่คณะที่ตนรับผิดชอบ
อยู่และต่อสังคมประเทศชาติให้เจริญสันติสุข 
  6. ครูมีความมั่นใจตนเอง(Self Confidence) หมายถึง มีความม่ันใจโดยธรรมคือมีความ
มั่นใจ ในความรู้ ความสามารถ สติป๎ญญา  วิสัยทัศน์และทั้งคุณธรรม คือความเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันตนได้ศึกษา 
อบรมมาดีแล้วมิใช่มีความมั่นใจอย่างผิดๆ ลอยๆ  อย่างหลงตัวหลงตน  ทั้งๆ ที่แท้จริงตนเองหาได้มีคุณสมบัติ
และคุณธรรมดีสมจริงไม่และจักต้องรู้จักแสดงความมั่นใจ ในเวลา คิด พูด ท า ให้เหมาะสมกับกาละ เทศะ 
บุคคล สถานที่ และประชุมชน    
  7. ครูยึดมั่นหลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท ากิจการงานและปฏิบัติงานได้เหมาะสม
ถูก กาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์   กล่าวคือเป็นผู้มีสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของสัตบุรุษคือคนดีมี 
ศีลธรรม มี 7 ประการ อันได้แก่ 
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   1) ธัมมัญํุตา รู้จักเหตุ ได้แก่ ป๎ญญารู้เหตุแห่งทางเจริญและทางเสื่อม  
   2) อัตถัญํุตา รู้จักผล ได้แก่ ป๎ญญารู้ผลที่เป็นมาแต่เหตุ หรือป๎จจัยให้เกิดผลต่างๆ 
ตามท่ีเป็นจริง  
   3) อัตตัญํุตา รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิป๎ญญาและฐานะของตนตามท่ีเป็นจริง
แล้ววางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ  
   4) มัตตัญํุตา รู้จักประมาณ ปฏิบัติตน วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะและรู้จัก
ประมาณในการบริโภค ใช้สอนทรัพย์ที่มีอยู่และตามมีตามได้  
   5) กาลัญํุตา รู้จักกาล คือ รู้จักเวลาหรือโอกาสที่สมควร และไม่ควรพูดหรือ
กระท าการต่างๆ  
   6) ปริสัญํุตา รู้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่ชนต่างๆ เพื่อให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 
   7) ปุคลัญํุตา รู้จักบุคคล ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิป๎ญญา และมีฐานะ 
อย่างไรเพ่ือปฏิบัติตนหรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา  

  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูผู้ท าหน้าที่ครูที่ดีควรมีหลักธรรมจริยธรรม 
ส าหรับพัฒนาตน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ได้แก่  
  1. ศีล คือ การส ารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทางวาจา ให้เรียบร้อยดีงาม
ไม่ ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
  2. สมาธิ คือการรักษาใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสนิวรณ์ แล้วให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดี่ยว  
  3. ป๎ญญา คือ การรอบรู้กองสังขาร รอบรู้สภาวธรรมที่ประกอบด้วยป๎จจัยปรุงแต่ง (สังขาร) 
และท่ีไม่ประกอบด้วยป๎จจัยปรุงแต่ง(อสังขาร คือพระนิพาน) และรู้แจ้งเห็นแจ้งพระอริยสัจ 4 รวมเป็นผู้มี
ป๎ญญาอัน เห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิต ตามที่เป็นจริง ศีล สมาธิ และป๎ญญานี้ รวมเรียกว่า 
ไตรสิกขา คือ หลักธรรมที่ควรศึกษาปฏิบัติ 3 ประการ คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ท าหน้าที่ครู   คุณธรรม
และจริยธรรมเป็นเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคลประพฤติดี  ประพฤติ
ชอบ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการประกอบการในวิชาชีพของบุคคลในทุก
สาขาอาชีพ การท าความเข้าใจกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมจะท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพมี
ความตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษที่เป็นผลสืบเนื่องจากการมีคุณธรรม 

--------------------------------------- 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

  ค าว่า “จรรยาบรรณ” ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ จรรยา หมายถึง ความประพฤติ และ
บรรณ หมายถึงหนังสือ เมื่อน ามารวมกันแล้ว “จรรยาบรรณ” จึงหมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่กล่าวถึงสิ่งที่ผู้
อยู่ในอาชีพนั้น ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ และฐานะของวิชาชีพนั้น ๆ   
ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 212-213) อธิบายว่า “จรรยา” เป็นค านาม หมายถึง ความประพฤติกริยา ที่
ควรปฏิบัติในหมูคณะ เช่น จรรยาแพทย์  จรรยาครูเป็นต้น “จรรยา” นิยมใช้ในทางที่ดี หากใช้ค าว่า “ไมมี่ 
จรรยา” หมายความว่า ไมม่ีความประพฤติท่ีดี สวนค าว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้
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ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก 
ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
  ความหมายของวิชาชีพ (Profession) Wilbert E. Moore อธิบายว่า วิชาชีพคือ การ
ประกอบอาชีพเต็มเวลา โดยผู้ประกอบวิชาชีพ (professional) อุทิศเวลาให้แก่อาชีพนั้น ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพ
อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน และมักมี การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
จะต้องมีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ นั้น ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ได้รับการฝึกอบรม หรือ
การศึกษาตรงตามสาขาที่ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ผู้ ประกอบวิชาชีพจะต้องยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์ของการ
ประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานและให้บริการด้วยจิตส านึกในวิชาชีพ ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการประกอบ
วิชาชีพ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพของตนในระดับสูง 
  ส าหรับกรณีของประเทศไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่าคนไทยเริ่มรู้จักค าว่า "วิชาชีพ" เป็นครั้งแรก 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕)  และวิชาชีพแรกที่คนไทยรู้จักก็คือ
วิชาชีพข้าราชการ จะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการ ตลอดจนการบริหาร
ประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดังที่เราทราบกันดีว่า พระองค์ทรงด าเนินนโยบายตามพระ
ราชบิดาของพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปรับปรุงประเทศให้เป็นสมัยใหม่ 
(modernization) ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นั้น ตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์ใน พ.ศ.2411 จนถึง พ.ศ.
2453 อันเป็นปีสุดท้ายแห่งรัชกาลของพระองค์ ดังนั้น ค าว่า "วิชาชีพ"(profession) จึงเริ่มใช้กันเป็นครั้งแรก
ในรัชกาลที่ ๕   แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หมายถึงวิชาชีพข้าราชการ และการประกอบวิชาชีพนั้น หมายถึง การ
ประกอบวิชาชีพข้าราชการนั่นเอง  
  ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 ให้ความหมาย “จรรยาบรรณ วิชาชีพ” หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบ
แผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอัน
จะน ามา ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” นอกจากนั้น ข้อบังคับคุรุสภายังก าหนดตามความหมายของ “ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายถึง “ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546” 
 

ส่วนที่ 1  
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

    ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม (ข้อ ๑๐) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  
  2) ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  



๑๙ 
 
  4) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ  
  5) ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับสภาพป๎จจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่า

รังเกียจ 
ในสังคม  
  2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ  
  3) ไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กร  
  4) ไม่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
  5) ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบัติงานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่น าผลการประเมินมาจัดท า
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  

------------------------------------------------ 
 

ส่วนที่ 2  
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

  ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม (ข้อ ๑๑)  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ  
  2) รักษาชื่อเสียงและปกปูองศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ  
  3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้  
  4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ 
ทางราชการ  
  5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาครูและ
บุคลากร  
  6) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครู การเรียนการสอน และการบริหาร 
สถานศึกษา  
  7) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง 
กับวิชาชีพ 
  8) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค ์ 

ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์กรหรือวิชาชีพจนท าให้เกิดความเสียหาย  
  2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ  
  3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  



๒๐ 
 
  4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทาง
ราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย  
  5) ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
  6) คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  
  7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหาย  
  8) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ  

--------------------------------- 
 

ส่วนที่ 3  
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

  ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ 
โดยเสมอหน้า ครูและผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม แก่ศิษย์ 
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้อง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่
กระท าตนเป็นปฏิป๎กษ์ต่อความเจริญทางกาย สติป๎ญญา จิตใจอารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ                  
ครูและผู้บริหาร สถานศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม (ข้อ ๑๒) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
 ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการ 
ด าเนินงานเพื่อปกปูองสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส  
  ๒) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  ๓) รับฟ๎งความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการ  
  ๔) ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม  
กับตนเอง  
  ๕) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ด้วยการรับฟ๎งความคิดเห็นยกย่อง 
ชมเชย และให้กฎลังใจอย่างกัลยาณมิตร  
  ๖) ให้ศิษย์และผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาวิชาชีพ  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
  2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าท ี่ 
 

---------------------------------------- 
 



๒๑ 
 

ส่วนที่ 4  
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ 
สามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม (ข้อ ๑๓) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
1) ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  

  2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  3) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  
  4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  5) มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน ผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา  
  6) ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
  2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  3) แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพจนท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบ 
วิชาชีพ  
  4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัดแม้
ได้รับการร้องขอ  
  5) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  6) ใช้อ านาจหน้าที่ปกปูองพวกพ้องของตนที่กระท าผิด โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์การ  
  7) ยอมรับและชมเชยการกระท าของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือศีลธรรม
อันดี 
  8) วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความ
สามัคคี  
 

-------------------------------------- 
 
 

ส่วนที่ 5  
จรรยาบรรณต่อสังคม  

  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน 
พฤติกรรม (ข้อ  ๑๔) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  



๒๒ 
 
 
  ก  พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อัน
ทรงเป็นประมุข 
  2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน  
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และ
สามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ  ภูมิ
ป๎ญญา ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทั้ง 
ทางตรงหรือทางอ้อม  
  2) ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิป๎ญญาหรือสิ่งแวดล้อม  
  3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิป๎กษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 

------------------------------- 
 

หมวด 3 
 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

 
ส่วนที่ 1  

จรรยาบรรณต่อตนเอง  
  ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ 
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม (ข้อ 15 ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  
2) ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ  

  3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  4) น าแนวทางหรือรูปแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่และ 
องค์การ  
  5) สามารถใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  
  6) สร้างผลงานที่แสดงถึงการค้นพบและพัฒนาความรู้ ความคิดในวิชาชีพ  
  7) เป็นผู้น าในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพป๎จจุบันและก้าวทันการ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  



๒๓ 
 
 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่า 
รังเกียจในสังคม  
  2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ  
  3) ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กระตือรือร้น ไม่เอาใจใส่จนปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จทันเวลา 
หรือเปูาหมายที่ก าหนดและท าให้เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่ 
 

---------------------------------- 
ส่วนที่ 2  

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
  ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม(ข้อ ๑๖) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ  
  2) รักษา ชื่อเสียงและปกปูองศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ  
  3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้  
  4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทาง 
ราชการ  
  5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
  6) ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนางานที่ตนปฏิบัติหรืองานที่รับผิดชอบโดย
ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรได้รับ  
  7) สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับ 
วิชาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ  
  8) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
  9) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่าง 
สร้างสรรค ์ 

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์กรหรือวิชาชีพ จนท าให้เกิดความเสียหาย  
  2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ  
  3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผนของทาง 
ราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย  
  5) ละเลย เพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
  6) คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  
  7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน จนก่อให้เกิดความเสียหาย  
  8) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือ  
ผู้อื่นโดยมิชอบ 



๒๔ 
 

ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

  ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท 
หน้าที่โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ  
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง  
ทางกาย วาจาและจิตใจ ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิป๎กษ์ต่อความเจริญทางกาย สติป๎ญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ 
ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน 
พฤติกรรม (ข้อ 17 ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการ  
  2) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อปกปูองสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส  
  3) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  4) รับฟ๎งความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับบริการ   
  5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งม่ัน ตั้งใจเพ่ือให้ผู้รับบริการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
  6) ให้ผู้รับบริการได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง 
(7) เป็นกัลยาณมิตรกับผู้รับบริการ  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ  
  2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
 

--------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความ 
สามัคคีในหมูค่ณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม (ข้อ 18) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  3) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  
  4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  5) มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา  
  6) ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
 



๒๕ 
 
 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
  2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  3) แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จนท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบ 
วิชาชีพ  
  4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัดแม้
ได้รับการร้องขอ  
  5) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  6) ใช้อ านาจหน้าที่ปกปูองพวกพ้องของตนที่กระท าผิด โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์การ  
  7) ยอมรับและชมเชยการกระท าของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือศีลธรรม
อันดี 
  8) วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความ 
สามัคคี 
 

---------------------------- 
 

ส่วนที ่5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน 
พฤติกรรม (ข้อ 19) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
 ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
  2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน  
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และ
สามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิป๎ญญา 
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม  
 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทั้ง 
ทางตรงหรือทางอ้อม  
  2) ไม่แสดงความเป็นผู้น าการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิป๎ญญาหรือสิ่งแวดล้อม  



๒๖ 
 
  3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิป๎กษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม  
 

-------------------------------------- 
มาตรฐานวิชาชีพครู 

 มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ  
  ๑)มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ    
  ๒)มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  
  ๓)มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้มีการ
ก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการ
ประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 

----------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียน การสอน 
 
 
ลักษณะครูปฐมวัยที่ดีในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
 

     1. มีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
     2. มีความรอบรู้ด้านปรัชญาการศึกษา นโยบายทางการศึกษา กฎหมายการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ครู มาตรฐานการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตรการสอนทั่วไป 

3. มีความรอบรู้ความสามารถท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
เชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากลในลักษณะสหวิทยาการมีความรู้ความสามารถในวิธีการแสวงหา
ความรู้รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน 

4. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สอนอย่างลุ่มลึก ชัดเจน สามารถสอนแล้วผู้เรียนเข้าใจมี
ความสามารถเรียนรู้ได้และสนุกกับการเรียนรู้ สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา 
และเต็มหลักสูตร 

5. มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝุรู้และมี
ความสุข สนุกในการเรียนการสอนมีความสามารถในการสังเกตและรู้จักแก้ไขพฤติกรรม การเสริมแรงและการ
ลงโทษที่เหมาะสม 

6. มีทักษะในการสอนอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์การเรียนรู้จนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปลุกเร้าให้ผู้เรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 

7. เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8. มีความรู้และความเข้าใจในเปูาหมายและวิธีการของหลักสูตรและการสอน 
9. มีความสามารถในการออกแบบ วางแผนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียน วิจัยและพัฒนาการ

สอน 
10. มีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสามารถวัดผล

ประเมินผลพัฒนาการของการเรียนรู้ได้หลายวิธีได้อย่างเหมาะสมสม่ าเสมอ 
11. มีความรัก ศรัทธาที่จะเป็นครู มีความเมตตากรุณาและเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ 
12. มีจริยธรรม มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย วางตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเปี่ยมด้วยคุณธรรมฝึกหัด

ปฏิบัติตนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยชี้แนะทางถูกต้องแก้ไขสิ่งผิดและยึดมั่นตามหลักศาสนา 
13. มีบุคลิกภาพดีเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเด็กและสาธารณชน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และการด ารงชีวิต 
14. มีความรับผิดชอบในหน้าที่มุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นระบบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
15. มีความสามารถในการปลูกฝ๎งวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี และถูกต้องต่อผู้เรียน 
16. ความสามารถในการจัดระเบียบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการผู้เรียนและมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้ตรงความ
ต้องการของท้องถิ่น 
         ดังนั้น ครูปฐมวัยที่ดีในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้ที่ขยัน อดทน สงบ มีสมาธิดี รักและเอ้ืออาทรต่อ
ศิษย์ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และต้องมีความสามารถในการ



๒๘ 
 
ประเมินผลส าเร็จโดยดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในเด็กแต่ละคน แล้วให้เด็กสะท้อนการเรียนรู้ตลอดเวลา และท่ี
ส าคัญต้องเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ 

คาถาครูอนุบาล       ยิม้แย้ม   แจ่มใจ  ใจเมตตา   พาสนุก 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
1. หลักการ 

 เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็ก
กับผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน  อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็ม
ตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้ 

 1.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 1.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  

 1.3 ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ 

 1.4 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  

 1.5 สร้างความรู้  ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับ
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2. แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ภายใต้
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของสมอง  ผ่านสื่อที่ต้องเอ้ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นประสาท
สัมผัสทั้งห้า  โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนทั้งนี้  หลักสูตรฉบับนี้มีแนวคิดในการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต  พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีล าดับขั้นตอน
ลักษณะเดียวกัน แต่อัตราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจแตกต่างกันได้ขั้นตอนแรกๆจะเป็น
พ้ืนฐานส าหรับพัฒนาการข้ันต่อไป พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญาแต่ละส่วนส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตามด้วยในท านองเดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้าน
ใดผิดปกติจะท าให้ด้านอื่นๆผิดปกติตามด้วย แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายอธิบายว่าการ



