


เอกสาร 
เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 



ค าน า 

เอกสารเล่มนีส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดท าข้ึนเพื่อประกอบการ

พัฒนาครผูู้ช่วย ซึ่งประกอบด้วย ๓ หน่วย ดังนี้

หน่วยที่ ๑ การครองตน

หน่วยที่ ๒ การครองคน

หน่วยที่ ๓ การครองงาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนีจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูส้นใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารง

ต าแหน่งครผูู้ช่วย  ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเพิม่พูนความรู ้ทักษะ ในการปฏิบัติวิชาชีพในระยะการ

เตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม รวมทัง้การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกบัวิชาชีพช้ันสูง

ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะท างาน และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทีท่ าให้การจัดท าเอกสารเลม่นี้ส าเรจ็ลลุ่วงไป

ด้วยความเรียบรอ้ย ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้รงคุณวุฒิที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อด้านเนื้อหา

สาระส าคัญต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพฒันาครผูู้ช่วยให้เป็น “ครูมืออาชีพ”ตอ่ไป

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
หน่วยท่ี ๑ การครองตน ๑ 

 รายวิชาที่ ๑.๑  วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๑ 
 รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง ๓๐ 
 รายวิชาที่ ๑.๓ การบรกิารที่ดี ๕๑ 
 รายวิชาที่ 1.4 ภาวะผู้น าครู ๕๔ 
 รายวิชาที่ 1.5 ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน ์ ๖๗ 
 รายวิชาที่ ๑.๖ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา    

                  ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ   
๑๖๒ 

หน่วยท่ี ๒ การครองคน ๑๗๙ 

 รายวิชาที่ ๒.๑ การท างานเป็นทมี ๑๗๙ 
 รายวิชาที่ ๒.๒ การสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ๑๙๒ 
 รายวิชาที่ 2.3 ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ๑๙๕ 
หน่วยท่ี ๓ การครองงาน ๒๑๒ 

 รายวิชาที่ 3.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ๒๑๒ 
 รายวิชาที่ 3.2 การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ๒๒๑ 
 รายวิชาที่ 3.3 การพัฒนาผู้เรียน ๒๖๗ 
 รายวิชาที่ ๓.๔  การบรหิารจัดการช้ันเรียน ๒๘๐ 
 รายวิชาที่ ๓.๕ การวิจัยในช้ันเรียน ๓๑๔ 
 รายวิชาที่  ๓.๖ ภาษาอังกฤษกับการเป็นคร ู ๓๒๗ 
 รายวิชาที่ ๓.๗   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐ ๓๓๐ 
คณะผู้จัดท า ๓๕๓ 

 
 

 

 

 

 



หน่วยท่ี ๑ การครองตน 
รายวิชาที่ ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม เดิมที่ ข้าราชการครูได้อนุโลมใช้ข้อก าหนดด้านวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน จนกระทั่ง พ.ศ.2540 ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ซึ่งก าหนดให้ให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงบังเกิดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นแม่บทที่ท าให้ต้องมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ในหมวดที่ 6 
ว่าด้วยเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ไม่ถูกแก้ไขไปด้วย ยังคงเนื้อหาสาระเดิม 

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง ข้อก าหนดพฤติกรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับที่ก าหนด 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรลุตามเป้าหมายและวัต ถุประสงค์ของทางราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความส าคัญเป็นอันมากในการบริหารงาน  
ด้านการศึกษา เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความใกล้ ชิดกับผู้ เรียน 
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีวินัย จะท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างไม่เต็มที่ 
อันจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า 

เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยหรือปฏิบัติตามข้อก าหนดในเรื่องวินัย  
และการรักษาวินัย จะช่วยให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง  ๆ บริหารงานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษา ตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเองก็มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความภาคภูมิใจในอาชีพ 
มีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในที่สุดผู้เรียนก็จะได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์สมเจตนารมณ์
ของรัฐ 

ข้อก าหนดในเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีดังนี ้

มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยท่ีบัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา
ในช่วงที่ยังรับราชการอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ การประพฤติหรือปฏิบัติ
ตนในบางเรื่องประชาชนทั่วไปอาจกระท าได้ แต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อาจที่จะ
กระท าเช่นนั้นได้ เพระวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะติดตัวอยู่ตลอดเวลา  

