
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๑/๒๕๖4 

 



 
 

ค ำน ำ 

     เอกสารประกอบการอบรม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 25๖4 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. 25๖4 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 ำว่ำ คุณธรรม ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ virtue จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ค ำว่ำ คุณธรรม 
จริยธรรม มักจะใช้ควบคู่กันเสมอ ค ำว่ำ “คุณธรรม” กับค ำว่ำ “จริยธรรม” เป็นค ำที่แยกกัน มีควำมหมำย 
แตกต่ำงกัน “คุณธรรม” แปลว่ำ ควำมดี มีประโยชน์ เป็นค ำที่มีควำมหมำยเป็น นำมธรรม ส่วน  “จริย” 
แปลว่ำ กิริยำที่ควรประพฤติ  เป็นค ำที่มีควำมหมำยเป็นรูปธรรม ส่วนค ำว่ำ “ธรรม” มีควำมหมำย หลำย
ประกำร เช่น ควำมดี หลักค ำสอนของศำสนำ หลักปฏิบัติ เมื่อน ำค ำ ทั้งสองมำรวมกันจะได้เป็นคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งมีผู้ให้ควำมหมำยต่ำงๆ ค ำว่ำ คุณธรรม จริยธรรม มีควำมหมำยใกล้เคียงกันมำก จึงมักมีผู้ใช้ค ำ
สองค ำนี้ไปด้วยกันเป็นคุณธรรมและจริยธรรม แต่ค ำสองค ำนี้มีควำมแตกต่ำงกัน 
  พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2546 ให้ควำมหมำย คุณธรรม ไว้ว่ำ หมำยถึง 
สภำพควำม คุณงำมควำมดี  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้ประมวลจำกกำรประชุมระดมควำมคิด สรุปได้ว่ำ 
คุณธรรม หมำยถึง สิ่งที่มีคุณค่ำมีประโยชน์ เป็นควำมดีงำม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับ ประครองใจให้
เกลียดควำมชั่ว  กลัวบำป  ใฝ่ควำมดีและเป็นเครื่องกระตุ้น ผลักดันให้เกิดควำมรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตส ำนึกที่ดี 
มีควำมสงบ เย็นภำยใน 
  พ จน ำนุ ก รม  ฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน  พ .ศ . 2546 ให้ ค วำม ห ม ำย  จ ริ ย ธรรม 
(ethics,behavior) ไว้ว่ำ จริย คือ กริยำที่ควรประพฤติ ควำมประพฤติ (canduct, manner. Habit) ใช้เป็น
ค ำน ำหน้ำสมำส เช่น  
จริยศึกษำ จริยำ กิริยำที่ควรประพฤติ ควำมประพฤติ (conduct, behavior, morals) มักใช้เป็นค ำหลัง 
สมำส เช่น ธรรมจริยำ จริยธรรม คือ ศีลธรรม (ethics, ethical, behavior) ธรรมที่ข้อประพฤติปฏิบัติ กฎ 
ศีลธรรม 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ สรุปได้ว่ำ จริยธรรม หมำยถึง สิ่งที่พึงประพฤติ ปฏิบัติ  
มีพฤติกรรมที่ดีงำมต้องประสงค์ของสังคม เป็นแนวปฏิบัติส ำหรับสังคม เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงำม เกิดควำมสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดควำมรักควำมสำมัคคี เกิดควำมอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในกำร  
ด ำรงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมำย ธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

ความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม 
  คุณธรรม จริยธรรม เป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของคนทุกคน คุณธรรมเป็น เรื่องนำมธรรมเกี่ยวกับ
คนดีที่อยู่ภำยในจิตใจ คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะกำรแสดงออกของคนเรำจำก  ภำยใน เป็นสิ่งดีที่
แสดงออก ทำงกำย วำจำหรือจิตใจ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม เป็นค ำที่มีควำมเกี่ยวข้องกันใน ด้ำนคุณงำม ควำม
ดี กล่ำวคือ 
  จริยธรรม คือ ควำมประพฤติ ที่ถูกต้อง ดีงำมทั้งกำยและวำจำ สมควรที่บุคคล  จะประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองและคนในสังคม รอบข้ำงมีควำมสงบสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของ กำรฝึก
นิสัยที่ดี โดยกระท ำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีควำมประพฤติดีงำมอย่ำงแท้จริงจะต้องเป็นผู้มี
ควำมรู้สึกใน 



๑๒ 
 
ด้ำนดีอยู่จนเป็นนิสัยควำมประพฤติดีงำมอย่ำงแท้จริง จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้สึกในด้ำนดีอยู่ตลอดเวลำ คือมี
คุณธรรมอยู่ในจิตใจหรืออำจกล่ำวได้ว่ำ จริยธรรมเป็นเรื่องของกำรประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมภำยนอก  
  ส่วนคุณธรรม เป็นสภำพควำมงำมควำมดีภำยในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเกี่ยวข้อง  สัมพันธ์
กัน พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมำทั้งทำงกำยและวำจำนั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเป็นไปตำมควำมรู้สึก
นึกคิดทำงจิตใจและสติปัญญำ กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนำทั้ง 3 ด้ำนควบคู่ กันไป
คือ กำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ ด้ำนจิตใจและด้ำนพฤติกรรม  ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ
ของมนุษย์ทุกคน เป็นสิ่งส ำคัญในสังคม ควำมสงบสุขและควำมเจริญก้ำวหน้ำจะบังเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมมี
คุณธรรม นโยบำยสังคมของรัฐบำลมุ่งมั่นที่จะสร้ำงสังคมเข้มแข็งให้คนในชำติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่ำง
สมำนฉันท์ บนพ้ืนฐำนของคุณธรรม ในส่วนของภำคกำรศึกษำได้ก ำหนดไว้ว่ำ จะเร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำโดยยึด 
คุณธรรมน ำควำมรู้ พัฒนำคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงควำมร่วมมือของ
สถำบันครอบครัว สถำบันศำสนำและสถำบันกำรศึกษำ  คุณธรรมจริยธรรมจึงมีควำมส ำคัญและเป็นสิ่งจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งส ำหรับสังคมไทยที่ต้องกำรทั้งคนดีและคนเก่ง 

องค์ประกอบของจริยธรรม  
 
  กรมวิชำกำร ได้สรุปไว้ว่ำ จริยธรรมของบุคคลมีองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ  
  1. ด้ำนควำมรู้ (moral reasoning) คือ ควำมเข้ำใจในเหตุผลของควำมถูกต้องดีงำม 
สำมำรถตัดสิน แยกควำมถูกต้องออกจำกควำมไม่ถูกต้องได้ด้วยควำมคิด  
  2. ด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ควำมพึงพอใจ ควำมศรัทธำ 
เลื่อมใส ควำมนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติงำน  
  3. ด้ำนพฤติกรรม (moral conduct) คือ กำรกระท ำหรือกำรแสดงออกของบุคคล 
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่งเชื่อว่ำเกิดจำกอิทธิพลของทั้ง 2 องค์ประกอบข้ำงต้น 

ลักษณะทางจริยธรรม  

 

  ควำมรู้เชิงจริยธรรม หมำยถึง กำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสังคมของตนนั้นถือว่ำกำรกระท ำ
ชนิดใดควร กระท ำและกำรกระท ำชนิดใดควรงดเว้น  
  ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง 
จริยธรรม ต่ำงๆ ว่ำตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมำกจะ
สอดคล้องกับ ค่ำนิยมของสังคมนั้น แต่บุคคลในสถำนกำรณ์ปกติอำจมีทัศนคติต่ำงไปจำกค่ำนิยมของสังคมก็ได้
ทัศนคติเชิง จริยธรรมนั้นจะรวมทั้งควำมรู้และควำมรู้สึกในเรื่องนั้น ในช่วงเวลำหนึ่งอำจเปลี่ยนแปลงไปจำก
เดิมได้ เหตุผลเชิงจริยธรรม หมำยถึง กำรที่บุคคลให้เหตุผลในกำรเลือกที่จะไม่กระท ำหรือเลือกที่จะกระท ำ
พฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในสถำนกำรณ์นั้น ๆ เหตุผลดังกล่ำวจะช่วยให้ทรำบเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังกำร
กระท ำของบุคคล ซึ่งกำรกระท ำบำงอย่ำงอำจขัดกับควำมรู้สึกของบุคคลส่วนใหญ่  ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับเหตุผลและ
สถำนกำรณ์เป็นล ำดับ  
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมำยถึงกำรที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เช่น กำรให้ทำน
กำร เสียสละกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นต้น   ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นในสภำพที่บุคคลถูกยั่วยุให้
กระท ำผิด กฎเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรโกง กำรกล่ำวเท็จ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะไม่เกิดขึ้นในผู้ที่มี



๑๓ 
 
จริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำจริยธรรมประเภทอ่ืน ๆ เพรำะกำร
กระท ำในทำงที่ดีและเลวของบุคคลย่อมส่งผลโดยตรงต่อควำมผำสุกและควำมทุกข์ร้อนของสังคม                          
จำกกำรศึกษำลักษณะพฤติกรรมทำงจริยธรรม พอสรุปได้ว่ำ กำรที่บุคคลมีควำมรู้  ทัศนคติและเหตุผล                 
ทำงจริยธรรมที่จะท ำให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ถ้ำบุคคลใดมีควำมรู้ ทัศนคติ และเหตุผลทำงจริยธรรมสูงก็จะ
ไม่ท ำผิดกฎเกณฑ์ ซึ่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่ท ำให้สังคมอยู่อย่ำงเป็นสุข  

บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

 

   ปัจจุบันคนไทยก ำลังประสบปัญหำวิกฤตคุณธรรมและจริยธรรมลดลง ขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมและระบบคุณค่ำที่ดีงำมของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอยลง โดยเป็นผลกระทบมำจำกกำรเลื่อนไหลทำง
วัฒนธรรมจำก ต่ำงชำติเข้ำมำสู่ประเทศไทยผ่ำนสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนยัง
ขำดทักษะในด้ำน กำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ ไม่สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีหรือไม่ดีได้ 
ท ำให้เกิดกำร ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมำกข้ึน ขำดจิตส ำนึกสำธำรณะ
ให้ควำมส ำคัญกับส่วนตนมำกกว่ำส่วนรวม  ท ำให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงน ำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ  
ทำงสังคม  นอกจำกนี้เด็กและเยำวชน ในสถำนศึกษำส่วนหนึ่งขำดวินัย ขำดควำมรับผิดชอบ ขำดคุณธรรม  
จริยธรรม มีกำรแสดงออกทำงเพศอย่ำงเสรีมำกขึ้น กำรเล่นกำรพนัน กำรสูบบุหรี่มำกขึ้นน ำไปสู่กำรติดยำเสพ
ติด กำรติดเหล้ำ เที่ยวกลำงคืน และทะเลำะเบำะแว้งกัน สถำบันหลักทำงสังคมที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำร
ปลูกฝังศีลธรรมให้ส ำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและอบรมหล่อหลอมให้ควำมรู้แก่เด็กและเยำวชนมีลดน้อยถอย
ลง สถำบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญำติในกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีควำมเข้มแข็งในกำรอบรม                  
สั่งสอน  และปลูกฝังศีลธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำมให้แก่ลูกหลำนเริ่มเปรำะบำงลง   เนื่องจำกวิถีชีวิตปรับเปลี่ยน
ไปต้องดิ้นรนทำงเศรษฐกิจมำกข้ึนส่งผลต่อ ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอลง   ปัญหำกำรหย่ำร้ำงเพ่ิมมำก
ขึ้น ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่มีผลให้ควำม เชื่อศรัทธำในหลักศำสนำเสื่อมถอยลง กำรจัดกำรศึกษำใน
ปัจจุบันเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
2) พุทธศักรำช 2545 ซึ่งก ำหนดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ไว้ในมำตรำ 6 กล่ำวว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำ
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข” ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนที่มีสติปัญญำดี                 
มีควำมสุขและมีควำมเป็นไทย มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงก ำหนดจุดมุ่งหมำยซึ่งถือเป็น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่ำในตนเอง เรียนดี มีวินัย
และปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได้บรรจุหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้เป็นอีกสำระหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนี้เพ่ือให้  
ผู้เรียนเป็นเยำวชนไทยมีคุณภำพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ท าหน้าที่ครู  
 
   คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งส ำคัญจ ำเป็นในกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพรำะกำรกระท ำ
ของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่ออีกคนหนึ่ง   ดังนั้นหำกคนในสังคมขำดคุณธรรมแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสังคมได้ ถ้ำคนในสังคมโดยเฉพำะผู้ที่เป็นผู้น ำไม่ว่ำจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่และเป็น
หน่วยงำนของรัฐหรือ เอกชน ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับผู้ที่ท ำหน้ำที่ครูต้องใส่ใจและ
น ำไปใช้สู่กำรปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน   อย่ำงไรก็ตำมเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่
สังคมคำดหวังแต่ในเชิงวิชำกำรและพฤติกรรมสังคมของคนในสังคมไทยนั้นยังนับว่ำเป็นปัญหำอยู่มำก  และครู
ที่ดีควรมีคุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   1. เป็นผู้มีบุคลิกภำพที่ดี (Good Personality) คือ เป็นผู้มีสุขภำพกำยและสุภำพจิตที่ดี  
    1.1 มีสุขภำพที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภำพอนำมัยที่ดี มีท่วงท่ำกิริยำ รวมทั้งกำรแต่งกำย 
ที่สุภำพ เรียบร้อยดีงำม สะอำด และดูสง่ำงำมสมฐำนะ  
    1.2 มีสุขภำพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยำศัยใจคอที่งำม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ 
ศรัทธำ ศีล สุตะ จำคะ วิริยะ สติ สมำธิ และปัญญำ กับทั้งมีกัลยำณมิตตธรรมคือมีคุณธรรมของคนดี  
    - เป็นผู้มีศรัทธำ หมำยถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธำบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธำ                  
ไมลุ่่มหลงงมงำยในที่ตั้งแห่งควำมลุ่มหลง  
    - เป็นผู้มีศีล คือ ผู้ที่รู้จักส ำรวมระวังควำมประพฤติปฏิบัติทำงกำยและวำจำให้
เรียบร้อยดีงำม  ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน   
    - เป็นผู้มีสุตะคือผู้ได้เรียนรู้ทำงวิชำกำรและได้ศึกษำค้นคว้ำในวิชำชีพดี   
    - เป็นผู้มีจำคะคือ เป็นผู้มีจิตใจกว้ำงขวำง ไม่คับแคบ รู้จักเสียสละ  
    - เป็นผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยันหมั่นเพียร ในกำรประกอบกิจกำรงำนงำนอำชีพ และ/หรือ
ในหน้ำที่รับผิดชอบ  
    - เป็นผู้มีสติ คือ ผู้รู้จัก ยับยั้ง ชั่งใจ รู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนคิด พูด ท ำ 
    - เป็นผู้มีสมำธิ คือ ผู้มีจิตใจตั้งมั่น ข่มกิเลสนิวรณ์  
   - เป็นผู้มีปัญญำ คือ ผู้ที่รอบรู้กองสังขำร ผู้รอบรู้สภำวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัย 
ปรุงแต่ง(สังขำร) และที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง(วิสังขำรคือพระนิพพำน) ผู้รู้แจ้งพระอริยสัจ 4 รวมเป็น
ผู้มีปัญญำอัน เห็นชอบรอบรู้ทำงเจริญ ทำงเสื่อม แห่งชีวิต ตำมที่เป็นจริง  
   2. เป็นผู้มีกัลยำณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี 7 ประกำร คือ  
   1) เป็นผู้น่ำรัก(ปิโย) คือเป็นผู้มีจิตใจประกอบด้วยเมตำกรุณำพรหมวิหำร  
   2) เป็นผู้น่ำเครำพบูชำ(ครุ) คือเป็นผู้ที่สำมำรถเอำเป็นที่พ่ึงอำศัย เป็นที่พ่ึงทำงใจ  
   3) เป็นผู้น่ำนับถือ น่ำเจริญใจ(ภำวนีโย)ด้วยว่ำ เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมำดีแล้ว 
ควรแก่กำรยอมรับและยกย่องนับถือ เอำเป็นเยี่ยงอย่ำงได้  
   4) เป็นผู้รู้จักพูดจำโดยมีเหตุผลและหลักกำร(วัตตำ)รู้จักชี้แจง แนะน ำให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ
ดี แจ่มแจ้ง เป็นที่ปรึกษำที่ดี  
   5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค ำที่ล่วงเกิน วิพำกษ์วิจำรณ์ ซักถำมหรือขอปรึกษำหำรือ 
ขอให้ ค ำแนะน ำต่ำงๆ ได้ (วจนักขโม)  
   6) สำมำรถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง
และตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตำ)  



๑๕ 
 
   7) ไม่ชักน ำในอฐำนะ (โน จัฏฐำเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทำงเสื่อม(อบำยมุข) 
หรือไปในทำงท่ีเหลวไหล ไร้สำระหรือที่เป็นโทษ เป็นควำมทุกข์เดือดร้อน 

จริยธรรมส าหรับครู  

 

 ควำมหมำยของจริยธรรม  
 
  จริยะ แปลว่ำ กิริยำ ควำมประพฤติ กำรปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจึงหมำยถึงแนวทำงกำร
ปฏิบัติส ำหรับมนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงสภำพชีวิตที่พึงประสงค์ ท่ำนพุทธทำสภิกขุ อธิบำยไว้ว่ำ จริยธรรมหมำยถึง
ตัวของกฎที่ต้องปฏิบัติ   
  ส่วนจริยศำสตร์ คือเหตุผลส ำหรับใช้อธิบำยกฎที่ต้อปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญำและเมื่ อ
รวมทั้งสองส่วนเข้ำด้วยกันจะเรียกว่ำ จริยศึกษา  พจนำนุกรม อธิบำยว่ำจริยธรรมมีควำมหมำย 2 นัยคือ  
  1. โดยนัยที่เป็นภำวะทำงจิตใจ (Idea) นั้น จริยธรรมแปลว่ำ ควำมคิดที่ว่ำบำงพฤติกรรมเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและควรท ำและเป็นที่ยอมรับ  และบำงพฤติกกรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปได้โดยควำม
คิดเห็นของ แต่ละบุคคลและโดยควำมคิดเห็นของสังคม นอกจำกนี้จริยธรรมยังเป็นคุณภำพหรือสถำนะในกำร
ด ำเนินชีวิตอยู่อย่ำงถูกต้อง  
  2. จริยธรรมเป็นระบบของลักษณะและคุณค่ำที่เก่ียวพันกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเฉพำะกลุ่มคน  
  จริยธรรม แปลว่ำ สิ่งที่เป็นข้อประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือกฎ  ที่ควรปฏิบัติในทำงที่ดี ที่ควร
กระท ำเพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขในสังคม ในกำรเทศนำสั่งสอนของพระสงฆ์ในศำสนำพุธนั้นมีสองแบบคือ
เทศนำธรรมและเทศนำจริยะ   เทศนำธรรมหมำยถึงกำรบอกหรือกำรอธิบำยข้อควำมต่ำงๆ ว่ำคืออะไร? เป็น
อย่ำงไร ? มีประโยชน์หรือเป้ำประสงค์อย่ำงไร? ส่วนเทศนำจริยะคือกำรอบรมและกำรอธิบำยสิ่งที่พึงกระท ำ
หรือบอกถึงพฤติปฏิบัติในทำงที่ดี  
  คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องเดียวเกี่ยวพันกัน อำจกล่ำวได้ว่ำ คุณธรรมเป็นธรรมฝ่ำยดีที่
อยู่ ภำยในจิตใจของบุคคล กำรแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่ำจริยธรรมนั่นเอง  
 
หลักคุณธรรมท่ีครูควรยึดถือปฏิบัติ  
 
  1. ครูเป็นผู้มีหลักธรรมในกำรครองงำนที่ดี ด้วยคุณธรรม คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่  
   1.1 ฉันทะ ควำมรักงำน คือจะต้องเป็นผู้รักงำนที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบอยู่ และ
จะต้องเอำใจใส่ กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้งำน เพ่ิมพูนวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกำรงำน และ
มุ่งม่ันที่จะท ำงำนในหน้ำที่รับผิดชอบหรือกิจกำรงำนอำชีพของตนให้ส ำเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ  
   1.2 วิริยะ ควำมเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยควำม
อดทนไม่ย่อท้อต่อ ควำมยำกล ำบำกในกำรประกอบกิจกำรงำนในหน้ำที่หรือในอำชีพของตน จึงจะถึง
ควำมส ำเร็จและควำมเจริญก้ำวหน้ำได้  
   1.3 จิตตะ ควำมเป็นผู้มี ใจจดจ่ออยู่กับกำรงำน ผู้ที่ท ำงำนได้ส ำเร็จด้วยดี มี
ประสิทธิภำพจะต้องเป็นผู้เอำใจใส่ต่อกิจกำรงำนที่ท ำและมุ่งกระท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำจะส ำเร็จ ไม่
ทอดทิ้งหรือวำงธุระเสีย กลำงคัน ไม่เป็นคนจับจด หรือท ำงำนแบบท ำๆ หยุดๆ  
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   1.4 วิมังสา ควำมเป็นผู้รู้จักพิจำรณำเหตุ  สังเกตผลในกำรปฏิบัติงำนของว่ำด ำเนิน
ไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่วำงไว้หรือไม่ ได้ผลส ำเร็จหรือมีควำมคืบหน้ำไป ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้
หรือไม่เพียงไร มีอุปสรรคหรือปัญหำที่ควรได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรท ำงำน หรือวิธีกำรบริหำรกิจกำรงำน
นั้นให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงไรขั้นตอนนี้เป็นกำรน ำข้อมูลจำกท่ีได้ ติดตำมประเมินผลงำนหรือตรวจ
งำนนั้นแหละมำวิเครำะห์วิจัย ให้ทรำบเหตุผลของปัญหำหรืออุปสรรค ข้อขัดข้องในกำรท ำงำน แล้วพิจำรณำ
แก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น และปรับปรุงพัฒนำวิธีกำรท ำงำนให้ด ำเนินไปสู่ ควำมส ำเร็จ ให้ถึงควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ยิ่งๆ ขึ้นไปได้  
  2. ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดี ด้วยคุณธรรม คือพรหมวิหาร ๔ และ 
สังคหวัตถุ ๔   พรหมวิหำรธรรม คุณธรรม 4 ประกำร คือ 
   1) เมตตา คือ ควำมรัก ปรำรถนำที่จะให้ผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข  
   2) กรุณา คือ ควำมสงสำร ปรำรถนำให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์  
   3) มุทิตา คือ ควำมพลอยยินดี ที่ผู้อ่ืนได้ดี ไม่คิดอิจฉำริษยำกัน  
   4) อุเบกขา คือ ควำมวำงเฉย ไม่ยินดียินร้ำย เมื่อผู้อื่นถึงซ่ึงควำมวิบัติ โดยที่เรำก็
ช่วยอะไรไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวำงใจของเรำเองด้วยปัญญำ  
  สังคหวัตถุธรรม 4 ประกำร คือ  
   1) ทาน รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน แก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ปัน 
   2) ปิยวาจา รู้จักเจรจำอ่อนหวำน คือ กล่ำวแต่วำจำที่สุภำพอ่อนโยน  
   3) อัตถจริยา รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
   4) สมานัตตตา เป็นผู้มีตนเสมอ คือไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี  
คุณธรรม 4 ประกำรนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ และยังควำมสมัครสมำนสำมัคคี ให้เกิดข้ึน 
ระหว่ำงกันและกันด้วยหรือจะเรียกว่ำเป็น“หลักธรรมมหำเสน่ห์” ก็ได้  
  3. ครูเป็นผู้มีควำมคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative) โครงกำรใหม่ๆ  
ที่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชำติและวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ กิจกำรงำนได้บังเกิดผลดี  
มีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้น  
  4. ครูมีควำมคิดพัฒนำ (Development) คือเป็นนักพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ล้ำหลังหรือ 
ข้อบกพร่องในกำรท ำงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
  5. ครูเป็นผู้มีส ำนึกในภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) คือ มี
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อตนเองโดยกำรศึกษำหำควำมรู้  เพิ่มพูนศักยภำพ และส ำนึกในกำรสร้ำงฐำนะของ
ตน และมีส ำนึกในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือต่อครอบครัว  ต่อองค์กรและหมู่คณะที่ตนรับผิดชอบ
อยู่และต่อสังคมประเทศชำติให้เจริญสันติสุข 
  6. ครูมีควำมมั่นใจตนเอง(Self Confidence) หมำยถึง มีควำมม่ันใจโดยธรรมคือมีควำม
มั่นใจ ในควำมรู้ ควำมสำมำรถ สติปัญญำ  วิสัยทัศน์และทั้งคุณธรรม คือควำมเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันตนได้ศึกษำ 
อบรมมำดีแล้วมิใช่มีควำมมั่นใจอย่ำงผิดๆ ลอยๆ  อย่ำงหลงตัวหลงตน  ทั้งๆ ที่แท้จริงตนเองหำได้มีคุณสมบัติ
และคุณธรรมดีสมจริงไม่และจักต้องรู้จักแสดงควำมมั่นใจ ในเวลำ คิด พูด ท ำ ให้เหมำะสมกับกำละ เทศะ 
บุคคล สถำนที่ และประชุมชน    
  7. ครูยึดมั่นหลักควำมเหมำะสม คือ รู้จักคิด พูด ท ำกิจกำรงำนและปฏิบัติงำนได้เหมำะสม
ถูก กำลเทศะ บุคคล สังคม และสถำนกำรณ์   กล่ำวคือเป็นผู้มีสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของสัตบุรุษคือคนดีมี 
ศีลธรรม มี 7 ประกำร อันได้แก่ 
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   1) ธัมมัญญุตำ รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญำรู้เหตุแห่งทำงเจริญและทำงเสื่อม  
   2) อัตถัญญุตำ รู้จักผล ได้แก่ ปัญญำรู้ผลที่เป็นมำแต่เหตุ หรือปัจจัยให้เกิดผลต่ำงๆ 
ตำมท่ีเป็นจริง  
   3) อัตตัญญุตำ รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญำและฐำนะของตนตำมท่ีเป็นจริง
แล้ววำงตนให้เหมำะสมแก่ฐำนะ  
   4) มัตตัญญุตำ รู้จักประมำณ ปฏิบัติตน วำงตนให้เหมำะสมแก่ฐำนะและรู้จัก
ประมำณในกำรบริโภค ใช้สอนทรัพย์ที่มีอยู่และตำมมีตำมได้  
   5) กำลัญญุตำ รู้จักกำล คือ รู้จักเวลำหรือโอกำสที่สมควร และไม่ควรพูดหรือ
กระท ำกำรต่ำงๆ  
   6) ปริสัญญุตำ รู้จักชุมชน ว่ำมีอัธยำศัยใจคอ ฐำนะควำมเป็นอยู่และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่ชนต่ำงๆ เพื่อให้รู้จักวำงตัวให้เหมำะสม 
   7) ปุคลัญญุตำ รู้จักบุคคล ว่ำมีอัธยำศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และมีฐำนะ 
อย่ำงไรเพ่ือปฏิบัติตนหรือวำงตน ให้เหมำะสมตำมฐำนะของเรำและของเขำ  

  กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับครูผู้ท ำหน้ำที่ครูที่ดีควรมีหลักธรรมจริยธรรม 
ส ำหรับพัฒนำตน เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ได้แก่  
  1. ศีล คือ กำรส ำรวมระวัง ควำมประพฤติปฏิบัติ ทำงกำย และทำงวำจำ ให้เรียบร้อยดีงำม
ไม่ ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
  2. สมำธิ คือกำรรักษำใจให้ผ่องใสปรำศจำกกิเลสนิวรณ์ แล้วให้ตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์เดี่ยว  
  3. ปัญญำ คือ กำรรอบรู้กองสังขำร รอบรู้สภำวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง (สังขำร) 
และท่ีไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง(อสังขำร คือพระนิพำน) และรู้แจ้งเห็นแจ้งพระอริยสัจ 4 รวมเป็นผู้มี
ปัญญำอัน เห็นชอบรอบรู้ทำงเจริญ ทำงเสื่อม แห่งชีวิต ตำมที่เป็นจริง ศีล สมำธิ และปัญญำนี้ รวมเรียกว่ำ 
ไตรสิกขำ คือ หลักธรรมที่ควรศึกษำปฏิบัติ 3 ประกำร คุณธรรมจริยธรรมส ำหรับผู้ท ำหน้ำที่ครู   คุณธรรม
และจริยธรรมเป็นเสมือนบทบัญญัติของควำมดีและควำมงำมของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคลประพฤติดี  ประพฤติ
ชอบ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบกำรในวิชำชีพของบุคคลในทุก
สำขำอำชีพ กำรท ำควำมเข้ำใจกับควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมจะท ำให้ผู้ประกอบวิชำชีพมี
ควำมตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษที่เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรมีคุณธรรม 