๒๙ 
 
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็นล าดับชั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะ
ของความสามารถด้านนั้นก่อน ส าหรับทฤษฎีด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัย
เด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เด็กที่ได้รับความรักและความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติป๎ญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตาม
อายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับ 
  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก   การเล่นเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย จากการเล่นเด็กจะมีโอกาส
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงออกของตนเอง 
เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง คิดสร้างสรรค์ 
คิดแก้ป๎ญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญา  ดังนั้นเด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อม
รอบตัว และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง 
  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของสมอง   สมองเป็นอวัยวะที่มีความส าคัญท่ีสุดในร่างกาย
ของคนเรา เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็นพ้ืนฐานการ
รับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเชื่อมโยงต่อกันของเซลล์สมองส่วนมากเกิดข้ึนก่อนอายุ 5 ปี 
และปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อ โดยในช่วง 
3 ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มีการสร้างเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อขึ้นมามากมาย มี
การสร้างไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใยสมองด้วย พอเด็กอายุ 3 ปี สมองจะมีขนาดประมาณ 80 % 
ของสมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่นล้านเซลล์ เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมาก
เท่าใด การเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์สมองยิ่งมีมากข้ึนและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น ถ้าหาก
เด็กขาดการกระตุ้นหรือส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้างข้ึนมาก็จะ
หายไป เด็กที่ได้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลาจะท าให้ขาดความสามารถท่ีจะเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆ
ของสมองเจริญเติบโตและเริ่มมีความสามารถในการท าหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้
ทักษะบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า”หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งเป็นช่วง
ที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูและครูสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนั้นๆได้ดีที่สุด เมื่อพ้นช่วงนี้ไปแล้วโอกาสนั้นจะ
ฝึกยากหรือเด็กอาจท าไม่ได้เลย เช่น การเชื่อมโยงวงจรประสาทของการมองเห็นและรับรู้ภาพจะต้องได้รับการ
กระตุ้นท างานตั้งแต่ 3 หรือ 4 เดือนแรกของชีวิตจึงจะมีพัฒนาการตามปกติ ช่วงเวลาของการเรียนภาษาคือ 
อายุ 3 – 5 ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัด คล่องและถูกต้อง โดยการพัฒนาจากการพูดเป็นค าๆมาเป็น
ประโยคและเล่าเรื่องได้ เป็นต้น 
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  2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีวาง
ไว้ ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิด
การเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็กและเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ และความต้องการของเด็กท่ีหลากหลาย สื่อประกอบการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งท่ีเป็นประเภท 2 มิติและ/หรือ 3 มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่
ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้องวัฒนธรรม สื่อภูมิป๎ญญาท้องถิ่น สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ สื่อ
ต้องเอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยการจัดการใช้สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากสื่อของ
จริง ของจ าลอง ภาพถ่าย ภาพโครงร่างและสัญลักษณ์ตามล าดับ 
  2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และความรู้ของบรรพ
บุรุษ แต่ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อของบุคคลในครอบครัว และชุมชนของแต่ละ
ที่ด้วย  บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็กท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ครู
จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครูควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กท่ีตน
รับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนา เกิดการเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต่าง
จากตนได้อย่างราบรื่นมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไปสู้สังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมเช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเรื่องศาสนา ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชาก็จะคล้ายคลึงกับคนไทย
ในการท าบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความเคารพพระสงฆ์ การท าบุญเลี้ยงพระ การเวียนเทียน
เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา ส าหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีวัฒนธรรมแบบอิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา  
ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามนับถือหลายศาสนา  โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก เป็นต้น 

3. มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน 12 มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 

 3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
สัมพันธ์กัน 

 3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
 มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
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 3.3 พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
 มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
 มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
เหมาะสมกับวัย 
ในแต่ละวันจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในการพัฒนาเด็กแต่ละวัน ดังนี้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก  ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน  ส่งเสริม
ให้มีจินตนาการ  การเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ  สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง  โดยเคลื่อนไหวแบบ
ต่างๆ  อาทิ  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  การเคลื่อนไหวอิสระ  เคลื่อนไหวตามค าสั่ง  เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์  
เคลื่อนไหวเป็นรายบุคคล  เคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม  และเคลื่อนไหวตามจินตนาการ  โดยใช้เสียงเพลง  ใช้ค าคล้อง
จอง  หรือเครื่องเคาะจังหวะเป็นเครื่องก ากับจังหวะ การเล่นของเล่นพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือกับสายตา  พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์  โดยผ่านกิจกรรมศิลปะ  อาทิ  การพับ  การตัด  การวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ า  สีเทียน  
สีไม้  หรือสีชอล์ก  ฯลฯ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสติป๎ญญา  ให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด  ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสังคม  ฝึกความกล้าแสดงออก  การมีวินัย  การรอคอยและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยให้นักเรียน
ได้รับรู้แบบประสบการณ์ตรง  ฝึกการฟ๎ง  การแสดงความคิดเห็น  ฝึกทักษะพ้ืนฐานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ภาษาและคณิตศาสตร์  เช่น การเล่านิทาน  กรสาธิต  การทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ทัศนศึกษา  การประกอบอาหารหรือการส ารวจ  เป็นต้น  ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตลอดจนได้เรียนรู้จากชุมชน  ผู้ปกครองและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและเน้นการเรียนรู้
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว  ทักษะทางสังคม  การมีวินัย 

ในตนเอง  การรอคอย  การรักษาสุขภาพอนามัย  การทรงตัว  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
รู้จักเล่นตามล าพัง  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปลอดภัย  โดยมีโอกาสการเลือกเล่น  และเลือกเครื่องเล่นตาม
โอกาส  อาทิ  อุปกรณ์กีฬา  เครื่องเล่นสนาม  การเล่นของเล่นพ้ืนบ้าน  เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน  เกม
นันทนาการ  เป็นต้น 
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กิจกรรมเกมการศึกษา 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการคิด  การเปรียบเทียบ  การจ าแนก  การ
จัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับเหตุการณ์  การคิดแก้ป๎ญหาตามล าพัง  ความยากง่ายเพ่ือให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง  เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ความ
รับผิดชอบโดยการเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เช่น  เกมตัดต่อ  เกมโดมิโน  เกมจับคู่  
เกมล็อตโต้  ฯลฯ 
 

การประเมินพัฒนาการ 

 หลักการประเมิน 
   1.    ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก 

1. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดปี 
2. สภาพการประเมินควรลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
3. ประเมินอย่างมีระบบ  มีการวางแผน  เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็น

หลักฐาน 
4. ประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ สังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจาก

การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันตามสภาพจริง 
 วิธีการประเมิน 
  จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านโดยใช้วิธีการประเมินดังนี้ 
   1.  การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
   2.  การสัมภาษณ์  สนทนา  ซักถามเด็ก 
   3.  การสัมภาษณ์  สนทนา  ซักถามผู้ปกครอง 
   4.  การตรวจผลงาน  ประเมินชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบส ารวจพฤติกรรมของเด็ก 
2. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 
5. แบบประเมินพฤติกรรม 
6. แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน (ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์/

จิตใจ  ด้านสังคม   และด้านสติป๎ญญา) 
 
 
         
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
การจัดการเรียนการสอน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 
 2.1  การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 

1) หลักสูตรแกนกลาง  ปฐมวัย / พ้ืนฐาน 
2) หลักสูตรสถานศึกษา 
3) หลักการวิเคราะห์หลักสูตร  ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา 

 2.2  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 

1) การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

2.3    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด 
 วัตถุประสงค์ 

1) การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ 
2) จัดการเรียนรู้โดยวิธีปฏิบัติ 
3) จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
4) การจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้สร้างนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 
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1.           
    -                                         
    -                                                
    -                                                                
         
2.                                                                 
                                                            
3.                                                    
4.                           
5.                      
6.                                              

1.                       
2.                                   

 

 

 



๓๗ 
 

ใบงาน 1   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ โดยศึกษา จ านวน ความยากง่าย ล าดับความ
ต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด  

2. บันทึกผลการศึกษาลงในแบบฟอร์ม  

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒  
สาระ...............................................  
    มาตรฐาน........................................... 
       ตวัชี้วัด........................................... 
   มาตรฐาน...........................................  
       ตวัชี้วัด...........................................  
   มาตรฐาน............................................  
       ตวัชี้วัด............................................ 
 
  

สาระ.......................................................  
    มาตรฐาน..................................................  
       ตวัชี้วัด..................................................  
   มาตรฐาน..................................................  
       ตวัชี้วัด..................................................  
   มาตรฐาน................................................. 
       ตวัชี้วัด.................................................  
 

สาระ.....................................................  
    มาตรฐาน...........................................  
       ตวัชี้วัด............................................ 
   มาตรฐาน............................................ 
       ตวัชี้วัด............................................ 
   มาตรฐาน...........................................  
       ตวัชี้วัด........................................... 

สาระ..............................................................  
    มาตรฐาน..................................................  
       ตัวชี้วัด.................................................  
   มาตรฐาน..................................................  
       ตวัชี้วัด..................................................  
   มาตรฐาน....................................................     
       ตวัชี้วัด...................................................  



๓๘ 
 

ใบงาน 2 จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 

  1. ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของการก าหนดเวลาเรียน ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง 
การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้น ป. 1-3 การจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ และ
เกณฑ์การจบ  
  2. พิจารณาข้อมูลจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากใบงานที่ 1  
  3. ก าหนดเวลาเรียน  ทั้งเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และเวลาเรียนเพ่ิมเติม  
  4. บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 
โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน.............................ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /  
กิจกรรม  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

�กลุ่มสาระการเรียนรู้        

  ภาษาไทย        
  คณิตศาสตร์        
  วิทยาศาสตร์        

  สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  

      

  - ประวัติศาสตร์        

  - ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม  
  - หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม  
  - เศรษฐศาสตร์  
  - ภูมิศาสตร์  

      

  สุขศึกษาและพลศึกษา        
  ศิลปะ        

  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

      

  ภาษาต่างประเทศ        

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)        
�กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        

�รายวิชา / กิจกรรมที่  
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น  

      

รวมเวลาเรียนทั้งหมด        



๔๐ 
 
โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน............................................   ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /  
กิจกรรม  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

�กลุ่มสาระการเรียนรู้        

  ภาษาไทย        

  คณิตศาสตร์        

  วิทยาศาสตร์        

  สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  

      

  - ประวัติศาสตร์        

  - ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม  
  - หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม  
  - เศรษฐศาสตร์  
  - ภูมิศาสตร์  

      

  สุขศึกษาและพลศึกษา        

  ศิลปะ        

  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

      

  ภาษาต่างประเทศ        

รวมเวลาเรียน
(พื้นฐาน)  

      

�กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        

�รายวิชา / กิจกรรมที่  
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น  

      

รวมเวลาเรียนทั้งหมด        
 

 



๔๑ 
 

ใบงาน 3    จัดท าโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี/รายภาค 

ก าหนดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย 
  1. ระดับประถมศึกษาก าหนดเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาก าหนดเป็นรายภาค 
  2.การก าหนดรายวิชา ต้องศึกษาแนวปฏิบัติการจัดรายวิชา และการก าหนดรหัสวิชาประกอบด้วย 
  3. บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม  
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่........ 

รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  840 

  

  

  

  

รายวิชาเพ่ิมเติม   

  

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 

  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 1,000   ชั่วโมง/ปี 

 

 



๔๒ 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี............  

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน (ชม./ปี)  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  440 รายวิชาพ้ืนฐาน 440 

    

    

    

    

รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม  

    

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

    

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  

ไม่น้อยกว่า 1,200   ชั่วโมง/ปี 

 



๔๓ 
 

ใบงาน 4  จัดท าค าอธิบายรายวิชา 

1. ศึกษาวิธีการเขียนจากเอกสาร 
2.จัดท าค าอธิบายรายวิชา โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 
     ส่วนที่ 1   ประกอบด้วย รหัสวิชา......ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้........ 
                   ชั้นปี....... จ านวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต....................  
     ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ 
                  อันพึงประสงค์  โดยมีแนวการเขียนที่ส าคัญ  ดังนี้ 
                    1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
  2. ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง  
  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้าง  
     ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ และตามธรรมชาติของวิชา  
 ส่วนที่ 3  ประกอบด้วยรหัสตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น   
 

 

                 การเลือกสื่อ หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
 
 

1. ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนรู้  
 

               ความหมายของสื่อการสอน 
            สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึงตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสื่อการเรียนก็นับ
ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนที่สอนกันได้มากข้ึน 
 
            ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
          สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของสื่อการเรียนการสอน โดยเป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ายทอด
ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ยินเสียงและเห็นภาพ สื่อที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น หนังสือต าราเรียน 
ภาพ ของจริง ของจ าลอง จะเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาในในป๎จจุบันมีสื่อโสตเพ่ิมขึ้นมากจากที่เดอ คีฟเฟอร์ 
ได้    กล่าวไว้ทั้ง 3 ประเภท ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างสื่อใหม่รวมไปในแต่ละประเภท   ดังนี้ 
 
 1.สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected materials)   

 เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น   3 ประเภท  ได้แก่ 
                1.1 สื่อภาพ (illustrative materials) เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ 
แผนที่ ของจริงของจ าลอง 
                1.2 กระดานสาธิต (demonstration boards) ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา เช่นกระดานชอล์ก 
กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก กระดานผ้าส าลี ฯลฯ 



๔๔ 
 
                1.3 กิจกรรม(activities) 
2. สื่อเครื่องฉาย (projected and equipment) 
                เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพท้ังเสียง อุปกรณ์มีทั้ง
แบบฉายตรงและฉายอ้อมเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็น
ภาพ  ปรากฏขึ้นบนจอ เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์ 
หรือให้ทั้งภาพและเสียง  เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์ม เครื่องเล่นดีวีดีใช้กับ วีซีดีและดีวีดี เหล่านี้เป็นต้น 
 
3. สื่อเสียง (audio materials and equipmen) 
                 เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอด
เนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพ่ือเป็นเสียงให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี 
เครื่องเล่น/บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง หรืออาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับ
สัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุใด ๆ ในการน าเสนอเสียงสื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้  

 
 
2. หลักการเลือกสื่อการสอน  

หลักการเลือกสื่อการสอน 
    1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน  

                    2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อท่ีจะให้ผลต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นล าดับขั้นตอน 
                    3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
                    4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 
                    5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจน และเป็นจริง                             
                    6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลา และการลงทุน 
 
3. หลักการใช้สื่อการสอน  
        หลักการใช้สื่อการสอน       
    1. เตรียมตัวผู้สอน เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวผู้สอนในการใช้สื่อการสอน โดยการท าความเข้าใจใน
เนื้อหาที่มีในสื่อ ขั้นตอน และวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น 
    2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ ห้องเรียน ห้อง Lab วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
    3. เตรียมตัวผู้เรียน  เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเรียน อาจมีการทดสอบ มีการอธิบายวิธีการใช้สื่อ 
อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆบอกวัตถุประสงค์ แนะน าหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในสื่อนั้นๆ เป็นต้น 
    4. การใช้สื่อให้เหมาะกับขั้นตอนและวิธีการ  ตามท่ีได้เตรียมไว้แล้ว และควบคุมการน าเสนอสื่อ เพื่อให้
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๔๕ 
 
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
    5. การติดตามผล ( Follow Up ) หลังจากการใช้สื่อการสอนแล้ว ควรมีการติดตามผลเพ่ือเป็นการ
ทดสอบว่า ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน และเรียนรู้ จากสื่อที่น าเสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น การให้ผู้เรียน
ตอบค าถาม อภิปราย ท ารายงาน เป็นต้น  เพ่ือผู้สอนจะได้ทราบจุดบกพร่อง สามารถ น ามาแก้ไขปรับปรุง
ส าหรับการสอนในครั้งต่อไป 

 
 
4. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน  
           1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนนั้น  สื่อที่ใช้ใน
ขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่แสดงเนื้อหากว้างๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในครั้งก่อน  ยังมิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหา
เจาะลึกอย่างแท้จริง และควรเป็นสื่อที่ง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอันสั้น เช่น ภาพ บัตรค า เป็นต้น  

2. ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน  เป็นขั้นที่จะให้ความรู้ เนื้อหาอย่างละเอียดเพ่ือ
สนองวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้สอนควรเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหา และวิธีการสอน ต้องมีการจัดล าดับขั้นตอนการ
ใช้สื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน การใช้สื่อในข้ันนี้ จะต้องเป็นสื่อที่เสนอความรู้อย่าง
ละเอียดถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้เรียน เช่น สไลด์  แผนภูมิ วีดีทัศน์ เป็นต้น 

 3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ  เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรงแก่  ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลอง
น าความรู้ที่เรียนมาแล้วไปใช้แก้ป๎ญหาในขั้นฝึกหัด โดยการลงมือ   ฝึกปฏิบัติเอง สื่อในขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่เป็น
ประเด็นป๎ญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิด โดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมากที่สุด เช่น ภาพ บัตรป๎ญหา สมุดแบบฝึกหัด 
เป็นต้น 

4. ขั้นสรุปบทเรียน  เป็นการย้ าเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ  ที่ถูกต้อง  และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขั้นสรุปควรใช้เวลาเพียงสั้นๆ สื่อที่สรุปจึงควร  ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญท้ังหมด เช่น 
แผนภูมิ แผ่นโปร่งใส เป็นต้น 
               5. ขั้นประเมินผู้เรียน  เป็นการทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปถูกต้องมากน้อย
เพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ สื่อในขั้นการประเมินนี้มักจะเป็นค าถามจากเนื้อหาบทเรียน
โดยอาจมีภาพประกอบด้วยก็ได้ 
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๔๖ 
 
5. การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน  
 

   การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน 
                                1.ประเมินการวางแผนการใช้สื่อ  เพ่ือดูว่าสิ่งต่างๆ ที่วางไว้สามารถด าเนินไปตาม
แผนหรือไม่ หรือเป็นไปเพียงตามหลักการทฤษฎีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้               
เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงในการวางแผนครั้งต่อไปให้การใช้สื่อการสอนเกิดความสอดคล้อง และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนให้ เห็นข้อดีหรือข้อบกพร่อง ของแต่ละขั้นตอนของการวาง
แผนการใช้สื่อการสอนว่าได้มีการน าป๎จจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด มาพิจารณาใน ขั้นการวางแผนอย่างครบถ้วน
หรือไม่ 
                               2. ประเมินกระบวนการการใช้สื่อ  เพ่ือดูว่าการใช้สื่อในแต่ละขั้นตอนประสบป๎ญหา
หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรและมีการเตรียมการปูองกันไว้หรือไม่ เช่น ผู้เรียนได้ยินเสียงของ
สื่ออย่างชัดเจนทั่วถึงหรือไม่ ภาพมีขนาดใหญ่เพียงพอ ที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากต าแหน่งที่นั่งของ
ผู้เรียนทุกคนหรือไม่ ฯลฯ  
                                3. ประเมินผลที่ได้จากการใช้สื่อ  เป็นผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนโดยตรงว่า เมื่อเรียน
แล้วผู้เรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ และผลที่ได้นั้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือต่ า
กว่าเกณฑ์ 
 

6.การวัดและการประเมินสื่อการเรียนการสอน  
 

การวัดและการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
                การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การน าผลจากการวัดผลสื่อการเรียนการสอนมา
ตีความหมาย (Interretation) และตัดสิน      
                การวัดผลสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ให้กับ
สื่อการเรียนการสอน 

4.1 ขั้นตอนของการวัดและการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
                   4.1.1 การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อ (Structural basis) การตรวจสอบในขั้นนี้เป็นการ
ตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในสื่อ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย 

4.2 การตรวจสอบคุณภาพสื่อ (Qualitative basis) ในการทดสอบคุณภาพสื่อการเรียนการสอน 
เครื่องมือที่นิยมใช้กันมามี 2 แบบ คือ 
                   4.2.1 แบบทดสอบ แบบทดสอบ ที่ใช้ในที่นี้ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร
เป็นแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) สูง และสามารถวัดได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในแต่
ละจุดประสงค์ โดยทั่วไปการพัฒนาแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 
                             1) ก าหนดจ านวนข้อของแบบทดสอบ 
                             2) พิจารณาก าหนดน้ าหนักวัตถุประสงค์แต่ละข้อของการพัฒนาสื่อ แล้ว ค านวณ
จ านวนข้อทดสอบส าหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
                             3) สร้างข้อสอบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 2) โดยสามารถวัดตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ได้ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยปกติควรจะสร้างข้อสอบส าหรับวัดแต่ละวัตถุประสงค์ ให้มีจ านวนข้ออย่างน้อย
ที่สุดเป็น 2 เท่าของจ านวนข้อสอบที่ต้องการเพ่ือการคัดเลือกข้อที่เหมาะสม หลังจากท่ีได้น าไปทดลองใช้และ
วิเคราะห์ข้อสอบ 



๔๗ 
 
                              4) พิจารณาตรวจเพื่อความถูกต้อง และการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญสร้างแบบทดสอบ 
                               5) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับตัวแทนกลุ่มเปูาหมายที่มีความรู้เรื่อง เนื้อหาใน
สื่อแล้ว 
                                6) วิเคราะห์แบบทดสอบโดยตรวจค่าความเชื่อมั่น ความตรงเชิงเนื้อหา และ ค่า
ความยากง่าย 
                 4.2.2 แบบสังเกต  ในระหว่างการทดลองใช้สื่อ ผู้ตรวจสอบควรจะสังเกตและบันทึกการแสดง
ของสื่อ และพฤติกรรมการใช้สื่อในการเรียนการสอนของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสิ่งส าคัญท่ีควร
สังเกตและบันทึกไว้เป็นรายการในแบบสังเกต คือ 
                                 1) ความสามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable) 
                                 2.)การใช้ประสาทสัมผัสได้ง่าย เช่น มีขนาด อ่านง่าย หรือดูง่าย คุณภาพของเสียง
ดี ฟ๎งง่าย ฯลฯ 
                                3) การเสนอตัวชี้แนะ (Cuing) ส าหรับสาระส าคัญเด่น ชัดเจน สังเกตง่าย 
(Noticeable) 
                               4) ระยะเวลาที่ก าหนดเหมาะสม ทั้งเวลาการน าเสนอ และตอบสนองอีกท้ัง
ระยะเวลาในการสื่อสารเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
                             5) วิธีการใช้ที่ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนผู้เรียนสนใจ และ ติดตามการ
แสดงของสื่อโดยตลอดการเลือก  ดัดแปลง  หรือออกแบบสื่อ 
 

                สื่อวัสดุที่เหมาะสมในการเรียนการสอนสามารถท าได้  3 วิธี คือ 
 

 1. เลือกจากวัสดุที่มีอยู่แล้ว 
                        ผู้สอนต้องตรวจสอบสิ่งที่จะใช้เป็นสื่อ เลือกให้ตรงกับลักษณะผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของ
การเรียนซึ่งผู้เลือกสื่อการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงเกณฑ์การเลือกในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
                ความเหมาะสม(Appropriateness) ในการเลือกใช้สื่อการสอนนั้น ครูผู้สอนต้องค านึงถึงว่าสื่อ
การสอนจะสนับสนุนจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ รวมทั้งเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนหรือไม่เพียงไร 
                ความเชื่อถือได้ (Authenticity) ต้องค านึงถึงว่าสื่อการสอนนั้น มีเนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ทันต่อ
เหตุการณ์หรือไม่ ผู้ผลิตมีคุณภาพหรือไม่ 
                ความน่าสนใจ (Interest) ต้องค านึงถึงว่าสื่อการสอนนั้นดึงดูดความสนใจของผู้ใช้หรือไม่ สร้าง
แรงกระตุ้นและแรงจูงใจ รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือไม่อย่างไร 
                การรวบรวมและความสมดุล (Organization and Balance) ดูว่าสื่อการสอนนั้นมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนหรือไม่ ง่ายต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจหรือไม่ 
                คุณภาพด้านเทคนิค (Technical Quality)ค านึงถึงคุณภาพของสื่อการสอนทั้งในด้านเทคนิคว่า
น่าพอใจหรือไม่ ภาพที่ประกอบชัดเจนหรือไม่ สีที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ เสียงประกอบชัดเจนหรือไม่ 
                ราคา (Cost) สื่อการสอนต้องราคาไม่แพงจนเกินไป เป็นสื่อที่มีราคาคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่จะได้รับ
รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการท า 
2. ดัดแปลงจากสื่อที่มีอยู่แล้ว 
                        ย่อมขึ้นอยู่กับเวลาและงบประมาณในการดัดแปลงสิ่งนั้น  ซึ่งผู้สอนสามรถปรับปรุงการใช้
สื่อการสอนนั้นให้เหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน และวิธีการเรียนการสอนในแต่ละวิชาได้ เช่น 



๔๘ 
 
                จากสื่อการเรียนที่เนื้อหาอยู่ในชีส  ก็น าเนื้อหานั้นมาจัดท าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
น่าสนใจ ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นกับรูปแบบการเรียนแบบใหม่ ท าให้อยากเรียนวิชานั้นมากขึ้น 
3. การออกแบบส่ือใหม่ 
                        ผู้สอนต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆหลายอย่าง เช่น ให้ตรงกับวัตถุประสงค์  ลักษณะ
ของผู้เรียน  มีงบประมาณเพียงพอ  มีเครื่องมือและผู้ช านาญในการท าสื่อ  
 

7. องค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอน  
         องค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอน  คือสิ่งที่น าไปประกอบการเรียนการสอนลักษณะการ
ออกแบบที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
           1. ควรเป็นการออกแบบที่เหมาะสมกับความมุ่งหมายของการน าไปใช้ 

2. ควรเป็นการออกแบบที่มีลักษณะง่ายต่อการท าความเข้าใจ การน าไปใช้งานและกระบวนการผลิต 
3. ควรมีสัดส่วนที่ดีและเหมาะสมตามสภาพการใช้งานของสื่อ 
4. ควรมีความกลมกลืนของส่วนประกอบ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพ  แวดล้อมของการใช้และการ

ผลิตสื่อชนิดนั้น 
 

 
 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

สาระเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นความหมาย  ความส าคัญ  
ประเภท  และลักษณะของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  มีดังนี ้

 
การวัด (Measurement) 

ความหมาย 
ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ  การวัด  และ  การวัดผล  บางคนเข้าใจว่า 2 ค านี้เป็นค า

เดียวกัน  มีความหมายเหมือนกัน เพราะมาจากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ measurement  แต่ใน
ภาษาไทย  2 ค านี้มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย  ดังนี้ 

การวัด เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งทีต่้องการวัด   

การวัดผล  เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด  โดยสิ่งที่ต้องการวัดนั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างร่วมกัน  เช่น  การวัดผลการเรียนรู้  สิ่งที่วัดคือ ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน   

องค์ประกอบของการวัด 
องค์ประกอบของการวัดประกอบด้วย  สิ่งที่ต้องการวัด เครื่องมือวัด  และผลของการวัด  ที่ส าคัญที่สุด 

คือ เครื่องมือวัด เครื่องมือที่มีคุณภาพจะให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นย า   

https://sites.google.com/site/nwatkrrmlaeathekhnoloyi/home/xngkh-prakxb-thi-sakhay-ni-kar-reiyn-kar-sxn/95634.png?attredirects=0


๔๙ 
 

ประเภทของสิ่งที่ต้องการวัด 
 สิ่งที่ต้องการวัดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ   

1. สิ่งที่เป็นรูปธรรม คือ คน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่จับต้องได้  มีรูปทรง  การวัดสิ่งที่เป็นรูปธรรมนี้เป็น
การวัดทางกายภาพ (physical)  คุณลักษณะที่จะวัดสามารถก าหนดได้ชัดเจน เช่น น้ าหนัก ความสูง ความ
ยาว เครื่องมือวัดคุณลักษณะเหล่านี้ให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นย าสูง วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเอียดถี่
ถ้วน ตัวอย่างเครื่องมือวัด เช่น  เครื่องชั่ง ไม้บรรทัด สายวัด เป็นต้น การวัดลักษณะนี้เป็นการวัดทางตรง  ตัว
เลขที่ได้จากการวัดแทนปริมาณคุณลักษณะที่ต้องการวัดทั้งหมด  เช่น หนัก 10 กิโลกรัม  สูง 172 
เซนติเมตร  ยาว  3.5 เมตร  ตัวเลข 10  172  และ 3.5  แทนน้ าหนัก ความสูง และความยาวทั้งหมด  เช่น 
10 แทนน้ าหนักทั้งหมด  ถ้าไม่มีคุณลักษณะดังกล่าว เช่นหนัก 0 หน่วย  ก็คือ ไม่มีน าหนักเลย  ตัวเลข 0 นี้
เป็นศูนย์แท้ (absolute zero)   

2. สิ่งที่เป็นนามธรรม  คือสิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ เป็นการวัดพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ 
(behavioral and social science) คุณลักษณะที่จะวัดก าหนดได้ไม่ชัดเจน  เช่น   การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (achievement) วัดเจตคติ (attitude) วัดความถนัด (aptitude)  วัดบุคลิกภาพ (personality)  เป็นต้น  
เครื่องมือวัดด้านนี้มีคุณภาพด้อยกว่าเครื่องมือวัดสิ่งที่เป็นรูปธรรม  คือ ให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นย าน้อย
กว่า  ลักษณะการวัด เป็นการวัดทางอ้อม  วัดได้ไม่สมบูรณ์  ไม่ละเอียดถี่ถ้วน และมีความผิดพลาด  ตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ที่ได้จากการวัดเป็นค่าโดยประมาณ   ไม่สามารถแทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะที่ต้องการ
วัดได้ทั้งหมด  เช่น  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนหนึ่ง ได้ 15 คะแนน  ตัวเลข 
15 ไม่ได้แทนปริมาณความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนนี้ทั้งหมด  แม้แต่นักเรียนที่สอบได้
คะแนนเต็ม  ไม่ได้หมายความว่านักเรียนผู้นั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวสมบูรณ์เต็มตามกรอบของ
หลักสูตร ในทางตรงกันข้ามนักเรียนที่ได้ 0 คะแนน  ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรียนผู้นั้นไม่มีความรู้ความสามารถ
ในคุณลักษณะดังกล่าว  เพียงแต่ตอบค าถามผิดหรือเครื่องมือวัดไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่นักเรียนคนนั้น
มี เลข 0 นี้ เป็นศูนย์เทียม 

ลักษณะการวัดทางการศึกษา 
การวัดทางการศึกษาเป็นการวัดคุณลักษณะที่เป็นนามธรรม  มีลักษณะการวัด ดังนี้ 
1. เป็นการวัดทางอ้อม  คือ  ไม่สามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้โดยตรง  ต้องนิยาม

คุณลักษณะดังกล่าวไห้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ก่อน  จากนั้นจึงวัดตามพฤติกรรมที่นิยาม เช่น การวัดความ
รับผิดชอบของนักเรียน ต้องให้นิยามคุณลักษณะความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมที่วัดได้  โดยอาจจะแยก เป็น
พฤติกรรมย่อย เช่น ไม่มาโรงเรียนสาย  ท างานทุกงานที่ได้รับมอบหมาย  น าวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ครูสั่งมา
ครบทุกครั้ง  ส่งงานหรือการบ้านตามเวลาที่ก าหนด  เป็นต้น   

2. วัดได้ไม่สมบูรณ์  การวัดทางการศึกษาไม่สามารถท าการวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ครบถ้วน
สมบูรณ์  วัดได้เพียงบางส่วน  หรือวัดได้เฉพาะตัวแทนของคุณลักษณะทั้งหมด  เช่นการวัดความสามารถการ
อ่านค าของนักเรียน  ผู้วัดไม่สามารถน าค าทุกค ามาท าการทดสอบนักเรียน  ท าได้เพียงน าค าส่วนหนึ่งที่คิดว่า
เป็นตัวแทนของค าทั้งหมดมาท าการวัด  เป็นต้น 

3. มีความผิดพลาด  สืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง  และการนิยามสิ่งที่ต้องการวัดก็ไม่
สามารถนิยามให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ได้ทั้งหมด  จึงวัดได้ไม่สมบูรณ์  ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการวัด
เป็นการประมาณคุณลักษณะที่ต้องการวัด  ซึ่งในความเป็นจริงคุณลักษณะดังกล่าวอาจจะมีมากหรือน้อยกว่า   
ผลการวัดจึงมีความผิดพลาดของการวัด  หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  การวัดที่ดีจะต้องให้เกิดการ
ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 



๕๐ 
 

4. อยู่ในรูปความสัมพันธ์  การที่จะรู้ความหมายของตัวเลขที่วัดได้  ต้องน าตัวเลขดังกล่าวไปเทียบ
กับเกณฑ์หรือเทียบกับคนอ่ืน  เช่น น าคะแนนที่นักเรียนสอบได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  เทียบกับ
คะแนนของเพ่ือนที่สอบพร้อมกัน  หรือเทียบกับคะแนนของนักเรียนเองกับการสอบครั้งก่อนๆ  ถ้าคะแนนสูง
กว่าเพ่ือน แสดงว่ามีความสามารถในเรื่องที่วัดมากกว่าเพ่ือนคนนั้น  หรือถ้ามีคะแนนสูงกว่าคะแนนที่ตนเอง
เคยสอบผ่านมา  แสดงว่ามีพัฒนาการข้ึน  เป็นต้น 

หลักการวัดทางการศึกษา 
การวัดทางการศึกษา มีหลักการเบื้องต้น ดังนี้ 
1. นิยามสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน  ดังที่กล่าวไว้ในลักษณะการวัดว่า การวัดทางการศึกษาเป็นการ

วัดทางอ้อม  การที่จะวัดให้มีคุณภาพต้องนิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้ตรงและชัดเจน  การนิยามนี้ มี
ความส าคัญมาก  ถ้านิยามไม่ตรงหรือไม่ถูกต้อง  เครื่องมือวัดที่สร้างตามนิยามก็ไม่มีคุณภาพ  ผลการวัดก็
ผิดพลาด  คือ วัดได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด   
 2. ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ  หัวใจส าคัญของการวัด คือ สามารถวัดคุณลักษณะได้ตรงตามกับที่
ต้องการวัดและวัดได้แม่นย า  โดยใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ  คุณภาพของเครื่องมือมีหลายประการ  ที่ส าคัญ
คือ มีความตรง (validity) คือวัดได้ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด และมีความเที่ยง (reliability) คือวัดได้
คงท่ี คือวัดได้กี่ครั้งก็ให้ผลการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
 3.  ก าหนดเงื่อนไขของการวัดให้ชัดเจน  คือก าหนดให้แน่นอนว่าจะท าการวัดอะไร  วัดอย่างไร  
ก าหนดตัวเลขและสัญลักษณ์อย่างไร  

ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา 
 1. ระบุจุดประสงค์และขอบเขตของการวัด  ว่าวัดอะไร วัดใคร  
 2. นิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ 
 3. ก าหนดวิธีการวัดและเครื่องมือวัด 
 4.  จัดหาหรือสร้างเครื่องมือวัด  กรณีสร้างเครื่องมือใหม่ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
      4.1 สร้างข้อค าถาม เงื่อนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้า  ที่จะกระตุ้นให้ผู้ถูกวัดแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองออกมาเพ่ือท าการวัด  โดยข้อค าถามเงื่อนไข สถานการณ์ หรือสิ่งเร้าดังกล่าวต้องตรงและครอบคลุม
คุณลักษณะที่นิยามไว้ 

      4.2 พิจารณาข้อค าถาม เงื่อนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้า โดยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา
และทางด้านวัดผลช่วยพิจารณา 

      4.3 ทดลองใช้เครื่องมือ  กับกลุ่มท่ีเทียบเคียงกับกลุ่มที่ต้องการวัด 
      4.4 หาคุณภาพของเครื่องมือ  มีคุณภาพรายข้อและคุณภาพ เครื่องมือทั้งฉบับ 
      4.5 จัดท าคู่มือวัดและการแปลความหมาย 
      4.6 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 5.  ด าเนินการวัดตามวิธีการที่ก าหนด 
 6. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด 