ตัวอย่างเช่น นายร่าเริง บันเทิงใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน
พันธุดี ในคืนวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2557 หลังเลิกเรียนได้นัดเพื่อนๆสมัยที่เรียนมัธยมศึกษา 



๒ 

 
ตอนปลายด้วยกันมาเลี้ยงฉลองปีใหม่กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อเริ่มรับประทานอาหารเสร็จ 
เพื่อนคนหนึ่งได้สั่งสุรามาดื่ม ในคืนนั้นนายร่าเริง บันเทิงใจและเพื่อนดื่มสุราจนเมาครองสติไม่ได้ 
เนื่องจากวันรุ่งข้ึนเป็นวันหยุด เมื่อเหล้าเข้าปากความยากหายไป นายร่าเริง บันเทิงใจ ควบคุมสติ
ตนเองไม่ได้ได้แทะโลมด้วยวาจาเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารกับแฟน 
และเดินเข้าไปกระท าอนาจารโดยการจับหน้าอกแล้วบีบ ท าให้แฟนหนุ่มไม่พอใจ ชกหน้านายร่าเริง 
บันเทิงใจไป 1 ครั้ง นายร่าเริง บันเทิงใจ ได้รับบาดเจ็บฟันหักหนึ่งซี่ นายร่าเริง บันเทิงใจ ได้ไปแจ้ง
ความฐานท าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายกาย 
  มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าท่ีวางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่าน้ัน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการของรัฐที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังนั้นข้าราชการที่ดีก็จะต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
นอกจากนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเช่นว่าน้ันอีกด้วย การไม่สนับสนุนหรือรางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง  
  แต่หากถึง ข้ันเป็นผู้ ไม่ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขาดคุณสมบัติทั่วไป 
ตามมาตรา 30 ต้องออกจากราชการโดยพลัน 
  มาตรา 84 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
  ค าว่า “หน้าที่ราชการ”หมายความเฉพาะหน้าที่ที่เป็นราชการโดยตรงเท่านั้น  
หากเป็นหน้าที่อื่นที่มิใช่หน้าที่ราชการโดยตรงก็ไม่อยู่ในความหมายของค าว่า“หน้าที่ราชการ” 
และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการก็ได้ 
หรืออาจจะปฏิบัติในวันหยุดหรือนอกเวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติราชการตามปกติก็ได้ 
  การพิจารณาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีหน้าที่ราชการเรื่องใด
หรือไม่มีข้อพิจารณาดังนี้ 
  1. พิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ใดด ารง
ต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้น 
  2. พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เมื่อใครด ารงต าแหน่งใดก็ย่อมมีหน้าที่
ราชการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น 
  3. พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา แม้จะไม่มีระเบียบ
กฎหมายหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้เปน็หน้าที่ไว้ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใดท าหนา้ที่