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

จรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

  ค ำว่ำ “จรรยำบรรณ” ประกอบด้วยค ำ 2 ค ำ คือ จรรยำ หมำยถึง ควำมประพฤติ และ
บรรณ หมำยถึงหนังสือ เมื่อน ำมำรวมกันแล้ว “จรรยำบรรณ” จึงหมำยถึง หนังสือหรือเอกสำรที่กล่ำวถึงสิ่งที่ผู้
อยู่ในอำชีพนั้น ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษำชื่อเสียง เกียรติยศ และฐำนะของวิชำชีพนั้น ๆ   
รำชบัณฑิตยสถำน (2525: 212-213) อธิบำยว่ำ “จรรยำ” เป็นค ำนำม หมำยถึง ควำมประพฤติกริยำ ที่
ควรปฏิบัติในหมูคณะ เช่น จรรยำแพทย์  จรรยำครูเป็นต้น “จรรยำ” นิยมใช้ในทำงที่ดี หำกใช้ค ำว่ำ “ไม่มี 
จรรยำ” หมำยควำมว่ำ ไม่มีควำมประพฤติท่ีดี สวนค ำว่ำ “จรรยำบรรณ” หมำยถึง ประมวลควำมประพฤติท่ีผู้
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ประกอบอำชีพกำรงำนแต่ละอย่ำงก ำหนดขึ้น เพ่ือรักษำและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐำนะของสมำชิก 
ซึ่งอำจเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
  ควำมหมำยของวิชำชีพ (Profession) Wilbert E. Moore อธิบำยว่ำ วิชำชีพคือ กำร
ประกอบอำชีพเต็มเวลำ โดยผู้ประกอบวิชำชีพ (professional) อุทิศเวลำให้แก่อำชีพนั้น ๆ ผู้ประกอบวิชำชีพ
อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอำชีพเดียวกัน และมักมี กำรจัดตั้งสมำคมวิชำชีพอย่ำงเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบวิชำชีพ
จะต้องมีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบวิชำชีพ นั้น ๆ อันเป็นผลมำจำกกำรที่ได้รับกำรฝึกอบรม หรือ
กำรศึกษำตรงตำมสำขำที่ประกอบวิชำชีพ นอกจำกนี้ผู้ ประกอบวิชำชีพจะต้องยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์ของกำร
ประกอบวิชำชีพ ปฏิบัติงำนและให้บริกำรด้วยจิตส ำนึกในวิชำชีพ ตลอดจนมีควำมเป็นอิสระในกำรประกอบ
วิชำชีพ อันเนื่องมำจำกกำรที่ผู้ประกอบวิชำชีพมีควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบวิชำชีพของตนในระดับสูง 
  ส ำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำคนไทยเริ่มรู้จักค ำว่ำ ววิชำชีพว เป็นครั้งแรก 
ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว(รัชกำลที่ ๕)  และวิชำชีพแรกที่คนไทยรู้จักก็คือ
วิชาชีพข้าราชการ จะเห็นได้จำกกำรที่พระองค์ทรงปฏิรูปโครงสร้ำงของระบบรำชกำร ตลอดจนกำรบริหำร
ประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศ ดังที่เรำทรำบกันดีว่ำ พระองค์ทรงด ำเนินนโยบำยตำมพระ
รำชบิดำของพระองค์คือ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในกำรปรับปรุงประเทศให้เป็นสมัยใหม่ 
(modernization) ตลอดระยะเวลำที่ทรงครองรำชย์นั้น ตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์ใน พ.ศ.2411 จนถึง พ.ศ.
2453 อันเป็นปีสุดท้ำยแห่งรัชกำลของพระองค์ ดังนั้น ค ำว่ำ ววิชำชีพว(profession) จึงเริ่มใช้กันเป็นครั้งแรก
ในรัชกำลที่ ๕   แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หมำยถึงวิชำชีพข้ำรำชกำร และกำรประกอบวิชำชีพนั้น หมำยถึง กำร
ประกอบวิชำชีพข้ำรำชกำรนั่นเอง  
  ควำมหมำยของจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
พ.ศ. 2556 ให้ควำมหมำย “จรรยำบรรณ วิชำชีพ” หมำยถึง มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนที่ก ำหนดขึ้นเป็นแบบ
แผนในกำรประพฤติตน ซึ่งผู้ประประกอบ วิชำชีพทำงกำรศึกษำต้องปฏิบัติตำม เพ่ือรักษำและส่งเสริมเกียรติ
คุณชื่อเสียง และฐำนะของผู้ประกอบวิชำชีพ ทำงกำรศึกษำให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธำแก่ผู้รับบริกำรและสังคมอัน
จะน ำมำ ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ” นอกจำกนั้น ข้อบังคับคุรุสภำยังก ำหนดตำมควำมหมำยของ “ผู้
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ” หมำยถึง “ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพตำม พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
2546” 
 

ส่วนที่ 1  
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

    ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำร
พัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำม
แบบแผนพฤติกรรม (ข้อ ๑๐) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 
  ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ประพฤติตนเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
  2) ศึกษำ ค้นคว้ำ ริเริ่มสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ในกำรพัฒนำวิชำชีพอยู่เสมอ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้  



๑๙ 
 
  4) สร้ำงผลงำนที่แสดงถึงกำรพัฒนำควำมรู้และควำมคิดในวิชำชีพจนเป็นที่ยอมรับ  
  5) ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนโดยมีแผนปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ที่เหมำะสมกับสภำพปัจจุบันและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  

ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
1) เกี่ยวข้องกับอบำยมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขำดสติหรือแสดงกิริยำไม่สุภำพเป็นที่น่ำ

รังเกียจในสังคม  
  2) ประพฤติผิดทำงชู้สำวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทำงเพศ  
  3) ไม่พัฒนำควำมรู้ในวิชำชีพเพ่ือพัฒนำตนเองและองค์กร  
  4) ไม่ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง  
  5) ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบัติงำนตำมแผน ไม่มีกำรประเมินผลหรือไม่น ำผลกำรประเมินมำจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

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

ส่วนที่ 2  
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

  ครูต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชำชีพและเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ
โดยต้องประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผนพฤติกรรม (ข้อ ๑๑)  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของวิชำชีพ  
  2) รักษำชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ  
  3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้  
  4) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  ตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ 
ทำงรำชกำร  
  5) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกร  
  6) สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครู กำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำร 
สถำนศึกษำ  
  7) ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรได้ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และน ำเสนอผลงำนที่เกี่ยวข้อง 
กับวิชำชีพ 
  8) เข้ำร่วม ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพอย่ำง
สร้ำงสรรค ์ 

ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) วิพำกษ์หรือวิจำรณ์องค์กรหรือวิชำชีพจนท ำให้เกิดควำมเสียหำย  
  2) ดูหมิ่น เหยียดหยำม ให้ร้ำยผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ศำสตร์ในวิชำชีพหรือองค์กรวิชำชีพ  
  3) ประกอบกำรงำนอื่นที่ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  



๒๐ 
 
  4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทำง
รำชกำร จนก่อให้เกิดควำมเสียหำย  
  5) ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ด ำเนินกำรต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพที่ประพฤติผิดจรรยำบรรณ  
  6) คัดลอกหรือน ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน  
  7) บิดเบือนหลักวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำนจนก่อให้เกิดควำมเสียหำย  
  8) ใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพหรืออำศัยองค์กรวิชำชีพแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ  

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

ส่วนที่ 3  
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

  ครูต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่ 
โดยเสมอหน้ำ ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงำม แก่ศิษย์ 
และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ต้อง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งทำงกำย วำจำและจิตใจ  ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องไม่
กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจอำรมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริกำร                  
ครูและผู้บริหำร สถำนศึกษำต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผน
พฤติกรรม (ข้อ ๑๒) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 
 ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผู้รับบริกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยำวชน และผู้ด้อยโอกำส  
  ๒) บริหำรงำนโดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
  ๓) รับฟังควำมคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริกำร  
  ๔) ครูและบุคลำกร มีส่วนร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและเลือกวิธีกำรปฏิบัติที่เหมำะสม  
กับตนเอง  
  ๕) เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริกำร ด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นยกย่อง 
ชมเชย และให้กฎลังใจอย่ำงกัลยำณมิตร  
  ๖) ให้ศิษย์และผู้รับบริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวคิด หรือวิธีกำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำวิชำชีพ  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) ปฏิบัติงำนมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
  2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำกผู้รับบริกำรในงำนตำมบทบำทหน้ำท ี่ 
 

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



๒๑ 
 

ส่วนที่ 4  
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้ำงควำม 
สำมัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผนพฤติกรรม (ข้อ ๑๓) ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้  

ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
1) ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทุกด้ำนต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  

  2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  3) เป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ  
  4) ใช้ระบบคุณธรรมในกำรพิจำรณำผลงำนของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  5) มีควำมรัก ควำมสำมัคคี และร่วมใจกัน ผนึกก ำลังในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
  6) ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) น ำเสนอแง่มุมทำงลบต่อวิชำชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ  
  2) ปกปิดควำมรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  3) แนะน ำในทำงไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพจนท ำให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบ 
วิชำชีพ  
  4) ไม่ให้ควำมช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชำชีพในเรื่องที่ตนมีควำมถนัดแม้
ได้รับกำรร้องขอ  
  5) ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึงควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  6) ใช้อ ำนำจหน้ำที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระท ำผิด โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่เกิด
ขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชำชีพหรือองค์กำร  
  7) ยอมรับและชมเชยกำรกระท ำของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพที่บกพร่องต่อหน้ำที่หรือศีลธรรม
อันดี 
  8) วิพำกษ์ วิจำรณ์ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือแตกควำม
สำมัคคี  
 

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

ส่วนที่ 5  
จรรยาบรรณต่อสังคม  

  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม  ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผน 
พฤติกรรม (ข้อ  ๑๔) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  



๒๒ 
 
 
  ก  พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์อัน
ทรงเป็นประมุข 
  2) ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพแก่ชุมชน  
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริกำรเกิดกำรเรียนรู้และ
สำมำรถด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนำเศรษฐกิจ  ภูมิ
ปัญญำ ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำทั้ง 
ทำงตรงหรือทำงอ้อม  
  2) ไม่แสดงควำมเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์หรือพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญำหรือสิ่งแวดล้อม  
  3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรอนุรักษ์หรือพัฒนำสิ่งแวดล้อม  
  4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชนหรือสังคม 
 

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

หมวด 3 
 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

 
ส่วนที่ 1  

จรรยาบรรณต่อตนเอง  
  ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำร 
พัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำม
แบบแผนพฤติกรรม (ข้อ 15 ) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  

ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
1) ประพฤติตนเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
2) ศึกษำ ค้นคว้ำ ริเริ่มสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ในกำรพัฒนำวิชำชีพอยู่เสมอ  

  3) ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
  4) น ำแนวทำงหรือรูปแบบใหม่มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจนเกิดประโยชน์ต่องำนในหน้ำที่และ 
องค์กำร  
  5) สำมำรถใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน  
  6) สร้ำงผลงำนที่แสดงถึงกำรค้นพบและพัฒนำควำมรู้ ควำมคิดในวิชำชีพ  
  7) เป็นผู้น ำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้เหมำะสมกับสภำพปัจจุบันและก้ำวทันกำร 
เปลี่ยนแปลงในอนำคต  



๒๓ 
 
 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) เกี่ยวข้องกับอบำยมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขำดสติหรือแสดงกิริยำไม่สุภำพเป็นที่น่ำ 
รังเกียจในสังคม  
  2) ประพฤติผิดทำงชู้สำวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทำงเพศ  
  3) ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กระตือรือร้น ไม่เอำใจใส่จนปฏิบัติงำนไม่แล้วเสร็จทันเวลำ 
หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดและท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่องำนในหน้ำที่ 
 

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

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
  ครูต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชำชีพ และเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ 
โดยต้องประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผนพฤติกรรม(ข้อ ๑๖) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของวิชำชีพ  
  2) รักษำ ชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ  
  3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้  
  4) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทำง 
รำชกำร  
  5) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจและใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกร 
  6) ให้ควำมร่วมมือจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรพัฒนำงำนที่ตนปฏิบัติหรืองำนที่รับผิดชอบโดย
ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรได้รับ  
  7) สนับสนุน ส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และน ำเสนอผลงำนที่เก่ียวข้องกับ 
วิชำชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชำชีพ  
  8) สร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำรใหม่ทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำวิชำชีพ  
  9) เข้ำร่วม ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของวิชำชีพหรือองค์กรวิชำชีพอย่ำง 
สร้ำงสรรค ์ 

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) วิพำกษ์หรือวิจำรณ์องค์กรหรือวิชำชีพ จนท ำให้เกิดควำมเสียหำย  
  2) ดูหมิ่น เหยียดหยำม ให้ร้ำยผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ศำสตร์ในวิชำชีพหรือองค์กรวิชำชีพ  
  3) ประกอบกำรงำนอื่นที่ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
  4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบหรือแบบแผนของทำง 
รำชกำร จนก่อให้เกิดควำมเสียหำย  
  5) ละเลย เพิกเฉยหรือไม่ด ำเนินกำรต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพที่ประพฤติผิดจรรยำบรรณ  
  6) คัดลอกหรือน ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน  
  7) บิดเบือนหลักวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน จนก่อให้เกิดควำมเสียหำย  
  8) ใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพหรืออำศัยองค์กรวิชำชีพแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองหรือ  
ผู้อื่นโดยมิชอบ 



๒๔ 
 

ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

  ครูต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำท 
หน้ำที่โดยเสมอหน้ำ ครูต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงำมแก่ศิษย์และผู้รับบริกำร  
ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้ง  
ทำงกำย วำจำและจิตใจ ครูต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์และ
สังคมของศิษย์และผู้รับบริกำร และครูต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ 
ผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบโดยต้องประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผน 
พฤติกรรม (ข้อ 17 ) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
  ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพโดยค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผู้รับบริกำร  
  2) ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยำวชน และผู้ด้อยโอกำส  
  3) บริหำรงำนโดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
  4) รับฟังควำมคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับบริกำร   
  5) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งม่ัน ตั้งใจเพ่ือให้ผู้รับบริกำรพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  
  6) ให้ผู้รับบริกำรได้ร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและเลือกวิธีกำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับตนเอง 
(7) เป็นกัลยำณมิตรกับผู้รับบริกำร  

 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   1) ปฏิบัติงำนมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ  
  2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำกผู้รับบริกำรในงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
 

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

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้ำงควำม 
สำมัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผนพฤติกรรม (ข้อ 18) ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้  

ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทุกด้ำนต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 
  3) เป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ  
  4) ใช้ระบบคุณธรรมในกำรพิจำรณำผลงำนของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  5) มีควำมรัก ควำมสำมัคคี และร่วมใจกันผนึกก ำลังในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
  6) ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
 



๒๕ 
 
 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) น ำเสนอแง่มุมทำงลบต่อวิชำชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ  
  2) ปกปิดควำมรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  3) แนะน ำในทำงไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ จนท ำให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบ 
วิชำชีพ  
  4) ไม่ให้ควำมช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชำชีพในเรื่องที่ตนมีควำมถนัดแม้
ได้รับกำรร้องขอ  
  5) ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึงควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
  6) ใช้อ ำนำจหน้ำที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระท ำผิด โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่เกิด
ขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชำชีพหรือองค์กำร  
  7) ยอมรับและชมเชยกำรกระท ำของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพที่บกพร่องต่อหน้ำที่หรือศีลธรรม
อันดี 
  8) วิพำกษ์ วิจำรณ์ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือแตกควำม 
สำมัคคี 
 

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

ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นกำรประพฤติตำมแบบแผน 
พฤติกรรม (ข้อ 19) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 
 ก พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
  2) ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพแก่ชุมชน  
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริกำรเกิดกำรเรียนรู้และ
สำมำรถด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนำเศรษฐกิจภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม  
 ข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1) ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำทั้ง 
ทำงตรงหรือทำงอ้อม  
  2) ไม่แสดงควำมเป็นผู้น ำกำรอนุรักษ์หรือพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ศำสนำศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญำหรือสิ่งแวดล้อม  



๒๖ 
 
  3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรอนุรักษ์หรือพัฒนำสิ่งแวดล้อม  
  4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชนหรือสังคม  
 

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

 มำตรฐำนวิชำชีพครูประกอบด้วยมำตรฐำน 3 ด้ำน คือ  
  ๑)มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ    
  ๒)มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ  
  ๓)มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน (จรรยำบรรณของวิชำชีพ) โดยจรรยำบรรณของวิชำชีพ ได้มีกำร
ก ำหนดแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่ำงของกำร
ประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียน การสอน 
 
 
ลักษณะครูปฐมวัยที่ดีในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
 

     1. มีควำมสนใจเสำะแสวงหำควำมรู้ กระตือรือร้นที่อยำกเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
     2. มีควำมรอบรู้ด้ำนปรัชญำกำรศึกษำ นโยบำยทำงกำรศึกษำ กฎหมำยกำรศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ
ครู มำตรฐำนกำรศึกษำ จิตวิทยำกำรศึกษำและหลักสูตรกำรสอนทั่วไป 

3. มีควำมรอบรู้ควำมสำมำรถท่ีทันสมัย ทันเหตุกำรณ์และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถ
เชื่อมโยงสภำพท้องถิ่นเข้ำกับมำตรฐำนสำกลในลักษณะสหวิทยำกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิธีกำรแสวงหำ
ควำมรู้รู้จักและเข้ำใจพัฒนำกำรของผู้เรียน 

4. มีควำมรู้และทักษะในวิชำชีพที่สอนอย่ำงลุ่มลึก ชัดเจน สำมำรถสอนแล้วผู้เรียนเข้ำใจมี
ควำมสำมำรถเรียนรู้ได้และสนุกกับกำรเรียนรู้ สอนและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เต็มเวลำ 
และเต็มหลักสูตร 

5. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงบรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่กระตุ้นควำมสนใจใฝ่รู้และมี
ควำมสุข สนุกในกำรเรียนกำรสอนมีควำมสำมำรถในกำรสังเกตและรู้จักแก้ไขพฤติกรรม กำรเสริมแรงและกำร
ลงโทษที่เหมำะสม 

6. มีทักษะในกำรสอนอย่ำงเชี่ยวชำญและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้จนสำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภำพตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยปลุกเร้ำให้ผู้เรียนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี 

7. เน้นกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อสนองผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
8. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและวิธีกำรของหลักสูตรและกำรสอน 
9. มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบ วำงแผนกำรสอนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน วิจัยและพัฒนำกำร

สอน 
10. มีควำมเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำรท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมสำมำรถวัดผล

ประเมินผลพัฒนำกำรของกำรเรียนรู้ได้หลำยวิธีได้อย่ำงเหมำะสมสม่ ำเสมอ 
11. มีควำมรัก ศรัทธำที่จะเป็นครู มีควำมเมตตำกรุณำและเป็นกัลยำณมิตรของศิษย์ 
12. มีจริยธรรม มีกริยำมำรยำทสุภำพเรียบร้อย วำงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเปี่ยมด้วยคุณธรรมฝึกหัด

ปฏิบัติตนยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพครูโดยชี้แนะทำงถูกต้องแก้ไขสิ่งผิดและยึดมั่นตำมหลักศำสนำ 
13. มีบุคลิกภำพดีเป็นแบบอย่ำงที่ดีส ำหรับเด็กและสำธำรณชน ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 

และกำรด ำรงชีวิต 
14. มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่มุ่งมั่นในกำรท ำงำน ท ำงำนเป็นระบบและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
15. มีควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดี และถูกต้องต่อผู้เรียน 
16. ควำมสำมำรถในกำรจัดระเบียบเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภำพ ให้สอดคล้องกับพัฒนำกำรผู้เรียนและมีควำมสำมำรถพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นได้ตรงควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 
         ดังนั้น ครูปฐมวัยที่ดีในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้ที่ขยัน อดทน สงบ มีสมำธิดี รักและเอ้ืออำทรต่อ
ศิษย์ เป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และต้องมีควำมสำมำรถในกำร



๒๘ 
 
ประเมินผลส ำเร็จโดยดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในเด็กแต่ละคน แล้วให้เด็กสะท้อนกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ และท่ี
ส ำคัญต้องเชื่อมั่นว่ำ เด็กทุกคนสำมำรถพัฒนำได้ 

คาถาครูอนุบาล       ยิ้มแย้ม   แจ่มใจ  ใจเมตตา   พาสนุก 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
1. หลักการ 

 เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
ตลอดจนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่  เด็ก
กับผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรอบรมเลี้ยงดู กำรพัฒนำ และให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้เด็กมีโอกำสพัฒนำตนเองตำมล ำดับขั้นของพัฒนำกำรทุกด้ำน  อย่ำงเป็นองค์รวม มีคุณภำพ และเต็ม
ตำมศักยภำพโดยมีหลักกำรดังนี้ 

 1.1 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 1.2 ยึดหลักกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตำมบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  

 1.3 ยึดพัฒนำกำรและกำรพัฒนำเด็กโดยองค์รวมผ่ำนกำรเล่นอย่ำงมีควำมหมำยและมีกิจกรรมที่
หลำกหลำย ได้ลงมือกระท ำในสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เหมำะสมกับวัย และมีกำรพักผ่อนที่เพียงพอ 

 1.4 จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสำมำรถปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีควำมสุข  

 1.5 สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเด็กระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
 2. แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 พัฒนำขึ้นบนแนวคิดหลักส ำคัญเกี่ยวกับ
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  โดยถือว่ำกำรเล่นของเด็กเป็นหัวใจส ำคัญของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ภำยใต้
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนของสมอง  ผ่ำนสื่อที่ต้องเอ้ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นประสำท
สัมผัสทั้งห้ำ  โดยครูจ ำเป็นต้องเข้ำใจและยอมรับว่ำสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพและพัฒนำกำรของเด็กแต่ละคนทั้งนี้  หลักสูตรฉบับนี้มีแนวคิดในกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย  ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนำกำรของมนุษย์เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต  พัฒนำกำรของเด็กแต่ละคนจะมีล ำดับขั้นตอน
ลักษณะเดียวกัน แต่อัตรำและระยะเวลำในกำรผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆอำจแตกต่ำงกันได้ขั้นตอนแรกๆจะเป็น
พ้ืนฐำนส ำหรับพัฒนำกำรข้ันต่อไป พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำแต่ละส่วนส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้ำนหนึ่งก้ำวหน้ำอีกด้ำนหนึ่งจะก้ำวหน้ำตำมด้วยในท ำนองเดียวกันถ้ำด้ำนหนึ่งด้ำน
ใดผิดปกติจะท ำให้ด้ำนอื่นๆผิดปกติตำมด้วย แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยอธิบำยว่ำกำร
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เจริญเติบโตและพัฒนำกำรของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็นล ำดับชั้น เด็กจะพัฒนำถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภำวะ
ของควำมสำมำรถด้ำนนั้นก่อน ส ำหรับทฤษฎีด้ำนอำรมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบำยว่ำ กำรอบรมเลี้ยงดูในวัย
เด็กส่งผลต่อบุคลิกภำพของเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ควำมรักและควำมอบอุ่นเป็นพ้ืนฐำนของควำมเชื่อมั่นใน
ตนเอง เด็กที่ได้รับควำมรักและควำมอบอุ่นจะมีควำมไว้วำงใจในผู้อื่น เห็นคุณค่ำของตนเอง จะมีควำมเชื่อมั่น
ในควำมสำมำรถของตน ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของควำมเป็นประชำธิปไตยและควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์และทฤษฎีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำอธิบำยว่ำ เด็กเกิดมำพร้อมวุฒิภำวะ ซึ่งจะพัฒนำขึ้นตำม
อำยุ ประสบกำรณ์ รวมทั้งค่ำนิยมทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับ 
  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก   กำรเล่นเป็นหัวใจส ำคัญของกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ กำรเล่นอย่ำงมีจุดมุ่งหมำยเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ขั้นพื้นฐำนที่ถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญใน
กระบวนกำรเรียนรู้ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดกำรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย จำกกำรเล่นเด็กจะมีโอกำส
เคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย ได้ใช้ประสำทสัมผัสและกำรรับรู้ผ่อนคลำยอำรมณ์ และแสดงออกของตนเอง 
เรียนรู้ควำมรู้สึกของผู้อ่ืน เด็กจะรู้สึกสนุกสนำน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกำสท ำกำรทดลอง คิดสร้ำงสรรค์ 
คิดแก้ปัญหำและค้นพบด้วยตนเอง กำรเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ  ดังนั้นเด็กควรมีโอกำสเล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อม
รอบตัว และเลือกกิจกรรมกำรเล่นด้วยตนเอง 
  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของสมอง   สมองเป็นอวัยวะที่มีควำมส ำคัญท่ีสุดในร่ำงกำย
ของคนเรำ เพรำะกำรที่มนุษย์สำมำรถเรียนรู้สิ่งต่ำงๆได้นั้นต้องอำศัยสมองและระบบประสำทเป็นพ้ืนฐำนกำร
รับรู้ รับควำมรู้สึกจำกประสำทสัมผัสทั้งห้ำ  กำรเชื่อมโยงต่อกันของเซลล์สมองส่วนมำกเกิดข้ึนก่อนอำยุ 5 ปี 
และปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อกำรสร้ำงเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อ โดยในช่วง 
3 ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วมำก มีกำรสร้ำงเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อขึ้นมำมำกมำย มี
กำรสร้ำงไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใยสมองด้วย พอเด็กอำยุ 3 ปี สมองจะมีขนำดประมำณ 80 % 
ของสมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่นล้ำนเซลล์ เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อเหล่ำนี้ยิ่งได้รับกำรกระตุ้นมำก
เท่ำใด กำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงเซลล์สมองยิ่งมีมำกข้ึนและควำมสำมำรถทำงกำรคิดยิ่งมีมำกข้ึนเท่ำนั้น ถ้ำหำก
เด็กขำดกำรกระตุ้นหรือส่งเสริมจำกสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้ำงข้ึนมำก็จะ
หำยไป เด็กที่ได้รับควำมเครียดอยู่ตลอดเวลำจะท ำให้ขำดควำมสำมำรถท่ีจะเรียนรู้ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงๆ
ของสมองเจริญเติบโตและเริ่มมีควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่ในช่วงเวลำต่ำงกัน จึงอธิบำยได้ว่ำกำรเรียนรู้
ทักษะบำงอย่ำงจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเฉพำะในช่วงเวลำหนึ่งที่เรียกว่ำ”หน้ำต่ำงของโอกำสกำรเรียนรู้” ซึ่งเป็นช่วง
ที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูและครูสำมำรถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนำสิ่งนั้นๆได้ดีที่สุด เมื่อพ้นช่วงนี้ไปแล้วโอกำสนั้นจะ
ฝึกยำกหรือเด็กอำจท ำไม่ได้เลย เช่น กำรเชื่อมโยงวงจรประสำทของกำรมองเห็นและรับรู้ภำพจะต้องได้รับกำร
กระตุ้นท ำงำนตั้งแต่ 3 หรือ 4 เดือนแรกของชีวิตจึงจะมีพัฒนำกำรตำมปกติ ช่วงเวลำของกำรเรียนภำษำคือ 
อำยุ 3 – 5 ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัด คล่องและถูกต้อง โดยกำรพัฒนำจำกกำรพูดเป็นค ำๆมำเป็น
ประโยคและเล่ำเรื่องได้ เป็นต้น 
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  2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้   สื่อกำรเรียนรู้ท ำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์ท่ีวำง
ไว้ ท ำให้สิ่งที่เป็นนำมธรรมเข้ำใจยำกกลำยเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้ำใจและเรียนรู้ได้ง่ำย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิด
กำรเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็กและเหมำะสมกับวัย วุฒิภำวะ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควำมสนใจ และควำมต้องกำรของเด็กท่ีหลำกหลำย สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งท่ีเป็นประเภท 2 มิติและ/หรือ 3 มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชำติ สื่อที่อยู่
ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้องวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญำท้องถิ่น สื่อเพ่ือพัฒนำเด็กในด้ำนต่ำงๆให้ครบทุกด้ำน ทั้งนี้ สื่อ
ต้องเอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำโดยกำรจัดกำรใช้สื่อส ำหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจำกสื่อของ
จริง ของจ ำลอง ภำพถ่ำย ภำพโครงร่ำงและสัญลักษณ์ตำมล ำดับ 
  2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เด็กเมื่อเกิดมำจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจำกกำรปฏิบัติแบบดั้งเดิมตำมประเพณี มรดก และควำมรู้ของบรรพ
บุรุษ แต่ยังได้รับอิทธิพลจำกประสบกำรณ์ ค่ำนิยมและควำมเชื่อของบุคคลในครอบครัว และชุมชนของแต่ละ
ที่ด้วย  บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอำศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็กท ำให้เด็กแต่ละคนแตกต่ำงกันไป ครู
จ ำเป็นต้องเข้ำใจและยอมรับว่ำสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
ศักยภำพและพัฒนำกำรของเด็กแต่ละคน ครูควรต้องเรียนรู้บริบททำงสังคมและวัฒนธรรมของเด็กท่ีตน
รับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ เกิดกำรเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนที่มำจำกพ้ืนฐำนเหมือนหรือต่ำง
จำกตนได้อย่ำงรำบรื่นมีควำมสุข เป็นกำรเตรียมเด็กไปสู้สังคมในอนำคตกับกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ควำมเชื่อและวัฒนธรรมเช่น ควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเรื่องศำสนำ ประเทศ พม่ำ ลำว กัมพูชำก็จะคล้ำยคลึงกับคนไทย
ในกำรท ำบุญตักบำตร กำรสวดมนต์ไหว้พระ กำรให้ควำมเคำรพพระสงฆ์ กำรท ำบุญเลี้ยงพระ กำรเวียนเทียน
เนื่องในวันส ำคัญทำงศำสนำ ประเพณีเข้ำพรรษำ ส ำหรับประเทศมำเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชำกรส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำอิสลำมจึงมีวัฒนธรรมแบบอิสลำม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจำกคริสต์ศำสนำ  
ประเทศสิงคโปร์และเวียดนำมนับถือหลำยศำสนำ  โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก เป็นต้น 

3. มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ ำนวน 12 มำตรฐำน 
ประกอบด้วย 

 3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 
 มำตรฐำนที่ 1 ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 มำตรฐำนที่ 2 กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำน 
สัมพันธ์กัน 

 3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
 มำตรฐำนที่ 3  มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
 มำตรฐำนที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
 มำตรฐำนที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 
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 3.3 พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
 มำตรฐำนที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มำตรฐำนที่ 7 รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
 มำตรฐำนที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมใน 
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
 มำตรฐำนที่ 9  ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 
 มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีเป็นพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำนที่ 11 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 มำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ 
เหมำะสมกับวัย 
ในแต่ละวันจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในกำรพัฒนำเด็กแต่ละวัน ดังนี้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  เพ่ือพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็ก  ผู้เรียนได้ท ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน  ส่งเสริม
ให้มีจินตนำกำร  กำรเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ  สำมำรถควบคุมกำรเคลื่อนไหวของตนเอง  โดยเคลื่อนไหวแบบ
ต่ำงๆ  อำทิ  กำรเคลื่อนไหวพ้ืนฐำน  กำรเคลื่อนไหวอิสระ  เคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง  เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์  
เคลื่อนไหวเป็นรำยบุคคล  เคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม  และเคลื่อนไหวตำมจินตนำกำร  โดยใช้เสียงเพลง  ใช้ค ำคล้อง
จอง  หรือเครื่องเคำะจังหวะเป็นเครื่องก ำกับจังหวะ กำรเล่นของเล่นพ้ืนบ้ำน กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  เพ่ือพัฒนำกล้ำมเนื้อเล็กและกำรประสำนสัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อมือกับสำยตำ  พัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  โดยผ่ำนกิจกรรมศิลปะ  อำทิ  กำรพับ  กำรตัด  กำรวำดภำพระบำยสีด้วยสีน้ ำ  สีเทียน  
สีไม้  หรือสีชอล์ก  ฯลฯ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนสติปัญญำ  ให้นักเรียนเกิดควำมคิดรวบยอด  ส่งเสริมพัฒนำกำร
ทำงด้ำนสังคม  ฝึกควำมกล้ำแสดงออก  กำรมีวินัย  กำรรอคอยและกำรอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยให้นักเรียน
ได้รับรู้แบบประสบกำรณ์ตรง  ฝึกกำรฟัง  กำรแสดงควำมคิดเห็น  ฝึกทักษะพ้ืนฐำนกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ภำษำและคณิตศำสตร์  เช่น กำรเล่ำนิทำน  กรสำธิต  กำรทดลองวิทยำศำสตร์ตำมโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย  ทัศนศึกษำ  กำรประกอบอำหำรหรือกำรส ำรวจ  เป็นต้น  ให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ตลอดจนได้เรียนรู้จำกชุมชน  ผู้ปกครองและภูมิปัญญำท้องถิ่นและเน้นกำรเรียนรู้
กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เพ่ือพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่  ควำมคล่องแคล่วในกำรเคลื่อนไหว  ทักษะทำงสังคม  กำรมีวินัย 

ในตนเอง  กำรรอคอย  กำรรักษำสุขภำพอนำมัย  กำรทรงตัว  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีควำมแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
รู้จักเล่นตำมล ำพัง  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงปลอดภัย  โดยมีโอกำสกำรเลือกเล่น  และเลือกเครื่องเล่นตำม
โอกำส  อำทิ  อุปกรณ์กีฬำ  เครื่องเล่นสนำม  กำรเล่นของเล่นพ้ืนบ้ำน  เกมกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน  เกม
นันทนำกำร  เป็นต้น 
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กิจกรรมเกมการศึกษา 
  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมคิดรวบยอดเก่ียวกับกำรคิด  กำรเปรียบเทียบ  กำรจ ำแนก  กำร
จัดหมวดหมู่  กำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์  กำรคิดแก้ปัญหำตำมล ำพัง  ควำมยำกง่ำยเพ่ือให้ผู้เรียนประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติกิจกรรม  มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในตนเอง  เกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ควำม
รับผิดชอบโดยกำรเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เช่น  เกมตัดต่อ  เกมโดมิโน  เกมจับคู่  
เกมล็อตโต้  ฯลฯ 
 

การประเมินพัฒนาการ 

 หลักการประเมิน 
   1.    ประเมินพัฒนำกำรของเด็กครบทุกด้ำนและน ำผลมำพัฒนำเด็ก 

1. ประเมินเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องตลอดปี 
2. สภำพกำรประเมินควรลักษณะเช่นเดียวกับกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน 
3. ประเมินอย่ำงมีระบบ  มีกำรวำงแผน  เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็น

หลักฐำน 
4. ประเมินตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำร สังเกต กำรบันทึก และรวบรวมข้อมูลจำก

กำรปฏิบัติกิจกรรมประจ ำวันตำมสภำพจริง 
 วิธีการประเมิน 
  จัดให้มีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนโดยใช้วิธีกำรประเมินดังนี้ 
   1.  กำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
   2.  กำรสัมภำษณ์  สนทนำ  ซักถำมเด็ก 
   3.  กำรสัมภำษณ์  สนทนำ  ซักถำมผู้ปกครอง 
   4.  กำรตรวจผลงำน  ประเมินชิ้นงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. แบบส ำรวจพฤติกรรมของเด็ก 
2. แบบบันทึกกำรตรวจสุขภำพ 
3. แบบสัมภำษณ์ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 
5. แบบประเมินพฤติกรรม 
6. แบบบันทึกกำรประเมินพัฒนำกำรท้ัง  4  ด้ำน (ด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนอำรมณ์/

จิตใจ  ด้ำนสังคม   และด้ำนสติปัญญำ) 
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การจัดการเรียนการสอน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 
 2.1  การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ ผู้เข้ำอบรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ และตัวชี้วัดผลกำรเรียนรู้ 

1) หลักสูตรแกนกลำง  ปฐมวัย / พ้ืนฐำน 
2) หลักสูตรสถำนศึกษำ 
3) หลักกำรวิเครำะห์หลักสูตร  ตัวชี้วัดผลกำรเรียนรู้ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 2.2  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและส่งเสริมกระบวนกำรคิด 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้ออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรคิดและสอดคล้องมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดผลกำรเรียนรู้ 

1) กำรออกแบบหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.3    กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและส่งเสริมกระบวนกำรคิด 
 วัตถุประสงค์ 

1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ 
2) จัดกำรเรียนรู้โดยวิธีปฏิบัติ 
3) จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรคิด 
4) กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้สร้ำงนวัตกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
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1.           
    -                                         

    -                                                

    -                                                                

         

2.                                                                 
                                                            

3.                                                    

4.                           

5.                      

6.                                              

1.                       

2.                                   
 

 

 

ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ศึกษำข้อมูล 
   -ประกำศ ค ำสั่ง เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลำงฯ 
   -ผลกำรติดตำม และวิจัย กำรใช้หลักสูตรของสถำนศึกษำ 
   -ศึกษำควำมต้องกำร ของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน และควำมพร้อมของ 
สถำนศึกษำ 
2. ก ำหนดวิสัยทัศน์  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียน (จำก
หลักสูตรแกนกลำงก ำหนดอำจเพิ่มส่วนที่อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
3. จัดท ำโครงสร้ำงเวลำเรียน และโครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี 
4. จัดท ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
5. จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 
6.จัดท ำเกณฑ์กำรจบ และระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
 

1.จัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ 
2.จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรสอน 
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ใบงาน 1   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1. ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสำระ โดยศึกษำ จ ำนวน ควำมยำกง่ำย ล ำดับควำม
ต่อเนื่อง และควำมสัมพันธ์ของตัวชี้วัด  

2. บันทึกผลกำรศึกษำลงในแบบฟอร์ม  

 

 

 

 

 

ภำคเรียนที่ ๑  ภำคเรียนที่ ๒  
สำระ...............................................  
    มำตรฐำน........................................... 
       ตวัชี้วัด........................................... 
   มำตรฐำน...........................................  
       ตวัชี้วัด...........................................  
   มำตรฐำน............................................  
       ตวัชี้วัด............................................ 
 
  

สำระ.......................................................  
    มำตรฐำน..................................................  
       ตวัชี้วัด..................................................  
   มำตรฐำน..................................................  
       ตวัชี้วัด..................................................  
   มำตรฐำน................................................. 
       ตวัชี้วัด.................................................  
 

สำระ.....................................................  
    มำตรฐำน...........................................  
       ตวัชี้วัด............................................ 
   มำตรฐำน............................................ 
       ตวัชี้วัด............................................ 
   มำตรฐำน...........................................  
       ตวัชี้วัด........................................... 

สำระ..............................................................  
    มำตรฐำน..................................................  
       ตวัชี้วัด.................................................  
   มำตรฐำน..................................................  
       ตวัชี้วัด..................................................  
   มำตรฐำน....................................................     
       ตวัชี้วัด...................................................  
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ใบงาน 2 จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 

  1. ศึกษำเงื่อนไขต่ำงๆ ของกำรก ำหนดเวลำเรียน ได้แก่ โครงสร้ำงเวลำเรียนของหลักสูตรแกนกลำง 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหน้ำที่พลเมือง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์  กำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษในชั้น ป. 1-3 กำรจัดเวลำเรียนเพิ่มเติมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และคณิตศำสตร์ และ
เกณฑ์กำรจบ  
  2. พิจำรณำข้อมูลจำกกำรศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดจำกใบงำนที่ 1  
  3. ก ำหนดเวลำเรียน  ทั้งเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
และเวลำเรียนเพ่ิมเติม  
  4. บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม  
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน.............................ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

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

�กลุ่มสำระกำรเรียนรู้        

  ภำษำไทย        
  คณิตศำสตร์        
  วิทยำศำสตร์        

  สังคมศึกษำ ศำสนำ  
และวัฒนธรรม  

      

  - ประวัติศำสตร์        

  - ศำสนำ ศีลธรรม 
จริยธรรม  
  - หน้ำที่พลเมือง
วัฒนธรรมและกำรด ำเนิน
ชีวิตในสังคม  
  - เศรษฐศำสตร์  
  - ภูมิศำสตร์  

      

  สุขศึกษำและพลศึกษำ        
  ศิลปะ        

  กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี  

      

  ภำษำต่ำงประเทศ        

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)        

�กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน        

�รำยวิชำ / กิจกรรมที่  
สถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติมตำม
ควำมพร้อมและจุดเน้น  

      

รวมเวลาเรียนทั้งหมด        
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน............................................   ระดับมัธยมศึกษา 

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

�กลุ่มสำระกำรเรียนรู้        

  ภำษำไทย        

  คณิตศำสตร์        

  วิทยำศำสตร์        

  สังคมศึกษำ ศำสนำ  
และวัฒนธรรม  

      

  - ประวัติศำสตร์        

  - ศำสนำ ศีลธรรม 
จริยธรรม  
  - หน้ำที่พลเมือง
วัฒนธรรมและกำร
ด ำเนินชีวิตในสังคม  
  - เศรษฐศำสตร์  
  - ภูมิศำสตร์  

      

  สุขศึกษำและพลศึกษำ        

  ศิลปะ        

  กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี  

      

  ภำษำต่ำงประเทศ        

รวมเวลาเรียน
(พื้นฐาน)  

      

�กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน        

�รำยวิชำ / กิจกรรมที่  
สถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติม
ตำมควำมพร้อมและ
จุดเน้น  

      

รวมเวลาเรียนทั้งหมด        
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ใบงาน 3    จัดท าโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี/รายภาค 

ก ำหนดรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวิชำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดย 
  1. ระดับประถมศึกษำก ำหนดเป็นรำยปี ระดับมัธยมศึกษำก ำหนดเป็นรำยภำค 
  2.กำรก ำหนดรำยวิชำ ต้องศึกษำแนวปฏิบัติกำรจัดรำยวิชำ และกำรก ำหนดรหัสวิชำประกอบด้วย 
  3. บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม  
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่........ 

รำยวิชำ/กิจกรรม  เวลำเรียน (ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  840 

  

  

  

  

รำยวิชำเพ่ิมเติม   

  

  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  120 

  

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่ำ 1,000   ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี............  

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม  เวลำเรียน (ชม./ปี)  รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำเรียน (ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  440 รำยวิชำพ้ืนฐำน 440 

    

    

    

    

รำยวิชำเพ่ิมเติม   รำยวิชำเพ่ิมเติม  

    

    

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  120 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 

    

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น   รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น  

ไม่น้อยกว่ำ 1,200   ชั่วโมง/ปี 
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ใบงาน 4  จัดท าค าอธิบายรายวิชา 

1. ศึกษำวิธีกำรเขียนจำกเอกสำร 
2.จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โดยมีองค์ประกอบส ำคัญ 3 ส่วน 
     ส่วนที่ 1   ประกอบด้วย รหัสวิชำ......ชื่อรำยวิชำ……กลุ่มสำระกำรเรียนรู้........ 
                   ชั้นปี....... จ ำนวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต....................  
     ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย องค์ควำมรู้ ทักษะ/กระบวนกำร และคุณลักษณะ 
                  อันพึงประสงค์  โดยมีแนวกำรเขียนที่ส ำคัญ  ดังนี้ 
                    1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้ำง  
  2. ผู้เรียนสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง  
  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้ำง  
     ตำมหลักสูตรแกนกลำง ฯ และตำมธรรมชำติของวิชำ  
 ส่วนที่ 3  ประกอบด้วยรหัสตัวชี้วัดหรือผลกำรเรียนรู้ทั้งหมดในรำยวิชำนั้น   
 

 

                 การเลือกสื่อ หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
 
 

1. ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนรู้  
 

               ความหมายของสื่อการสอน 
            สื่อกำรสอน (Instructional Media) หมำยถึงตัวกลำงหรือช่องทำงถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ทักษะ
ประสบกำรณ์ จำกแหล่งควำมรู้ไปสู่ผู้เรียน และท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยสื่อกำรเรียนก็นับ
ได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบำทและเกิดควำมเข้ำใจในวิชำที่เรียนที่สอนกันได้มำกข้ึน 
 
            ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
          สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่นับได้ว่ำเป็นจุดเริ่มของสื่อกำรเรียนกำรสอน โดยเป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ำยทอด
ข้อมูลเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยกำรได้ยินเสียงและเห็นภำพ สื่อที่ใช้กันมำแต่ดั้งเดิม เช่น หนังสือต ำรำเรียน 
ภำพ ของจริง ของจ ำลอง จะเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหำในในปัจจุบันมีสื่อโสตเพ่ิมขึ้นมำกจำกที่เดอ คีฟเฟอร์ 
ได้    กล่ำวไว้ทั้ง 3 ประเภท ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่ำงสื่อใหม่รวมไปในแต่ละประเภท   ดังนี้ 
 
 1.สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected materials)   

 เป็นสื่อที่ใช้กำรทำงทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉำยร่วมด้วย แบ่งออกเป็น   3 ประเภท  ได้แก่ 
                1.1 สื่อภำพ (illustrative materials) เป็นสื่อที่สำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำ เช่น ภำพกรำฟิก กรำฟ 
แผนที่ ของจริงของจ ำลอง 
                1.2 กระดำนสำธิต (demonstration boards) ใช้ในกำรน ำเสนอเนื้อหำ เช่นกระดำนชอล์ก 
กระดำนนิเทศ กระดำนแม่เหล็ก กระดำนผ้ำส ำลี ฯลฯ 
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                1.3 กิจกรรม(activities) 
2. สื่อเครื่องฉาย (projected and equipment) 
                เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสื่อสำรด้วยภำพหรือทั้งภำพท้ังเสียง อุปกรณ์มีทั้ง
แบบฉำยตรงและฉำยอ้อมเพ่ือถ่ำยทอดเนื้อหำจำกวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพำะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็น
ภำพ  ปรำกฏขึ้นบนจอ เช่น เครื่องฉำยข้ำมศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส เครื่องฉำยสไลด์ ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์ 
หรือให้ทั้งภำพและเสียง  เช่น เครื่องฉำยภำพยนตร์ฟิล์ม เครื่องเล่นดีวีดีใช้กับ วีซีดีและดีวีดี เหล่ำนี้เป็นต้น 
 
3. สื่อเสียง (audio materials and equipmen) 
                 เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสื่อสำรด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ำยทอด
เนื้อหำจำกวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพำะกับอุปกรณ์นั้นเพ่ือเป็นเสียงให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี 
เครื่องเล่น/บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง หรืออำจเป็นอุปกรณ์ในกำรถ่ำยทอดสัญญำณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับ
สัญญำณเสียงจำกแหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุใด ๆ ในกำรน ำเสนอเสียงสื่อแบ่งตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  

 
 
2. หลักการเลือกสื่อการสอน  

หลักกำรเลือกสื่อกำรสอน 
    1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหำบทเรียนและจุดมุ่งหมำยที่จะสอน  

                    2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหำถูกต้อง ทันสมัย น่ำสนใจ และเป็นสื่อท่ีจะให้ผลต่อกำรเรียนกำรสอน
มำกที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำวิชำนั้นได้ดี เป็นล ำดับขั้นตอน 
                    3. เป็นสื่อที่เหมำะสมกับวัย ระดับชั้น ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของผู้เรียน 
                    4. สื่อนั้นควรสะดวกในกำรใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยำกจนเกินไป 
                    5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภำพเทคนิคกำรผลิตที่ดี มีควำมชัดเจน และเป็นจริง                             
                    6. มีรำคำไม่แพงจนเกินไป หรือถ้ำจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลำ และกำรลงทุน 
 
3. หลักการใช้สื่อการสอน  
        หลักการใช้สื่อการสอน       
    1. เตรียมตัวผู้สอน เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของตัวผู้สอนในกำรใช้สื่อกำรสอน โดยกำรท ำควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำที่มีในสื่อ ขั้นตอน และวิธีกำรใช้สื่อ เป็นต้น 
    2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถำนที่ ห้องเรียน ห้อง Lab วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
    3. เตรียมตัวผู้เรียน  เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะเรียน อำจมีกำรทดสอบ มีกำรอธิบำยวิธีกำรใช้สื่อ 
อุปกรณ์  เครื่องมือต่ำงๆบอกวัตถุประสงค์ แนะน ำหรือให้ควำมคิดรวบยอดของเนื้อหำในสื่อนั้นๆ เป็นต้น 
    4. การใช้สื่อให้เหมาะกับขั้นตอนและวิธีการ  ตำมท่ีได้เตรียมไว้แล้ว และควบคุมกำรน ำเสนอสื่อ เพื่อให้

https://sites.google.com/site/nwatkrrmlaeathekhnoloyi/home/1-khwam-hmay-laea-prapheth-khxng-sux-kar-reiyn-ru/large_logo.jpg?attredirects=0
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กำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
    5. การติดตามผล ( Follow Up ) หลังจำกกำรใช้สื่อกำรสอนแล้ว ควรมีกำรติดตำมผลเพ่ือเป็นกำร
ทดสอบว่ำ ผู้เรียนเข้ำใจบทเรียน และเรียนรู้ จำกสื่อที่น ำเสนอไปนั้นอย่ำงถูกต้องหรือไม่ เช่น กำรให้ผู้เรียน
ตอบค ำถำม อภิปรำย ท ำรำยงำน เป็นต้น  เพ่ือผู้สอนจะได้ทรำบจุดบกพร่อง สำมำรถ น ำมำแก้ไขปรับปรุง
ส ำหรับกำรสอนในครั้งต่อไป 

 
 
4. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน  
           1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในเนื้อหำที่ก ำลังจะเรียนนั้น  สื่อที่ใช้ใน
ขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่แสดงเนื้อหำกว้ำงๆ หรือเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนในครั้งก่อน  ยังมิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหำ
เจำะลึกอย่ำงแท้จริง และควรเป็นสื่อที่ง่ำยต่อกำรน ำเสนอในระยะเวลำอันสั้น เช่น ภำพ บัตรค ำ เป็นต้น  

2. ขั้นด ำเนินกำรสอนหรือประกอบกิจกรรมกำรเรียน  เป็นขั้นที่จะให้ควำมรู้ เนื้อหำอย่ำงละเอียดเพ่ือ
สนองวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้สอนควรเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหำ และวิธีกำรสอน ต้องมีกำรจัดล ำดับขั้นตอนกำร
ใช้สื่อให้เหมำะและสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียน กำรใช้สื่อในข้ันนี้ จะต้องเป็นสื่อที่เสนอควำมรู้อย่ำง
ละเอียดถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้เรียน เช่น สไลด์  แผนภูมิ วีดีทัศน์ เป็นต้น 

 3. ขั้นวิเครำะห์และฝึกปฏิบัติ  เป็นกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ตรงแก่  ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลอง
น ำควำมรู้ที่เรียนมำแล้วไปใช้แก้ปัญหำในขั้นฝึกหัด โดยกำรลงมือ   ฝึกปฏิบัติเอง สื่อในขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่เป็น
ประเด็นปัญหำให้ผู้เรียนได้ขบคิด โดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมำกที่สุด เช่น ภำพ บัตรปัญหำ สมุดแบบฝึกหัด 
เป็นต้น 

4. ขั้นสรุปบทเรียน  เป็นกำรย้ ำเนื้อหำบทเรียนให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ  ที่ถูกต้อง  และตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขั้นสรุปควรใช้เวลำเพียงสั้นๆ สื่อที่สรุปจึงควร  ครอบคลุมเนื้อหำส ำคัญท้ังหมด เช่น 
แผนภูมิ แผ่นโปร่งใส เป็นต้น 
               5. ขั้นประเมินผู้เรียน  เป็นกำรทดสอบว่ำผู้เรียนเข้ำใจในสิ่งที่เรียนไปถูกต้องมำกน้อย
เพียงใด และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ สื่อในขั้นกำรประเมินนี้มักจะเป็นค ำถำมจำกเนื้อหำบทเรียน
โดยอำจมีภำพประกอบด้วยก็ได้ 

 

https://sites.google.com/site/nwatkrrmlaeathekhnoloyi/home/3-hlak-kar-chi-sux-kar-sxn/12.jpg?attredirects=0
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๔๖ 
 
5. การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน  
 

   การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน 
                                1.ประเมินกำรวำงแผนกำรใช้สื่อ  เพ่ือดูว่ำสิ่งต่ำงๆ ที่วำงไว้สำมำรถด ำเนินไปตำม
แผนหรือไม่ หรือเป็นไปเพียงตำมหลักกำรทฤษฎีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้จริง จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้               
เพ่ือกำรแก้ไขปรับปรุงในกำรวำงแผนครั้งต่อไปให้กำรใช้สื่อกำรสอนเกิดควำมสอดคล้อง และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของกำรใช้ ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนให้ เห็นข้อดีหรือข้อบกพร่อง ของแต่ละขั้นตอนของกำรวำง
แผนกำรใช้สื่อกำรสอนว่ำได้มีกำรน ำปัจจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด มำพิจำรณำใน ขั้นกำรวำงแผนอย่ำงครบถ้วน
หรือไม่ 
                               2. ประเมินกระบวนกำรกำรใช้สื่อ  เพ่ือดูว่ำกำรใช้สื่อในแต่ละขั้นตอนประสบปัญหำ
หรืออุปสรรคอย่ำงไรบ้ำง มีสำเหตุมำจำกอะไรและมีกำรเตรียมกำรป้องกันไว้หรือไม่ เช่น ผู้เรียนได้ยินเสียงของ
สื่ออย่ำงชัดเจนทั่วถึงหรือไม่ ภำพมีขนำดใหญ่เพียงพอ ที่จะมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนจำกต ำแหน่งที่นั่งของ
ผู้เรียนทุกคนหรือไม่ ฯลฯ  
                                3. ประเมินผลที่ได้จำกกำรใช้สื่อ  เป็นผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนโดยตรงว่ำ เมื่อเรียน
แล้วผู้เรียนสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ และผลที่ได้นั้นเป็นไปตำมเกณฑ์หรือต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ 
 

6.การวัดและการประเมินสื่อการเรียนการสอน  
 

การวัดและการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
                กำรประเมินผลสื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง กำรน ำผลจำกกำรวัดผลสื่อกำรเรียนกำรสอนมำ
ตีควำมหมำย (Interretation) และตัดสิน      
                กำรวัดผลสื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง กำรก ำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่ำงมีกฎเกณฑ์ให้กับ
สื่อกำรเรียนกำรสอน 

4.1 ขั้นตอนของกำรวัดและกำรประเมินสื่อกำรเรียนกำรสอน 
                   4.1.1 กำรตรวจสอบโครงสร้ำงภำยในสื่อ (Structural basis) กำรตรวจสอบในขั้นนี้เป็นกำร
ตรวจสอบสิ่งที่ปรำกฏในสื่อ ซึ่งสำมำรถสัมผัสได้ด้วยประสำทสัมผัส ตำ หู จมูก ลิ้น และ กำย 