7. แปลความหมายผลการวัดและน าผลการวัดไปใช้ 
 
 
 
 



๕๑ 
 
การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal) 

ความหมาย 
 การประเมินและการประเมินผล  มีความหมายท านองเดียวกับ  การวัดและการวัดผล ดังนี้  
 การประเมิน เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ น าตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการวัดมาตีค่า
อย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เช่น โรงเรียนก าหนดคะแนนที่น่าพอใจของวิชา
คณิตศาสตร์ไว้ที่ร้อยละ 60 นักเรียนที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ  หรือ
อาจจะก าหนดเกณฑ์ไว้หลายระดับ  เช่น ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 40  อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40-
59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ร้อยละ 60-79 อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นต้น  
ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นการประเมิน    
 การประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกับการประเมิน  แตเ่ป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัดผล 

ส าหรับภาษาอังกฤษมีหลายค า  ที่ใช้มากมี 2 ค า คือ evaluation  และ  assessment     2 ค านี้มี
ความหมายต่างกัน  คือ 

evaluation  เป็นการประเมินตัดสิน  มีการก าหนดเกณฑ์ชัดเจน (absolute criteria)  เช่น ได้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ตัดสินว่าอยู่ในระดับดี  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79  ตัดสินว่าอยู่ในระดับพอใช้  ได้
คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตัดสินว่าอยู่ในระดับควรปรับปรุง  evaluation  จะใช้กับการประเมินการ
ด าเนินงานทั่วๆ ไป  เช่น  การประเมินโครงการ (Project Evaluation)  การประเมินหลักสูตร (Curriculum 
Evaluation) 

assessment  เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ  ใช้เกณฑ์เชิงสัมพันธ์ (relative criteria) เช่น เทียบ
กับผลการประเมินครั้งก่อน  เทียบกับเพ่ือนหรือกลุ่มใกล้เคียงกัน assessment  มักใช้ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินตนเอง  (Self Assessment) 

ลักษณะการประเมินทางการศึกษา 
 การประเมินทางการศึกษามีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งควรท าการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. เป็นการประเมนิคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ 
3. เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผู้เรียน โดยการรวบรวมข้อมูลและประมวลจากตัวเลขจาก

การวัดหลายวิธีและหลายแหล่ง 
 4. เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม  ทั้งครู   นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้บริหาร
โรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียน 
 

หลักการประเมินทางการศึกษา 
หลักการประเมินทางการศึกษาโดยทั่วไปมีดังนี้ 
1. ขอบเขตการประเมินต้องตรงและครอบคลุมหลักสูตร 

 2. ใช้ข้อมูลจากผลการวัดที่ครอบคลุม  จากการวัดหลายแหล่ง  หลายวิธี 
3. เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลการประเมินมีความชัดเจน  เป็นไปได้  มีความยุติธรรม  ตรงตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
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ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษา 
 การประเมินทางการศึกษามีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดจุดประสงค์การประเมิน   โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร 
2. ก าหนดเกณฑ์เพ่ือตีค่าข้อมูลที่ได้จาการวัด 
3. รวบรวมข้อมูลจากการวัดหลายๆ แหล่ง 
4. ประมวลและผสมผสานข้อมูลต่างๆ ของทุกรายการที่วัดได้ 
5. วินิจฉัยชี้บ่งและตัดสินโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ประเภทของการประเมินทางการศึกษา 

 การประเมินแบ่งได้หลายประเภท  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง  ดังนี้ 
1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน 
   การแบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ดังนี้ 
   1.1 การประเมินก่อนเรียน  หรือก่อนการจัดการเรียนรู้   หรือการประเมินพ้ืนฐาน (Basic 

Evaluation) เป็นการประเมินก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอนของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย  แบ่งได้ 2 
ประเภท คือ 

        1.1.1 การประเมินเพ่ือจัดต าแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา
ดูว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนอยู้ในระดับใดของกลุ่ม  ประโยชน์ของการประเมินประเภท
นี้  คือ ครูใช้ผลการประเมินเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถในสาระที่จะเรียนน้อยคืออยู่ในต าแหน่งท้ายๆ ควรได้รับการเพ่ิมพูนเนื้อหาสาระนั้นมากกว่ากลุ่ม
ที่อยู่ในล าดับต้นๆ คือ กลุ่มที่มีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนมากกว่า  หรือกลุ่มที่มีความรู้พ้ืนฐานใน
สาระที่จะเรียนดีกว่า  และแต่ละกลุ่มควรใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

        1.1.2 การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนการเรียนการ
สอนอีกเช่นกัน  แต่เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาแยกแยะว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด  มีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนในเรื่องที่จะสอนหรือไม่  จุดใดสมบูรณ์แล้ว  จุดใดยังบกพร่องอยู่  
จ าเป็นต้องได้รับการสอนเสริมให้มีพ้ืนฐานที่เพียงพอเสียก่อนจึงจะเริ่มต้นสอนเนื้อหาในหน่วยการเรียนต่อไป  
และจากพ้ืนฐานที่ผู้เรียนมีอยู่ควรใช้รูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร  
  ทั้งการประเมินเพ่ือจัดต าแหน่งและการประเมินเพ่ือวินิจฉัยมีจุดประสงค์เหมือนกันคือเพ่ือ
ทราบพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
นั้นๆ  แต่การประเมิน 2 ประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกัน คือ การประเมินเพ่ือจัดต าแหน่ง เป็นการ
ประเมินเพ่ือพิจารณาในภาพรวม  ใช้เครื่องมือไม่ละเอียดหรือจ านวนข้อค าถามไม่มาก  แต่การประเมินเพ่ือ
วินิจฉัยเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างละเอียด  แยกแยะเนื้อหาเป็นตอนๆ เพ่ือพิจารณาว่าผู้ เรียนมีความรู้
พ้ืนฐานของเนื้อหาแต่ละตอนมากน้อยเพียงใด  จุดใดบกพร่องบ้าง  ดังนั้นจ านวนข้อค าถามมีมากกว่า 

   1.2 การประเมินเพ่ือพัฒนา หรือการประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือ
ใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ การประเมินประเภทนี้ใช้ระหว่างการจัดการเรียน
การสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอนหรือไม่  หากผู้เรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนก็จะหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการประเมินยังเป็นการตรวจสอบครูผู้สอนเองว่าเป็นอย่างไร แผนการเรียนรู้รายครั้งที่
เตรียมมาดีหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร  กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร มีจุดใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
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  การประเมินประเภทนี้  นอกจากจะใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนแล้ว ผล
การประเมินยังใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาด้วย กล่าวคือ หากพบว่าเนื้อหาสาระใดที่ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยที่ผู้สอนได้พยายามปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่กับผู้เรียนหลายกลุ่มแล้วยังได้ผลเป็นอย่างเดิม แสดงว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นสูงเกินไปหรือไม่
เหมาะกับผู้เรียนในชั้นเรียนระดับนี้ หรือเนื้อหาอาจจะยากหรือซับซ้อนเกินไปที่จะบรรจุในหลักสูตรระดับนี้ 
ควรบรรจุในชั้นเรียนที่สูงขึ้น จะเห็นว่าผลจากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้วย  
    1.3 การประเมินเพ่ือตัดสินหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบ
หน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหนึ่ง   หรือหลายหน่วย  รวมทั้งการประเมินปลายภาคเรียนหรือปลายปี ผล
จากการประเมินประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะ
ได้รับระดับคะแนนใด 

 
2. แบ่งตามการอ้างอิง  
    การแบ่งประเภทของการประเมินตามการอ้างอิงหรือตามระบบของการวัด  แบ่งออกเป็น 
    2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือน าผลจากการ

เรียนรู้มาเปรียบเทียบกับความสามารถของตนเอง เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงตนเอง  (Self Assessment) 
เช่น ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกับทดสอบหลังเรียนของตนเอง การประเมินแบบนี้ 
ควรจะใช้แบบทดสอบคู่ขนานหรือแบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence Test) เพ่ือเปรียบเทียบกันได้   

2.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาว่า
ผู้ได้รับการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ถูกวัดด้วยแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน การประเมินประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของกลุ่มเป็นส าคัญ นิยมใช้ในการจัด
ต าแหน่งผู้ถูกประเมิน หรือใช้เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ 

2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็นการน าผลการสอบที่ได้
ไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ความส าคัญอยู่ที่เกณฑ์ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถของกลุ่ม ซึ่ง
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ 

3. แบ่งตามผู้ประเมิน  
    การแบ่งประเภทของการประเมินตามกลุ่มผู้ประเมิน (Evaluator) แบ่งออกเป็น 
    3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือการประเมินภายใน (Internal Evaluation) 
เป็นการประเมินลักษณะเดียวกับการประเมินแบบอิงตน คือ เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุง
ตนเอง  การประเมินประเภทนี้สามารถประเมินได้ทุกกลุ่ม  ผู้เรียนประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ตนเอง  ครูประเมินเพ่ือปรับปรุงการสอนของตนเอง นอกจากประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
แล้ว  สามารถประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงได้ทุกเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินด้วยตนเอง หรือมีคณะประเมินของสถานศึกษา เรียกว่า การ
ประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรือการศึกษาตนเอง (Self Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม  หรือ
แบ่งประเมินเป็นส่วนๆ  เป็นด้านๆ  ลักษณะการประเมินอาจจะมีคณะเดียวประเมินทุกส่วน หรือจะให้แต่ละ
ส่วนประเมินตนเองหรือภายในส่วนของตนเอง เช่น แต่ละระดับชั้นเรียน  แต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  แต่ละฝุาย อาทิ ฝุายปกครอง  ฝุายวิชาการ  ฝุายอาคารสถานที่ เป็นต้น  เพ่ือให้แต่ละส่วนมีการ



๕๔ 
 
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมินแต่ละส่วนเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR หรือ Self Assessment Report : SAR) 

    3.2 การประเมินโดยผู้อ่ืนหรือการประเมินภายนอก (External Evaluation)  สืบเนื่องจากการ
ประเมินตนเองหรือการประเมินภายในซึ่งมีความส าคัญมากในการพัฒนาปรับปรุง  แต่การประเมินภายในมี
จุดอ่อนคือความน่าเชื่อถือ   โดยบุคคลภายนอกมักคิดว่าการประเมินภายในนั้น มีความล าเอียง  ผู้ประเมิน
ตนเองมักจะเข้าข้างตนเอง  ดังนั้นจึงมีการประเมินโดยผู้อ่ืนหรือประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก  เพ่ือยืนยัน
การประเมินภายใน  และอาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดที่ควรได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในทรรศนะของผู้ประเมินในฐานะ
ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ดี  การประเมินภายนอกก็มีจุดบกพร่องในเรื่องการรู้รายละเอียดและ
ถูกต้องของสิงที่จะประเมิน  และจุดบกพร่องอีกประการหนึ่งคือเจตคติของผู้ถูกประเมิน ถ้ารู้สึกว่าถูกจับผิดก็
จะต่อต้าน  ไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ยอมรับผลการประเมิน  ท าให้การประเมินด าเนินไปด้วยความยากล าบาก  
ดังนั้นการประเมินภายนอกควรมาจากความต้องการของผู้ถูกประเมิน เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
หรือเพ่ือนครูประเมินการสอนของตนเอง  สถานศึกษาให้ผู้ปกครองหรือ 
นักประเมินมืออาชีพ (ภายนอก) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และมาตรฐานการเรียนรู้ 

จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการประเมินเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งประเภท  จะเห็นว่า การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้ว 
ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู  และเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด้วย   ดังนั้นครูและสถานศึกษาต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทั้งจากการ
ประเมินในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับอ่ืนที่สูงขึ้น  ประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้จ าแนกเป็นด้านๆ ดังนี้ 
 
        1. ด้านการจัดการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการ
สอนดังนี ้
 1.1  เพื่อจัดต าแหน่ง (Placement)  ผลจากการวัดบอกได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอยู่ใน
ระดับใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด  การวัดและประเมินเพ่ือจัดต าแหน่งนี้ มักใช้ใน
วัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 

1.1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการวัดเพ่ือคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียน  เข้าร่วม
กิจกรรม-โครงการ  หรือเป็นตัวแทน(เช่นของชั้นเรียนหรือสถานศึกษา)  เพ่ือการท ากิจกรรม  หรือการให้ทุน
ผล  การวัดและประเมินผลลักษณะนี้ค านึงถึงการจัดอันดับที่เป็นส าคัญ 

1.1.2 เพื่อแยกประเภท (Classification) เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง  และเก่ง  แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตัดสินได้-ตก  เป็นต้น  
เป็นการวัดและประเมินที่ยึดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็นส าคัญ 



๕๕ 
 
 1.2  เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือค้นหาจุดเด่น -จุดด้อยของ
ผู้เรียนว่ามีป๎ญหาในเรื่องใด  จุดใด  มากน้อยแค่ไหน  เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจการวางแผนการจัดการเรียนรู้
และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้วัดเพ่ือการวินิจฉับ เรียกว่า 
แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน  ประโยชน์ของการวัดและประเมิน
ประเภทนี้น าไปใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้ 

1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน     ผลการวัดผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการ
เรียนจะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีจุดบกพร่องจุดใด  มากน้อยเพียงใด ซึ่งครูผู้สอนสามารถแก้ไขปรับปรุงโดยการ
สอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ได้ตรงจุด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
คาดหวังไว้  

1.2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการวัดด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน นอกจาก
จะช่วยให้เห็นว่าผู้เรียนมีจุดบกพร่องเรื่องใดแล้ว ยังช่วยให้เห็นจุดบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้อีก
ด้วย เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีจุดบกพร่องจุดเดียวกัน  ครูผู้สอนต้องทบทวนว่าอาจจะเป็นเพราะวิธีการจัดการ
เรียนรู้ไม่เหมาะสมต้องปรัปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง  การประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Evaluation)  เป็นการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ผลจากการประเมินใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน (Teaching 
Method) ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน (Teaching Media) ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Teaching 
Innovation) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

1.4 เพื่อการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเปรียบเทียบว่าผู้เรียนมี
พัฒนาการจากเดิมเพียงใด และอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่ 

1.5 เพื่อการตัดสิน  การประเมินเพ่ือการตัดสินผลการเรียนของผู้ เรียนเป็นการประเมินรวม 
(Summative Evaluation)  คือใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพ่ือตัดสินผลการเรียนว่าผ่าน -ไม่ผ่าน  
หรือให้ระดับคะแนน   

 
         2 ด้านการแนะแนว  

ผลจากการวัดและประเมินผู้เรียน  ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนมีป๎ญหาและข้อบกพร่องในเรื่องใด มากน้อย
เพียงใด  ซึ่งสามารถแนะน าและช่วยเหลือผู้เรียนให้แก้ป๎ญหา มีการปรับตัวได้ถูกต้องตรงประเด็น  นอกจากนี้
ผลการวัดและประเมินยังบ่งบอกความรู้ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสามารถ
น าไปใช้แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการเลือกอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้ 
 
         3. ด้านการบริหาร  

ข้อมูลจากการวัดและประเมินผู้เรียน ช่วยให้ผู้บริหารเห็นข้อบกพร่องต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้ เป็น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  และบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษามักใช้ข้อมูลได้จากการวัดและประเมินใช้ในการตัดสินใจหลายอย่าง เช่น การพัฒนาบุคลากร  การ
จัดครูเข้าสอน การจัดโครงการ  การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียน นอกจากนี้การวัดและประเมินผลยังให้
ข้อมูลที่ส าคัญใน 
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การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SSR) เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาสู่ผู้ปกครอง  สาธารณชน 
หน่วยงานต้นสังกัด  และน าไปสู่การรองรับการประเมินภายนอก จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลการศึกษา
เป็นหัวใจส าคัญของระบบการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4. ด้านการวิจัย  

การวัดและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวิจัยหลายประการดังนี้ 
4.1  ข้อมูลจาการวัดและประเมินผลน าไปสู่ป๎ญหาการวิจัย  เช่น ผลจากการวัดและประเมินพบว่า

ผู้เรียนมีจุดบกพร่องหรือมีจุดที่ควรพัฒนาการแก้ไขจุดบกพร่องหรือการพัฒนาดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยน
เทคนิควิธีสอนหรือทดลองใช้นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย การวิจัยดังกล่าวเรียกว่า  การวิจัยในชั้นเรีย น 
(Classroom Research)  นอกจากนี้ผลจากการวัดและประเมินยังน าไปสู่การวิจัยในด้านอ่ืน ระดับอ่ืน  เช่น 
การวิจัยของสถานศึกษาเก่ียวกับการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น  

4.2  การวัดและประเมินเป็นเครื่องมือของการวิจัย  การวิจัยใช้การวัดในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษา
ผลการวิจัย ขั้นตอนนี้เริ่มจากการหาหรือสร้างเครื่องมือวัด  การทดลองใช้เครื่องมือ  การหาคุณภาพเครื่องมือ  
จนถึงการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วรวบรวมข้อมูลการวัดตัวแปรที่ศึกษา  หรืออาจต้องตีค่าข้อมูล  จะเห็นว่า
การวัดและประเมินผลมีบทบาทส าคัญมากในการวิจัย  เพราะการวัดไม่ดี  ใช้เครื่องมือไม่มีคุณภาพ  ผลของ
การวิจัยก็ขาดความน่าเชื่อถือ  
 

การวัดและประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังเรียน 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 3 ค านี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน  แต่ต่างกันที่ระยะเวลาและ