๓ 

 
หรือมอบหมายหน้าที่ใดให้ผู้ใดปฏิบัติภายในขอบอ านาจของผู้บังคับบัญชา ก็ย่อมเป็นหน้าที่ราชการ
ของผู้ได้รับค าสั่งหรือได้รับมอบหมายน้ันที่จะต้องรับผิดชอบตามนั้น 
  4. พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจผูกพันตนเองยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับส่ง
เงิน และการรับฝากนั้นมิใช่รับฝากในฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการ 
เพื่อน าเงินไปลงบัญชี โดยได้เซ็นช่ือรับได้รับเงินไปแล้ว เช่นนี้ ถือว่าเจ้าหน้าที่ธุรการผู้นั้นมีหน้าที่
ราชการที่จะต้องน าเงินลงบัญชี เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ตามนัยมติของ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2520 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520  
  นอกจากค าว่าหน้าที่ราชการแล้วในมาตรา 84 วรรคแรก ยังคงมีค าที่จะต้อง
พิจารณาความหมายดังนี้ 
  ค าว่า “ซื่อสัตย์”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา                   
ไม่คดโกง ไม่หลอกล่วง 
  ค าว่า “สุจริต”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความมุงหมาย                   
ในทางที่ชอบ 
  ค าว่า “เสมอภาค”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่า เทียม
กัน 
  ค าว่า “เที่ยงธรรม”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม   
ไม่ล าเอียง 
  ค าว่า “วิริยะ อุสาหะ”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความพยายาม 
ความขยัน ความอดทน 
  ค าว่า “ขยันหมั่นเพียร”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติงานด้วยความขยัน
ขันแข็ง ด้วยความสม่ าเสมอ พยายามจนกว่างานจะส าเร็จ 
  ค าว่า “ดูแลเอาใจใส่”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ 
  ค าว่า “รักษาประโยชน์ของทางราชการ” มีความหมายว่า ปฏิบัติงานเพื่อรักษาสิ่งที่
ให้ผลดี หรือเป็นคุณแก่ทางราชการ 
  ค าว่า “ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน” มีความหมายว่า ปฏิบัติตนมาตรฐานต าแหน่ง 
มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ค าว่า “จรรยาบรรณวิชาชีพ” มีความหมายว่าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม 
  ตัวอย่างเช่น นางล าไย สาวารี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
โรงเรียนโคกอีแร้ง ได้รับมอบหมายให้เป็นครูเวรอาหารกลางวันของโรงเรียน ในวันที่นางล าไย สาวารี 
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรจะตักอาหารเลือกแต่ของดีให้เด็กชายล าเพลิน สาวารี ซึ่งเป็นบุตรชายของตนพิเศษ
กว่าเด็กนักเรียนคนอื่นเป็นประจ า ท าให้นักเรียนคนบางคนไม่พอใจน าความไปบอกผู้ปกครอง 
และน าไปสู่การร้องเรียนในครั้งนี้   



๔ 

 
  มาตรา 84 วรรคสอง ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าท่ี
ราชการของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. มีอ านาจหน้าที่ราชการ 
  3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
  4. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
   การพิจารณาว่าผู้ใดกระท าผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง นี้หรือไม่ จะต้องพิจารณา
ก่อนว่าผู้นั้นมีอ านาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ หากมีจึงจะพิจารราต่อไปว่าผู้นั้นได้อาศัยอ านาจ
หน้าที่นั้น หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่นั้นหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ 
  การอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการนั้น ไม่จ าเป็นจะต้องท าโดยตรง เพียงแต่ยอมให้ผู้อื่น
ท าหรือแม้แต่โดยทางอ้อมก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตราน้ีแล้ว 
  มาตรา 84 วรรคสาม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ 
  3.ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
  4. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได ้
  5. มีเจตนาทุจริต 
  แนวทางการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีดังนี้ 
  1. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ (หน้าที่ราชการเหมือน ม. 84 วรรคแรก) 
  2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปโดยมิชอบ 
  ค าว่า “ปฏิบัติหน้าที่ราชการ”หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 
  ค าว่า “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ผู้นั้น
จะต้องปฏิบัติ แต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น ไม่
กระท าการตามหน้าที่นั้น จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจง
ใจที่จะไม่กระท าการตามหน้าที่โดยปราศจากอ านาจที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ปล่อยปละละเลย ปฏิบัติการด้วยความพลั่งเผลอ เข้าใจผิด สะเพร่า หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่มีเจตนาที่จะปล่อยปละละเลยก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนจะเป็นความผิดฐานใด
จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป 