4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพสื่อ (Qualitative basis) ในกำรทดสอบคุณภำพสื่อกำรเรียนกำรสอน 
เครื่องมือที่นิยมใช้กันมำมี 2 แบบ คือ 
                   4.2.1 แบบทดสอบ แบบทดสอบ ที่ใช้ในที่นี้ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนควร
เป็นแบบทดสอบที่มีควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content validity) สูง และสำมำรถวัดได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ในแต่
ละจุดประสงค์ โดยทั่วไปกำรพัฒนำแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 
                             1) ก ำหนดจ ำนวนข้อของแบบทดสอบ 
                             2) พิจำรณำก ำหนดน้ ำหนักวัตถุประสงค์แต่ละข้อของกำรพัฒนำสื่อ แล้ว ค ำนวณ
จ ำนวนข้อทดสอบส ำหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
                             3) สร้ำงข้อสอบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2) โดยสำมำรถวัดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ได้ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยปกติควรจะสร้ำงข้อสอบส ำหรับวัดแต่ละวัตถุประสงค์ ให้มีจ ำนวนข้ออย่ำงน้อย
ที่สุดเป็น 2 เท่ำของจ ำนวนข้อสอบที่ต้องกำรเพ่ือกำรคัดเลือกข้อที่เหมำะสม หลังจำกท่ีได้น ำไปทดลองใช้และ
วิเครำะห์ข้อสอบ 



๔๗ 
 

                              4) พิจำรณำตรวจเพื่อควำมถูกต้อง และกำรแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบ โดย
ผู้เชี่ยวชำญสร้ำงแบบทดสอบ 
                               5) น ำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมรู้เรื่อง เนื้อหำใน
สื่อแล้ว 
                                6) วิเครำะห์แบบทดสอบโดยตรวจค่ำควำมเชื่อมั่น ควำมตรงเชิงเนื้อหำ และ ค่ำ
ควำมยำกง่ำย 
                 4.2.2 แบบสังเกต  ในระหว่ำงกำรทดลองใช้สื่อ ผู้ตรวจสอบควรจะสังเกตและบันทึกกำรแสดง
ของสื่อ และพฤติกรรมกำรใช้สื่อในกำรเรียนกำรสอนของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงสิ่งส ำคัญที่ควร
สังเกตและบันทึกไว้เป็นรำยกำรในแบบสังเกต คือ 
                                 1) ควำมสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย (Understandable) 
                                 2.)กำรใช้ประสำทสัมผัสได้ง่ำย เช่น มีขนำด อ่ำนง่ำย หรือดูง่ำย คุณภำพของเสียง
ดี ฟังง่ำย ฯลฯ 
                                3) กำรเสนอตัวชี้แนะ (Cuing) ส ำหรับสำระส ำคัญเด่น ชัดเจน สังเกตง่ำย 
(Noticeable) 
                               4) ระยะเวลำที่ก ำหนดเหมำะสม ทั้งเวลำกำรน ำเสนอ และตอบสนองอีกท้ัง
ระยะเวลำในกำรสื่อสำรเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน 
                             5) วิธีกำรใช้ที่ง่ำย สะดวก ไม่ยุ่งยำก หรือสลับซับซ้อนผู้เรียนสนใจ และ ติดตำมกำร
แสดงของสื่อโดยตลอดกำรเลือก  ดัดแปลง  หรือออกแบบสื่อ 
 

                สื่อวัสดุที่เหมาะสมในการเรียนการสอนสามารถท าได้  3 วิธี คือ 
 

 1. เลือกจากวัสดุที่มีอยู่แล้ว 
                        ผู้สอนต้องตรวจสอบสิ่งที่จะใช้เป็นสื่อ เลือกให้ตรงกับลักษณะผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของ
กำรเรียนซึ่งผู้เลือกสื่อกำรเรียนกำรสอนจะต้องค ำนึงถึงเกณฑ์กำรเลือกในด้ำนต่ำงๆดังต่อไปนี้ 
                ควำมเหมำะสม(Appropriateness) ในกำรเลือกใช้สื่อกำรสอนนั้น ครูผู้สอนต้องค ำนึงถึงว่ำสื่อ
กำรสอนจะสนับสนุนจุดมุ่งหมำยทั่วไปและจุดมุ่งหมำยเฉพำะ รวมทั้งเหมำะสมกับระดับชั้นเรียนหรือไม่เพียงไร 
                ควำมเชื่อถือได้ (Authenticity) ต้องค ำนึงถึงว่ำสื่อกำรสอนนั้น มีเนื้อหำถูกต้อง เที่ยงตรง ทันต่อ
เหตุกำรณ์หรือไม่ ผู้ผลิตมีคุณภำพหรือไม่ 
                ควำมน่ำสนใจ (Interest) ต้องค ำนึงถึงว่ำสื่อกำรสอนนั้นดึงดูดควำมสนใจของผู้ใช้หรือไม่ สร้ำง
แรงกระตุ้นและแรงจูงใจ รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือไม่อย่ำงไร 
                กำรรวบรวมและควำมสมดุล (Organization and Balance) ดูว่ำสื่อกำรสอนนั้นมีจุดมุ่งหมำยที่
ชัดเจนหรือไม่ ง่ำยต่อกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือไม่ 
                คุณภำพด้ำนเทคนิค (Technical Quality)ค ำนึงถึงคุณภำพของสื่อกำรสอนทั้งในด้ำนเทคนิคว่ำ
น่ำพอใจหรือไม่ ภำพที่ประกอบชัดเจนหรือไม่ สีที่ใช้เหมำะสมหรือไม่ เสียงประกอบชัดเจนหรือไม่ 
                รำคำ (Cost) สื่อกำรสอนต้องรำคำไม่แพงจนเกินไป เป็นสื่อที่มีรำคำคุ้มค่ำต่อประโยชน์ที่จะได้รับ
รวมทั้งเวลำที่ใช้ในกำรท ำ 
2. ดัดแปลงจากสื่อที่มีอยู่แล้ว 
                        ย่อมขึ้นอยู่กับเวลำและงบประมำณในกำรดัดแปลงสิ่งนั้น  ซึ่งผู้สอนสำมรถปรับปรุงกำรใช้
สื่อกำรสอนนั้นให้เหมำะสมกับเนื้อหำ บทเรียน และวิธีกำรเรียนกำรสอนในแต่ละวิชำได้ เช่น 



๔๘ 
 

                จำกสื่อกำรเรียนที่เนื้อหำอยู่ในชีส  ก็น ำเนื้อหำนั้นมำจัดท ำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีควำม
น่ำสนใจ ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นกับรูปแบบกำรเรียนแบบใหม่ ท ำให้อยำกเรียนวิชำนั้นมำกขึ้น 
3. การออกแบบส่ือใหม่ 
                        ผู้สอนต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบต่ำงๆหลำยอย่ำง เช่น ให้ตรงกับวัตถุประสงค์  ลักษณะ
ของผู้เรียน  มีงบประมำณเพียงพอ  มีเครื่องมือและผู้ช ำนำญในกำรท ำสื่อ  
 

7. องค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอน  
         องค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอน  คือสิ่งที่น ำไปประกอบกำรเรียนกำรสอนลักษณะกำร
ออกแบบที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
           1. ควรเป็นกำรออกแบบที่เหมำะสมกับควำมมุ่งหมำยของกำรน ำไปใช้ 

2. ควรเป็นกำรออกแบบที่มีลักษณะง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้งำนและกระบวนกำรผลิต 
3. ควรมีสัดส่วนที่ดีและเหมำะสมตำมสภำพกำรใช้งำนของสื่อ 
4. ควรมีควำมกลมกลืนของส่วนประกอบ ตลอดจนสอดคล้องกับสภำพ  แวดล้อมของกำรใช้และกำร

ผลิตสื่อชนิดนั้น 
 

 
 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

สำระเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  
ประเภท  และลักษณะของกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ  มีดังนี้ 

 
การวัด (Measurement) 

ความหมาย 
ยังมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับ  การวัด  และ  การวัดผล  บำงคนเข้ำใจว่ำ 2 ค ำนี้เป็นค ำ

เดียวกัน  มีควำมหมำยเหมือนกัน เพรำะมำจำกภำษำอังกฤษค ำเดียวกันคือ measurement  แต่ใน
ภำษำไทย  2 ค ำนี้มีควำมหมำยแตกต่ำงกันเล็กน้อย  ดังนี้ 

การวัด เป็นกระบวนกำรก ำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมำณหรือคุณภำพของคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งทีต่้องกำรวัด   

การวัดผล  เป็นกระบวนกำรก ำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมำณหรือคุณภำพของคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งที่ต้องกำรวัด  โดยสิ่งที่ต้องกำรวัดนั้นเป็นผลมำจำกกำรกระท ำหรือกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงร่วมกัน  เช่น  กำรวัดผลกำรเรียนรู้  สิ่งที่วัดคือ ผลที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ของผู้เรียน   

องค์ประกอบของการวัด 
องค์ประกอบของกำรวัดประกอบด้วย  สิ่งที่ต้องกำรวัด เครื่องมือวัด  และผลของกำรวัด  ที่ส ำคัญที่สุด 

คือ เครื่องมือวัด เครื่องมือที่มีคุณภำพจะให้ผลกำรวัดที่เที่ยงตรงและแม่นย ำ   

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


๔๙ 
 

ประเภทของสิ่งที่ต้องการวัด 
 สิ่งที่ต้องกำรวัดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ   

1. สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม คือ คน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่จับต้องได้  มีรูปทรง  กำรวัดสิ่งที่เป็นรูปธรรมนี้เป็น
กำรวัดทำงกำยภำพ (physical)  คุณลักษณะที่จะวัดสำมำรถก ำหนดได้ชัดเจน เช่น น้ ำหนัก ควำมสูง ควำม
ยำว เครื่องมือวัดคุณลักษณะเหล่ำนี้ให้ผลกำรวัดที่เที่ยงตรงและแม่นย ำสูง วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเอียดถี่
ถ้วน ตัวอย่ำงเครื่องมือวัด เช่น  เครื่องชั่ง ไม้บรรทัด สำยวัด เป็นต้น กำรวัดลักษณะนี้เป็นกำรวัดทำงตรง  ตัว
เลขที่ได้จำกกำรวัดแทนปริมำณคุณลักษณะที่ต้องกำรวัดทั้งหมด  เช่น หนัก 10 กิโลกรัม  สูง 172 
เซนติเมตร  ยำว  3.5 เมตร  ตัวเลข 10  172  และ 3.5  แทนน้ ำหนัก ควำมสูง และควำมยำวทั้งหมด  เช่น 
10 แทนน้ ำหนักทั้งหมด  ถ้ำไม่มีคุณลักษณะดังกล่ำว เช่นหนัก 0 หน่วย  ก็คือ ไม่มีน ำหนักเลย  ตัวเลข 0 นี้
เป็นศูนย์แท้ (absolute zero)   

2. สิ่งที่เป็นนามธรรม  คือสิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ เป็นกำรวัดพฤติกรรมและสังคมศำสตร์ 
(behavioral and social science) คุณลักษณะที่จะวัดก ำหนดได้ไม่ชัดเจน  เช่น   กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน (achievement) วัดเจตคติ (attitude) วัดควำมถนัด (aptitude)  วัดบุคลิกภำพ (personality)  เป็นต้น  
เครื่องมือวัดด้ำนนี้มีคุณภำพด้อยกว่ำเครื่องมือวัดสิ่งที่เป็นรูปธรรม  คือ ให้ผลกำรวัดที่เที่ยงตรงและแม่นย ำน้อย
กว่ำ  ลักษณะกำรวัด เป็นกำรวัดทำงอ้อม  วัดได้ไม่สมบูรณ์  ไม่ละเอียดถี่ถ้วน และมีควำมผิดพลำด  ตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ที่ได้จำกกำรวัดเป็นค่ำโดยประมำณ   ไม่สำมำรถแทนปริมำณหรือคุณภำพของคุณลักษณะที่ต้องกำร
วัดได้ทั้งหมด  เช่น  กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนคนหนึ่ง ได้ 15 คะแนน  ตัวเลข 
15 ไม่ได้แทนปริมำณควำมรู้ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียนคนนี้ทั้งหมด  แม้แต่นักเรียนที่สอบได้
คะแนนเต็ม  ไม่ได้หมำยควำมว่ำนักเรียนผู้นั้นมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องดังกล่ำวสมบูรณ์เต็มตำมกรอบของ
หลักสูตร ในทำงตรงกันข้ำมนักเรียนที่ได้ 0 คะแนน  ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำนักเรียนผู้นั้นไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในคุณลักษณะดังกล่ำว  เพียงแต่ตอบค ำถำมผิดหรือเครื่องมือวัดไม่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีนักเรียนคนนั้น
มี เลข 0 นี้ เป็นศูนย์เทียม 

ลักษณะการวัดทางการศึกษา 
กำรวัดทำงกำรศึกษำเป็นกำรวัดคุณลักษณะที่เป็นนำมธรรม  มีลักษณะกำรวัด ดังนี้ 
1. เป็นการวัดทางอ้อม  คือ  ไม่สำมำรถวัดคุณลักษณะที่ต้องกำรวัดได้โดยตรง  ต้องนิยำม

คุณลักษณะดังกล่ำวไห้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ก่อน  จำกนั้นจึงวัดตำมพฤติกรรมที่นิยำม เช่น กำรวัดควำม
รับผิดชอบของนักเรียน ต้องให้นิยำมคุณลักษณะควำมรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมที่วัดได้  โดยอำจจะแยกเป็น
พฤติกรรมย่อย เช่น ไม่มำโรงเรียนสำย  ท ำงำนทุกงำนที่ได้รับมอบหมำย  น ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนที่ครูสั่งมำ
ครบทุกครั้ง  ส่งงำนหรือกำรบ้ำนตำมเวลำที่ก ำหนด  เป็นต้น   

2. วัดได้ไม่สมบูรณ์  กำรวัดทำงกำรศึกษำไม่สำมำรถท ำกำรวัดคุณลักษณะที่ต้องกำรวัดได้ครบถ้วน
สมบูรณ์  วัดได้เพียงบำงส่วน  หรือวัดได้เฉพำะตัวแทนของคุณลักษณะทั้งหมด  เช่นกำรวัดควำมสำมำรถกำร
อ่ำนค ำของนักเรียน  ผู้วัดไม่สำมำรถน ำค ำทุกค ำมำท ำกำรทดสอบนักเรียน  ท ำได้เพียงน ำค ำส่วนหนึ่งที่คิดว่ำ
เป็นตัวแทนของค ำทั้งหมดมำท ำกำรวัด  เป็นต้น 

3. มีความผิดพลาด  สืบเนื่องจำกกำรที่ไม่สำมำรถวัดได้โดยตรง  และกำรนิยำมสิ่งที่ต้องกำรวัดก็ไม่
สำมำรถนิยำมให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ได้ทั้งหมด  จึงวัดได้ไม่สมบูรณ์  ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จำกกำรวัด
เป็นกำรประมำณคุณลักษณะที่ต้องกำรวัด  ซึ่งในควำมเป็นจริงคุณลักษณะดังกล่ำวอำจจะมีมำกหรือน้อยกว่ำ  
ผลกำรวัดจึงมีควำมผิดพลำดของกำรวัด  หรือคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง  กำรวัดที่ดีจะต้องให้เกิดกำร
ผิดพลำดหรือคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด 



๕๐ 
 

4. อยู่ในรูปความสัมพันธ์  กำรที่จะรู้ควำมหมำยของตัวเลขที่วัดได้  ต้องน ำตัวเลขดังกล่ำวไปเทียบ
กับเกณฑ์หรือเทียบกับคนอ่ืน  เช่น น ำคะแนนที่นักเรียนสอบได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  เทียบกับ
คะแนนของเพ่ือนที่สอบพร้อมกัน  หรือเทียบกับคะแนนของนักเรียนเองกับกำรสอบครั้งก่อนๆ  ถ้ำคะแนนสูง
กว่ำเพ่ือน แสดงว่ำมีควำมสำมำรถในเรื่องที่วัดมำกกว่ำเพ่ือนคนนั้น  หรือถ้ำมีคะแนนสูงกว่ำคะแนนที่ตนเอง
เคยสอบผ่ำนมำ  แสดงว่ำมีพัฒนำกำรข้ึน  เป็นต้น 

หลักการวัดทางการศึกษา 
กำรวัดทำงกำรศึกษำ มีหลักกำรเบื้องต้น ดังนี้ 
1. นิยามสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน  ดังที่กล่ำวไว้ในลักษณะกำรวัดว่ำ กำรวัดทำงกำรศึกษำเป็นกำร

วัดทำงอ้อม  กำรที่จะวัดให้มีคุณภำพต้องนิยำมคุณลักษณะที่ต้องกำรวัดให้ตรงและชัดเจน  กำรนิยำมนี้ มี
ควำมส ำคัญมำก  ถ้ำนิยำมไม่ตรงหรือไม่ถูกต้อง  เครื่องมือวัดที่สร้ำงตำมนิยำมก็ไม่มีคุณภำพ  ผลกำรวัดก็
ผิดพลำด  คือ วัดได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องกำรวัด   
 2. ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ  หัวใจส ำคัญของกำรวัด คือ สำมำรถวัดคุณลักษณะได้ตรงตำมกับที่
ต้องกำรวัดและวัดได้แม่นย ำ  โดยใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภำพ  คุณภำพของเครื่องมือมีหลำยประกำร  ที่ส ำคัญ
คือ มีควำมตรง (validity) คือวัดได้ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องกำรวัด และมีควำมเที่ยง (reliability) คือวัดได้
คงท่ี คือวัดได้กี่ครั้งก็ให้ผลกำรวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
 3.  ก าหนดเงื่อนไขของการวัดให้ชัดเจน  คือก ำหนดให้แน่นอนว่ำจะท ำกำรวัดอะไร  วัดอย่ำงไร  
ก ำหนดตัวเลขและสัญลักษณ์อย่ำงไร  

ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา 
 1. ระบุจุดประสงค์และขอบเขตของกำรวัด  ว่ำวัดอะไร วัดใคร  
 2. นิยำมคุณลักษณะที่ต้องกำรวัดให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ 
 3. ก ำหนดวิธีกำรวัดและเครื่องมือวัด 
 4.  จัดหำหรือสร้ำงเครื่องมือวัด  กรณีสร้ำงเครื่องมือใหม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน  ดังนี้ 
      4.1 สร้ำงข้อค ำถำม เงื่อนไข  สถำนกำรณ์  หรือสิ่งเร้ำ  ที่จะกระตุ้นให้ผู้ถูกวัดแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองออกมำเพ่ือท ำกำรวัด  โดยข้อค ำถำมเงื่อนไข สถำนกำรณ์ หรือสิ่งเร้ำดังกล่ำวต้องตรงและครอบคลุม
คุณลักษณะที่นิยำมไว้ 

      4.2 พิจำรณำข้อค ำถำม เงื่อนไข  สถำนกำรณ์  หรือสิ่งเร้ำ โดยอำจให้ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน เนื้อหำ
และทำงด้ำนวัดผลช่วยพิจำรณำ 

      4.3 ทดลองใช้เครื่องมือ  กับกลุ่มที่เทียบเคียงกับกลุ่มที่ต้องกำรวัด 
      4.4 หำคุณภำพของเครื่องมือ  มีคุณภำพรำยข้อและคุณภำพ เครื่องมือทั้งฉบับ 
      4.5 จัดท ำคู่มือวัดและกำรแปลควำมหมำย 
      4.6 จัดท ำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 5.  ด ำเนินกำรวัดตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 
 6. ตรวจสอบและวิเครำะห์ผลกำรวัด 

7. แปลควำมหมำยผลกำรวัดและน ำผลกำรวัดไปใช้ 
 
 
 
 



๕๑ 
 
การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal) 

ความหมาย 
 กำรประเมินและกำรประเมินผล  มีควำมหมำยท ำนองเดียวกับ  กำรวัดและกำรวัดผล ดังนี้  
 การประเมิน เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกกำรวัด คือ น ำตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จำกกำรวัดมำตีค่ำ
อย่ำงมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ เช่น โรงเรียนก ำหนดคะแนนที่น่ำพอใจของวิชำ
คณิตศำสตร์ไว้ที่ร้อยละ 60 นักเรียนที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ที่น่ำพอใจ  หรือ
อำจจะก ำหนดเกณฑ์ไว้หลำยระดับ  เช่น ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 40  อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40 -
59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ร้อยละ 60-79 อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในเกณฑ์ดีมำก เป็นต้น  
ลักษณะเช่นนี้เรียกว่ำเป็นกำรประเมิน    
 การประเมินผล  มีควำมหมำยเช่นเดียวกับกำรประเมิน  แต่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกกำรวัดผล 

ส ำหรับภำษำอังกฤษมีหลำยค ำ  ที่ใช้มำกมี 2 ค ำ คือ evaluation  และ  assessment     2 ค ำนี้มี
ควำมหมำยต่ำงกัน  คือ 

evaluation  เป็นกำรประเมินตัดสิน  มีกำรก ำหนดเกณฑ์ชัดเจน (absolute criteria)  เช่น ได้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ตัดสินว่ำอยู่ในระดับดี  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79  ตัดสินว่ำอยู่ในระดับพอใช้  ได้
คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตัดสินว่ำอยู่ในระดับควรปรับปรุง  evaluation  จะใช้กับกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนทั่วๆ ไป  เช่น  กำรประเมินโครงกำร (Project Evaluation)  กำรประเมินหลักสูตร (Curriculum 
Evaluation) 

assessment  เป็นกำรประเมินเชิงเปรียบเทียบ  ใช้เกณฑ์เชิงสัมพันธ์ (relative criteria) เช่น เทียบ
กับผลกำรประเมินครั้งก่อน  เทียบกับเพ่ือนหรือกลุ่มใกล้เคียงกัน assessment  มักใช้ในกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  กำรประเมินตนเอง  (Self Assessment) 

ลักษณะการประเมินทางการศึกษา 
 กำรประเมินทำงกำรศึกษำมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนกำรสอนหรือกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  ซึ่งควรท ำกำรประเมิน
อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2. เป็นกำรประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียนว่ำบรรลุตำมจุดประสงค์หรือไม่ 
3. เป็นกำรประเมินในภำพรวมทั้งหมดของผู้เรียน โดยกำรรวบรวมข้อมูลและประมวลจำกตัวเลขจำก

กำรวัดหลำยวิธีและหลำยแหล่ง 
 4. เป็นกระบวนกำรเกี่ยวข้องกับบุคลหลำยกลุ่ม  ทั้งครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้บริหำร
โรงเรียน และอำจรวมถึงคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของโรงเรียน 
 

หลักการประเมินทางการศึกษา 
หลักกำรประเมินทำงกำรศึกษำโดยทั่วไปมีดังนี้ 
1. ขอบเขตกำรประเมินต้องตรงและครอบคลุมหลักสูตร 

 2. ใช้ข้อมูลจำกผลกำรวัดที่ครอบคลุม  จำกกำรวัดหลำยแหล่ง  หลำยวิธี 
3. เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลกำรประเมินมีควำมชัดเจน  เป็นไปได้  มีควำมยุติธรรม  ตรงตำมวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
 
 



๕๒ 
 

ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษา 
 กำรประเมินทำงกำรศึกษำมีขั้นตอนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. ก ำหนดจุดประสงค์กำรประเมิน   โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร 
2. ก ำหนดเกณฑ์เพ่ือตีค่ำข้อมูลที่ได้จำกำรวัด 
3. รวบรวมข้อมูลจำกกำรวัดหลำยๆ แหล่ง 
4. ประมวลและผสมผสำนข้อมูลต่ำงๆ ของทุกรำยกำรที่วัดได้ 
5. วินิจฉัยชี้บ่งและตัดสินโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ประเภทของการประเมินทางการศึกษา 

 กำรประเมินแบ่งได้หลำยประเภท  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรแบ่ง  ดังนี้ 
1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน 
   กำรแบ่งตำมจุดประสงค์ของกำรประเมิน แบ่งได้ดังนี้ 
   1.1 กำรประเมินก่อนเรียน  หรือก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้   หรือกำรประเมินพ้ืนฐำน (Basic 

Evaluation) เป็นกำรประเมินก่อนเริ่มต้นกำรเรียนกำรสอนของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย  แบ่งได้ 2 
ประเภท คือ 

        1.1.1 กำรประเมินเพ่ือจัดต ำแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นกำรประเมินเพ่ือพิจำรณำ
ดูว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำระท่ีจะเรียนอยู้ในระดับใดของกลุ่ม  ประโยชน์ของกำรประเมินประเภท
นี้  คือ ครูใช้ผลกำรประเมินเพื่อก ำหนดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในสำระที่จะเรียนน้อยคืออยู่ในต ำแหน่งท้ำยๆ ควรได้รับกำรเพ่ิมพูนเนื้อหำสำระนั้นมำกกว่ำกลุ่ม
ที่อยู่ในล ำดับต้นๆ คือ กลุ่มที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำระที่จะเรียนมำกกว่ำ  หรือกลุ่มที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนใน
สำระที่จะเรียนดีกว่ำ  และแต่ละกลุ่มควรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน 

        1.1.2 กำรประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็นกำรประเมินก่อนกำรเรียนกำร
สอนอีกเช่นกัน  แต่เป็นกำรประเมินเพ่ือพิจำรณำแยกแยะว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำระที่จะเรียนรู้
มำกน้อยเพียงใด  มีพ้ืนฐำนเพียงพอที่จะเรียนในเรื่องที่จะสอนหรือไม่  จุดใดสมบูรณ์แล้ว  จุดใดยังบกพร่องอยู่  
จ ำเป็นต้องได้รับกำรสอนเสริมให้มีพ้ืนฐำนที่เพียงพอเสียก่อนจึงจะเริ่มต้นสอนเนื้อหำในหน่วยกำรเรียนต่อไป  
และจำกพ้ืนฐำนที่ผู้เรียนมีอยู่ควรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร  
  ทั้งกำรประเมินเพ่ือจัดต ำแหน่งและกำรประเมินเพ่ือวินิจฉัยมีจุดประสงค์เหมือนกันคือเพ่ือ
ทรำบพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนก่อนที่จะจัดกำรเรียนรู้หรือกำรเรียนกำรสอนในสำระกำรเรียนรู้
นั้นๆ  แต่กำรประเมิน 2 ประเภทดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกัน คือ กำรประเมินเพ่ือจัดต ำแหน่ง เป็นกำร
ประเมินเพ่ือพิจำรณำในภำพรวม  ใช้เครื่องมือไม่ละเอียดหรือจ ำนวนข้อค ำถำมไม่มำก  แต่กำรประเมินเพ่ือ
วินิจฉัยเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำอย่ำงละเอียด  แยกแยะเนื้อหำเป็นตอนๆ เพ่ือพิจำรณำว่ำผู้เรียนมีควำมรู้
พ้ืนฐำนของเนื้อหำแต่ละตอนมำกน้อยเพียงใด  จุดใดบกพร่องบ้ำง  ดังนั้นจ ำนวนข้อค ำถำมมีมำกกว่ำ 

   1.2 กำรประเมินเพื่อพัฒนำ หรือกำรประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นกำรประเมินเพ่ือ
ใช้ผลกำรประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรประเมินประเภทนี้ใช้ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  เพ่ือตรวจสอบว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมจุดประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหรือไม่  หำกผู้เรียนไม่ผ่ำนจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนก็จะหำวิธีกำรที่จะช่วยให้ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
ตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลกำรประเมินยังเป็นกำรตรวจสอบครูผู้สอนเองว่ำเป็นอย่ำงไร แผนกำรเรียนรู้รำยครั้งที่
เตรียมมำดีหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่ำงไร  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงไร มีจุดใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 



๕๓ 
 
  กำรประเมินประเภทนี้  นอกจำกจะใช้ผลกำรประเมินเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนแล้ว ผล
กำรประเมินยังใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรของสถำนศึกษำด้วย กล่ำวคือ หำกพบว่ำเนื้อหำสำระใดที่ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  โดยที่ผู้สอนได้พยำยำมปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเต็มที่กับผู้เรียนหลำยกลุ่มแล้วยังได้ผลเป็นอย่ำงเดิม แสดงว่ำผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังนั้นสูงเกินไปหรือไม่
เหมำะกับผู้เรียนในชั้นเรียนระดับนี้ หรือเนื้อหำอำจจะยำกหรือซับซ้อนเกินไปที่จะบรรจุในหลักสูตรระดับนี้ 
ควรบรรจุในชั้นเรียนที่สูงขึ้น จะเห็นว่ำผลจำกกำรประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ด้วย  
    1.3 กำรประเมินเพ่ือตัดสินหรือกำรประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นกำรประเมิน
เพ่ือตัดสินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นกำรประเมินหลังจำกผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อำจเป็นกำรประเมินหลังจบ
หน่วยกำรเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหนึ่ง   หรือหลำยหน่วย  รวมทั้งกำรประเมินปลำยภำคเรียนหรือปลำยปี ผล
จำกกำรประเมินประเภทนี้ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือตัดสินใจว่ำผู้เรียนคนใดควรจะ
ได้รับระดับคะแนนใด 