จุดประสงค์ของการวัดและประเมิน  3 ค านี้มีความหมายทั้งในมิติที่กว้างและแคบ  ดังนี้ 
         1. ก่อนเรียน    

การวัดและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงค์เพ่ือมทราบสภาพของผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่จะเรียน เช่น 
ความรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง 

1.1  ก่อนเข้าเรียน  ซึ่งอาจจะตั้งแต่ก่อนเรียนระดับปฐมวัย หรือก่อนจะเริ่มเรียนหลักสูตร
สถานศึกษานั้น  เช่น สถานศึกษาที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2  ก่อนเรียนในที่นี้อาจจะหมายถึงก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น 

1.2  ก่อนเรียนช่วงชั้น  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับช่วงชั้น  ให้มีการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น  ก่อนเรียนในที่นี้จึงหมายถึงก่อนจะเริ่มเรียนช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง 
เช่น ก่อนเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือ ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น 

1.3  ก่อนเรียนแต่ละชั้น  ถึงแม้จะมีการก าหนดเป็นช่วงชั้น  แต่ชั้นเรียนหรือการเรียนแต่ละปีก็ยังมี
ความส าคัญ  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา  การเรียนแต่ละชั้น/ปี อาจจะหมายถึงการเรียนกับครูคนใดคน
หนึ่ง (กรณีที่ครูคนเดียวสอนนักเรียนทั้งชั้นทุกวิชาหรือเกือบทุกวิชา  โดยทั่วไปจะเป็นครูประจ าชั้น) หรือเรียน
ครูกลุ่มหนึ่ง (สอนแยกรายวิชา)  การวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละชั้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตลอดทั้งปี 

1.4  ก่อนเรียนแต่ละรายวิชา  มีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนเรียนแต่ละชั้น  การวัดและประเมินก่อน
เรียนแต่ละชั้นอาจจะวัดและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา  แต่การวัดและประเมินนี้  แยกวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา  โดยทั่วไปจะสอนโดยครูแต่ละคน  ส าหรับระดับมัธยมศึกษา  รายวิชาส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้
เป็นรายภาคเรียน 
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1.5  ก่อนเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นการจัดหมวดหมู่ เนื้อหาในสาระการ
เรียนรู้เดียวกัน  โดยจัดเนื้อหาเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธ์กันไว้ในหน่วยเดียวกัน  การวัดและประเมินก่อนเรียน
แต่ละหน่วย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนในเรื่องหรือหน่วยนั้น  ซึ่งทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนั้นได้อย่างเหมาะสม 

1.6  ก่อนเรียนแต่ละแผนจัดการเรียนรู้  คือ การวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละครั้ง  ในหนึ่งหน่วย
การเรียนรู้มักจะมีสาระที่จะเรียนรู้แยกย่อยส าหรับการสอนมากกว่า 1 ครั้ง  แต่ละครั้งจะมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
        2. ระหว่างเรียน    

จุดประสงค์ของการวัดและประเมินระหว่างเรียน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของ
ผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรม
ของผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียน  การวัดและประเมินระหว่างเรียนจะท าให้ได้ข้อมูลที่
บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูด้วย   ข้อมูลจากการวัดและประเมินระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน  
ครูผู้สอน  สถานศึกษา และผู้ปกครอง  สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่แตกย่อยมาจากมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
        3. หลังเรียน    

จุดประสงค์ของการวัดและประเมินหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยเทียบกับผล
การวัดและประเมินก่อนเรียนและระหว่างเรียน  การวัดและประเมินหลังเรียนจะท าให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึง
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ด้วย   ข้อมูลจากการวัดและประเมินหลังเรียนมีจุดประสงค์หลักคือใช้ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน  นอกจากนี้  การวัดและประเมินผลหลังเรียนอาจจะเป็นข้อมูลก่อนการเรียนในระดับต่อไป  จึงเป็น
ประโยชน์ทั้งผู้เรียน  และครูผู้สอน  สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์   
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หมวดที่ ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
 

      การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน                                           

 
บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการสอนจัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 
 
  1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศท่ีครูกระตุ้นให้กาลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จในการทางาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทางานให้ส าเร็จ 
  2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศท่ีนักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มี
ความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะทาผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้
จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 
  3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศท่ีครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลส าคัญ 
มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับนับถือตนเอง 
  4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จใน 
การเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้นักเรียนเกิดความอบอุ่น 
สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 
   5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในท่ีนี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่
ของตนเองอย่างมีขอบเขต 
  6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบความส าเร็จ
ในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น  
 
ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 
  สามารถแบ่งประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 3 ประเภทคือ 
     1. บรรยากาศทางกายภาพ 
     2. บรรยากาศทางจิตวิทยา 
     3. บรรยากาศทางสังคม 
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1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) 
 

  บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางด้านวัตถุ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายใน 
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเครื่องใช้ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะ
ส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกข้ึน เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่าง
เพียงพอ กระดานด ามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น 

1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน 
                1.1 ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียน 
                1.2 ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และทากิจกรรมได้คล่องตัว  
                1.3 ให้มีความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน  
                1.4 ให้มีรูปแบบที่ไม่จ าเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เข้ากลุ่มเป็น
วงกลมได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
                1.5 ให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานด าได้ชัดเจน 
                1.6 แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานดาพอสมควร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
    2. การจัดโต๊ะคร ู
                2.1 ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัยบางเรื่อง
เสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้อง เพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การจัดโต๊ะครูนั้น
ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย 
                2.2 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพ่ือสะดวกต่อการทางานของ
ครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพ่ือปลูกฝ๎งลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่นักเรียน 
    3. การจัดป้ายนิเทศ 
ปูายนิเทศไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้างกระดานดาทั้ง 2 ข้าง ครูควรใช้ปูายนิเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย 
                 3.1 จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แก่นักเรียน 
                 3.2 จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือเสริม
ความรู้ให้แก่นักเรียน 
                 3.3 จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์ส าคัญ หรือวันส าคัญต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนและ
ควรรู้ 
                 3.4 จัดติดผลงานของนักเรียนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนจะเป็น
การให้แรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง 
    4. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ 
                  4.1 มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก 
                  4.2 มีแสงสว่างพอเหมาะ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เพ่ือเป็นการถนอมสายตา 
ควรใช้ไฟฟูาช่วย ถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป 
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                  4.3 ปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุุน ฯลฯ 
                  4.4 มีความสะอาด โดยฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาด เช็ดถู เป็นการปลูกฝ๎งนิสัย
รักความสะอาด และฝึกการทางานร่วมกัน 
    5. การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน ได้แก่ 
                  5.1 มุมหนังสือ ควรมีไว้เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง ส่งเสริมการ
ค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ ประเภท ที่มีความยากง่าย 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยนบ่อย ๆ การจัดมุมหนังสือควรจัดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยิบอ่าน 
                 5.2 มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจช่วยเสริมความรู้ ทบทวน
ความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว เหตุการณ์ ฯลฯ 
                 5.3 มุมแสดงผลงานของนักเรียน 
 
2. บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) 
  บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มี
ความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน ตลอดจนมีอิสระในความกล้า
แสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้านจิตใจ จะช่วยสร้าง
ความรู้สึกให้นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการ
สร้างสรรค์เร้าความสนใจ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข นักเรียนจะเกิดความรู้เช่นนี้ 
ขึ้นอยู่กับ “ครู” เป็นส าคัญ ในข้อเหล่านี้ 1. บุคลิกภาพ 2. พฤติกรรมการสอน 3. เทคนิคการปกครองชั้น
เรียน 4. ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน แต่ละข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 
    1. บุคลิกภาพของครู สภาพบรรยากาศของห้องเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของครู ครูที่มี
บุคลิกภาพดี เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน ท่าทาง น้าเสียง การใช้คาพูด การแสดงออกทางสีหน้า แววตา 
ฯลฯ เหมาะสมกับการเป็นครู จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี บุคลิกภาพของครูมีผลต่อความรู้สึก
ของนักเรียน 
    2. พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการสอนของครูมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่
นักเรียน 
            2.1 ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงท่ีเหมาะสม เช่น ใช้วาจา 
ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
            2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของนักเรียน แสดง
ให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามนาความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ 
           2.3 ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การให้ท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและได้ผลงานน ามาสู่
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ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มทานั้น ครูควรค านึงถึงความยากง่ายของงาน 
ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่ม เพ่ือให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึก
ทางบวกให้แก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายาก ครูควรเข้าไปดูแลกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ป๎ญหาในกลุ่ม
ของตน ครูจะต้องมีความอดทนที่จะไม่รีบชี้แนะ หรือบอกวิธีการแก้ป๎ญหาตรง ๆ ต้องฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการ
ต่าง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถแก้ป๎ญหาได้ส าเร็จ 
          2.4 ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดค้นคว้าและ
แสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
หรือนักเรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลอง แบบแก้ป๎ญหา แบบแสดงบทบาทสมมุติ แบบ
สืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนย์การเรียน ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่
น่าสนใจ การจะใช้วิธีสอนแบบใดนั้นครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับบทเรียน ระยะเวลา สติป๎ญญา และวัยของ
นักเรียน 
    3. เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู 
     เทคนิคหรือวิธีการที่ครูใช้ปกครองชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา 
กล่าวคือ ถ้าครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 
ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกท่ีรักมักที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ นักเรียนจะเกิดความรู้สึกไม่
ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่อยากมาโรงเรียนในที่สุด 
ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครองชั้นเรียนของครูจึงมีความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาด้วย ในการ
ปกครองชั้นเรียน ครูควรยึดหลักต่อไปนี้ 
            3.1 หลักประชาธิปไตย ครูควรให้ความส าคัญต่อนักเรียนเท่าเทียมกัน ให้ความเสมอภาค ให้
อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้าง ยินดีรับฟ๎งความเห็นของทุก
คน และควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่าง
ประชาธิปไตย 
           3.2 หลักความยุติธรรม ครูควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคนโดยทั่วถึง 
นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตามคาอบรมสั่งสอนของครู 
ตลอดจนไม่สร้างป๎ญหาในชั้นเรียน 
           3.3 หลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดุ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะ
ช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์มุทิตา หมายถึง ความยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ลาภยศ สุข สรรเสริญ อุเบกขา หมายถึง ความ
เที่ยงธรรม การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย ถ้าครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร4 ในการปกครองชั้นเรียน 
นอกจากจะทาให้นักเรียนมีความเคารพรักศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝ๎ง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วย 
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           3.4 หลักความใกล้ชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน 
เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารจัดการห้องเรียน 
 
    4. ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
     ปฏิสัมพันธ์ ( interaction) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล 2 คน หรือบุคคล 2 
ฝุายโดยต่างฝุายต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (ประดินันท์ อุปรมัย. 2523 : 133) ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี 3 
ลักษณะ ได้แก่ 
          4.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี 
หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ครูให้ความเป็น
กันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการท ากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะ
ไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ น่าเรียน น่าสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
         4.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียนได้ถ้านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีความสมัครสมานสามัคคี รัก
ใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อยู่ที่ครูให้ความส าคัญ        
         4.3 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน อาจ
เป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามคาถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน เป็นต้น ทั้งหมดนี้มี
อิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเช่นกัน 
    3. บรรยากาศทางสังคม (Social Atmosphere) 
                 เป็นบรรยากาศท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข จะทาให้ผู้เรียนรู้สึกรักท่ีจะเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย การเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ การเรียนรู้
ด้านความรู้ และการเรียนรู้ทางสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก เปูาหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือ การให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข ส าหรับการจัด
บรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
              3.1 การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกัน โดยครูต้อง
ก าหนดให้มีอิทธิพลในห้องให้น้อยที่สุด สร้างระบบการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย ให้ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
มีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับผู้เรียนด้วยกัน ฝึกการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
              3.2 การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจ โดยจัดกิจกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่ม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่น ทางานและเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือน ครูคอยปรับปรุงการใช้ภาษา มารยาทและ
พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เด็กสามารถท างานกับกลุ่มเพ่ือนได้อย่างดี เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทาสิ่งต่าง ๆ ในบรรยากาศร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งแม้จะมีการแข่งขันกันบ้าง แต่ควร
เป็นการแข่งขันกันอย่างเป็นมิตร ได้มีโอกาสได้รับผลแห่งการทางานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มจะทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งด้านความคิด และการกระท าอันส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะนาไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป 



๖๓ 
 
             3.3 สร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่ ผู้เรียน
ด้วยกัน และกับบุคคลอ่ืนๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เริ่มด้วยการสื่อสารที่ดี ซึ่งการสื่อสารระหว่างกันนั้น
สามารถท าได้ทั้งการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อ
กันด้วยดี 
              3.4 สร้างบรรยากาศที่ไม่กดดัน โดยลดกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดผลแพ้ ชนะ
หรือการเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อ่ืน ให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกเท่าเทียมกันและได้รับการยกย่องเหมือนกัน สา
หรับการประเมินผลการเรียนรู้ ควรประเมินผลที่แสดงถึงพัฒนาการแห่งความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ให้ผู้เรียนได้รู้ผลของการกระท าของตนเอง และมีการพัฒนา ตนเองโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้อ่ืน 
            กล่าวโดยสรุป บทบาทของครูในการจัดการเพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น ถือได้ว่ามี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเดียวกับการจัดประสบการณ์ด้านสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะการสร้าง
บรรยากาศที่ดีไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ส่งผลต่อการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น ส่งผลต่อความต้องการที่จะรู้ในสิ่งต่าง ๆ ต่อไป 
 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
            การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คือ  การส่งเสริม  พัฒนา  ปูองกัน  และแก้ไขป๎ญหา  เพ่ือให้นักเรียน
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะ
การด ารงชีวิต  และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
            ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้ึนตอน
ชัดเจน  พร้อมทั้งมีวิธีการ  และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน   คุณภาพ   และมีมาตรฐานการท างานที่ตรวจสอบได้
โดยมีคร ู ประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งใน
และนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ  มี
ส่วนร่วม 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ  และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  และมีมาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้ 

 เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  และสติป๎ญญา 

 
ขอบข่ายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล  ช่วยเหลือ 
 ด าเนินการทั้งส่งเสริม  พัฒนา  ปูองกัน  และแก้ไข 



๖๔ 
 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงาน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม 
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นระบบที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน  ประกอบด้วยการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  การปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหา  และการส่งต่อดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
3. สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูทุกคน  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา                             

ขั้นพ้ืนฐาน บุคลากรอ่ืนๆ 
1. ผู้ปกครองและชุมชน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ   ภาคเอกชน  เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรการบริหารส่วน

ท้องถิ่น/ปกครองพิเศษ                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 
 
หมวดที่ ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษา และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 

การท างานเป็นทีม 

 
การท างานเป็นทีมหมายถึงการท างานร่วมกันของสมาชิกหรือพนักงานในองค์กรหรือคุณครูและ

บุคลากรในโรงเรียนมากกว่า 1 คนข้ึนไป โดยมีเปาูหมายการท างานอย่างเดียวกัน และเต็มใจร่วมกันท างาน
อย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายจนน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน  แต่การที่ทุกคนจะ
รวมตัวกันเพ่ือท างานเป็นระบบทีมท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว  เพราะการท างานระบบนี้
มีป๎จจัยส าคัญมากมายหลายประการทีส่มาชิกของทีมทุกคนจะต้องใส่ใจและจริงจัง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกิน
วิสัยเราท่านทั้งหลายจะท าได้แต่อย่างใด   หากเพียงแตทุ่กคนมีใจที่จะท าความส าเร็จให้เกิดข้ึนกับองค์กร
ร่วมกันก็เพียงพอแล้วที่จะขับเคลื่อนการท างานร่วมกันให้เกิดเป็นทีมข้ึนได้ 
กลุ่มกับทีมต่างกันอย่างไร 

ค าสองค านี้ดูผิวเผินแล้วมีลักษณะคล้ายกัน แต่หากลงรายละเอียดแล้วสองค านี้มีลักษณะต่างกัน 
โดยเฉพาะการนิยามความหมายกับการท างานในระบบองค์กรที่หลายคนอาจไม่เข้าใจอย่างลึกซ้ึงและเกิดการ
ตีความไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนัก นั่นอาจท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพลงได้ 
กลุ่ม (Group) 

กลุ่ม จะสนใจ และให้ความส าคัญกับ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ของความรบัผิดชอบสว่น
บุคคล (Individual) ซึ่งก็ใช่ว่าจะไม่ดีเพราะ กลุ่มคน หรือคณะท างาน เป็นรูปแบบการท างานที่มีประสิทธภิาพ
เมื่อเกิดข้ึนในองค์กรขนาดใหญ่ที่เน้นและให้ความส าคัญกับความรบัผิดชอบสว่นบุคคลเปน็เรื่องหลัก โดยใน
กลุ่มคนหรือคณะท างานจะท างานรว่มกัน มีการแบ่งป๎นข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึก และมุมมอง เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจที่จะชว่ยให้สมาชิกแตล่ะคนของกลุ่มคนหรือคณะท างานนัน้ท างานได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย และความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมทั้งสมาชิกของกลุ่มคนหรือคณะท างานจะไม่ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการรบัผิดชอบที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ความรบัผิดชอบของตนเอง 
ทีม (Team) 

ทีม จะสนใจ และให้ความส าคญัทั้ง หน้าที ่ความรับผดิชอบ ผลลัพธ์ของตนเอง และผลลัพธ์ร่วมกัน
ของทีม ซึ่งในบทความใช้ค าวา่ Collective Work-Products ซึ่งการที่จะท าใหเ้กิด Collective Work-
Products นั้นต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือกันของสมาชิกทุกคนของทีม (Individual and Mutual) 
องค์ประกอบของทีมงาน (Team Work Structure) 

ทีมงานจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ 
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1.ผู้น าทีม 
2.สมาชิกทีม 
3.ระบบการท างานและกติกา 
 

1.ผู้น าทีม 
ผู้น าทีมเปรียบเสมือนกัปตันเรือที่จะคอยควบคุมดูแลให้เรือขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทางและพุ่งตรงไปสู่

เปูาหมายให้ได้ ผู้น าทีมท่ีดีนั้นต้องไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการบริหารงานและบริหาร
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในทีมให้ดีด้วย โดยผู้น าที่ดีมีคุณสมบัติส าคัญมากมายดังนี้ 

เป็นคนมีวิสัยทัศน์ : ผู้น าที่ดีควรมองกาลไกล มีวิสัยทัศน์ สามารถมองไปข้างหน้า เข้าใจทิศทาง และ
รู้จักวิธีขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายได้เป็นอย่างดีที่สุด ผู้น าที่ไม่มีวิสัยทัศน์ก็เหมือนกับกัปตันเรือท่ีไม่รู้ว่าจะเดินหน้า
ไปทางไหนเพื่ออะไร บางทีอาจท าให้การขับเคลื่อนองค์กรเสมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างได้ 

เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มที่ดี : ผู้น าที่ดีควรเป็นคนที่หมั่นคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ หาวิธีการ
ตลอดจนกระบวนการใหม่ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และต้องรู้จักจุดประกายอะไรใหม่ๆ ให้กับทีมด้วย 

เป็นผู้ที่วางแผนได้ดี อุดรูรั่วได้เก่ง : เมื่อผู้น ามีทิศทางการท างานที่ชัดเจนแล้วย่อมต้องวางแผนการ
ท างานได้ดี รวมถึงแบ่งงาน จัดการหน้าที่ บริหารการท างานสมาชิกในทีมให้ดีได้ด้วย เพื่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และยามท่ีเกิดรูรั่ว ผู้น าต้องเห็นก่อน และสามารถหาวิธีตลอดจนแนะน าการแก้ไขได้
รวดเร็วและทันท่วงทีได้ด้วย 

เป็นคนที่มีวินัยและความรับผิดชอบ : ผู้น าที่ดีต้องท างานอย่างมีความรับผิดชอบ มีวินัย และควบคุม
การปฏบิัติงานให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ให้ดีที่สุด หากผู้น าขาดความรับผิดชอบแล้ว ไม่ท างานตามแผน 
การท างานระบบทีมก็ก่อให้เกิดผลเสียหายได้ 

มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อม่ันที่ดี : ยามเกิดป๎ญหา หรือองค์กรเคลื่อนที่ช้าจาก
อุปสรรค์ใดๆ ก็ตาม ผู้น าที่ดีควรควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกันก็ควรสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการท างาน
ระบบทีมให้มีพลังในการก้าวต่อไปได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทีมได้ เป็นจุดศูนย์รวมของทีมที่
ทุกคนไว้ใช้ และพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน 

เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้ฟังที่ดี : การสื่อสารที่ดีจะท าให้การท างานระบบทีมราบรื่น 
และท าให้องค์กรก้าวหน้าได้ไว การสื่อสารกับคนในทีมที่ดีนั้นย่อมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้ดีด้วย 
ขณะเดียวกันผู้น้ าก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ฟ๎งที่ดี รับฟ๎งความคิดเห็นของสมาชิกในทีมทุกคนอย่างเท่าเทียม และ
แก้ไขป๎ญหาได้อย่างถูกจุด 

เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี และมีทักษะในการตัดสินใจที่เฉียบแหลม : คุณลักษณะส าคัญอีกอย่างของ
ผู้น าที่ดีคือการต้องเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กล้าตัดสินใจ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ
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รอบคอบ ซึ่งการที่จะท าอย่างนั้นได้นั้นก็ย่อมต้องเป็นผู้ที่วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ได้ดีด้วย มีทักษะในการเสพ
ข้อมูล และประมวลผลอย่างละเอียดรอบคอบ แต่ก็ไม่เชื่องช้าจนเกินไป 

 
2.สมาชิกทีม 

เมื่อมีผู้น าที่ดีแล้ว หากขาดผู้ตามที่ดีการท างานในระบบทีมนั้นก็ไร้ค่า การที่ผู้น าได้ผู้ตามที่ร่วมแรงร่วม
ใจท างานอย่างดีนั้นก็ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในที่สุด สมาชิกใน
ทีมทุกคนจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในระบบการท างานเป็นทีม ซึ่งคุณลักษณะส าคัญมีดังนี้ 

เป็นคนที่รับผิดชอบในการท างาน : สมาชิกท่ีเป็นผู้ตามท่ีดีหากมีความรับผิดชอบในการท างานตาม
หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีแล้ว นั่นย่อมท าให้แผนที่วางไว้มีโอกาสประสบความส าเร็จสูง
ตามไปด้วย และเมื่อสมาชิกไม่มีความรับผิดชอบ งานก็จะเสีย ระบบงานก็จะล่ม องค์กรก็จะพังทลายได้ 

เคารพกฎและกติการ่วมกัน : กฎและกติกาต่างๆ จ าเป็นต่อการท างานในระบบทีมมาก เพราะทุกคน
ไม่ได้ท างานคนเดียว และทุกคนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่จะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ก็คือการเคารพ
และยอมรับปฏิบัติตามในกฎระเบียบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดป๎ญหาในการท างานน้อยที่สุด และทุกคนอยู่ภายใต้
กรอบที่ยุติธรรมกับทุกฝุาย 

ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ : อย่างที่กล่าวไปว่าระบบการเป็นทีมนั้นก็คือการท างานร่วมกัน หาก
ไม่เกิดความร่วมมือกันก็ย่อมท าให้การท างานเกิดป๎ญหาได้ เมื่อไม่มีความร่วมมือกันระบบการท างานเป็นทีมก็
จะพัง ทุกอย่างก็เกิดผลเสียตามมา 

ยอมรับความแตกต่าง เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ : บนโลกนี้ไม่มีใครที่เหมือนกัน และมีความ
คิดเห็นตรงกันไปเสียทุกเรื่อง การเห็นต่างกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่สิ่งที่ควรท าก็คือการยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ไม่ใช่ความคิดเห็นฝุายหนึ่งต้องถูกเสมอ และอีกฝุายต้องผิดเสมอ ตรงกันข้ามความคิดเห็นแต่ละ
ความคิดเห็นนั้นต่างก็ดีทุกอย่าง เพียงแต่เหมาะกันคนละสถานการณ์เท่านั้น การไม่ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืนนั้นก็สร้างป๎ญหาในการท างานระบบทีมได้เช่นกัน 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน : การท างานระบบทีมคือการยึดถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก องค์กรควรมาก่อนส่วนตน และยินดีกับความส าเร็จร่วมกัน เพราะความส าเร็จไม่ได้เป็นของ
ใครคนใดคนหนึ่ง หรือเกิดจากคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความส าเร็จที่เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงกัน 
3.ระบบการท างานและกติกา 

สิ่งที่จะยึดโยงให้สมาชิกแต่ละคนในแต่ละบทบาทท างานร่วมกันในระบบทีมได้ก็คือเรื่องของระบบการ
ท างานแบบทีมและกติกาท่ีทุกคนต้องเคารพร่วมกันนั่นเอง เพราะนี่คือกรอบส าคัญท่ีจะท าให้ทุกคนท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

ระบบการท างานต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนไม่ทับซ้อน : การท างานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ควรจะท า
หน้าที่ทับซ้อนกัน แต่ละคนควรมีหน้าที่ชัดเจนของตัวเอง มีภารกิจของตัวเอง เพ่ือให้ทุกคนท าหน้าที่ให้ดีที่สุด
ในการบรรลุเปูาหมาย 

กติกาต้องยุติธรรมกับทุกฝ่าย และเห็นพ้องต้องกัน : กติกาในการท างานทุกฝุายควรเห็นพ้องต้องกัน 
เพ่ือยึดถือและปฏิบัติในกรอบเดียวกัน ที่ส าคัญกติกานี้ต้องยุติธรรมส าหรับทุกฝุาย ไม่เอาเปรียบฝุายใด
จนเกินไป ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝุายได้จนเกินพอดี หรือไม่เอนเอียงเข้าข้างผู้ที่มีอ านาจอยู่เหนือกว่า ถ้าทุกคนไม่
เคารพกติกา หรือกติกาไม่เป็นธรรม การท างานก็จะเริ่มแย่ตั้งแต่เริ่มต้น 

ระบบการท างานต้องปฏิบัติได้ง่าย ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการท างาน : หลายองค์กรสร้างระบบการ
ท างานที่ดีและยอดเยี่ยม แต่กลับยากต่อการท างานของคนในองค์กร หรือคัดคนมีความสามารถไม่พอมา
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ท างาน ต่อให้ระบบดีเพียงไรก็ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพได้ ฉะนั้นระบบการท างานที่ดีควรปฏิบัติตามได้
ง่าย ไม่ก่อให้เกิดป๎ญหา ไม่ท าให้ระบบการท างานสะดุด หากท างานได้ราบรื่น ก็ย่อมท าให้เกิดความส าเร็จได้
ง่ายขึ้น 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม : องค์กรที่ดีควรรู้จักที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวเอง
ให้ไวตามสถานการณ์ ซึ่งระบบและกติกาต่างๆ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วย 
เพ่ือที่จะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
คุณลักษณะส าคัญของทีมงานและการท างานระบบทีม 

1.การปฏิสัมพันธ์กันของคนในทีม 
          การท างานระบบทีมที่ดีต้องมีการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน พูดคุย ปรึกษา ช่วยเหลือ สื่อสาร

การท างานระหว่างกัน หากการท างานระบบทีมเป็นแบบท าใครท ามัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นั่นไม่
เรียกว่าการท างานเป็นทีม และอาจก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาได้ง่าย 

2.มีเป้าหมายที่จะบรรลุร่วมกัน 
          นั่นถือเป็นหัวใจส าคัญของระบบการท างานเป็นทีมเลยก็ว่าได้ หากการท างานในระบบทีม

ถึงแม้จะดีเพียงไรก็ตาม หากไม่มีเปูาหมายชัดเจน ก็จะไม่มีทิศทางของการท างานที่แน่ชัด และจะไม่มีการร่วม
แรงร่วมใจกันที่มีพลัง ไม่มีแรงผลักดันให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานให้ส าเร็จ ซึ่งสิ่งนี้ที่ท าให้การท างานแบบ
ทีมต่างจากการท างานแบบกลุ่ม 

3.มีโครงสร้างและระบบการท างานที่ชัดเจน 
          เมื่อเกิดการท างานแบบทีมแล้วสิ่งที่จะช่วยท าให้การท างานระบบนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือ

การวางโครงสร้างของการท างานตลอดจนหน้าที่การท างานของแต่ละคนให้ชัดเจน มีภารกิจที่เข้าใจได้ง่าย 
และปฏบิัติได้ตามความสามารถ การวางโครงสร้างนั้นอาจหมายถึงการวางต าแหน่งการท างานด้วย นั่นรวมถึง
การวางโครงสร้างอ านาจ มีระบบหัวหน้าทีมและลูกน้อง เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพด้วย รวมถึงการ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดี และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนอ่ืนให้ทีมให้ถ่ีถ้วน 

4.มีความรู้สึกร่วมกันและมีทัศนคติในทิศทางเดียวกัน 
          สิ่งส าคัญอย่างยิ่งอีกอย่างของการท างานเป็นทีมก็คือทุกคนในทีมต้องมีความรู้สึกร่วม มุ่งม่ันที่

จะท างานร่วมกัน ตลอดจนมีทัศนคติในการท างานไปในทางเดียวกัน หากทีมที่มีทัศนคติสวนทางกัน หรือไม่มี
ความรู้สึกร่วมกัน ก็ย่อมเหมือนเรือท่ีฝีพายพายอย่างสะเปะสะปะ ไม่พร้อมเพรียง พายแบบตัวใครตัวมัน หรือ
คนหนึ่งพายไปข้างหน้า อีกคนพายถอยหลัง อีกคนขี้เกียจและไม่พายเลย เรือก็ย่อมไม่พุ่งไปข้างหน้าแน่นอน ที่
ส าคัญความรู้สึกร่วมและทัศนคติในทิศทางเดียวกันนั้นก่อให้เกิดความสามัคคีได้ง่ายอีกด้วย 

5.เปิดเผย ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน และไว้เนื้อเชื่อใจ 
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          การเปิดใจกันเป็นส่วนส าคัญของการท างานระบบทีมเช่นกัน เพราะการท างานระบบทีมนั้น
วัดความส าเร็จที่องค์รวม ฉะนั้นทุกคนจึงควรเปิดใจกัน ยอมรับกัน พูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม 
ท างานแบบช่วยเหลือกันแทนที่จะแข่งขันกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ปิดบังข้อมูลกัน หากแต่ละคนเห็นแก่ตัว เอา
แต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ร่วมมือร่วมแรง ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อกัน กันให้อีกฝุายไม่ได้ประโยชน์ที่เหนือกว่าตน 
ความไม่จริงใจต่อกันนี้ย่อมท าให้ระบบทีมล่มสลายได้เช่นกัน 
 
 
ประโยชน์ของการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

1.สร้างก าลังใจในการท างานให้กับสมาชิกตลอดจนองค์กร 
          เมื่อการท างานระบบทีมสามารถบรรลุความส าเร็จได้ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจกลับมาต่อ

องค์กรและสมาชิกทุกคน สิ่งนี้จะช่วยสร้างก าลังใจในการท างานให้ท างานได้ดีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลส าเร็จอยู่เรื่อยๆ 

2.สร้างความม่ันคงในอาชีพ 
          เมื่อการท างานระบบทีมท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิด

ผลส าเร็จกับองค์กรได้อย่างงดงาม ผลประกอบการดี องค์กรมีก าไร และผลประโยชน์จะตอบกลับมาที่พนักงาน
ด้วย และเมื่อพนักงานท างานระบบทีมได้ดี องค์กรก็ต้องย่อมอยากรักษาทีมงานไว้ นั่นส่งผลให้เกิดความม่ันคง
ในการท างานในระยะยาวได้ในที่สุดเช่นกัน 

3.สร้างระบบการท างานที่ดี 
          การท างานระบบทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการวางแผนและระบบงานที่ดี ซึ่งท าให้การ

ท างานราบรื่น ก่อให้เกิดป๎ญหาน้อยท่ีสุด หากการท างานระบบทีมแข็งแกร่ง การท างานขององค์กรในภาพรวม
ก็จะยิ่งสะดวก ไม่ติดขัด ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด หรือหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขได้เร็ว ท าให้ระบบการ
ท างานในองค์รวมเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 

4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการท างานและสมาชิกในทีม 
          หลักหนึ่งในการท างานระบบทีมที่ทุกคนจะต้องยึดถือร่วมกันให้ดีก็คือการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างกัน ทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับแผนกและองค์กร เพราะหากความสัมพันธ์แย่นั้นย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการท างานระบบทีมแน่นอน การเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และเม่ือทุกคนเชื่อม
สัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอแล้วก็ย่อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ท าให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการท างานและ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดี องค์กรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีพลังในการท างานที่ดี นั่นท าให้องค์กรบรรลุ
เปูาหมายได้ง่ายขึ้นด้วย 

5.ท าให้องค์กรและบุคลากรเกิดการพัฒนาตลอดเวลา 
          องค์กรที่ดีนั้นย่อมไม่หยุดพัฒนา และหากระบบการท างานที่ดีท าให้องค์กรส าเร็จแล้ว 

พนักงานในองค์กรทุกคนย่อมอยากที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป นั่นท าให้
องค์กรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ องค์กรก็จะเติบโตไป
เรื่อยๆ อย่างยอดเยี่ยม 

บทสรุป 
การท างานแบบระบบทีม (Teamwork) ที่ดีได้นั้นย่อมเกิดจากทีมงาน (Team Work) ที่ดี ซึ่งทีมงาน

ที่ท างานระบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมท าให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง   เกิดความส าเร็จ บรรลุ

https://th.hrnote.asia/tmanagement/190507-team-productivity/
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เปูาหมายขององค์กรที่วางไว้    องค์กรที่มีทีมงานที่มีมีประสิทธิภาพก็ย่อมสร้างคุณภาพและความเป็นเลิศ
ให้แก่องค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน และนั่นก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรตลอดจนบุคลากรที่จะก้าวหน้าต่อไป
เรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 

 
 
4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของการบริหารงานสถานศึกษา 
 
                ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  พ.ศ. 2550  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545   
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
               ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
          งานบริหารวิชาการ  มีภาระหน้าที่  17 อย่างด้วยกันคือ  
               (1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
               (2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
               (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
               (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
               (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
               (6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
               (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
               (8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
               (9) การนิเทศการศึกษา 
              (10) การแนะแนว 
             (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
             (12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
             (13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
              (14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน 
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                   ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
             (15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
             (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
             (17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
              งานบริหารงบประมาณ   มีภาระหน้าที่  22  อย่างด้วยกันคือ  
                 (1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
                 (2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
                 (3)  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
                 (4)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                 (5)  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                 (6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
                 (7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
                 (8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
                 (9) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
                (10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                (11) การวางแผนพัสดุ 
                (12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ 
ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี 
                (13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
                (14) การจัดหาพัสดุ 
                (15) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
                (16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
                (17) การเบิกเงินจากคลัง 
               (18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
               (19) การน าเงินส่งคลัง 
               (20) การจัดท าบัญชีการเงิน 
               (21) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
               (22) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
         งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ  
                (1) การวางแผนอัตราก าลัง  
                (2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                (3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
                (4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                (5) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
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                (6) การลาทุกประเภท 
                (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                (8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
                (9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
               (10) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
               (11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
               (12) การออกจากราชการ 
               (13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
               (14) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
               (15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               (16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
               (17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
               (18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               (19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
                (20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
           งานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21  อย่างด้วยกัน คือ 
                (1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
                (2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
                (3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
                (4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
                (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
                (6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                (7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                (8) การด าเนินงานธุรการ 
                (9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
               (10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
               (11) การรับนักเรียน  
               (12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
               (13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
               (14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
               (15) การทัศนศึกษา  
               (16) งานกิจการนักเรียน 
               (17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
               (18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
                (19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
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                (20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
                (21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
           งานกิจการนักเรียน  (มีอยู่ในกฎกระทรวงฯ งานบริหารทั่วไป )  มีภาระหน้าที่ คือ 