๕ 

 
  การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องเป็นการปฏิบัติหรือ  
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเท่านั้น 
  ค าว่า “มิชอบ”หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียม
ของทางราชการ หรือท านองคลองธรรม แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
  1) มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่ง 
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี คือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบของทางราชการหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี 
  2) มิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ คือ ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ ยกตัวอย่าง
เช่นเร้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่อผู้อ านวยการเพื่ออนุมัติโดยไม่ผ่าน
รองผู้อ านวยการที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายงาน เพราะถ้าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการก็จะไม่ได้รับ
อนุมัติเพราะรองผู้อ านวยการรู้ว่าคุณภาพของสินค้าที่เสนอมาไม่มีคุณภาพและราคาแพงเกินไป ทั้งที่
เจ้าหน้าที่พัสดุมีเจตนาที่จะให้ตนเองหรือร้านค้าที่จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษาได้ ประโยชน์ 
เป็นพิเศษ ดังนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยธรรมเนียมของทางราชการ  เพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  3) มิชอบด้วยท านองคลองธรรม คือ กระท าไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือไม่กระท า
ในทางที่ถูกที่ควร ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่วางฎีกาเบิกเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 
ให้ผู้รับเหมาหลายราย ได้ท าเรื่องวางฎีกาเบิกเงินให้ผู้รับจ้างรายที่ให้ค่าตอบแทนเป็นส่วนตัวก่อนและ
ท าให้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้รับจ้างรายใดมิได้ให้ค่าตอบแทนเป็นส่วนตัวจะท าให้ช้า หน่วงเหนี่ยวเรื่อง
เอาไว้ ดังนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยถูกต้องทุกประการแลว้ ต่อมาภายหลังได้ประโยชน์
ส่วนตัวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในลักษณะ “ของขวัญ หรือ กินตามน้ า หรือ สินน้ าใจ” 
จะไม่เข้าลักษณะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบตามมาตรา 84 วรรคสามนี้   
แต่อาจจะเป็นความผิดตามมาตราอื่น เช่น มาตรา 94 ฐานประพฤติช่ัว เป็นต้น 
  3. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  ค าว่า “ผู้อื่น”หมายถึง ใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  ค าว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น 
  ค าว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบ
แทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
  4. โดยมีเจตนาทุจริต 



๖ 

 
  ค าว่า “ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
  ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา 84 วรรคสามนี้เป็นความผิด 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามมติคณะรัฐมนตรีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียว ไม่มีเหตุใดลดหย่อน
เป็นโทษปลดออกจากราชการได้ 
  มาตรา 85 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 85 วรรคแรก มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
  3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม 
     1) กฎหมาย 
     2) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     3) ระเบียบแบบแผนของหน่วยงานการศึกษา 
  4. มติคณะรัฐมนตรี 
  5. นโยบายรัฐบาล 
      เพื่อ 1.ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 
           2. ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  มาตรา 85 วรรคแรก มีเจตนารมณ์ที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดการศึกษา    
การเรียน การสอน การนิเทศ การบริการการศึกษา และการปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 
จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่อันส าคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราช และระเบียบแบบแผนของหน่วยงานการศึกษา ค าสั่งของผู้บังคับบญัชา 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล โดยถือเอาประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ และต้องไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการอีกด้วย 
  มาตรา 85 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 85 วรรคสอง มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 



๗ 

 
  2. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประมาท
เลินเล่อ ขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
  ค าว่า “จงใจ” มีความหมายเหมือนกับค าว่า “เจตนา”ในกฎหมายอาญากล่าวคือ
เป็นการกระท าโดยผู้กระท ารู้ส านึกในการกระท าและประสงค์ต่อผลหรือยอมเล็งเห็นผลของ  
การกระท าน้ัน 
  ค าว่า “ประมาทเลินเล่อ”หมายถึงกระท าโดยไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวัง หรือกระท า
โดยพลั้งเผลอ หลงลืม 
  การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการมีได้ทั้ง กระท า หรือ ละเว้นการกระท า เช่น 
มีหน้าที่ควบคุมห้องสอบ ควบคุมห้องสอบไม่ดีจนมีผู้เข้าสอบหลอกค าตอบซึ่งกันและกัน หรือเช่น  
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินลืมน าเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยของหน่วยงานเป็นเหตุให้เงินสูญหาย เป็นต้น 
  ความเสียหายที่ว่าร้ายแรงนั้นจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไป และความ
เสียหายไม่จ าเป็นต้องเป็นทรัพย์สินมีราคาหรือตีราคาได้เสมอไป อาจจะเป็นการเสียหายแก่ช่ือเสียง
ของทางราชการ หรือความเสียหายในด้านความเช่ือถือที่ประชาชนมีต่อทางราชการ ก็นับเป็นความ
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน 
  มาตรา 86 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเหลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งน้ันจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นความเห็นเป็น
หนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งน้ันก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว  ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 86 วรรคแรก มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  3. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
  4. สั่งในหน้าที่ราชการ 
  5. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  6. มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ สังกัดสถานศึกษา คือ     
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รัฐมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน รัฐมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
  ค าว่า “สั่งในหน้าที่ราชการ”มีองค์ประกอบ 2 ประการ 
  1) ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น 
  2) สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 