 
2. แบ่งตามการอ้างอิง  
    กำรแบ่งประเภทของกำรประเมินตำมกำรอ้ำงอิงหรือตำมระบบของกำรวัด  แบ่งออกเป็น 
    2.1 กำรประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็นกำรประเมินเพ่ือน ำผลจำกกำร

เรียนรู้มำเปรียบเทียบกับควำมสำมำรถของตนเอง เป็นกำรประเมินเพ่ือปรับปรุงตนเอง  (Self Assessment) 
เช่น ประเมินโดยกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบก่อนเรียนกับทดสอบหลังเรียนของตนเอง กำรประเมินแบบนี้ 
ควรจะใช้แบบทดสอบคู่ขนำนหรือแบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence Test) เพ่ือเปรียบเทียบกันได้   

2.2 กำรประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็นกำรประเมินเพื่อพิจำรณำว่ำ
ผู้ได้รับกำรประเมินแต่ละคนมีควำมสำมำรถมำกน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ถูกวัดด้วยแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน กำรประเมินประเภทนี้ขึ้นอยู่กับควำมรู้ ควำมสำมำรถของกลุ่มเป็นส ำคัญ นิยมใช้ในกำรจัด
ต ำแหน่งผู้ถูกประเมิน หรือใช้เพื่อคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำต่อ 

2.3 กำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็นกำรน ำผลกำรสอบที่ได้
ไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ควำมส ำคัญอยู่ที่เกณฑ์ โดยไม่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถของกลุ่ม ซึ่ง
เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ได้แก่ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

3. แบ่งตามผู้ประเมิน  
    กำรแบ่งประเภทของกำรประเมินตำมกลุ่มผู้ประเมิน (Evaluator) แบ่งออกเป็น 
    3.1 กำรประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือกำรประเมินภำยใน (Internal Evaluation) 
เป็นกำรประเมินลักษณะเดียวกับกำรประเมินแบบอิงตน คือ เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำหรือปรับปรุง
ตนเอง  กำรประเมินประเภทนี้สำมำรถประเมินได้ทุกกลุ่ม  ผู้เรียนประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนรู้ของ
ตนเอง  ครูประเมินเพ่ือปรับปรุงกำรสอนของตนเอง นอกจำกประเมินเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
แล้ว  สำมำรถประเมินเพ่ือพัฒนำปรับปรุงได้ทุกเรื่อง ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินเพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยอำจจะประเมินด้วยตนเอง หรือมีคณะประเมินของสถำนศึกษำ เรียกว่ำ กำร
ประเมินภำยใน (Internal Evaluation) หรือกำรศึกษำตนเอง (Self Study) โดยอำจจะประเมินโดยรวม  หรือ
แบ่งประเมินเป็นส่วนๆ  เป็นด้ำนๆ  ลักษณะกำรประเมินอำจจะมีคณะเดียวประเมินทุกส่วน หรือจะให้แต่ละ
ส่วนประเมินตนเองหรือภำยในส่วนของตนเอง เช่น แต่ละระดับชั้นเรียน  แต่ละหมวดวิชำหรือกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้  แต่ละฝ่ำย อำทิ ฝ่ำยปกครอง  ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ เป็นต้น  เพ่ือให้แต่ละส่วนมีกำร



๕๔ 
 
พัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของตนเอง และอำจจะรวบรวมผลกำรประเมินแต่ละส่วนเพ่ือจัดท ำเป็นรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self Study Report : SSR หรือ Self Assessment Report : SAR) 

    3.2 กำรประเมินโดยผู้อ่ืนหรือกำรประเมินภำยนอก (External Evaluation)  สืบเนื่องจำกกำร
ประเมินตนเองหรือกำรประเมินภำยในซึ่งมีควำมส ำคัญมำกในกำรพัฒนำปรับปรุง  แต่กำรประเมินภำยในมี
จุดอ่อนคือควำมน่ำเชื่อถือ   โดยบุคคลภำยนอกมักคิดว่ำกำรประเมินภำยในนั้น มีควำมล ำเอียง  ผู้ประเมิน
ตนเองมักจะเข้ำข้ำงตนเอง  ดังนั้นจึงมีกำรประเมินโดยผู้ อ่ืนหรือประเมินโดยผู้ประเมินภำยนอก  เพ่ือยืนยัน
กำรประเมินภำยใน  และอำจจะมีจุดอ่อนหรือจุดที่ควรได้รับกำรพัฒนำยิ่งขึ้นในทรรศนะของผู้ประเมินในฐำนะ
ที่มีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน  อย่ำงไรก็ดี  กำรประเมินภำยนอกก็มีจุดบกพร่องในเรื่องกำรรู้รำยละเอียดและ
ถูกต้องของสิงที่จะประเมิน  และจุดบกพร่องอีกประกำรหนึ่งคือเจตคติของผู้ถูกประเมิน ถ้ำรู้สึกว่ำถูกจับผิดก็
จะต่อต้ำน  ไม่ให้ควำมร่วมมือ  ไม่ยอมรับผลกำรประเมิน  ท ำให้กำรประเมินด ำเนินไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
ดังนั้นกำรประเมินภำยนอกควรมำจำกควำมต้องกำรของผู้ถูกประเมิน เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
หรือเพ่ือนครูประเมินกำรสอนของตนเอง  สถำนศึกษำให้ผู้ปกครองหรือ 
นักประเมินมืออำชีพ (ภำยนอก) ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
ความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ท ำให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรพิจำรณำว่ำผู้เรียนเกิดคุณภำพกำรเรียนรู้ตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

จำกประเภทของกำรประเมินโดยเฉพำะกำรแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของกำรประเมินเป็นเกณฑ์
ในกำรแบ่งประเภท  จะเห็นว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนนอกจำกจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้ว 
ยังสะท้อนถึงประสิทธิภำพกำรกำรสอนของครู  และเป็นข้อมูลส ำคัญที่สะท้อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำด้วย   ดังนั้นครูและสถำนศึกษำต้องมีข้อมูลผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน  ทั้งจำกกำร
ประเมินในระดับชั้นเรียน  ระดับสถำนศึกษำ  และระดับอ่ืนที่สูงขึ้น  ประโยชน์ของกำรวัดและกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้จ ำแนกเป็นด้ำนๆ ดังนี้ 
 
        1. ด้านการจัดการเรียนรู้  

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้หรือกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนดังนี ้
 1.1  เพื่อจัดต าแหน่ง (Placement)  ผลจำกกำรวัดบอกได้ว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่ใน
ระดับใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด  กำรวัดและประเมินเพ่ือจัดต ำแหน่งนี้ มักใช้ใน
วัตถุประสงค์ 2 ประกำรคือ 

1.1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็นกำรใช้ผลกำรวัดเพ่ือคัดเลือกเพ่ือเข้ำเรียน  เข้ำร่วม
กิจกรรม-โครงกำร  หรือเป็นตัวแทน(เช่นของชั้นเรียนหรือสถำนศึกษำ)  เพ่ือกำรท ำกิจกรรม  หรือกำรให้ทุน
ผล  กำรวัดและประเมินผลลักษณะนี้ค ำนึงถึงกำรจัดอันดับที่เป็นส ำคัญ 

1.1.2 เพื่อแยกประเภท (Classification) เป็นกำรใช้ผลกำรวัดและประเมินเพ่ือแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปำนกลำง  และเก่ง  แบ่งกลุ่มผ่ำน -ไม่ผ่ำนเกณฑ์ หรือตัดสินได้-ตก  เป็นต้น  
เป็นกำรวัดและประเมินที่ยึดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแบ่งกลุ่มเป็นส ำคัญ 
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 1.2  เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นกำรใช้ผลกำรวัดและประเมินเพ่ือค้นหำจุดเด่น -จุดด้อยของ
ผู้เรียนว่ำมีปัญหำในเรื่องใด  จุดใด  มำกน้อยแค่ไหน  เพ่ือน ำไปสู่กำรตัดสินใจกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้วัดเพ่ือกำรวินิจฉับ เรียกว่ำ 
แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยกำรเรียน  ประโยชน์ของกำรวัดและประเมิน
ประเภทนี้น ำไปใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประกำรดังนี้ 

1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน     ผลกำรวัดผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยกำร
เรียนจะท ำให้ทรำบว่ำผู้เรียนมีจุดบกพร่องจุดใด  มำกน้อยเพียงใด ซึ่งครูผู้สอนสำมำรถแก้ไขปรับปรุงโดยกำร
สอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ได้ตรงจุด เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังไว้  

1.2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลกำรวัดด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยกำรเรียน นอกจำก
จะช่วยให้เห็นว่ำผู้เรียนมีจุดบกพร่องเรื่องใดแล้ว ยังช่วยให้เห็นจุดบกพร่องของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อีก
ด้วย เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีจุดบกพร่องจุดเดียวกัน  ครูผู้สอนต้องทบทวนว่ำอำจจะเป็นเพรำะวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ไม่เหมำะสมต้องปรัปรุงแก้ไขให้เหมำะสม 

1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง  กำรประเมินเพ่ือพัฒนำ (Formative Evaluation)  เป็นกำร
ประเมินเพ่ือตรวจสอบผลกำรเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  ผลจำกกำรประเมินใช้
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  โดยอำจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอน (Teaching 
Method) ปรับ เปลี่ ยนสื่ อกำรสอน (Teaching Media) ใช้ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  (Teaching 
Innovation) เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ  

1.4 เพื่อการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นกำรใช้ผลกำรวัดและประเมินเปรียบเทียบว่ำผู้เรียนมี
พัฒนำกำรจำกเดิมเพียงใด และอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่ 

1.5 เพื่อการตัดสิน  กำรประเมินเพ่ือกำรตัดสินผลกำรเรียนของผู้เรียนเป็นกำรประเมินรวม 
(Summative Evaluation)  คือใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดเทียบกับเกณฑ์เพ่ือตัดสินผลกำรเรียนว่ำผ่ำน-ไม่ผ่ำน  
หรือให้ระดับคะแนน   

 
         2 ด้านการแนะแนว  

ผลจำกกำรวัดและประเมินผู้เรียน  ช่วยให้ทรำบว่ำผู้เรียนมีปัญหำและข้อบกพร่องในเรื่องใด มำกน้อย
เพียงใด  ซึ่งสำมำรถแนะน ำและช่วยเหลือผู้เรียนให้แก้ปัญหำ มีกำรปรับตัวได้ถูกต้องตรงประเด็น  นอกจำกนี้
ผลกำรวัดและประเมินยังบ่งบอกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้แนะแนวกำรศึกษำต่อและแนะแนวกำรเลือกอำชีพให้แก่ผู้เรียนได้ 
 
         3. ด้านการบริหาร  

ข้อมูลจำกกำรวัดและประเมินผู้เรียน ช่วยให้ผู้บริหำรเห็นข้อบกพร่องต่ำงๆ ของกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็น
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครู  และบ่งบอกถึงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำมักใช้ข้อมูลได้จำกกำรวัดและประเมินใช้ในกำรตัดสินใจหลำยอย่ำง เช่น กำรพัฒนำบุคลำกร  กำร
จัดครูเข้ำสอน กำรจัดโครงกำร  กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรเรียน นอกจำกนี้กำรวัดและประเมินผลยังให้
ข้อมูลที่ส ำคัญใน 
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กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SSR) เพ่ือรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำสู่ผู้ปกครอง  สำธำรณชน 
หน่วยงำนต้นสังกัด  และน ำไปสู่กำรรองรับกำรประเมินภำยนอก จะเห็นว่ำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
เป็นหัวใจส ำคัญของระบบกำรประกันคุณภำพท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 4. ด้านการวิจัย  

กำรวัดและประเมินผลมีประโยชน์ต่อกำรวิจัยหลำยประกำรดังนี้ 
4.1  ข้อมูลจำกำรวัดและประเมินผลน ำไปสู่ปัญหำกำรวิจัย  เช่น ผลจำกกำรวัดและประเมินพบว่ำ

ผู้เรียนมีจุดบกพร่องหรือมีจุดที่ควรพัฒนำกำรแก้ไขจุดบกพร่องหรือกำรพัฒนำดังกล่ำวโดยกำรปรับเปลี่ยน
เทคนิควิธีสอนหรือทดลองใช้นวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำรวิจัย กำรวิจัยดังกล่ำวเรียกว่ำ  กำรวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Research)  นอกจำกนี้ผลจำกกำรวัดและประเมินยังน ำไปสู่กำรวิจัยในด้ำนอ่ืน ระดับอ่ืน  เช่น 
กำรวิจัยของสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น  

4.2  กำรวัดและประเมินเป็นเครื่องมือของกำรวิจัย  กำรวิจัยใช้กำรวัดในกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษำ
ผลกำรวิจัย ขั้นตอนนี้เริ่มจำกกำรหำหรือสร้ำงเครื่องมือวัด  กำรทดลองใช้เครื่องมือ  กำรหำคุณภำพเครื่องมือ  
จนถึงกำรใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพแล้วรวบรวมข้อมูลกำรวัดตัวแปรที่ศึกษำ  หรืออำจต้องตีค่ำข้อมูล  จะเห็นว่ำ
กำรวัดและประเมินผลมีบทบำทส ำคัญมำกในกำรวิจัย  เพรำะกำรวัดไม่ดี  ใช้เครื่องมือไม่มีคุณภำพ  ผลของ
กำรวิจัยก็ขำดควำมน่ำเชื่อถือ  
 

การวัดและประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังเรียน 
ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน 3 ค ำนี้มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน  แต่ต่ำงกันที่ระยะเวลำและ

จุดประสงค์ของกำรวัดและประเมิน  3 ค ำนี้มีควำมหมำยทั้งในมิติที่กว้ำงและแคบ  ดังนี้ 
         1. ก่อนเรียน    

กำรวัดและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงค์เพ่ือมทรำบสภำพของผู้เรียน ณ เวลำก่อนที่จะเรียน  เช่น 
ควำมรู้พื้นฐำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  ก่อนเรียนอำจจะหมำยถึง 

1.1  ก่อนเข้ำเรียน  ซึ่งอำจจะตั้งแต่ก่อนเรียนระดับปฐมวัย หรือก่อนจะเริ่มเรียนหลักสูตร
สถำนศึกษำนั้น  เช่น สถำนศึกษำที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2  ก่อนเรียนในที่นี้อำจจะหมำยถึงก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เป็นต้น 

1.2  ก่อนเรียนช่วงชั้น  หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมส ำคัญกับช่วงชั้น  ให้มีกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น  ก่อนเรียนในที่นี้จึงหมำยถึงก่อนจะเริ่มเรียนช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง 
เช่น ก่อนเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือ ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เป็นต้น 

1.3  ก่อนเรียนแต่ละชั้น  ถึงแม้จะมีกำรก ำหนดเป็นช่วงชั้น  แต่ชั้นเรียนหรือกำรเรียนแต่ละปีก็ยังมี
ควำมส ำคัญ  โดยเฉพำะในระดับประถมศึกษำ  กำรเรียนแต่ละชั้น/ปี อำจจะหมำยถึงกำรเรียนกับครูคนใดคน
หนึ่ง (กรณีที่ครูคนเดียวสอนนักเรียนทั้งชั้นทุกวิชำหรือเกือบทุกวิชำ  โดยทั่วไปจะเป็นครูประจ ำชั้น) หรือเรียน
ครูกลุ่มหนึ่ง (สอนแยกรำยวิชำ)  กำรวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละชั้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในกำร
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนตลอดทั้งปี 

1.4  ก่อนเรียนแต่ละรำยวิชำ  มีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนเรียนแต่ละชั้น  กำรวัดและประเมินก่อน
เรียนแต่ละชั้นอำจจะวัดและประเมินในภำพรวมหลำยๆ วิชำ  แต่กำรวัดและประเมินนี้  แยกวัดและประเมิน
แต่ละรำยวิชำ  โดยทั่วไปจะสอนโดยครูแต่ละคน  ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำ  รำยวิชำส่วนใหญ่จัดกำรเรียนรู้
เป็นรำยภำคเรียน 
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1.5  ก่อนเรียนแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้  หน่วยกำรเรียนรู้เป็นกำรจัดหมวดหมู่เนื้อหำในสำระกำร
เรียนรู้เดียวกัน  โดยจัดเนื้อหำเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธ์กันไว้ในหน่วยเดียวกัน  กำรวัดและประเมินก่อนเรียน
แต่ละหน่วย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลควำมรู้พ้ืนฐำนของผู้ เรียนในเรื่องหรือหน่วยนั้น  ซึ่งทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในหน่วยนั้นได้อย่ำงเหมำะสม 

1.6  ก่อนเรียนแต่ละแผนจัดกำรเรียนรู้  คือ กำรวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละครั้ง  ในหนึ่งหน่วย
กำรเรียนรู้มักจะมีสำระที่จะเรียนรู้แยกย่อยส ำหรับกำรสอนมำกกว่ำ 1 ครั้ง  แต่ละครั้งจะมีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 
        2. ระหว่างเรียน    

จุดประสงค์ของกำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียน เพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำหรือพัฒนำกำรของ
ผู้เรียนด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จำกกำรเรียนรู้และกำรร่วมกิจกรรม
ของผู้เรียน โดยเทียบกับผลกำรวัดและประเมินก่อนเรียน  กำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียนจะท ำให้ได้ข้อมูลที่
บ่งบอกถึงพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครูด้วย   ข้อมูลจำกกำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน  
ครูผู้สอน  สถำนศึกษำ และผู้ปกครอง  สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังที่แตกย่อยมำจำกมำตรฐำนกำรเรียนรู้  และเป็นข้อมูลที่ใช้ในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
ให้เหมำะสมกับผู้เรียน   
        3. หลังเรียน    

จุดประสงค์ของกำรวัดและประเมินหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบผลกำรเรียนของผู้เรียนด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จำกกำรเรียนรู้และกำรร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยเทียบกับผล
กำรวัดและประเมินก่อนเรียนและระหว่ำงเรียน  กำรวัดและประเมินหลังเรียนจะท ำให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึง
พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
ด้วย   ข้อมูลจำกกำรวัดและประเมินหลังเรียนมีจุดประสงค์หลักคือใช้ในกำรตัดสินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้เรียน  นอกจำกนี้  กำรวัดและประเมินผลหลังเรียนอำจจะเป็นข้อมูลก่อนกำรเรียนในระดับต่อไป  จึงเป็น
ประโยชน์ทั้งผู้เรียน  และครูผู้สอน  สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนรู้และกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและสถำนกำรณ์   
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หมวดที่ ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
 

      การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน                                           

 
บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการสอนจัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 
 
  1. บรรยำกำศที่ท้ำทำย (Challenge) เป็นบรรยำกำศท่ีครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบ
ผลส ำเร็จในกำรทำงำน นักเรียนจะเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเองและพยำยำมทำงำนให้ส ำเร็จ 
  2. บรรยำกำศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยำกำศท่ีนักเรียนมีโอกำสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มี
ควำมหมำยและมีคุณค่ำ รวมถึงโอกำสที่จะทำผิดด้วย โดยปรำศจำกควำมกลัวและวิตกกังวล บรรยำกำศเช่นนี้
จะส่งเสริมกำรเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยควำมตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 
  3. บรรยำกำศที่มีกำรยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยำกำศท่ีครูรู้สึกว่ำนักเรียนเป็นบุคคลส ำคัญ 
มีคุณค่ำ และสำมำรถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเองและเกิดควำมยอมรับนับถือตนเอง 
  4. บรรยำกำศที่มีควำมอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยำกำศทำงด้ำนจิตใจ ซึ่งมีผลต่อควำมสำเร็จใน 
กำรเรียน กำรที่ครูมีควำมเข้ำใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ควำมช่วยเหลือ จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมอบอุ่น 
สบำยใจ รักครู รักโรงเรียน และรักกำรมำเรียน 
   5. บรรยำกำศแห่งกำรควบคุม (Control) กำรควบคุมในท่ีนี้ หมำยถึง กำรฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มิใช่กำรควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในกำรปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้ำที่
ของตนเองอย่ำงมีขอบเขต 
  6. บรรยำกำศแห่งควำมส ำเร็จ (Success) เป็นบรรยำกำศที่ผู้เรียนเกิดควำมรู้สึกประสบควำมส ำเร็จ
ในงำนที่ท ำ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีขึ้น  
 
ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 
  สำมำรถแบ่งประเภทของบรรยำกำศในชั้นเรียนได้ 3 ประเภทคือ 
     1. บรรยากาศทางกายภาพ 
     2. บรรยากาศทางจิตวิทยา 
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     3. บรรยากาศทางสังคม 
1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) 
 

  บรรยำกำศทำงกำยภำพหรือบรรยำกำศทำงด้ำนวัตถุ หมำยถึง กำรจัดสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ภำยใน 
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่ำดู มีควำมสะอำด มีเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่จะ
ส่งเสริมให้กำรเรียนของนักเรียนสะดวกข้ึน เช่น ห้องเรียนมีขนำดเหมำะสม แสงเข้ำถูกทำง และมีแสงสว่ำง
เพียงพอ กระดำนด ำมีขนำดเหมำะสม โต๊ะเก้ำอ้ีมีขนำดเหมำะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น 

1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน 
                1.1 ให้มีขนำดเหมำะสมกับรูปร่ำงและวัยของนักเรียน 
                1.2 ให้มีช่องว่ำงระหว่ำงแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และทำกิจกรรมได้คล่องตัว  
                1.3 ให้มีควำมสะดวกต่อกำรท ำควำมสะอำดและเคลื่อนย้ำยเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน  
                1.4 ให้มีรูปแบบที่ไม่จ ำเจ เช่น อำจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เข้ำกลุ่มเป็น
วงกลมได้อย่ำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
                1.5 ให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่ำนกระดำนด ำได้ชัดเจน 
                1.6 แถวหน้ำของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่ำงจำกกระดำนดำพอสมควร ไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร 
    2. การจัดโต๊ะคร ู
                2.1 ให้อยู่ในจุดที่เหมำะสม อำจจัดไว้หน้ำห้อง ข้ำงห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งำนวิจัยบำงเรื่อง
เสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้ำนหลังห้อง เพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่ำงทั่วถึง อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดโต๊ะครูนั้น
ขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย 
                2.2 ให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพ่ือสะดวกต่อกำรทำงำนของ
ครู และกำรวำงสมุดงำนของนักเรียน ตลอดจนเพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่นักเรียน 
    3. การจัดป้ายนิเทศ 
ป้ำยนิเทศไว้ที่ฝำผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้ำงกระดำนดำทั้ง 2 ข้ำง ครูควรใช้ป้ำยนิเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน โดย 
                 3.1 จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงำม น่ำดู สร้ำงควำมสนใจให้แก่นักเรียน 
                 3.2 จัดเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับบทเรียน อำจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือเสริม
ควำมรู้ให้แก่นักเรียน 
                 3.3 จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ส ำคัญ หรือวันส ำคัญต่ำง ๆ ที่นักเรียนเรียนและ
ควรรู้ 
                 3.4 จัดติดผลงำนของนักเรียนและแผนภูมิแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของนักเรียนจะเป็น
กำรให้แรงจูงใจที่น่ำสนใจวิธีหนึ่ง 
    4. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่ำวคือ 
                  4.1 มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี มีหน้ำต่ำงพอเพียง และมีประตูเข้ำออกได้สะดวก 
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                  4.2 มีแสงสว่ำงพอเหมำะ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนอ่ำนหนังสือได้ชัดเจน เพ่ือเป็นกำรถนอมสำยตำ 
ควรใช้ไฟฟ้ำช่วย ถ้ำมีแสงสว่ำงน้อยเกินไป 
                  4.3 ปรำศจำกสิ่งรบกวนต่ำง ๆ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น ฯลฯ 
                  4.4 มีควำมสะอำด โดยฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวำด เช็ดถู เป็นกำรปลูกฝังนิสัย
รักควำมสะอำด และฝึกกำรทำงำนร่วมกัน 
    5. การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน ได้แก่ 
                  5.1 มุมหนังสือ ควรมีไว้เพ่ือฝึกนิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมให้นักเรียนอ่ำนคล่อง ส่งเสริมกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้ และกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ครูควรหำหนังสือหลำย ๆ ประเภท ที่มีควำมยำกง่ำย 
เหมำะสมกับวัยของนักเรียนมำให้อ่ำน และควรหำหนังสือชุดใหม่มำเปลี่ยนบ่อย ๆ กำรจัดมุมหนังสือควรจัดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อกำรหยิบอ่ำน 
                 5.2 มุมเสริมควำมรู้กลุ่มประสบกำรณ์ต่ำงๆ ควรจัดไว้ให้น่ำสนใจช่วยเสริมควำมรู้ ทบทวน
ควำมรู้ เช่น มุมภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ มุมควำมรู้ข่ำว เหตุกำรณ์ ฯลฯ 
                 5.3 มุมแสดงผลงำนของนักเรียน 
 
2. บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) 
  บรรยำกำศทำงจิตวิทยำ หมำยถึง บรรยำกำศทำงด้ำนจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสบำยใจ มีควำมอบอุ่น มี
ควำมเป็นกันเอง มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีควำมรักควำมศรัทธำต่อผู้สอน ตลอดจนมีอิสระในควำมกล้ำ
แสดงออกอย่ำงมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนกำรจัดบรรยำกำศทำงด้ำนจิตวิทยำหรือทำงด้ำนจิตใจ จะช่วยสร้ำง
ควำมรู้สึกให้นักเรียนเกิดควำมสบำยใจในกำรเรียน ปรำศจำกควำมกลัวและวิตกกังวล มีบรรยำกำศของกำร
สร้ำงสรรค์เร้ำควำมสนใจ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยควำมสุข นักเรียนจะเกิดควำมรู้เช่นนี้ 
ขึ้นอยู่กับ “ครู” เป็นส ำคัญ ในข้อเหล่ำนี้ 1. บุคลิกภำพ 2. พฤติกรรมกำรสอน 3. เทคนิคกำรปกครองชั้น
เรียน 4. ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน แต่ละข้อมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
    1. บุคลิกภาพของครู สภำพบรรยำกำศของห้องเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกภำพของครู ครูที่มี
บุคลิกภำพดี เช่น กำรแต่งกำย กำรยืน กำรเดิน ท่ำทำง น้ำเสียง กำรใช้คำพูด กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ แววตำ 
ฯลฯ เหมำะสมกับกำรเป็นครู จะช่วยส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้ได้ดี บุคลิกภำพของครูมีผลต่อควำมรู้สึก
ของนักเรียน 
    2. พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมกำรสอนของครูมีบทบำทในกำรสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีให้แก่
นักเรียน 
            2.1 ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคกำรเสริมแรงท่ีเหมำะสม เช่น ใช้วำจำ 
ใช้ท่ำทำง ให้รำงวัล และสัญลักษณ์ต่ำง ๆ 
            2.2 เปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น และยอมรับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียน แสดง
ให้นักเรียนเห็นว่ำควำมคิดของเขำมีประโยชน์ พยำยำมนำควำมคิดเหล่ำนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนรู้ 
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           2.3 ฝึกกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรให้ท ำงำนเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักทำงำนร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ใช้ควำมรู้ควำมคิดควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและได้ผลงำนน ำมำสู่
ควำมภำคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในกำรมอบหมำยงำนให้กลุ่มทำนั้น ครูควรค ำนึงถึงควำมยำกง่ำยของงำน 
ควำมรู้และควำมสำมำรถของนักเรียนในกลุ่ม เพ่ือให้งำนกลุ่มประสบควำมส ำเร็จ เป็นกำรสร้ำงควำมรู้สึก
ทำงบวกให้แก่นักเรียน งำนใดที่ครูเห็นว่ำยำก ครูควรเข้ำไปดูแลกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหำในกลุ่ม
ของตน ครูจะต้องมีควำมอดทนที่จะไม่รีบชี้แนะ หรือบอกวิธีกำรแก้ปัญหำตรง ๆ ต้องฝึกให้นักเรียนใช้วิธีกำร
ต่ำง ๆ หลำย ๆ แบบจนสำมำรถแก้ปัญหำได้ส ำเร็จ 
          2.4 ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ท ำให้นักเรียนเบื่อหน่ำยในกำรเรียน ครูควรคิดค้นคว้ำและ
แสวงหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง 
หรือนักเรียนเป็นผู้กระท ำกิจกรรม เช่น วิธีกำรสอนแบบทดลอง แบบแก้ปัญหำ แบบแสดงบทบำทสมมุติ แบบ
สืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม แบบอภิปรำย แบบศูนย์กำรเรียน ตลอดจนนวัตกรรมกำรสอนที่
น่ำสนใจ กำรจะใช้วิธีสอนแบบใดนั้นครูต้องเลือกให้เหมำะสมกับบทเรียน ระยะเวลำ สติปัญญำ และวัยของ
นักเรียน 
    3. เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู 
     เทคนิคหรือวิธีกำรที่ครูใช้ปกครองชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมในกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงจิตวิทยำ 
กล่ำวคือ ถ้ำครูปกครองชั้นเรียนด้วยควำมยุติธรรม ยึดหลักประชำธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 
ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่ำงมีควำมสุข เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบำยใจ ในทำงตรงกัน
ข้ำม ถ้ำครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกท่ีรักมักที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จกำร นักเรียนจะเกิดควำมรู้สึกไม่
ศรัทธำครู ไม่เห็นคุณค่ำของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่อยำกมำโรงเรียนในที่สุด 
ดังนั้นเทคนิควิธีกำรปกครองชั้นเรียนของครูจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงจิตวิทยำด้วย ในกำร
ปกครองชั้นเรียน ครูควรยึดหลักต่อไปนี้ 
            3.1 หลักประชำธิปไตย ครูควรให้ควำมส ำคัญต่อนักเรียนเท่ำเทียมกัน ให้ควำมเสมอภำค ให้
อิสระ ให้โอกำสแก่ทุกคนในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้ำง ยินดีรับฟังควำมเห็นของทุก
คน และควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตำมสิทธิหน้ำที่ รู้จักเคำรพสิทธิของผู้อื่น ให้รู้จักกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
ประชำธิปไตย 
           3.2 หลักควำมยุติธรรม ครูควรปกครองโดยใช้หลักควำมยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคนโดยทั่วถึง 
นักเรียนจะเคำรพศรัทธำครู และยินดีปฏิบัติตำมกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตำมคำอบรมสั่งสอนของครู 
ตลอดจนไม่สร้ำงปัญหำในชั้นเรียน 
           3.3 หลักพรหมวิหำร 4 อันได้แก่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ 
เมตตำ หมำยถึง ควำมรักและเอ็นดุ ควำมปรำรถนำที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณำ หมำยถึง ควำมสงสำร คิดจะ
ช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์มุทิตำ หมำยถึง ควำมยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ลำภยศ สุข สรรเสริญ อุเบกขำ หมำยถึง ควำม
เที่ยงธรรม กำรวำงตัวเป็นกลำง กำรวำงใจเฉย ถ้ำครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหำร4 ในกำรปกครองชั้นเรียน 
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นอกจำกจะทำให้นักเรียนมีควำมเคำรพรักศรัทธำครู และมีควำมสุขในกำรเรียนแล้วยังเป็นกำรปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วย 
           3.4 หลักควำมใกล้ชิด กำรที่ครูแสดงควำมเอำใจใส่ ควำมสนใจ ให้ควำมใกล้ชิดกับนักเรียน 
เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน 
 
    4. ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
     ปฏิสัมพันธ์ ( interaction) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงบุคคล 2 คน หรือบุคคล 2 
ฝ่ำยโดยต่ำงฝ่ำยต่ำงมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (ประดินันท์ อุปรมัย. 2523 : 133) ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี 3 
ลักษณะ ได้แก่ 
          4.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน ถ้ำปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี 
หมำยถึง ทั้งครูและนักเรียนต่ำงมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ซักถำม ครูให้ควำมเป็น
กันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมีควำมสบำยใจในกำรท ำกิจกรรม บรรยำกำศภำยในห้องเรียนก็จะ
ไม่ตึงเครียด เป็นบรรยำกำศท่ีรื่นรมย์ น่ำเรียน น่ำสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ดี 
         4.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักเรียนกับนักเรียน บรรยำกำศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยควำม
อบอุ่น สร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีให้แก่นักเรียนได้ถ้ำนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีควำมสมัครสมำนสำมัคคี รัก
ใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อยู่ที่ครูให้ควำมส ำคัญ        
         4.3 ปฏิสัมพันธ์ทำงวำจำ หมำยถึง กำรพูดจำร่วมกันในชั้นเรียนระหว่ำงครูกับนักเรียน อำจ
เป็นกำรบรรยำย กำรอภิปรำย กำรถำมคำถำม กำรมอบหมำยงำน กำรพูดของนักเรียน เป็นต้น ทั้งหมดนี้มี
อิทธิพลต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียนเช่นกัน 
    3. บรรยากาศทางสังคม (Social Atmosphere) 
                 เป็นบรรยำกำศท่ีเกิดจำกกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่อยู่ร่วมกัน กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกรักท่ีจะเรียนรู้และเกิดกำรเรียนรู้ได้โดยง่ำย กำรเรียนรู้ดังกล่ำว ได้แก่ กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ และกำรเรียนรู้ทำงสังคม ทั้งนี้เนื่องจำก เป้ำหมำยส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ คือ กำรให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ และสำมำรถนำควำมรู้นั้นไปใช้ในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงรำบรื่นมีควำมสุข ส ำหรับกำรจัด
บรรยำกำศทำงสังคมที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
              3.1 กำรสร้ำงบรรยำกำศประชำธิปไตย ให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำมีควำมเท่ำเทียมกัน โดยครูต้อง
ก ำหนดให้มีอิทธิพลในห้องให้น้อยที่สุด สร้ำงระบบกำรอยู่ร่วมกันแบบประชำธิปไตย ให้ได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงบวกระหว่ำงครูกับผู้เรียนด้วยกัน ฝึกกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
              3.2 กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมร่วมมือร่วมใจ โดยจัดกิจกรรมให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่ม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่น ทำงำนและเรียนรู้จำกกลุ่มเพ่ือน ครูคอยปรับปรุงกำรใช้ภำษำ มำรยำทและ
พัฒนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เด็กสำมำรถท ำงำนกับกลุ่มเพ่ือนได้อย่ำงดี เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีกำร
จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทำสิ่งต่ำง ๆ ในบรรยำกำศร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งแม้จะมีกำรแข่งขันกันบ้ำง แต่ควร
เป็นกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นมิตร ได้มีโอกำสได้รับผลแห่งกำรทำงำนร่วมกัน กำรปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มจะทำให้



๖๓ 
 
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งด้ำนควำมคิด และกำรกระท ำอันส่งผลต่อกำรเรียนรู้ทักษะทำงสังคม 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะนำไปใช้ในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป 
             3.3 สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรมีสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่ ผู้เรียน
ด้วยกัน และกับบุคคลอ่ืนๆ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เริ่มด้วยกำรสื่อสำรที่ดี ซึ่งกำรสื่อสำรระหว่ำงกันนั้น
สำมำรถท ำได้ทั้งกำรใช้วำจำ ภำษำท่ำทำง และกำรปฏิบัติต่อกัน ครูมีหน้ำที่ในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อ
กันด้วยดี 
              3.4 สร้ำงบรรยำกำศที่ไม่กดดัน โดยลดกิจกรรมที่ต้องมีกำรแข่งขัน เพ่ือให้เกิดผลแพ้ ชนะ
หรือกำรเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อ่ืน ให้ทุกคนมีโอกำสได้แสดงออกเท่ำเทียมกันและได้รับกำรยกย่องเหมือนกัน สำ
หรับกำรประเมนิผลกำรเรียนรู้ ควรประเมินผลที่แสดงถึงพัฒนำกำรแห่งควำมเป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข 
ให้ผู้เรียนได้รู้ผลของกำรกระท ำของตนเอง และมีกำรพัฒนำ ตนเองโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้อ่ืน 
            กล่ำวโดยสรุป บทบำทของครูในกำรจัดกำรเพื่อให้เกิดบรรยำกำศท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้นั้น ถือได้ว่ำมี
ควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเดียวกับกำรจัดประสบกำรณ์ด้ำนสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้เพรำะกำรสร้ำง
บรรยำกำศที่ดีไม่ใช่มีควำมหมำยแต่เพียงให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น ส่งผลต่อควำมต้องกำรที่จะรู้ในสิ่งต่ำง ๆ ต่อไป 
 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
            การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คือ  กำรส่งเสริม  พัฒนำ  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหำ  เพ่ือให้นักเรียน
ได้พัฒนำเต็มศักยภำพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง  คุณภำพชีวิตที่ดี  มีทักษะ
กำรด ำรงชีวิต  และรอดพ้นจำกวิกฤติทั้งปวง 
            ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้ึนตอน
ชัดเจน  พร้อมทั้งมีวิธีกำร  และเครื่องมือที่มีมำตรฐำน   คุณภำพ   และมีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ตรวจสอบได้
โดยมีคร ู ประจ ำชั้น / ครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำนและบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ อันได้แก่ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหำร และครูทุกคน ฯลฯ  มี
ส่วนร่วม 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนกำร วิธีกำร  และเครื่องมือที่มี
คุณภำพ  และมีมำตรฐำน  สำมำรถตรวจสอบได้ 

 เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ ำชั้น / ครูที่ปรึกษำ  บุคลำกรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงำน และองค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์  สังคม  และสติปัญญำ 

 
ขอบข่ายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแล  ช่วยเหลือ 



๖๔ 
 

 ด ำเนินกำรทั้งส่งเสริม  พัฒนำ  ป้องกัน  และแก้ไข 
 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้บริหำร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงำน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
                กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโต
อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขในสังคม 
                กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นระบบที่มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  ประกอบด้วยกำร
รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล  กำรคัดกรองนักเรียน  กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน  กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ  และกำรส่งต่อดังนั้นจึงต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคคลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน
ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (สพฐ.) 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
3. สถำนศึกษำ  ผู้ บ ริห ำรสถำนศึ กษำ   ครูทุ กคน   นั ก เรียน  คณ ะกรรมกำรสถำนศึ กษ ำ                             

ขั้นพ้ืนฐำน บุคลำกรอ่ืนๆ 
1. ผู้ปกครองและชุมชน 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำครัฐ   ภำคเอกชน  เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรกำรบริหำรส่วน

ท้องถิ่น/ปกครองพิเศษ                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 
 
 
หมวดที่ ๔ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษา และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 

การท างานเป็นทีม 

 
กำรท ำงำนเป็นทีมหมำยถึงกำรท ำงำนร่วมกันของสมำชิกหรือพนักงำนในองค์กรหรือคุณครูและ

บุคลำกรในโรงเรียนมำกกว่ำ 1 คนข้ึนไป โดยมีเป้ำหมำยกำรท ำงำนอย่ำงเดียวกัน และเต็มใจร่วมกันท ำงำน
อย่ำงเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยจนน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  แต่กำรที่ทุกคนจะ
รวมตัวกันเพ่ือท ำงำนเป็นระบบทีมท่ีมีประสิทธิภำพได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำยเสียทีเดียว  เพรำะกำรท ำงำนระบบนี้
มีปัจจัยส ำคัญมำกมำยหลำยประกำรที่สมำชิกของทีมทุกคนจะต้องใส่ใจและจริงจัง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยำกจนเกิน
วิสัยเรำท่ำนทั้งหลำยจะท ำได้แต่อย่ำงใด   หำกเพียงแต่ทุกคนมีใจที่จะท ำควำมส ำเร็จให้เกิดข้ึนกับองค์กร
ร่วมกันก็เพียงพอแล้วที่จะขับเคลื่อนกำรท ำงำนร่วมกันให้เกิดเป็นทีมข้ึนได้ 
กลุ่มกับทีมต่างกันอย่างไร 

ค ำสองค ำนี้ดูผิวเผินแล้วมีลักษณะคล้ำยกัน แต่หำกลงรำยละเอียดแล้วสองค ำนี้มีลักษณะต่ำงกัน 
โดยเฉพำะกำรนิยำมควำมหมำยกับกำรท ำงำนในระบบองค์กรที่หลำยคนอำจไม่เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและเกิดกำร
ตีควำมไปสู่กำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนัก นั่นอำจท ำให้กำรท ำงำนขำดประสิทธิภำพลงได้ 
กลุ่ม (Group) 

กลุ่ม จะสนใจ และให้ควำมส ำคัญกับ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลลัพธ์ของควำมรบัผิดชอบสว่น
บุคคล (Individual) ซึ่งก็ใช่ว่ำจะไม่ดีเพรำะ กลุ่มคน หรือคณะท ำงำน เป็นรูปแบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธภิำพ
เมื่อเกิดข้ึนในองค์กรขนำดใหญ่ที่เน้นและให้ควำมส ำคัญกับควำมรบัผิดชอบสว่นบุคคลเปน็เรื่องหลัก โดยใน
กลุ่มคนหรือคณะท ำงำนจะท ำงำนรว่มกัน มีกำรแบ่งปันข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลเชิงลึก และมุมมอง เพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจที่จะชว่ยให้สมำชิกแตล่ะคนของกลุ่มคนหรือคณะท ำงำนนัน้ท ำงำนได้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย และควำมรบัผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมทั้งสมำชิกของกลุ่มคนหรือคณะท ำงำนจะไม่ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในกำรรบัผิดชอบที่ไม่ได้อยู่ในหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของตนเอง 
ทีม (Team) 

ทีม จะสนใจ และให้ควำมส ำคญัทั้ง หน้ำที ่ควำมรับผดิชอบ ผลลัพธ์ของตนเอง และผลลัพธ์ร่วมกัน
ของทีม ซึ่งในบทควำมใช้ค ำวำ่ Collective Work-Products ซึ่งกำรที่จะท ำใหเ้กิด Collective Work-
Products นั้นต้องใช้ควำมร่วมไม้ร่วมมือกันของสมำชิกทุกคนของทีม (Individual and Mutual) 
องค์ประกอบของทีมงาน (Team Work Structure) 



๖๖ 
 

ทีมงำนจะเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำได้ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ เหล่ำนี้ 

 
1.ผู้น าทีม 
2.สมาชิกทีม 
3.ระบบการท างานและกติกา 
 

1.ผู้น าทีม 
ผู้น ำทีมเปรียบเสมือนกัปตันเรือที่จะคอยควบคุมดูแลให้เรือขับเคลื่อนอย่ำงถูกทิศทำงและพุ่งตรงไปสู่

เป้ำหมำยให้ได้ ผู้น ำทีมท่ีดีนั้นต้องไม่ใช่เพียงผู้สั่งกำรเพียงอย่ำงเดียว แต่ต้องรู้จักกำรบริหำรงำนและบริหำร
บุคคลซึ่งเป็นสมำชิกในทีมให้ดีด้วย โดยผู้น ำที่ดีมีคุณสมบัติส ำคัญมำกมำยดังนี้ 

เป็นคนมีวิสัยทัศน์ : ผู้น ำที่ดีควรมองกำลไกล มีวิสัยทัศน์ สำมำรถมองไปข้ำงหน้ำ เข้ำใจทิศทำง และ
รู้จักวิธีขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดีที่สุด ผู้น ำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ก็เหมือนกับกัปตันเรือท่ีไม่รู้ว่ำจะเดินหน้ำ
ไปทำงไหนเพื่ออะไร บำงทีอำจท ำให้กำรขับเคลื่อนองค์กรเสมือนพำยเรือวนอยู่ในอ่ำงได้ 

เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มที่ดี : ผู้น ำที่ดีควรเป็นคนที่หมั่นคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ หำวิธีกำร
ตลอดจนกระบวนกำรใหม่ๆ พัฒนำตัวเองอยู่เสมอ และต้องรู้จักจุดประกำยอะไรใหม่ๆ ให้กับทีมด้วย 

เป็นผู้ที่วางแผนได้ดี อุดรูรั่วได้เก่ง : เมื่อผู้น ำมีทิศทำงกำรท ำงำนที่ชัดเจนแล้วย่อมต้องวำงแผนกำร
ท ำงำนได้ดี รวมถึงแบ่งงำน จัดกำรหน้ำที่ บริหำรกำรท ำงำนสมำชิกในทีมให้ดีได้ด้วย เพื่อกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด และยำมท่ีเกิดรูรั่ว ผู้น ำต้องเห็นก่อน และสำมำรถหำวิธีตลอดจนแนะน ำกำรแก้ไขได้
รวดเร็วและทันท่วงทีได้ด้วย 

เป็นคนที่มีวินัยและความรับผิดชอบ : ผู้น ำที่ดีต้องท ำงำนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีวินัย และควบคุม
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่ได้วำงแผนไว้ให้ดีที่สุด หำกผู้น ำขำดควำมรับผิดชอบแล้ว ไม่ท ำงำนตำมแผน 
กำรท ำงำนระบบทีมก็ก่อให้เกิดผลเสียหำยได้ 

มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อม่ันที่ดี : ยำมเกิดปัญหำ หรือองค์กรเคลื่อนที่ช้ำจำก
อุปสรรค์ใดๆ ก็ตำม ผู้น ำที่ดีควรควบคุมสถำนกำรณ์ได้ ขณะเดียวกันก็ควรสร้ำงแรงจูงใจส่งเสริมกำรท ำงำน
ระบบทีมให้มีพลังในกำรก้ำวต่อไปได้ รวมถึงสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทีมได้ เป็นจุดศูนย์รวมของทีมที่
ทุกคนไว้ใช้ และพร้อมจะก้ำวไปด้วยกัน 

เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้ฟังที่ดี : กำรสื่อสำรที่ดีจะท ำให้กำรท ำงำนระบบทีมรำบรื่น 
และท ำให้องค์กรก้ำวหน้ำได้ไว กำรสื่อสำรกับคนในทีมที่ดีนั้นย่อมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจได้ดีด้วย 
ขณะเดียวกันผู้น้ ำก็ต้องรู้จักกำรเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกในทีมทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม และ
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกจุด 
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เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี และมีทักษะในการตัดสินใจที่เฉียบแหลม : คุณลักษณะส ำคัญอีกอย่ำงของ
ผู้น ำทีด่ีคือกำรต้องเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม กล้ำตัดสินใจ ตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็ว และ
รอบคอบ ซึ่งกำรที่จะท ำอย่ำงนั้นได้นั้นก็ย่อมต้องเป็นผู้ที่วิเครำะห์เรื่องรำวต่ำงๆ ได้ดีด้วย มีทักษะในกำรเสพ
ข้อมูล และประมวลผลอย่ำงละเอียดรอบคอบ แต่ก็ไม่เชื่องช้ำจนเกินไป 

 
2.สมาชิกทีม 

เมื่อมีผู้น ำที่ดีแล้ว หำกขำดผู้ตำมที่ดีกำรท ำงำนในระบบทีมนั้นก็ไร้ค่ำ กำรที่ผู้น ำได้ผู้ตำมที่ร่วมแรงร่วม
ใจท ำงำนอย่ำงดีนั้นก็ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ และท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในที่สุด สมำชิกใน
ทีมทุกคนจึงมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในระบบกำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งคุณลักษณะส ำคัญมีดังนี้ 

เป็นคนที่รับผิดชอบในการท างาน : สมำชิกท่ีเป็นผู้ตำมท่ีดีหำกมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนตำม
หน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดีแล้ว นั่นย่อมท ำให้แผนที่วำงไว้มีโอกำสประสบควำมส ำเร็จสูง
ตำมไปด้วย และเมื่อสมำชิกไม่มีควำมรับผิดชอบ งำนก็จะเสีย ระบบงำนก็จะล่ม องค์กรก็จะพังทลำยได้ 

เคารพกฎและกติการ่วมกัน : กฎและกติกำต่ำงๆ จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในระบบทีมมำก เพรำะทุกคน
ไม่ได้ท ำงำนคนเดียว และทุกคนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่ำงกัน แต่สิ่งที่จะท ำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ก็คือกำรเคำรพ
และยอมรับปฏิบัติตำมในกฎระเบียบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดปัญหำในกำรท ำงำนน้อยที่สุด และทุกคนอยู่ภำยใต้
กรอบที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ำย 

ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ : อย่ำงที่กล่ำวไปว่ำระบบกำรเป็นทีมนั้นก็คือกำรท ำงำนร่วมกัน หำก
ไม่เกิดควำมร่วมมือกันก็ย่อมท ำให้กำรท ำงำนเกิดปัญหำได้ เมื่อไม่มีควำมร่วมมือกันระบบกำรท ำงำนเป็นทีมก็
จะพัง ทุกอย่ำงก็เกิดผลเสียตำมมำ 

ยอมรับความแตกต่าง เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ : บนโลกนี้ไม่มีใครที่เหมือนกัน และมีควำม
คิดเห็นตรงกันไปเสียทุกเรื่อง กำรเห็นต่ำงกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่สิ่งที่ควรท ำก็คือกำรยอมรับควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงกัน ไม่ใช่ควำมคิดเห็นฝ่ำยหนึ่งต้องถูกเสมอ และอีกฝ่ำยต้องผิดเสมอ ตรงกันข้ำมควำมคิดเห็นแต่ละ
ควำมคิดเห็นนั้นต่ำงก็ดีทุกอย่ำง เพียงแต่เหมำะกันคนละสถำนกำรณ์เท่ำนั้น กำรไม่ยอมรับควำมคิดเห็นของ
คนอ่ืนนั้นก็สร้ำงปัญหำในกำรท ำงำนระบบทีมได้เช่นกัน 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน : กำรท ำงำนระบบทีมคือกำรยึดถือเอำประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก องค์กรควรมำก่อนส่วนตน และยินดีกับควำมส ำเร็จร่วมกัน เพรำะควำมส ำเร็จไม่ได้เป็นของ
ใครคนใดคนหนึ่ง หรือเกิดจำกคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นควำมส ำเร็จที่เกิดจำกกำรร่วมมือร่วมแรงกัน 
3.ระบบการท างานและกติกา 

สิ่งที่จะยึดโยงให้สมำชิกแต่ละคนในแต่ละบทบำทท ำงำนร่วมกันในระบบทีมได้ก็คือเรื่องของระบบกำร
ท ำงำนแบบทีมและกติกำท่ีทุกคนต้องเคำรพร่วมกันนั่นเอง เพรำะนี่คือกรอบส ำคัญท่ีจะท ำให้ทุกคนท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเช่นกัน 

ระบบการท างานต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนไม่ทับซ้อน : กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพนั้นไม่ควรจะท ำ
หน้ำที่ทับซ้อนกัน แต่ละคนควรมีหน้ำที่ชัดเจนของตัวเอง มีภำรกิจของตัวเอง เพ่ือให้ทุกคนท ำหน้ำที่ให้ดีที่สุด
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย 

กติกาต้องยุติธรรมกับทุกฝ่าย และเห็นพ้องต้องกัน : กติกำในกำรท ำงำนทุกฝ่ำยควรเห็นพ้องต้องกัน 
เพ่ือยึดถือและปฏิบัติในกรอบเดียวกัน ที่ส ำคัญกติกำนี้ต้องยุติธรรมส ำหรับทุกฝ่ำย ไม่เอำเปรียบฝ่ำยใด
จนเกินไป ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ำยได้จนเกินพอดี หรือไม่เอนเอียงเข้ำข้ำงผู้ที่มีอ ำนำจอยู่เหนือกว่ำ ถ้ำทุกคนไม่
เคำรพกติกำ หรือกติกำไม่เป็นธรรม กำรท ำงำนก็จะเริ่มแย่ตั้งแต่เริ่มต้น 
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ระบบการท างานต้องปฏิบัติได้ง่าย ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการท างาน : หลำยองค์กรสร้ำงระบบกำร
ท ำงำนที่ดีและยอดเยี่ยม แต่กลับยำกต่อกำรท ำงำนของคนในองค์กร หรือคัดคนมีควำมสำมำรถไม่พอมำ
ท ำงำน ต่อให้ระบบดีเพียงไรก็ส่งผลให้งำนไม่มีประสิทธิภำพได้ ฉะนั้นระบบกำรท ำงำนที่ดีควรปฏิบัติตำมได้
ง่ำย ไม่ก่อให้เกิดปัญหำ ไม่ท ำให้ระบบกำรท ำงำนสะดุด หำกท ำงำนได้รำบรื่น ก็ย่อมท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้
ง่ำยขึ้น 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม : องค์กรที่ดีควรรู้จักที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวเอง
ให้ไวตำมสถำนกำรณ์ ซึ่งระบบและกติกำต่ำงๆ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วย 
เพ่ือที่จะท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

 
คุณลักษณะส าคัญของทีมงานและการท างานระบบทีม 

1.การปฏิสัมพันธ์กันของคนในทีม 
          กำรท ำงำนระบบทีมที่ดีต้องมีกำรปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน พูดคุย ปรึกษำ ช่วยเหลือ สื่อสำร

กำรท ำงำนระหว่ำงกัน หำกกำรท ำงำนระบบทีมเป็นแบบท ำใครท ำมัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน นั่นไม่
เรียกว่ำกำรท ำงำนเป็นทีม และอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยตำมมำได้ง่ำย 

2.มีเป้าหมายที่จะบรรลุร่วมกัน 
          นั่นถือเป็นหัวใจส ำคัญของระบบกำรท ำงำนเป็นทีมเลยก็ว่ำได้ หำกกำรท ำงำนในระบบทีม

ถึงแม้จะดีเพียงไรก็ตำม หำกไม่มีเป้ำหมำยชัดเจน ก็จะไม่มีทิศทำงของกำรท ำงำนที่แน่ชัด และจะไม่มีกำรร่วม
แรงร่วมใจกันที่มีพลัง ไม่มีแรงผลักดันให้ปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่กำรงำนให้ส ำเร็จ ซึ่งสิ่งนี้ที่ท ำให้กำรท ำงำนแบบ
ทีมต่ำงจำกกำรท ำงำนแบบกลุ่ม 

3.มีโครงสร้างและระบบการท างานที่ชัดเจน 
          เมื่อเกิดกำรท ำงำนแบบทีมแล้วสิ่งที่จะช่วยท ำให้กำรท ำงำนระบบนี้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นก็คือ

กำรวำงโครงสร้ำงของกำรท ำงำนตลอดจนหน้ำที่กำรท ำงำนของแต่ละคนให้ชัดเจน มีภำรกิจที่เข้ำใจได้ง่ำย 
และปฏิบัติได้ตำมควำมสำมำรถ กำรวำงโครงสร้ำงนั้นอำจหมำยถึงกำรวำงต ำแหน่งกำรท ำงำนด้วย นั่นรวมถึง
กำรวำงโครงสร้ำงอ ำนำจ มีระบบหัวหน้ำทีมและลูกน้อง เพ่ือกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพด้วย รวมถึงกำร
เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเองอย่ำงดี และเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของคนอ่ืนให้ทีมให้ถ่ีถ้วน 

4.มีความรู้สึกร่วมกันและมีทัศนคติในทิศทางเดียวกัน 
          สิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งอีกอย่ำงของกำรท ำงำนเป็นทีมก็คือทุกคนในทีมต้องมีควำมรู้สึกร่วม มุ่งม่ันที่