(1)  งานส่งเสริมการรักษาวินัยของโรงเรียน 
(2)  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน 
(3)  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(4)  งานปูองกันและปูองไขป๎ญหายาเสพติด 
(5)  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
(6)  งานสารวัตรนักเรียน 
(7)  งานควบคุมภายในฝุายกิจการนักเรียน 
(8)  งานระดับชั้น ครูที่ปรึกษา  เวรประจ าวัน 
(9)  งานสหกรณ์โรงเรียน 
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ตัวอย่าง  
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน 
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4.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

4.3.1  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

          ความหมาย เป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารและครูในโรงเรียนอย่างอิสระเพ่ือมุ่งแสวงหาองค์
ความรู้หรือแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
นี้จะส่งผลดีต่อกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   มีองค์ประกอบ 5  องค์ประกอบ  คือ 
วิสัยทัศน์ร่วม,    ภาวะผู้น าร่วม,  การจัดป๎จจัยเสริมหนุน,   การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้   และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชั้นเรียนร่วมกัน  

 

ž          ประวัติความเป็นมา   
 
 
 
 
ž                                                             
ž  ในปี  1992  (2535)  Shirley M.Hord นักวิชาการของ SEDL in Austin Texas  ได้ค้นหาสาเหตุ 

ที่ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานที่ดีและผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จนั้น
เกิดข้ึนได้อย่างไร  ผลที่พบก็คือ  การเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้ปกครองและนักเรียน    

หลังจากนั้น ปี 1995 (2538) Hord ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการท าให้โรงเรียนมี
บรรยากาศในการท างานที่ดีและผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จนั้น พบว่า ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ  5  องค์ประกอบคือ   1) การสนับสนุนและภาวะผู้น าร่วม  (Supportive  and  shared  
Leadership)   2) วสิัยทัศน์และค่านิยมร่วม  (Shared  values  and  vision) 3) การเรียนรู้ร่วมกันและ
ประยุกต์ใช้ (Collective  Learning  and  application of  learn) 4) การจัดป๎จจัยสนับสนุน  (supportive   
conditions)  และ 5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  (Shared Personal practice) และเรียกว่า  
“Professional Learning Community” 

ปี 2558  ชัชวาล  อาราษฎร ์ได้ท าการศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) ในบริบทไทยโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของ
ชุมชนวิชาการได้จากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศรวม13ท่านได้องค์ประกอบของ
ชุมชนวิชาการจ านวน  5  องค์ประกอบดังนี้คือ 1)วิสัยทัศน์ร่วม 2)ภาวะผู้น าร่วม 3) การจัดป๎จจัยเสริมหนุน 
4) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ และ 5)การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียนร่วมกัน   ดังนั้นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในบริบทไทยจึงมีองค์ประกอบ นิยามเชิง
ปฏิบัติการและเปูาหมายเชิงประจักษ์(ตัวชี้วัด)  ซึ่งแสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้ 
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องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและเปูาหมายเชิงประจักษ์ของชุมชนวิชาการ 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายเชิงประจักษ์(ตัวชี้วัด) 
 
 

วิสัยทัศน์ร่วม 
 (SharedVision) 

การมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ร่วมกันของครูทั้งโรงเรียน ซึ่งภาพใน
อนาคตนี้เกิดจากความต้องการของครู
ทุกคนและภาพอนาคตนี้ครูทุกคนมี
ความเชื่อว่าเป็นไปได้วิสัยทัศน์ร่วมนี้
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญสาม
ประการคือเปูาหมายร่วม (Shared 
Purpose)ค่านิยมร่วม 
(SharedValues)และพันธกิจร่วม 
(SharedMission) 

1. ครูมีเปูาหมายร่วมกัน 
2. ครูมีค่านิยมร่วมกัน 
3. ครูมีพันธกิจร่วมกัน 

 
 

ภาวะผู้น าร่วม 
 (SharedLeadership) 

การใช้ความสามารถของครูสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียนแล้ว
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อครูที่เป็นเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือให้ครูที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน
ดังกล่าวนั้นกระท าตามสิ่งที่ตนต้องการโดย
มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น าทีมงานมีการ
ตัดสินใจร่วมกันและมีการส่งเสริมและคง
สภาพความเป็นผู้น าของทีมงาน 

1. กลุ่มครูมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ผู้น าทีมงาน 

2. กลุ่มครูมีการตัดสินใจร่วมกันกับ
เพ่ือนร่วมงาน 

3. กลุ่มครูมีการส่งเสริมและคงสภาพ
ความเป็นผู้น าทีมงาน 

 
 

การจัดป๎จจัย 
เสริมหนุน 

 (Supportive 
Conditions) 

 
 

การทีผู่้บริหารโรงเรียนได้ด าเนินการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์
เป็นระบบทีมแบบเอ้ืออาทรมีความ
ไว้วางใจและความเคารพนับถือซึ่งกัน
และกันและจัดให้มีการแสดงความยินดี
กับความส าเร็จที่เกิดข้ึนตามเปูาหมาย
และจัดโครงสร้างและการสื่อสารที่
สนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียน
ด าเนินการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 
1. ครูมีความสัมพันธ์แบบเอ้ืออาทร 
2. ครูมีความไว้วางใจและความ

เคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
3. โรงเรียนจัดให้มีการแสดงความ

ยินดีกับความส าเร็จที่เกิดขึ้นตาม
เปูาหมาย 

ด้านโครงสร้างและการสื่อสาร 
1. โรงเรียนมีการจัดทรัพยากรและสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความ
พร้อม 

2.โรงเรียนจัดให้มีระบบการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีการบริหารเวลาอย่าง
เหมาะสม 
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องค์ประกอบ 

 

 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 
เป้าหมายเชิงประจักษ์ (ตัวช้ีวัด) 

 
 
 

การเรียนรู้ร่วมกันและ
ประยุกต์ใช้ 

(CollectiveLearning 
and Application) 

การที่ครูและกลุ่มครูทุกระดับของ
โรงเรียนมีการพบปะพูดคุยกันเพ่ือน า
ป๎ญหาการพัฒนาผู้เรียนมาร่วมกัน
พิจารณาหาทางแก้ไขโดยครูมีการ
แบ่งป๎นข้อมูลนักเรียนกันมีการ
แสวงหาองค์ความรู้ทักษะและกล
ยุทธ์ใหม่มาร่วมกันวางแผนแก้ป๎ญหา
และปรับปรุงโอกาสการเรียนรู้ของ
นักเรียนร่วมกัน 
 

1. ครูมีการแบ่งป๎นข้อมูลซึ่งกันและกัน 
2. ครูมีการแสวงหาองค์ความรู้ทักษะ

และกลยุทธ์ใหม่มาใช้ในการแก้ไข
ป๎ญหา 

3. ครูมีการวางแผนแก้ป๎ญหาและ
ปรับปรุงโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากชั้น

เรียนร่วมกัน 
 (Shared Personal 

Practice) 

การที่โรงเรียนด าเนินการให้ครูได้
ร่วมสังเกตการสอนของกันและกัน
แล้วน าผลการสังเกตมาสะท้อนผล
ร่วมกันเพื่อหาจุดเด่นจุดควรพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกัน
และกันโดยครูมีการแบ่งป๎นผลลัพธ์ที่
เกิดจากการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนและมีการเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน
และให้ค าปรึกษาซึ่งกันและกัน 
 

1. โรงเรียนจัดให้ครูมีการเยี่ยมชั้นเรียน
และสะท้อนผล  

2. โรงเรียนจัดให้ครูมีการพบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ป๎ญหา
ร่วมกัน 

3.มีการแบ่งป๎นผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กันและ
กัน 

4.ครูเป็นพี่เลี้ยงสอนงานและให้
ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงาน 

 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาจากภาษาอังกฤษสามค า คือ  
  Professional หรือ "มืออาชีพ" เป็นค าคุณศัพท์ มาจากค าว่า profess แปลว่า ยอมรับ  นับถือ  
การท างานอย่างมืออาชีพ หมายถึง การท างานที่เป็นที่ยอมรับ นับถือ การท างานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ถ้าใช้กับคนเราเรียกว่า Professor คือ คนที่เชี่ยวชาญหรือเก่งในเรื่องนั้น ๆ และยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ ด้วย การท างานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการท างานที่คนท าต้องรู้และเข้าใจประเด็นป๎ญหาและความ
ต้องการ สาเหตุ มีความรู้หรือหลักการในการแก้ป๎ญหารู้ว่าต้องท าอะไร ใช้วิธีการอย่างไร ถ้าต้องใช้คนให้ช่วย
ท างาน จะต้องรู้ว่าให้คนไหนท างานแล้วจึงบรรลุเปูาหมาย ต้องรู้กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่า 
จะเกิดป๎ญหาอะไรบ้างในการท างานเพ่ือหาทางปูองกันแก้ไข รู้ว่างานที่ท าเสร็จแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง 
อนาคตจะเป็นอย่างไรจากการท างานนั้น ๆ หรือรู้เปูาหมายของงานที่ชัดแจ้ง ถ้าทีมงานท างานร่วมกันลักษณะ
นี้ทุก ๆ คน ผลงานที่ได้จะสมบูรณ์แบบ จึงสามารถก้าวไปสู่ "มืออาชีพ" ได้ 
             Learning หรือการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร              
อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ การเรียนรู้นั้นไม่ใช่เป็นการสั่งสอนหรือการบอกเล่าให้
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เข้าใจและจ าได้เท่านั้น แต่ความหมายคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม อันเป็นผลจากในกระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน กล่าวคือ  
                 ขั้นที่ 1 ขั้นประสบการณ์ (experience) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรู้อยู่ด้วยกัน
ทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ที่เป็นที่เข้าใจก็คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสาทรับรู้เหล่านี้
จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลได้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ถ้าไม่มีประสาทรับรู้เหล่านี้แล้ว 
บุคคลจะไม่มีโอกาสรับรู้หรือมีประสบการณ์ใดๆ เลย ซึ่งก็เท่ากับเขาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดๆ ได้เลย 
ประสบการณ์ต่างๆ ที่บุคคลได้รับนั้น ย่อมจะแตกต่างกัน บางชนิดก็เป็นประสบการณ์ตรง ในบางชนิดเป็น
ประสบการณ์ทางอ้อม บางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรมและบางชนิดเป็นประสบการณ์นามธรรม ที่จะ
น าไปสู่การท าความเข้าใจ ในขั้นที่ 2  
                 ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจ (understanding) คือ ตีความหมายเป็นหลักการ (concept) ใน
ประสบการณ์นั้น กระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) 
และมีความทรงจ า (retain) ขึ้น ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า  "ความเข้าใจ" ในการเรียนรู้นั้น บุคคลจะเข้าใจ
ประสบการณ์ที่เขาประสบได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และสังเคราะห์ 
(synthesis) ประสบการณ์ต่างๆ จนกระทั่งหาความหมายอันแท้จริงของประสบการณ์นั้นได้  
                 ขั้นที่ 3 ขั้นความนึกคิด (thinking) ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการ              
ที่เกิดขึ้นในสมอง ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นความนึกคิดที่สามารถจัดระเบียบ ประสบการณ์เดิม             
กับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับให้เข้ากันได้ สามารถที่จะค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ท้ังเก่าและใหม่ 
เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
             Community หรือชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนที่ร่วมกันท ากิจกรรมทางสังคมที่เป็น
การสมัครใจ อาจได้รับการสนับสนุนตนเองเป็นเอกเทศ หรืออยู่ในกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ รวมถึงกลุ่มความสนใจต่าง ๆ เช่น ชมรม กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่ม
วิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น 
 
 ระดับของ PLC 
             PLC สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดย
แต่ละลักษณะจะแบ่ง ตามระดับของความเป็น PLC ย่อย ดังนี้  
              1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือ
โรงเรียน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย คือ 
                  1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้นจากครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล ส าหรับตน นักเรียนจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
                  1.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วย ครูผู้สอนและผู้บริหาร
ของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ”เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชนจึงเรียกว่า “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ”ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย การ
ปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
เหล่านี้ เพื่อให้สามารถ บริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข้
ดังกล่าว น ามาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผล 
สูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝุาย 
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                  1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึง
ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้ จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดัน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเปูาหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบัน
ต่างๆ ของชุมชนเหล่านี้ ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเปูาหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้ โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด การเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชน
สามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ 

   2. ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกัน
ของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต้ วัตถุประสงค์
ร่วม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน 
อาจมีเปูาหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
                  2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนา
วิชาชีพครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะท าให้เกิดพลังการขับเคลื่อน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุนเป็นกัลยาณมิตร 
คอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่างเช่น กรณี ศึกษาการจัด PLC เป็นกลุ่มของโรงเรียนใน
ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกันทางวิชาชีพ เป็นต้น 
                  2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพ้ืนที่เปิดกว้างให้สมาชิก
วิชาชีพครูที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เชิงคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ สมาชิกที่รวมตัวกัน ไม่มีเงื่อนไขเก่ียวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่งม่ัน สมัครใจ 
ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกันเป็น PLC  กรณีตัวอย่าง เช่น PLC “ครูเพ่ือศิษย์” ของมูลนิธิสดศรี 
สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับวิชาชีพครูให้จับมือร่วมกันเป็นภาคี ร่วมพัฒนา “ครูเพ่ือศิษย์”                     
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย เป็นต้น 
              3. ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิดขึ้น โดยนโยบายของรัฐที่มุ่งจัด
เครือข่าย PLC ของชาติเพ่ือขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือของ
สถานศึกษาและครู ที่ผนึกก าลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ ดังกรณีตัวอย่าง นโยบาย
วิสัยทัศน์เพือ่ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ (MOE) (2009) รัฐจัดให้มี PLC ชาติ
สิงคโปร์เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” (Teach Less, Learn more) ให้เกิดผล
ส าเร็จ เป็นต้น 
 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา 

1.องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
              2.องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork)  
              3.องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership)  
              4.องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and 
development)  
              5.องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)  
              6.องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) 
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 ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
              1. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน  
                  1.1 ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง  
                  1.2 เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  
                  1.3 รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน และร่วมกัน
รับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน  
                  1.4 รู้สึกเกิดสิ่งที่เรียกว่า “พลังการเรียนรู้” หรือ  Powerful  learning  ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อใหม่ๆ ที่เก่ียวกับ
วิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 

               1.5 เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องท าการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น  และรู้ว่าตนเองควร
แสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่
คาดหมาย 
               1.6 รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา ครูเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างแรง
บันดาลใจต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป 
               1.7 เพ่ิมความพึงพอใจ เพ่ิมขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้น  และลดอัตราการลา
หยุดงานน้อยลง 
              1.8 มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่าง
เด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า 
               1.9 มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
               1.10 มีความประสงค์ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อป๎จจัยพื้นฐาน
ด้านต่างๆ 

              2. ประโยชน์ต่อนักเรียน 
               2.1 ลดอัตราการตกซ้ าชั้น  และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง 
               2.2 อัตราการขาดเรียนลดลง 
               2.3 มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนเด่นชัด ปรากฏให้เห็นทั่วไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียน 
               2.4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างย่ังยืน 
             การน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
              1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเปูาหมาย
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผล
ในประเด็นต่อไปนี้ 

       1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
       1.2 เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 

                  1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
              2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศ
ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
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              3. การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอน 
สืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

        3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการ
วางแผนระยะยาว (Long-term) 

        3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
        3.3  ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครู ที่

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
    4. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
    5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการ

สะท้อนผลเพ่ือน ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
              6. วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่
ไม่ส าเร็จและท าต่อไปความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู 
              7. น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 
              8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จัด
กิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและเตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่ม โดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ 
 

วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kpt1-plc/home/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0
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หมวดที่ ๕ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้อินเทอร์เน็ตเสริมสร้างการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ดิจิทัล  (Digital Literacy) 

 
            การเรียนรู้ดิจิทัล คือการผนวกกันของทักษะความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพ่ือที่จะมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น ทักษะความรู้และความเข้าใจนี้เป็นกุญแจ
ส าคัญที่ควรเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ
ควรจะผนึกผสานอยู่ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
การเรียนรู้ดิจิทัล มีความส าคัญอย่างไร 
 

 
 