จะท ำงำนร่วมกัน ตลอดจนมีทัศนคติในกำรท ำงำนไปในทำงเดียวกัน หำกทีมที่มีทัศนคติสวนทำงกัน หรือไม่มี
ควำมรู้สึกร่วมกัน ก็ย่อมเหมือนเรือท่ีฝีพำยพำยอย่ำงสะเปะสะปะ ไม่พร้อมเพรียง พำยแบบตัวใครตัวมัน หรือ
คนหนึ่งพำยไปข้ำงหน้ำ อีกคนพำยถอยหลัง อีกคนขี้เกียจและไม่พำยเลย เรือก็ย่อมไม่พุ่งไปข้ำงหน้ำแน่นอน ที่
ส ำคัญควำมรู้สึกร่วมและทัศนคติในทิศทำงเดียวกันนั้นก่อให้เกิดควำมสำมัคคีได้ง่ำยอีกด้วย 
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5.เปิดเผย ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน และไว้เนื้อเชื่อใจ 
          กำรเปิดใจกันเป็นส่วนส ำคัญของกำรท ำงำนระบบทีมเช่นกัน เพรำะกำรท ำงำนระบบทีมนั้น

วัดควำมส ำเร็จที่องค์รวม ฉะนั้นทุกคนจึงควรเปิดใจกัน ยอมรับกัน พูดกันอย่ำงตรงไปตรงมำไม่อ้อมค้อม 
ท ำงำนแบบช่วยเหลือกันแทนที่จะแข่งขันกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ปิดบังข้อมูลกัน หำกแต่ละคนเห็นแก่ตัว เอำ
แต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ร่วมมือร่วมแรง ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อกัน กันให้อีกฝ่ำยไม่ได้ประโยชน์ที่เหนือกว่ำตน 
ควำมไม่จริงใจต่อกันนี้ย่อมท ำให้ระบบทีมล่มสลำยได้เช่นกัน 
 
 
ประโยชน์ของการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

1.สร้างก าลังใจในการท างานให้กับสมาชิกตลอดจนองค์กร 
          เมื่อกำรท ำงำนระบบทีมสำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จได้ ย่อมเกิดควำมภำคภูมิใจกลับมำต่อ

องค์กรและสมำชิกทุกคน สิ่งนี้จะช่วยสร้ำงก ำลังใจในกำรท ำงำนให้ท ำงำนได้ดีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดขวัญ
และก ำลังใจในกำรท ำงำน ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลส ำเร็จอยู่เรื่อยๆ 

2.สร้างความม่ันคงในอาชีพ 
          เมื่อกำรท ำงำนระบบทีมท ำให้องค์กรมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน แน่นอนว่ำย่อมก่อให้เกิด

ผลส ำเร็จกับองค์กรได้อย่ำงงดงำม ผลประกอบกำรดี องค์กรมีก ำไร และผลประโยชน์จะตอบกลับมำที่พนักงำน
ด้วย และเมื่อพนักงำนท ำงำนระบบทีมได้ดี องค์กรก็ต้องย่อมอยำกรักษำทีมงำนไว้ นั่นส่งผลให้เกิดควำมม่ันคง
ในกำรท ำงำนในระยะยำวได้ในที่สุดเช่นกัน 

3.สร้างระบบการท างานที่ดี 
          กำรท ำงำนระบบทีมที่มีประสิทธิภำพนั้นเกิดจำกกำรวำงแผนและระบบงำนที่ดี ซึ่งท ำให้กำร

ท ำงำนรำบรื่น ก่อให้เกิดปัญหำน้อยท่ีสุด หำกกำรท ำงำนระบบทีมแข็งแกร่ง กำรท ำงำนขององค์กรในภำพรวม
ก็จะยิ่งสะดวก ไม่ติดขัด ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลำด หรือหำกเกิดข้อผิดพลำดก็จะแก้ไขได้เร็ว ท ำให้ระบบกำร
ท ำงำนในองค์รวมเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้นเรื่อยๆ 

4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการท างานและสมาชิกในทีม 
          หลักหนึ่งในกำรท ำงำนระบบทีมที่ทุกคนจะต้องยึดถือร่วมกันให้ดีก็คือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีระหว่ำงกัน ทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับแผนกและองค์กร เพรำะหำกควำมสัมพันธ์แย่นั้นย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกำรท ำงำนระบบทีมแน่นอน กำรเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น และเม่ือทุกคนเชื่อม
สัมพันธ์กันอย่ำงสม่ ำเสมอแล้วก็ย่อมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี ท ำให้องค์กรมีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ
บรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำนที่ดี องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีพลังในกำรท ำงำนที่ดี นั่นท ำให้องค์กรบรรลุ
เป้ำหมำยได้ง่ำยขึ้นด้วย 

5.ท าให้องค์กรและบุคลากรเกิดการพัฒนาตลอดเวลา 
          องค์กรที่ดีนั้นย่อมไม่หยุดพัฒนำ และหำกระบบกำรท ำงำนที่ดีท ำให้องค์กรส ำเร็จแล้ว 

พนักงำนในองค์กรทุกคนย่อมอยำกที่จะพัฒนำตัวเองมำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้บรรลุผลส ำเร็จต่อไป นั่นท ำให้
องค์กรจะพัฒนำตัวเองอยู่เสมอ พนักงำนทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ องค์กรก็จะเติบโตไป
เรื่อยๆ อย่ำงยอดเยี่ยม 

บทสรุป 
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กำรท ำงำนแบบระบบทีม (Teamwork) ที่ดีได้นั้นย่อมเกิดจำกทีมงำน (Team Work) ที่ดี ซึ่งทีมงำน
ที่ท ำงำนระบบทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพย่อมท ำให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง   เกิดควำมส ำเร็จ บรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กรที่วำงไว้    องค์กรที่มีทีมงำนที่มีมีประสิทธิภำพก็ย่อมสร้ำงคุณภำพและควำมเป็นเลิศ
ให้แก่องค์กรได้อย่ำงยอดเยี่ยมเช่นกัน และนั่นก่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรตลอดจนบุคลำกรที่จะก้ำวหน้ำต่อไป
เรื่อยๆ อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด 
 

 
 
4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของการบริหารงานสถานศึกษา 
 
                ตำมกฎกระทรวงซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ  พ.ศ. 2550  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๓๙ วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545   
               รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
               ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำ
ด ำเนินกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรบริหำรทั่วไปไปยังคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในอ ำนำจหน้ำที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
          งานบริหารวิชาการ  มีภำระหน้ำที่  17 อย่ำงด้วยกันคือ  
               (1) กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 
               (2) กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
               (3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
               (4) กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
               (5) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
               (6) กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
               (7) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
               (8) กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
               (9) กำรนิเทศกำรศึกษำ 
              (10) กำรแนะแนว 
             (11) กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
             (12) กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
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             (13) กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 
              (14) กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำน 
                   ประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
             (15) กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
             (16) กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ 
             (17) กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
 
              งานบริหารงบประมาณ   มีภำระหน้ำที่  22  อย่ำงด้วยกันคือ  
                 (1) กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แล้วแต่กรณี 
                 (2) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมที่ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยตรง 
                 (3)  กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
                 (4)  กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
                 (5)  กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
                 (6) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
                 (7) กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
                 (8) กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
                 (9) กำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
                (10) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
                (11) กำรวำงแผนพัสดุ 
                (12) กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที ่
ใช้เงินงบประมำณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
แล้วแต่กรณี 
                (13) กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
                (14) กำรจัดหำพัสดุ 
                (15) กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
                (16) กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
                (17) กำรเบิกเงินจำกคลัง 
               (18) กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 
               (19) กำรน ำเงินส่งคลัง 
               (20) กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
               (21) กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
               (22) กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน 
         งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีภำระหน้ำที่ 20 อย่ำงด้วยกันคือ  
                (1) กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  
                (2) กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                (3) กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  



๗๒ 
 
                (4) กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                (5) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  
                (6) กำรลำทุกประเภท 
                (7) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
                (8) กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
                (9) กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  
               (10) กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
               (11) กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์  
               (12) กำรออกจำกรำชกำร 
               (13) กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  
               (14) กำรจั ดท ำบั ญ ชี รำยชื่ อ แล ะ ให้ ค วำม เห็ น เกี่ ย วกั บ ก ำร เสน อขอพ ระรำชท ำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
               (15) กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
               (16) กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
               (17) กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
               (18) กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
               (19) กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต  
                (20) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  
           งานบริหารทั่วไป มีภำระหน้ำที่ 21  อย่ำงด้วยกัน คือ 
                (1) กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  
                (2) กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
                (3) กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ  
                (4) งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
                (5) กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  
                (6) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
                (7) งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  
                (8) กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
                (9) กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม  
               (10) กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
               (11) กำรรับนักเรียน  
               (12) กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ 
               (13) กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย  
               (14) กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
               (15) กำรทัศนศึกษำ  
               (16) งำนกิจกำรนักเรียน 
               (17) กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ  
               (18) กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร 
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หน่วยงำนและสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  
                (19) งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
                (20) กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
                (21) แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 
           งานกิจการนักเรียน  (มีอยู่ในกฎกระทรวงฯ งำนบริหำรทั่วไป )  มีภำระหน้ำที่ คือ 

(1)  งำนส่งเสริมกำรรักษำวินัยของโรงเรียน 
(2)  งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและคณะกรรมกำรนักเรียน 
(3)  งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
(4)  งำนป้องกันและป้องไขปัญหำยำเสพติด 
(5)  งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
(6)  งำนสำรวัตรนักเรียน 
(7)  งำนควบคุมภำยในฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
(8)  งำนระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ  เวรประจ ำวัน 
(9)  งำนสหกรณ์โรงเรียน 
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ตัวอย่าง  
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน 
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4.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

4.3.1  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

          ความหมาย เป็นกำรรวมตัวกันของผู้บริหำรและครูในโรงเรียนอย่ำงอิสระเพ่ือมุ่งแสวงหำองค์
ควำมรู้หรือแนวทำงในกำรพัฒนำวิชำชีพครูของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของครูมืออำชีพ
นี้จะส่งผลดีต่อกระบวนกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   มีองค์ประกอบ 5  องค์ประกอบ  คือ 
วิสัยทัศน์ร่วม,    ภำวะผู้น ำร่วม,  กำรจัดปัจจัยเสริมหนุน,   กำรเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้   และกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกชั้นเรียนร่วมกัน  

 

�         ประวัติความเป็นมา   
 
 
 
 

                                                           
� ในปี  1992  (2535)  Shirley M.Hord นักวิชำกำรของ SEDL in Austin Texas  ได้ค้นหำสำเหตุ 

ที่ท ำให้โรงเรียนมีบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดีและผลของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนประสบผลส ำเร็จนั้น
เกิดข้ึนได้อย่ำงไร  ผลที่พบก็คือ  กำรเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้ปกครองและนักเรียน    

หลังจำกนั้น ปี 1995 (2538) Hord ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรท ำให้โรงเรียนมี
บรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดีและผลของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนประสบผลส ำเร็จนั้น พบว่ำ ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ  5  องค์ประกอบคือ   1) กำรสนับสนุนและภำวะผู้น ำร่วม  (Supportive  and  shared  
Leadership)   2) วสิัยทัศน์และค่ำนิยมร่วม  (Shared  values  and  vision) 3) กำรเรียนรู้ร่วมกันและ
ประยุกต์ใช้ (Collective  Learning  and  application of  learn) 4) กำรจัดปัจจัยสนับสนุน  (supportive   
conditions)  และ 5)  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  (Shared Personal practice) และเรียกว่ำ  
“Professional Learning Community” 

ปี 2558  ชัชวำล  อำรำษฎร ์ได้ท ำกำรศึกษำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community) ในบริบทไทยโดยศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำมำรถสังเครำะห์องค์ประกอบของ
ชุมชนวิชำกำรได้จำกแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศรวม13ท่ำนได้องค์ประกอบของ
ชุมชนวิชำกำรจ ำนวน  5  องค์ประกอบดังนี้คือ 1)วิสัยทัศน์ร่วม 2)ภำวะผู้น ำร่วม 3) กำรจัดปัจจัยเสริมหนุน 
4) กำรเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ และ 5)กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในชั้นเรียนร่วมกัน   ดังนั้นชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ในบริบทไทยจึงมีองค์ประกอบ นิยำมเชิง
ปฏิบัติกำรและเป้ำหมำยเชิงประจักษ์(ตัวชี้วัด)  ซึ่งแสดงได้ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
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องค์ประกอบนิยำมเชิงปฏิบัติกำรและเป้ำหมำยเชิงประจักษ์ของชุมชนวิชำกำร 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายเชิงประจักษ์(ตัวชี้วัด) 
 
 

วิสัยทัศน์ร่วม 
 (SharedVision) 

กำรมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
ร่วมกันของครูทั้งโรงเรียน ซึ่งภำพใน
อนำคตนี้เกิดจำกควำมต้องกำรของครู
ทุกคนและภำพอนำคตนี้ครูทุกคนมี
ควำมเชื่อว่ำเป็นไปได้วิสัยทัศน์ร่วมนี้
ประกอบด้วยลักษณะส ำคัญสำม
ประกำรคือเป้ำหมำยร่วม (Shared 
Purpose)ค่ำนิยมร่วม 
(SharedValues)และพันธกิจร่วม 
(SharedMission) 

1. ครูมีเป้ำหมำยร่วมกัน 
2. ครูมีค่ำนิยมร่วมกัน 
3. ครูมีพันธกิจร่วมกัน 

 
 

ภำวะผู้น ำร่วม 
 (SharedLeadership) 

กำรใช้ควำมสำมำรถของครูสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูในโรงเรียนแล้ว
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อครูที่เป็นเพ่ือน
ร่วมงำนเพ่ือให้ครูที่เป็นเพ่ือนร่วมงำน
ดังกล่ำวนั้นกระท ำตำมสิ่งที่ตนต้องกำรโดย
มีกำรผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น ำทีมงำนมีกำร
ตัดสินใจร่วมกันและมีกำรส่งเสริมและคง
สภำพควำมเป็นผู้น ำของทีมงำน 

1. กลุ่มครูมีกำรผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ผู้น ำทีมงำน 

2. กลุ่มครูมีกำรตัดสินใจร่วมกันกับ
เพ่ือนร่วมงำน 

3. กลุ่มครูมีกำรส่งเสริมและคงสภำพ
ควำมเป็นผู้น ำทีมงำน 

 
 

กำรจัดปัจจัย 
เสริมหนุน 

 (Supportive 
Conditions) 

 
 

กำรที่ผู้บริหำรโรงเรียนได้ด ำเนินกำร
สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคลำกรในโรงเรียนให้มีควำมสัมพันธ์
เป็นระบบทีมแบบเอ้ืออำทรมีควำม
ไว้วำงใจและควำมเคำรพนับถือซึ่งกัน
และกันและจัดให้มีกำรแสดงควำมยินดี
กับควำมส ำเร็จที่เกิดข้ึนตำมเป้ำหมำย
และจัดโครงสร้ำงและกำรสื่อสำรที่
สนับสนุนให้บุคลำกรของโรงเรียน
ด ำเนินกำรพัฒนำวิชำชีพได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

ด้ำนควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร 
1. ครูมีควำมสัมพันธ์แบบเอ้ืออำทร 
2. ครูมีควำมไว้วำงใจและควำม

เคำรพนับถือซึ่งกันและกัน 
3. โรงเรียนจัดให้มีกำรแสดงควำม

ยินดีกับควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นตำม
เป้ำหมำย 

ด้ำนโครงสร้ำงและกำรสื่อสำร 
1. โรงเรียนมีกำรจัดทรัพยำกรและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้มีควำม
พร้อม 

2.โรงเรียนจัดให้มีระบบกำรสื่อสำรที่
มีประสิทธิภำพ 

3. โรงเรียนมีกำรบริหำรเวลำอย่ำง
เหมำะสม 
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องค์ประกอบ 

 

 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 
เป้าหมายเชิงประจักษ์ (ตัวช้ีวัด) 

 
 
 

กำรเรียนรู้ร่วมกันและ
ประยุกต์ใช้ 

(CollectiveLearning 
and Application) 

กำรที่ครูและกลุ่มครูทุกระดับของ
โรงเรียนมีกำรพบปะพูดคุยกันเพ่ือน ำ
ปัญหำกำรพัฒนำผู้เรียนมำร่วมกัน
พิจำรณำหำทำงแก้ไขโดยครูมีกำร
แบ่งปันข้อมูลนักเรียนกันมีกำร
แสวงหำองค์ควำมรู้ทักษะและกล
ยุทธ์ใหม่มำร่วมกันวำงแผนแก้ปัญหำ
และปรับปรุงโอกำสกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนร่วมกัน 
 

1. ครูมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
2. ครูมีกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ทักษะ

และกลยุทธ์ใหม่มำใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ 

3. ครูมีกำรวำงแผนแก้ปัญหำและ
ปรับปรุงโอกำสกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 

กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์จำกชั้น

เรียนร่วมกัน 
 (Shared Personal 

Practice) 

กำรที่โรงเรียนด ำเนินกำรให้ครูได้
ร่วมสังเกตกำรสอนของกันและกัน
แล้วน ำผลกำรสังเกตมำสะท้อนผล
ร่วมกันเพื่อหำจุดเด่นจุดควรพัฒนำ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของกัน
และกันโดยครูมีกำรแบ่งปันผลลัพธ์ที่
เกิดจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนและมีกำรเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงำน
และให้ค ำปรึกษำซึ่งกันและกัน 
 

1. โรงเรียนจัดให้ครูมีกำรเยี่ยมชั้นเรียน
และสะท้อนผล  

2. โรงเรียนจัดให้ครูมีกำรพบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหำ
ร่วมกัน 

3.มีกำรแบ่งปันผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้กันและ
กัน 

4.ครูเป็นพี่เลี้ยงสอนงำนและให้
ค ำปรึกษำแก่เพ่ือนร่วมงำน 

 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
 

 ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC มำจำกภำษำอังกฤษสำมค ำ คือ  
  Professional หรือ วมืออำชีพว เป็นค ำคุณศัพท์ มำจำกค ำว่ำ profess แปลว่ำ ยอมรับ  นับถือ  
กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ หมำยถึง กำรท ำงำนที่เป็นที่ยอมรับ นับถือ กำรท ำงำนด้วยควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
ถ้ำใช้กับคนเรำเรียกว่ำ Professor คือ คนที่เชี่ยวชำญหรือเก่งในเรื่องนั้น ๆ และยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ ด้วย กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ จึงเป็นกำรท ำงำนที่คนท ำต้องรู้และเข้ำใจประเด็นปัญหำและควำม
ต้องกำร สำเหตุ มีควำมรู้หรือหลักกำรในกำรแก้ปัญหำรู้ว่ำต้องท ำอะไร ใช้วิธีกำรอย่ำงไร ถ้ำต้องใช้คนให้ช่วย
ท ำงำน จะต้องรู้ว่ำให้คนไหนท ำงำนแล้วจึงบรรลุเป้ำหมำย ต้องรู้กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง รู้หรือคำดคะเนได้ว่ำ 
จะเกิดปัญหำอะไรบ้ำงในกำรท ำงำนเพ่ือหำทำงป้องกันแก้ไข รู้ว่ำงำนที่ท ำเสร็จแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้ำง 
อนำคตจะเป็นอย่ำงไรจำกกำรท ำงำนนั้น ๆ หรือรู้เป้ำหมำยของงำนที่ชัดแจ้ง ถ้ำทีมงำนท ำงำนร่วมกันลักษณะ
นี้ทุก ๆ คน ผลงำนที่ได้จะสมบูรณ์แบบ จึงสำมำรถก้ำวไปสู่ วมืออำชีพว ได้ 
             Learning หรือกำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่ำงค่อนข้ำงถำวร              
อันเป็นผลมำจำกกำรฝึกฝนหรือกำรมีประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้นั้นไม่ใช่เป็นกำรสั่งสอนหรือกำรบอกเล่ำให้
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เข้ำใจและจ ำได้เท่ำนั้น แต่ควำมหมำยคลุมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรม อันเป็นผลจำกในกระบวนกำร
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน กล่ำวคือ  
                 ขั้นที่ 1 ขั้นประสบกำรณ์ (experience) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสำทรับรู้อยู่ด้วยกัน
ทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ที่เป็นที่เข้ำใจก็คือ ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ได้แก่ ตำ หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสำทรับรู้เหล่ำนี้
จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลได้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้ำต่ำงๆ ถ้ำไม่มีประสำทรับรู้เหล่ำนี้แล้ว 
บุคคลจะไม่มีโอกำสรับรู้หรือมีประสบกำรณ์ใดๆ เลย ซึ่งก็เท่ำกับเขำไม่สำมำรถเรียนรู้สิ่งใดๆ ได้เลย 
ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่บุคคลได้รับนั้น ย่อมจะแตกต่ำงกัน บำงชนิดก็เป็นประสบกำรณ์ตรง ในบำงชนิดเป็น
ประสบกำรณ์ทำงอ้อม บำงชนิดเป็นประสบกำรณ์รูปธรรมและบำงชนิดเป็นประสบกำรณ์นำมธรรม ที่จะ
น ำไปสู่กำรท ำควำมเข้ำใจ ในขั้นที่ 2  
                 ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจ (understanding) คือ ตีควำมหมำยเป็นหลักกำร (concept) ใน
ประสบกำรณ์นั้น กระบวนกำรนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคล เพรำะสมองจะเกิดสัญญำณ (percept) 
และมีควำมทรงจ ำ (retain) ขึ้น ซึ่งเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ  วควำมเข้ำใจว ในกำรเรียนรู้นั้น บุคคลจะเข้ำใจ
ประสบกำรณ์ที่เขำประสบได้ก็ต่อเมื่อเขำสำมำรถจัดระเบียบ (organize) วิเครำะห์ (analyze) และสังเครำะห์ 
(synthesis) ประสบกำรณ์ต่ำงๆ จนกระทั่งหำควำมหมำยอันแท้จริงของประสบกำรณ์นั้นได้  
                 ขั้นที่ 3 ขั้นควำมนึกคิด (thinking) ถือว่ำเป็นขั้นสุดท้ำยของกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนกำร              
ที่เกิดขึ้นในสมอง ควำมนึกคิดที่มีประสิทธิภำพนั้น ต้องเป็นควำมนึกคิดที่สำมำรถจัดระเบียบ ประสบกำรณ์เดิม             
กับประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับให้เข้ำกันได้ สำมำรถที่จะค้นหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสบกำรณ์ท้ังเก่ำและใหม่ 
เป็นหัวใจส ำคัญที่จะท ำให้เกิดควำมสมบูรณ์ของกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 
             Community หรือชุมชน หมำยถึง กำรรวมตัวของกลุ่มคนที่ร่วมกันท ำกิจกรรมทำงสังคมที่เป็น
กำรสมัครใจ อำจได้รับกำรสนับสนุนตนเองเป็นเอกเทศ หรืออยู่ในกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดขึ้นทั้งที่เป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกลุ่มควำมสนใจต่ำง ๆ เช่น ชมรม กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มศำสนำ กลุ่มวิชำชีพ หรือกลุ่ม
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ เป็นต้น 
 
 ระดับของ PLC 
             PLC สำมำรถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถำนศึกษำ ระดับเครือข่ำย และระดับชำติ โดย
แต่ละลักษณะจะแบ่ง ตำมระดับของควำมเป็น PLC ย่อย ดังนี้  
              1. ระดับสถำนศึกษำ (School Level) คือ PLC ทีข่ับเคลื่อนในบริบทสถำนศึกษำ หรือ
โรงเรียน สำมำรถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย คือ 
                  1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) นักเรียนจะได้รับกำรส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดกำร
เรียนรู้ขึ้นจำกครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ท ำกิจกรรมเพ่ือแสวงหำค ำตอบที่สมเหตุสมผล ส ำหรับตน นักเรียนจะ
ได้รับกำรพัฒนำทักษะที่ส ำคัญ คือ ทักษะกำรเรียนรู้ 
                  1.2 ระดับผู้ประกอบวิชำชีพ (Professional Level) ประกอบด้วย ครูผู้สอนและผู้บริหำร
ของโรงเรียน โดยใช้ฐำนของ “ชุมชนแห่งวิชำชีพ”เชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ของชุมชนจึงเรียกว่ำ “ชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ”ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจำรณำ ทบทวนเรื่องนโยบำย กำร
ปฏิบัติ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในกำรปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
เหล่ำนี้ เพื่อให้สำมำรถ บริกำรด้ำนกำรเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิผล อีกทั้ง เพ่ือให้กำรปรับปรุงแก้ไข้
ดังกล่ำว น ำมำสู่กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพของครูผู้สอน และผู้บริหำรให้มีคุณภำพและประสิทธิผล 
สูงยิ่งขึ้น มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนที่ดีต่อกันของทุกฝ่ำย 
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                  1.3 ระดับกำรเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึง
ผู้ปกครอง สมำชิกชุมชนและผู้น ำชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้ จ ำเป็นต้องมีส่วนเข้ำมำร่วมสร้ำงและผลักดัน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย กล่ำวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำวุโสในชุมชนตลอดจนสถำบัน
ต่ำงๆ ของชุมชนเหล่ำนี้ ต้องมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่ำวคือ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำได้ โดยกำรให้กำรดูแลแนะน ำกำรเรียนที่บ้ำนของนักเรียน รวมทั้งให้กำร
สนับสนุนแก่ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรจัด กำรเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลำนของตน ผู้อำวุโสในชุมชน
สำมำรถเป็นอำสำสมัครถ่ำยทอดควำมรู้ 

   2. ระดับกลุ่มเครือข่ำย (Network Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในลักษณะกำรรวมตัวกัน
ของกลุ่มวิชำชีพจำกองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้ำงชุมชน เครือข่ำย ภำยใต้ วัตถุประสงค์
ร่วม คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก ำลังใจ สร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำวิชำชีพร่วมกัน 
อำจมีเป้ำหมำยที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่ำงชัดเจน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
                  2.1 กลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน คือ กำรตกลงร่วมมือกันในกำรพัฒนำ
วิชำชีพครูระหว่ำงสถำบัน โดยมองว่ำกำรร่วมมือกันของสถำบันต่ำงๆ จะท ำให้เกิดพลังกำรขับเคลื่อน กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ กำรแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุนด้ำนทรัพยำกร และกำรเกื้อหนุนเป็นกัลยำณมิตร 
คอยสะท้อนกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่ำงเช่น กรณี ศึกษำกำรจัด PLC เป็นกลุ่มของโรงเรียนใน
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมพัฒนำแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกันทำงวิชำชีพ เป็นต้น 
                  2.2 กลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือของสมำชิกวิชำชีพครู คือ กำรจัดพ้ืนที่เปิดกว้ำงให้สมำชิก
วิชำชีพครูที่มีอุดมกำรณ์ร่วมกันในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเองเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง เชิงคุณภำพ
ของผู้เรียนเป็นหัวใจส ำคัญ สมำชิกที่รวมตัวกัน ไม่มีเงื่อนไขเก่ียวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บนควำมมุ่งม่ัน สมัครใจ 
ใช้อุดมกำรณ์ร่วมเป็นหลักในกำรรวมกันเป็น PLC  กรณีตัวอย่ำง เช่น PLC “ครูเพ่ือศิษย์” ของมูลนิธิสดศรี 
สฤษดิ์วงศ ์(มสส.) ที่สร้ำงพ้ืนที่ส่วนกลำงส ำหรับวิชำชีพครูให้จับมือร่วมกันเป็นภำคี ร่วมพัฒนำ “ครูเพ่ือศิษย์”                     
มุ่งสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย เป็นต้น 
              3. ระดับชำติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิดขึ้น โดยนโยบำยของรัฐที่มุ่งจัด
เครือข่ำย PLC ของชำติเพ่ือขับเคลื่อน กำรเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภำพของวิชำชีพ โดยควำมร่วมมือของ
สถำนศึกษำและครู ที่ผนึกก ำลังร่วมกันพัฒนำวิชำชีพ ภำยใต้กำรสนับสนุนของรัฐ ดังกรณีตัวอย่ำง นโยบำย
วิสัยทัศน์เพื่อควำมร่วมมือของกระทรวงศึกษำธิกำรประเทศสิงคโปร์ (MOE) (2009) รัฐจัดให้มี PLC ชำติ
สิงคโปร์เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มำก” (Teach Less, Learn more) ให้เกิดผล
ส ำเร็จ เป็นต้น 
 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา 

1.องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
              2.องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork)  
              3.องค์ประกอบที่ 3 ภำวะผู้น ำร่วม (Shared Leadership)  
              4.องค์ประกอบที่ 4 กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำวิชำชีพ (Professional learning and 
development)  
              5.องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยำณมิตร (Caring community)  
              6.องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้ำงสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) 
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 ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
              1. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน  
                  1.1 ลดควำมรู้สึกโดดเดี่ยวในงำนสอนของครูลง  
                  1.2 เพ่ิมควำมรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้ำหมำยของโรงเรียนมำกขึ้น  โดยเพิ่มควำม
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่ำงแข็งขัน  
                  1.3 รู้สึกว่ำต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนำกำรโดยรวมของนักเรียน และร่วมกัน
รับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส ำเร็จของนักเรียน  
                  1.4 รู้สึกเกิดสิ่งที่เรียกว่ำ “พลังกำรเรียนรู้” หรือ  Powerful  learning  ซึ่งส่งผลให้กำร
ปฏิบัติกำรสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น กล่ำวคือ มีกำรค้นพบควำมรู้และควำมเชื่อใหม่ๆ ที่เก่ียวกับ
วิธีกำรสอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมำก่อน 

               1.5 เข้ำใจในด้ำนเนื้อหำสำระที่ต้องท ำกำรสอนได้แตกฉำนยิ่งขึ้น  และรู้ว่ำตนเองควร
แสดงบทบำทและพฤติกรรมกำรสอนอย่ำงไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีที่สุดตำมเกณฑ์ที่
คำดหมำย 
               1.6 รับทรำบข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อวิชำชีพได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว
ขึ้น ส่งผลดีต่อกำรปรับปรุงพัฒนำงำนวิชำชีพของตนได้ตลอดเวลำ ครูเกิดแรงบันดำลใจที่จะสร้ำงแรง
บันดำลใจต่อกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป 
               1.7 เพ่ิมควำมพึงพอใจ เพ่ิมขวัญก ำลังใจต่อกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น  และลดอัตรำกำรลำ
หยุดงำนน้อยลง 
              1.8 มีควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่ำง
เด่นชัด และรวดเร็วกว่ำที่พบในโรงเรียนแบบเก่ำ 
               1.9 มีควำมผูกพันที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรำกฏอย่ำงเด่นชัดและยั่งยืน 
               1.10 มีควำมประสงค์ที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นระบบ ต่อปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนต่ำงๆ 

              2. ประโยชน์ต่อนักเรียน 
               2.1 ลดอัตรำกำรตกซ้ ำชั้น  และจ ำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอกำรสอนให้น้อยลง 
               2.2 อัตรำกำรขำดเรียนลดลง 
               2.3 มีผลกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนเด่นชัด ปรำกฏให้เห็นทั่วไปโดยเฉพำะในแทบทุกโรงเรียน 
               2.4 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างย่ังยืน 
             กำรน ำกระบวนกำร PLC ไปใช้ในสถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
              1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ำยๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำย
อภิปรำย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก ำหนดว่ำ จะด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยพิจำรณำและสะท้อนผล
ในประเด็นต่อไปนี้ 

       1.1 หลักกำรอะไรที่จะสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ 
       1.2 เรำจะเริ่มต้นควำมรู้ใหม่อย่ำงไร 

                  1.3 กำรออกแบบอะไรที่พวกเรำควรใช้ในกำรตรวจสอบหลักฐำนของกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ 
              2. กำรวำงแผนด้วยควำมร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมำชิกของกลุ่มก ำหนดสำรสนเทศ
ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร 
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              3. กำรก ำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเครำะห์กำรสอน 
สืบเสำะหำวิธีกำรที่จะท ำให้ประสบผลส ำเร็จสูงสุด 

        3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนหลังจำกได้มีกำรจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นกำร
วำงแผนระยะยำว (Long-term) 

        3.2 จัดให้มีช่วงเวลำของกำรชี้แนะ โดยเน้นกำรน ำไปใช้ในชั้นเรียน 
        3.3  ให้เวลำส ำหรับครูที่มีควำมยุ่งยำกในกำรสังเกตกำรณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครู ที่

สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้อย่ำงประสบผลส ำเร็จ 
    4. เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจำกกำรใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยำย 
    5. ศึกษำและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลกำรน ำไปใช้และกำร

สะท้อนผลเพ่ือน ำมำก ำหนดว่ำ แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
              6. วำงแผนเพื่อควำมส ำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จำกอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่
ไม่ส ำเร็จและท ำต่อไปควำมส ำเร็จในอนำคต หรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู 
              7. น ำสู่สำธำรณะ (Go public) แผนไหนที่ส ำเร็จก็จะมีกำรเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนควำมส ำเร็จ 
              8. ฝึกฝนร่ำงกำยและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จัด
กิจกรรมที่ได้มีกำรเคลื่อนไหวและเตรียมครูที่ท ำงำนส ำเร็จของแต่ละกลุ่ม โดยมีกำรจัดอำหำร เครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ 
 

วงจรกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

 

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) 

 
            กำรเรียนรู้ดิจิทัล คือกำรผนวกกันของทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพ่ือที่จะมี
ส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่และมีควำมปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมำกขึ้น ทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจนี้เป็นกุญแจ
ส ำคัญที่ควรเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ และ
ควรจะผนึกผสำนอยู่ในกำรเรียนกำรสอนของทุกรำยวิชำทุกระดับชั้น 
กำรเรียนรู้ดิจิทัล มีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 

 
 
        เทคโนโลยีให้โอกำสในกำรมีส่วนร่วมในชนิดใหม่ของกำรเรียนรู้ ชุมชน สังคม และกิจกรรมกำรท ำงำน
ทุกคนจะต้องมีควำมรู้ดิจิทัลเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจำกโอกำสเหล่ำนี้ หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำในขณะที่
เยำวชนคนหนุ่มสำว รู้สึกม่ันใจเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสมรรถนะหรือควำมสำมำรถที่
แท้จริง ในด้ำนทักษะกำรคิดวิจำรณญำณ เช่น ควำมตระหนักถึงกลยุทธ์ทำงกำรค้ำหรืออคติจำกสื่อต่ำงๆ
ตลอดจนควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนนอกจำกนี้กำรเรียนรู้ดิจิทัลจะมีผลส ำคัญต่อสังคมโดยรวม ต่อควำมเสมอ
ภำคในกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรบริกำรและกำรจ้ำงงำน กำรเข้ำกลุ่มทำงสั งคม และโอกำสในกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 
ตลอดจนอำจส่งผลกระทบต่อกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ดิจิทัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงธรรมชำติของควำมรู้ควำมเข้ำใจครูทุกคนสำมำรถน ำเสนอมุมมองที่แตกต่ำงกันในเรื่องวิธีกำรที่
เทคโนโลยีสำมำรถเพ่ิมคุณค่ำในกำรเรียนของผู้เรียนนอกจำกนี้ยังช่วยให้ออนไลน์อย่ำงปลอดภัยหำกผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจที่เหมำะสม 

http://1.bp.blogspot.com/-qdxjNxlcRII/VjBEEQglQdI/AAAAAAAAAAo/3wWFSy4ELjQ/s1600/81db16c1490544d7b9c34a80768962c4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YXhW7MCocts/VjBEPXqr_MI/AAAAAAAAABA/rz2mu8EL2gM/s1600/tumblr_inline_ndt9aqPWsB1s2tx4q.jpg
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การเรียนรู้ดิจิทัล คืออะไร 
 

 
 
            ‘กำรรู้’ (Literacy) ในแง่ดั้งเดิมหมำยถึงควำมสำมำรถอ่ำนและเขียนในภำษำที่ใช้ร่วมกันของ
วัฒนธรรม ส่วนกำรรู้ดิจิทัล หมำยถึงกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อควำมดิจิทัล เช่น สำมำรถ ‘อ่ำน’ เว็บไซต์โดย
ผ่ำนกำรเชื่อมโยงหลำยมิติ และ ‘กำรเขียน’ โดยกำรอัปโหลดภำพถ่ำยดิจิทัลเพ่ือเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมทักษะ
กำรท ำงำนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรและกำรสื่อสำรด้วยเทคโนโลยีและสื่อ นอกจำกนี้ยังหมำยถึงคว ำมรู้
เกี่ยวกับควำมส ำคัญของเทคโนโลยีและสื่อที่มีผลกระทบ แต่ที่ส ำคัญกว่ำนั้น คือควำมสำมำรถที่จะวิเครำะห์
และประเมิน ควำมรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ กำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ไม่สำมำรถตีกรอบอยู่ในกิจกรรมที่ใช้
กระดำษและปำกกำเท่ำนั้นซึ่งหมำยควำมว่ำผู้เรียนและครูผู้ สอนจ ำเป็นต้องรู้สึกได้ว่ำ เทคโนโลยีสำมำรถ
น ำมำใช้ในทุกวิชำและเข้ำใจว่ำ เทคโนโลยีดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสิ่งที่รู้ในเรื่องต่ำงๆ เทคโนโลยีก ำลัง
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรที่เรำศึกษำค้นคว้ำ เช่น ภูมิศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ ระบบจีพีเอส เรื่องเล่ำ
ออนไลน์ แบบจ ำลองทำงฟิสิกส์ และกำรใช้ทัศนภำพ โปรแกรมกำรท ำแผนที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรเรียน
ภูมิศำสตร์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์อำจรับรู้วิธีกำรโต้ตอบด้วยภำพกำรรู้ดิจิทัลในรำยวิชำต่ำงๆ ไม่จ ำเป็นต้อง
น ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรสอนอย่ำงสิ้นเชิง ทักษะต่ำงๆที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรเป็นควำมรู้แบบดิจิทัล
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตั้งค ำถำมที่ส ำคัญ ทักษะของกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและกำรวิเครำะห์ควำมผูกพัน
ของผู้เรียนกับเนื้อหำวิชำ จะยังคงช่วยให้ครูหำวิธีกำรสร้ำงสรรค์ที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรรู้ดิจิทัลมีควำมหมำยมำกกว่ำทักษะด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงง่ำย ควำมเข้ำใจรวมถึงทักษะที่
ซับซ้อนมำกขึ้นขององค์ประกอบและกำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของเนื้อหำที่มี
กำรใช้เครื่องมือดิจิทัลต่ำงๆ ทักษะและควำมรู้ที่จะใช้ควำมหลำกหลำยของกำรใช้งำนซอฟต์แวร์สื่อดิจิทัลและ
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจสื่อ
ดิจิทัลเนื้อหำกำรใช้งำนและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
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๘๔ 
 
         รู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค ์เป็นค ำที่แสดงลักษณะควำมรู้สำมำรถดิจิทัล 

  ใช้ (Use) แสดงถึงควำมคล่องแคล่วทำงเทคนิคที่จ ำเป็นในกำรใช้กับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตชุด
รูปแบบพื้นฐำนส ำหรับกำรพัฒนำทักษะทำงเทคนิคท่ีจ ำเป็น รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค ำ เว็บเบรำเซอร์E-mail และกำรสื่อสำรอ่ืนๆ เครื่องมือค้นหำและ
ฐำนข้อมลูออนไลน์ 
  เข้าใจ (Understand) คือควำมสำมำรถท่ีจะเข้ำใจบริบทที่เก่ียวข้อง และประเมินสื่อดิจิทัลตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรประเมินผลที่ส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจดิจิทัลเนื้อหำของสื่อ และกำรประยุกต์ใช้
สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงรูปร่ำงกำรเพ่ิมหรือจัดกำรกับควำมรู้สึกควำมเชื่อของเรำและควำมรู้สึกเก่ียวกับโลก
รอบตัวเรำควำมเข้ำใจควำมส ำคัญของสื่อดิจิทัลที่ช่วยให้บุคคลเก็บเก่ียวผลประโยชน์และลดควำมเสี่ยง กำรมี
ส่วนร่วมในสังคมเต็มรูปแบบดิจิทัล  
  สร้างสรรค์ (Create) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเนื้อหำและมีประสิทธิภำพ กำรติดต่อสื่อสำรโดยใช้
ควำมหลำกหลำยของสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือ กำรสร้ำงสื่อดิจิทัลมีควำมหมำยมำกกว่ำควำมสำมำรถในกำรใช้
โปรแกรมประมวลผลหรือเขียนอีเมล์ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรปรับกำรสื่อสำรกับสถำนกำรณ์และผู้รับสำร
กำรสร้ำงและติดต่อสื่อสำรโดยใช้สื่อผสม เช่น ภำพวีดิโอและเสียงประกอบอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
รับผิดชอบ ประกอบกับเนื้อหำเว็บไซต์ที่ผู้เรียนสร้ำง เช่นบล็อกและเวทีสนทนำ วีดิโอแลภำพถ่ำยร่วมกัน เล่น
เกมทำงสังคม และรูปแบบอ่ืนๆ ของสื่อสังคม แนวคิดนี้ยังตระหนักถึงสิ่งที่เป็นควำมรู้ในโลกดิจิทัลที่ไม่เพียงแต่
สร้ำงควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคโนโลยีเท่ำนั้น แต่ยังค ำนึงถึงจริยธรรม กำรปฏิบัติทำงสังคมและกำรสะท้อนสิ่งที่
ฝังอยู่ในกำรเรียนรู้ กำรใช้เวลำว่ำง และกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
การใช้อินเทอร์เน็ต 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 

 
           เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication 
Technology หรือ ICT) คือ กำรผสำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคมที่ครอบคลุม
ระบบสื่อสำร ได้แก่วิทยุ โทรทัศน์ โทรสำร โทรศัพท์ เครื่องมือกำรสื่อสำรอ่ืนๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐำนข้อมูล และบริกำรสำรสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ำยโทรคมนำคมจ ำนวนมำกที่เชื่อมโยง
ติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้ 
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๘๕ 
 
 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา” 
 
           คือ กำรน ำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยกำรน ำระบบเครื่องมือสื่อสำรต่ำงๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ เข้ำ
กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบโต้กับผู้ใช้ ประกอบกับกำรใช้แหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำยจะท ำให้ผู้ใช้สำมำรถ
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ นอกจำกนี้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรยังมีศักยภำพในกำรลด
ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและระยะทำง ส่งผลให้กำรเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกิดข้ึนได้ทุกเวลำทุกสถำนที่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ 
 
วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 
          อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำย ICT ที่เชื่อมโยงแผ่ขยำยครอบคลุมทั่วโลก เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก กำรประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอน กระท ำ
ได้สองลักษณะดังนี้ 
 
 แนวทางการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านนักเรียน 
          นักเรียนสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ กำรเข้ำ
ร่วมโครงงำนบนเว็บ หรือสร้ำงสรรค์ผลงำนเผยแพร่ 
1) กำรศึกษำค้นคว้ำ 
          นักเรียนจะสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น ศึกษำวิจัยและจัดท ำรำยงำนเว็บไซต์ที่
เป็นแหล่งทรัพยำกร เพื่อกำรค้นคว้ำมีมำกมำยซึ่งอำจจัดประเภทง่ำยๆ ดังนี้ 
● ห้องสมุดและแหล่งอ้ำงอิงทำงกำรศึกษำ● แหล่งทัศนศึกษำทำงอิเล็กทรอนิกส์● เอกสำรต ำรำเรียน 
● ข้อมูลพื้นฐำนและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน● กำรติดต่อผู้รู้และผู้เชี่ยวชำญ มีแหล่งข้อมูลที่ให้บริกำรตอบค ำถำม 
2) กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Activities) 
          มีเว็บไซต์จ ำนวนมำกที่เปิดให้มีกิจกรรมแบบโต้ตอบได้ระหว่ำงเว็บไซต์กับผู้ใช้ เช่น โปรแกรมสนทนำ
เกมออนไลน์ ที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอำจจ ำแนกเว็บไซต์จ ำพวกนี้ได้ดังนี้ 
● สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulations)  เป็นเว็บไซต์ที่น ำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย  มีกำรเคลื่อนไหวทั้งภำพ
และเสียง และผู้เรียนสำมำรถตอบโต้ได้ เช่น ห้องทดลองเสมือนจริงในวิชำต่ำงๆ  (Virtual Lab) 
● บทเรียนและแบบทดสอบ เป็นเว็บไซต์ประเภทบทเรียนหรือแบบฝึกออนไลน์ ซึ่งมีหลำยสำขำวิชำ รวมทั้ง
แบบทดสอบ ออนไลน์ที่มีทั้งกำรวัดผลสัมฤทธิ์ วัดควำมรู้ควำมสำมำรถวัดบุคลิกภำพและสติปัญญำ 
นิทรรศกำรบนเว็บ 
3) โครงงำนบนเว็บ (Web-Based Project) 



๘๖ 
 
         ได้มีกำรจัดท ำโครงงำนในชั้นเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยำวเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนจะเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมได้จ ำนวนมำก และสำมำรถผนวกหรือจัดเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
เกี่ยวกับแหล่งรวบรวมโครงงำนที่ส ำคัญ 
4) กำรสร้ำงสรรค์งำน 
          นักเรียนที่เป็นรำยบุคคล เป็นกลุ่ม หรือครูที่ด ำเนินกำรร่วมกับนักเรียนสำมำรถสร้ำงหรือจัดท ำเนื้อหำ
สำระเป็นเว็บไซต์เผยแพร่แก่สำธำรณชนได้มีเว็บไซต์ลักษณะนี้หลำยประเภท ได้แก่ 
● วำรสำร หนังสือพิมพ์ของนักเรียน● ผลงำน นิทรรศกำรด้ำนศิลปะ และวรรณกรรม 
● ผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องต่ำงๆ● กำรท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Tours) 
● กำรสะสม (Collections)● กำรสร้ำงโฮมเพจ● กำรจัดท ำ web logฯลฯ 
 
แนวทางการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านของครู 
          ครูสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตได้หลำยวิธี เช่นเดียวกับท่ีนักเรียนใช้ นอกจำกนี้ยังใช้เพื่อติดต่อสื่อสำรกับ
เพ่ือนครูและผู้เชี่ยวชำญจำกท่ัวโลก กำรค้นหำแหล่งสื่อวัสดุ อุปกรณ์ แผนกำรสอนในวิชำที่ตนรับผิดชอบ
รวมถึงกำรจัดท ำ จัดสร้ำง สื่อนวัตกรรม กิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนและเผยแพร่แก่ครูหรือบุคคลทั่วไป 
1) กำรติดต่อสื่อสำร 
          ครูสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มครูหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำกำรท่ีเกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่หรือตำมควำมสนใจ โดยใช้ E-mail หรือ List serve ตลอดจนสมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ
องค์กรวิชำชีพ หรือกลุ่มสนใจใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีให้บริกำรหลำยเว็บไซต์ เช่น GlobalSchool house, 21th 
Century Teachers.Net 
2) กำรค้นคว้ำวิจัย 
          ครูสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ สืบค้น ค้นคว้ำ วิจัย เพ่ือกำรเตรียมกำรสอน กำรจัดหำ 
สื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยทั่วไปเว็บไซต์ลักษณะนี้อำจจ ำแนกประเภทได้เป็น 
● แผนกำรสอน● สำรสนเทศและข้อมูลควำมรู้ส ำหรับชั้นเรียน● แนวคิดและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน● เว็บไซต์ทำงกำรศึกษำ● เว็บไซต์เฉพำะวิชำ● เว็บไซต์อ้ำงอิงแล● แหล่งทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
3) กำรสร้ำงงำน 
          ครูสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตสร้ำงเว็บไซต์เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง นอกจำกนี้ครูยัง 
ใช้ประโยชน์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงำนแนวคิดกับเพ่ือนร่วมวิชำชีพและผู้สนใจทั่วไป เช่น กำรใช้
โปรแกรมกำรสื่อสำร กำรใช้ Blog เป็นต้น อินเทอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมกำรศึกษำทำงไกล ในด้ำน
สถำบันกำรศึกษำดิจิทัล (Digital  Academy) โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ำให้ระยะทำงไม่มีควำมส ำคัญ 
นวัตกรรมดังกล่ำวจึงนิยมเรียกกันว่ำ “E-learning” (กำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์) หรือ 
“E-school” (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์) เป็นรูปแบบกำรศึกษำที่เป็น “โรงเรียนเสมือนจริง” (Virtual 
School) ที่ครู ผู้เรียนสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโต้ตอบกันได้ (Interactivity) มีรูปแบบโดยทั่วไป คือ 
  1. กำรสมัครและลงทะเบียนเข้ำเรียน 
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  2. กำรเรียกค้น ดำวน์โหลด หลักสูตร เนื้อหำสำระทำงวิชำกำร สื่อกำรเรียนกำรสอน ทั้งที่เป็นต ำรำ
และมัลติมีเดีย 
  3. กำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งสื่อเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรส่งงำน
รำยงำน กำรบ้ำน ตลอดจนกำรซักถำมระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอนและระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน 
  4. กำรใช้ป้ำยประกำศ (Web Board/Bulletin Board) เพ่ือถำม-ตอบ หรือแสดงควำมคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลตำมประเด็นที่สนใจศึกษำ 
  5. กำรค้นคว้ำ วิจัยจำกคลังข้อมูล (Archives)และห้องสมุดดิจิทัล 
  6. กำรติวควำมรู้แบบตอบโต้ผ่ำนเว็บ (Interactive Tutorials on the Web) 
  7. กำรสอนหรือฝึกอบรมผ่ำนเว็บไซต์บนเครือข่ำย (E-trainning) 
  8. กำรศึกษำทดลองในรูปแบบสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) และห้องทดลองดิจิทัล (Digital 
Laboratory) 
  9. กำรประชุมสนทนำทำงไกล 
  10. กำรทดสอบวัดประเมินผล  
 
 

 

1. Google Classroom 

Google Classroom 

คือ เครื่องมือที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงและเก็บข้อมูลกำรเรียนโดยใช้ Google Docs,Drive และ 
Gmail โดยครูสำมำรถ สั่งงำน ท ำแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนนตรวจข้อมูลกำรเรียนได้ตลอดเวลำพร้อมให้
ค ำแนะน ำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลำ   

 

เข้าใช้งานได้ที่  https://classroom.google.com 

https://classroom.google.com/
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2. PLOOK CLASSROOM จากทรูปลูกปัญญา 

PLOOK CLASSROOM 

Plook Classroom เป็น ห้องเรียนออนไลน์ พัฒนำโดยเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญำดอทคอม ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือคุณครู
และนักเรียนที่ต้องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ โดย Plook Classroom เปรียบเสมือนห้องเรียน
ออนไลน์ที่คุณครูสำมำรถเข้ำไปใช้งำนโดยกำรสั่งบทเรียน สั่งงำน สั่งกำรบ้ำนให้นักเรียน และนักเรียนเข้ำไปท ำ
แบบฝึกหัด และเรียนตำมบทเรียนที่ครูจัดไว้ให้ โดย Plook Classroom จะท ำงำนร่วมกับระบบคลังควำมรู้ 
และคลังข้อสอบของเว็บไซต์ ได้อีกด้วย #เจ๋งอ่ะ 

 

ทั้งนี้คุณครูสำมำรถสร้ำงตัวเนื้อหำควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือจะเข้ำไปใช้งำนระบบคลังควำมรู้ และคลังข้อสอบ
ของเว็บไซต์ที่จัดไว้ให้คุณครูเลือกอย่ำงมำกมำย  

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

3. Nearpod 

 

Nearpod เป็นแอปพลิเคชันส ำหรับบริหำรจัดกำรสื่อกำรเรียนกำรสอน จำกเครื่องของครูไปแสดงยังอุปกรณ์
ของนักเรียน โดยจะเป็นเครื่องมือสร้ำงงำนน ำเสนอแบบ Interactive ใช้งำนง่ำย ซึ่งรองรับทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง 
Tablet ,Smartphone,คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพำที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android 

มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์กับครูผู้สอน เช่น กำรส่งภำพ slide วิดีโอ และเว็บเพจ จำกเครื่องของครูไปยังเครื่อง
ของนักเรียนได้แบบ real time กำรเช็คชื่อ กำรสร้ำงแบบสอบถำม และแบบประเมินรวมถึงกำรสร้ำง 
homework ให้นักเรียนสำมำรถน ำไปศึกษำเรียนรู้นอกเวลำ และท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท 

โดยระบบจะสร้ำงรำยงำนแจ้งผลให้ครูผู้สอนทรำบได้ทันทีว่ำมีใครส่งหรือยังไม่ส่งงำนบ้ำง พร้อมวิเครำะห์
คะแนนเป็นกรำฟให้อัตโนมัติ ครูจะเป็นผู้สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนจำกทำงคอมพิวเตอร์ Tablet 
,Smartphone หรืออุปกรณ์พกพำที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android เพียงเท่ำนั้น ส่วนนักเรียนรอรับ

https://www.trueplookpanya.com/classroom
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รหัสจำกทำงผู้สอน เพ่ือท ำกำรเข้ำเรียนจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบ real time เมื่อครูท ำกำรเริ่มสอนในวิชำ
นั้น #ล้ ำไปอีก 

 

เข้าใช้งานได้ที่ : https://nearpod.com 

4. Edmodo 

Edmodo 

Edmodo คือเครือข่ำยสังคมออนไลน์ทำงกำรศึกษำ ที่ัฒนำขึ้นมำโดยเฉพำะกำรศึกษำ คล้ำยกับ Facebook 
เหมำะส ำหรับครู นักเรียนในโรงเรียน หรือนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัย 
สำมำรถติดต่อสื่อสำร ส่งข้อควำม แชร์สื่อส ำหรับชั้นเรียน และให้กำรเรียนรู้เข้ำถึงได้จำกทุกที่ ท ำงำนร่วมกัน 
แบ่งปันเนื้อหำ ครูสำมำรถเข้ำถึงกำรบ้ำน สมุดเกรดของนักเรียนได้ สำมำรถพูดคุย ปรึกษำหำรือ หรือใช้ระดม
ควำมคิดกันได้ 

 

เข้าใช้งานได้ที่ : https://new.edmodo.com 

5. Schoology 

Schoology 

Schoology คือ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (LMS) มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรสร้ำง
กิจกรรมต่ำง ๆ (Materials) กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้เรียน กำรก ำหนดตำรำงเวลำปฏิทินต่ำงๆ (Attendance) ที่
ผู้เรียนจะต้องทรำบ สำมำรถสร้ำงข้อสอบได้หลำยแบบ เช่น ข้อสอบแบบหลำยตัวเลือก แบบเติมค ำ แบบเขียน

https://nearpod.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
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บรรยำย ฯลฯ มีระบบเกรด Grade book ที่ใช้ส ำำหรับดูพัฒนำกำรของผู้เรียนแต่ละคน สำมำรถใช้งำน 
เว็บไซต์ Schoology ฟรี ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย รองรับกำรใช้งำนใน Smartphone ทั้งในระบบ iOS และ Android 

 

เข้าใช้งานที่ : https://www.schoology.com 

6. Seesaw 

 

Seesaw คือ แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยเตือนควำมจ ำว่ำ สั่งงำนอะไรไปบ้ำง ส่งเมื่อไหร่ และเรำยังสำมำรถรู้ได้ว่ำ 
นักเรียนคนใดส่งงำนของเรำแล้วบ้ำง นักเรียนก็สำมำรถท ำงำนผ่ำนแอพพลิเคชั่นนี้ได้เลย และยังสำมำรถ
เลือกใช้ได้หลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะวำดรูป ถ่ำยภำพ อัดเสียง หรือถ่ำยคลิป ซึ่งครูสำมำรถเข้ำมำตรวจ
ผลงำนได้ทันที แจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองอัพเดตพัฒนำกำรและกิจกรรมของเด็กในแต่ละวันได้  

เข้าใช้งานได้ที่  https://web.seesaw.me/ 

 

กำรใช้สื่อ แอพพลิเคชั่น     obec content center 

                                      DEEP 

 

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