        เทคโนโลยีให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในชนิดใหม่ของการเรียนรู้ ชุมชน สังคม และกิจกรรมการท างาน
ทุกคนจะต้องมีความรู้ดิจิทัลเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเหล่านี้ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในขณะที่
เยาวชนคนหนุ่มสาว รู้สึกมั่นใจเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสมรรถนะหรือความสามารถที่
แท้จริง ในด้านทักษะการคิดวิจารณญาณ เช่น ความตระหนักถึงกลยุทธ์ทางการค้าหรืออคติจากสื่อต่างๆ
ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้งานนอกจากนี้การเรียนรู้ดิจิทัลจะมีผลส าคัญต่อสังคมโดยรวม ต่อความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงข้อมูลการบริการและการจ้างงาน การเข้ากลุ่มทางสังคม และโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการขยายโอกาสทางธุรกิจการพัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความรู้ความเข้าใจครูทุกคนสามารถน าเสนอมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องวิธีการที่
เทคโนโลยีสามารถเพ่ิมคุณค่าในการเรียนของผู้เรียนนอกจากนี้ยังช่วยให้ออนไลน์อย่างปลอดภัยหากผู้ เรียนมี
ความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม 

http://1.bp.blogspot.com/-qdxjNxlcRII/VjBEEQglQdI/AAAAAAAAAAo/3wWFSy4ELjQ/s1600/81db16c1490544d7b9c34a80768962c4.jpg
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การเรียนรู้ดิจิทัล คืออะไร 
 

 
 
            ‘การรู้’ (Literacy) ในแง่ดั้งเดิมหมายถึงความสามารถอ่านและเขียนในภาษาที่ใช้ร่วมกันของ
วัฒนธรรม ส่วนการรู้ดิจิทัล หมายถึงการอ่านและการเขียนข้อความดิจิทัล เช่น สามารถ  ‘อ่าน’ เว็บไซต์โดย
ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ และ ‘การเขียน’ โดยการอัปโหลดภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทักษะ
การท างานที่จ าเป็นในการด าเนินการและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีและสื่อ นอกจากนี้ยังหมายถึงความรู้
เกี่ยวกับความส าคัญของเทคโนโลยีและสื่อที่มีผลกระทบ แต่ที่ส าคัญกว่านั้น คือความสามารถที่จะวิเคราะห์
และประเมิน ความรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ การเรียนการสอนและการเรียนรู้ไม่สามารถตีกรอบอยู่ในกิจกรรมที่ใช้
กระดาษและปากกาเท่านั้นซึ่งหมายความว่าผู้เรียนและครูผู้สอนจ าเป็นต้องรู้สึกได้ว่า เทคโนโลยีสามารถ
น ามาใช้ในทุกวิชาและเข้าใจว่า เทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งที่รู้ในเรื่องต่างๆ เทคโนโลยีก าลัง
เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราศึกษาค้นคว้า เช่น ภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ระบบจีพีเอส เรื่องเล่า
ออนไลน์ แบบจ าลองทางฟิสิกส์ และการใช้ทัศนภาพ โปรแกรมการท าแผนที่อาจส่งผลกระทบต่ อการเรียน
ภูมิศาสตร์การศึกษาวิทยาศาสตร์อาจรับรู้วิธีการโต้ตอบด้วยภาพการรู้ดิจิทัลในรายวิชาต่างๆ ไม่จ าเป็นต้อง
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างสิ้นเชิง ทักษะต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นความรู้แบบดิจิทัล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามที่ส าคัญ ทักษะของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ความผูกพัน
ของผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา จะยังคงช่วยให้ครูหาวิธีการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้ดิจิทัลมีความหมายมากกว่าทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างง่าย ความเข้าใจรวมถึงทักษะที่
ซับซ้อนมากขึ้นขององค์ประกอบและการวิเคราะห์ ความสามารถในการสร้างความหลากหลายของเนื้อหาที่มี
การใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ทักษะและความรู้ที่จะใช้ความหลากหลายของการใช้งานซอฟต์แวร์สื่อดิจิทัลและ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความสามารถในการเข้าใจสื่อ
ดิจิทัลเนื้อหาการใช้งานและความรู้ความสามารถในการสร้างด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-M2PKTYAynMQ/VjBEOF72rXI/AAAAAAAAAA4/TsmJgVfjanE/s1600/DIL+Framework+-+iStock_000018373461.jpg


๘๔ 
 
         รู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค ์เป็นค าที่แสดงลักษณะความรู้สามารถดิจิทัล 
 
  ใช้ (Use) แสดงถึงความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้กับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตชุด
รูปแบบพื้นฐานส าหรับการพัฒนาทักษะทางเทคนิคท่ีจ าเป็น รวมถึงความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า เว็บเบราเซอร์E-mail และการสื่อสารอ่ืนๆ เครื่องมือค้นหาและ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
  เข้าใจ (Understand) คือความสามารถท่ีจะเข้าใจบริบทที่เก่ียวข้อง และประเมินสื่อดิจิทัลตระหนัก
ถึงความส าคัญของการประเมินผลที่ส าคัญในการท าความเข้าใจดิจิทัลเนื้อหาของสื่อ และการประยุกต์ใช้
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปร่างการเพ่ิมหรือจัดการกับความรู้สึกความเชื่อของเราและความรู้สึกเก่ียวกับโลก
รอบตัวเราความเข้าใจความส าคัญของสื่อดิจิทัลที่ช่วยให้บุคคลเก็บเก่ียวผลประโยชน์และลดความเสี่ยง การมี
ส่วนร่วมในสังคมเต็มรูปแบบดิจิทัล  
  สร้างสรรค์ (Create) ความสามารถในการสร้างเนื้อหาและมีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารโดยใช้
ความหลากหลายของสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือ การสร้างสื่อดิจิทัลมีความหมายมากกว่าความสามารถในการใช้
โปรแกรมประมวลผลหรือเขียนอีเมล์ รวมถึงความสามารถในการปรับการสื่อสารกับสถานการณ์และผู้รับสาร
การสร้างและติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อผสม เช่น ภาพวีดิโอและเสียงประกอบอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบ ประกอบกับเนื้อหาเว็บไซต์ที่ผู้เรียนสร้าง เช่นบล็อกและเวทีสนทนา วีดิโอแลภาพถ่ายร่วมกัน เล่น
เกมทางสังคม และรูปแบบอ่ืนๆ ของสื่อสังคม แนวคิดนี้ยังตระหนักถึงสิ่งที่เป็นความรู้ในโลกดิจิทัลที่ไม่เพียงแต่
สร้างความช านาญทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังค านึงถึงจริยธรรม การปฏิบัติทางสังคมและการสะท้อนสิ่งที่
ฝ๎งอยู่ในการเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง และการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 
การใช้อินเทอร์เน็ต 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 

 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology หรือ ICT) คือ การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุม
ระบบสื่อสาร ได้แก่วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอ่ืนๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ 

http://4.bp.blogspot.com/-20Y0FeHpZn8/VjBEWUJqzqI/AAAAAAAAABI/ZkOegww-ffE/s1600/Google-Apps-For-Education.jpg


๘๕ 
 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ านวนมากที่เชื่อมโยง
ติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้ 
 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา” 
 
           คือ การน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยการน าระบบเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ เข้า
กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบโต้กับผู้ใช้ ประกอบกับการใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายจะท าให้ผู้ใช้สามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีศักยภาพในการลด
ข้อจ ากัดด้านเวลาและระยะทาง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ 
 
วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 
          อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย ICT ที่เชื่อมโยงแผ่ขยายครอบคลุมทั่วโลก เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน กระท า
ได้สองลักษณะดังนี้ 
 
 แนวทางการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านนักเรียน 
          นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ การเข้า
ร่วมโครงงานบนเว็บ หรือสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ 
1) การศึกษาค้นคว้า 
          นักเรียนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ศึกษาวิจัยและจัดท ารายงานเว็บไซต์ที่
เป็นแหล่งทรัพยากร เพื่อการค้นคว้ามีมากมายซึ่งอาจจัดประเภทง่ายๆ ดังนี้ 
● ห้องสมุดและแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา● แหล่งทัศนศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์● เอกสารต าราเรียน 
● ข้อมูลพื้นฐานและเหตุการณ์ป๎จจุบัน● การติดต่อผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ มีแหล่งข้อมูลที่ให้บริการตอบค าถาม 
2) กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Activities) 
          มีเว็บไซต์จ านวนมากที่เปิดให้มีกิจกรรมแบบโต้ตอบได้ระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้ เช่น โปรแกรมสนทนา
เกมออนไลน์ ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอาจจ าแนกเว็บไซต์จ าพวกนี้ได้ดังนี้ 
● สถานการณ์จ าลอง (Simulations)  เป็นเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย  มีการเคลื่อนไหวทั้งภาพ
และเสียง และผู้เรียนสามารถตอบโต้ได้ เช่น ห้องทดลองเสมือนจริงในวิชาต่างๆ  (Virtual Lab) 
● บทเรียนและแบบทดสอบ เป็นเว็บไซต์ประเภทบทเรียนหรือแบบฝึกออนไลน์ ซึ่งมีหลายสาขาวิชา รวมทั้ง
แบบทดสอบ ออนไลน์ที่มีทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ วัดความรู้ความสามารถวัดบุคลิกภาพและสติป๎ญญา 
นิทรรศการบนเว็บ 



๘๖ 
 
3) โครงงานบนเว็บ (Web-Based Project) 
         ได้มีการจัดท าโครงงานในชั้นเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนจะเข้า
ไปมีส่วนร่วมได้จ านวนมาก และสามารถผนวกหรือจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เกี่ยวกับแหล่งรวบรวมโครงงานที่ส าคัญ 
4) การสร้างสรรค์งาน 
          นักเรียนที่เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือครูที่ด าเนินการร่วมกับนักเรียนสามารถสร้างหรือจัดท าเนื้อหา
สาระเป็นเว็บไซต์เผยแพร่แก่สาธารณชนได้มีเว็บไซต์ลักษณะนี้หลายประเภท ได้แก่ 
● วารสาร หนังสือพิมพ์ของนักเรียน● ผลงาน นิทรรศการด้านศิลปะ และวรรณกรรม 
● ผลงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ● การทอ่งเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Tours) 
● การสะสม (Collections)● การสร้างโฮมเพจ● การจัดท า web logฯลฯ 
 
แนวทางการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านของครู 
          ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หลายวิธี เช่นเดียวกับท่ีนักเรียนใช้ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
เพ่ือนครูและผู้เชี่ยวชาญจากท่ัวโลก การค้นหาแหล่งสื่อวัสดุ อุปกรณ์ แผนการสอนในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
รวมถึงการจัดท า จัดสร้าง สื่อนวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและเผยแพร่แก่ครูหรือบุคคลทั่วไป 
1) การติดต่อสื่อสาร 
          ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่หรือตามความสนใจ โดยใช้ E-mail หรือ List serve ตลอดจนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพ หรือกลุ่มสนใจใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีให้บริการหลายเว็บไซต์ เช่น GlobalSchool house, 21th 
Century Teachers.Net 
2) การค้นคว้าวิจัย 
          ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ สืบค้น ค้นคว้า วิจัย เพ่ือการเตรียมการสอน การจัดหา 
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยทั่วไปเว็บไซต์ลักษณะนี้อาจจ าแนกประเภทได้เป็น 
● แผนการสอน● สารสนเทศและข้อมูลความรู้ส าหรับชั้นเรียน● แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน● เว็บไซต์ทางการศึกษา● เว็บไซต์เฉพาะวิชา● เว็บไซต์อ้างอิงแล● แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา 
3) การสร้างงาน 
          ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสร้างเว็บไซต์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของตนเอง นอกจากนี้ครูยัง 
ใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานแนวคิดกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป เช่น การใช้
โปรแกรมการสื่อสาร การใช้ Blog เป็นต้น อินเทอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาทางไกล ในด้าน
สถาบันการศึกษาดิจิทัล (Digital  Academy) โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ระยะทางไม่มีความส าคัญ 
นวัตกรรมดังกล่าวจึงนิยมเรียกกันว่า “E-learning” (การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือ 
“E-school” (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์) เป็นรูปแบบการศึกษาที่เป็น “โรงเรียนเสมือนจริง” (Virtual 
School) ที่ครู ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโต้ตอบกันได้ (Interactivity) มีรูปแบบโดยทั่วไป คือ 
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  1. การสมัครและลงทะเบียนเข้าเรียน 
  2. การเรียกค้น ดาวน์โหลด หลักสูตร เนื้อหาสาระทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอน ทั้งที่เป็นต ารา
และมัลติมีเดีย 
  3. การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งสื่อเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การส่งงาน
รายงาน การบ้าน ตลอดจนการซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  4. การใช้ปูายประกาศ (Web Board/Bulletin Board) เพ่ือถาม-ตอบ หรือแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลตามประเด็นที่สนใจศึกษา 
  5. การค้นคว้า วิจัยจากคลังข้อมูล (Archives)และห้องสมุดดิจิทัล 
  6. การติวความรู้แบบตอบโต้ผ่านเว็บ (Interactive Tutorials on the Web) 
  7. การสอนหรือฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์บนเครือข่าย (E-trainning) 
  8. การศึกษาทดลองในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation) และห้องทดลองดิจิทัล (Digital 
Laboratory) 
  9. การประชุมสนทนาทางไกล 
  10. การทดสอบวัดประเมินผล  
 
 

 

1. Google Classroom 

Google Classroom 

คือ เครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs,Drive และ 
Gmail โดยครูสามารถ สั่งงาน ท าแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนนตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้
ค าแนะน าแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา   
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เข้าใช้งานได้ที่  https://classroom.google.com 

2. PLOOK CLASSROOM จากทรูปลูกปัญญา 

PLOOK CLASSROOM 

Plook Classroom เป็น ห้องเรียนออนไลน์ พัฒนาโดยเว็บไซต์ทรูปลูกป๎ญญาดอทคอม ที่สร้างขึ้นเพ่ือคุณครู
และนักเรียนที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย Plook Classroom เปรียบเสมือนห้องเรียน
ออนไลน์ที่คุณครูสามารถเข้าไปใช้งานโดยการสั่งบทเรียน สั่งงาน สั่งการบ้านให้นักเรียน และนักเรียนเข้าไปท า
แบบฝึกหัด และเรียนตามบทเรียนที่ครูจัดไว้ให้ โดย Plook Classroom จะท างานร่วมกับระบบคลังความรู้ 
และคลังข้อสอบของเว็บไซต์ ได้อีกด้วย #เจ๋งอ่ะ 

 

ทั้งนี้คุณครูสามารถสร้างตัวเนื้อหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือจะเข้าไปใช้งานระบบคลังความรู้ และคลังข้อสอบ
ของเว็บไซต์ที่จัดไว้ให้คุณครูเลือกอย่างมากมาย  

เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.trueplookpanya.com/classroom 

3. Nearpod 

 

Nearpod เป็นแอปพลิเคชันส าหรับบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน จากเครื่องของครูไปแสดงยังอุปกรณ์
ของนักเรียน โดยจะเป็นเครื่องมือสร้างงานน าเสนอแบบ Interactive ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง 
Tablet ,Smartphone,คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

มีฟ๎งก์ชันที่เป็นประโยชน์กับครูผู้สอน เช่น การส่งภาพ slide วิดีโอ และเว็บเพจ จากเครื่องของครูไปยังเครื่อง
ของนักเรียนได้แบบ real time การเช็คชื่อ การสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินรวมถึงการสร้าง 
homework ให้นักเรียนสามารถน าไปศึกษาเรียนรู้นอกเวลา และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

โดยระบบจะสร้างรายงานแจ้งผลให้ครูผู้สอนทราบได้ทันทีว่ามีใครส่งหรือยังไม่ส่งงานบ้าง พร้อมวิเคราะห์
คะแนนเป็นกราฟให้อัตโนมัติ ครูจะเป็นผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนจากทางคอมพิวเตอร์ Tablet 
,Smartphone หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงเท่านั้น ส่วนนักเรียนรอรับ

https://classroom.google.com/
https://www.trueplookpanya.com/classroom


๘๙ 
 
รหัสจากทางผู้สอน เพ่ือท าการเข้าเรียนจากสื่อการเรียนการสอนแบบ real time เมือ่ครูท าการเริ่มสอนในวิชา
นั้น #ล้ าไปอีก 

 

เข้าใช้งานได้ที่ : https://nearpod.com 

4. Edmodo 

Edmodo 

Edmodo คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษา ที่ัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะการศึกษา คล้ายกับ Facebook 
เหมาะส าหรับครู นักเรียนในโรงเรียน หรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 
สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ แชร์สื่อส าหรับชั้นเรียน และให้การเรียนรู้เข้าถึงได้จากทุกที่ ท างานร่วมกัน 
แบ่งป๎นเนื้อหา ครูสามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรดของนักเรียนได้ สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือใช้ระดม
ความคิดกันได้ 

 

เข้าใช้งานได้ที่ : https://new.edmodo.com 

5. Schoology 

Schoology 

Schoology คือ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (LMS) มีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ (Materials) การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน การก าหนดตารางเวลาปฏิทินต่างๆ (Attendance) ที่
ผู้เรียนจะต้องทราบ สามารถสร้างข้อสอบได้หลายแบบ เช่น ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบเติมค า แบบเขียน

https://nearpod.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome


๙๐ 
 
บรรยาย ฯลฯ มีระบบเกรด Grade book ที่ใช้ส าาหรับดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน สามารถใช้งาน 
เว็บไซต์ Schoology ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งานใน Smartphone ทั้งในระบบ iOS และ Android 

 

เข้าใช้งานที่ : https://www.schoology.com 

6. Seesaw 

 

Seesaw คือ แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยเตือนความจ าว่า สั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่ และเรายังสามารถรู้ได้ว่า 
นักเรียนคนใดส่งงานของเราแล้วบ้าง นักเรียนก็สามารถท างานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้เลย และยังสามารถ
เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งครูสามารถเข้ามาตรวจ
ผลงานได้ทันที แจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองอัพเดตพัฒนาการและกิจกรรมของเด็กในแต่ละวันได้  

เข้าใช้งานได้ที่  https://web.seesaw.me/ 

 

การใช้สื่อ แอพพลิเคชั่น     obec content center 

                                      DEEP 

 

https://www.schoology.com/
https://web.seesaw.me/