๘ 

 
  ค าว่า “เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ”หมายความว่า 
ผู้บังคับบัญชาอยู่ในฐานะที่จะสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าการได้  
ตาม กฎหมายและระเบียบของทางราชการ และสั่งภายในขอบอ านาจหน้าที่ของตน 
  ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของ ผู้บังคับบัญชาจะท าให้เสียหายแก่ทางราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ ให้เสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น 
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
  ในการเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง จะต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย 
  1) ค าสั่งสั่งขัดต่อกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างไร และหากปฏิบัติตาม
ค าสั่งจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างไร 
  2) หรือ การปฏิบัติตามค าสั่งจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างไร 
  การเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งจะอ้างเหตุผลส่วนตัวไม่ได้ เช่น 
ขาดความถนัด ไม่เคยท างานนั้นมาก่อน หรือท างานนั้นไม่เป็น อย่างนี้เป็นต้น มิฉะนั้นแล้วงาน 
ของทางราชการอาจจะเสียหายได้ 
  มาตรา 86 วรรคสอง การขัดค าสั่งหรือหลีกเหลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 86 วรรคสอง เหมือนกับองค์ประกอบ 
ของความผิดในมาตรา 86 วรรคแรก ที่กล่าวมาแล้ว แต่จะพิจารณาว่าเป็นความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ดูผลกระทบที่เกิดกับทางราชการเป็นส าคัญ ถ้าทางราชการเสียหาย  
อย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าทางราชการเสียหายไม่ร้ายแรง ก็เป็นความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง 
  ความเสียหายที่ว่าร้ายแรงนั้นจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไป และความ
เสียหายไม่จ าเป็นต้องเป็นทรัพย์สินมีราคาหรือตีราคาได้เสมอไป อาจจะเป็นการเสียหายแก่ช่ือเสียง
ของทางราชการ หรือความเสียหายในด้านความเช่ือถือที่ประชาชนมีต่อทางราชการ ก็นับเป็น 
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน 
  มาตรา 87 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา 
อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะทอดท้ิงหรือละท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผล   
อันสมควรมิได้ 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 87 วรรคแรก มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
  3. ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะทอดทิ้ง 
หรือ ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้ 
  ค าว่า “อุทิศ” ตามพจนานุกรมมีความหมายว่า สละให้  



๙ 

 
  ค าว่า “เวลาของตน”หมายความว่า เวลานอกเหนือจากเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการ
ตามปกติ เช่น เวลาหยุดพัก เวลาหลังเลิกงาน วันหยุดราชการ เป็นต้น 
  ค าว่า “ทอดทิ้ง” หมายความว่า ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน เช่น มาลงช่ือปฏิบัติงานแล้ว 
ยังอยู่ในบริเวณที่ท างานแต่ไม่สนใจเอาเป็นธุระ ใช้เวลานั้นทุ่มเทท างานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย 
หรือเสร็จไปตามควรจะท า ปล่อยให้งานค่ังคาง เป็นต้น 
  ค าว่า “ละทิ้ง” หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจจะไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเลย หรือมาลงช่ือปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่อยู่ที่โต๊ะท างานหรือจุดที่ก าหนดให้ปฏิบัตงิาน
กลับละทิ้งหน้าที่ออกไปที่อื่นเสีย ซึ่งอาจไปนอกส านักงานหรือเพียงไปที่ห้องอื่นหรือจุดอื่นนอกจุด 
ที่ก าหนดให้อยู่ประจ าท างานก็ได้ 
  กรณีจะเป็นการทอดทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา 87 วรรคแรกนี้
จะต้องพิจารณาด้วยว่าผู้นั้นจะต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติด้วย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ผู้บังคับบัญชามิได้มอบหมายหน้าที่
ราชการให้หรือยังมิได้มอบหน้าที่ราชการให้ถือว่ายังไม่มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ก็มีหน้าที่
ราชการที่จะต้องอยู่รอเพื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ราชการให้ ถ้าไม่อยู่รอเพราะเห็นว่าตนเอง
ไม่มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติก็มีความผิดตามมาตราน้ีเช่นกัน 
  มาตรา 87 วรรคสอง การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 87 วรรคสอง มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้า
วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ  
ทางราชการ 
  กรณีแรก ไม่นับว่าจะละทิ้งหรือทอดทิ้งเป็นเวลาเท่าไร แม้เพียงช่ังโมงเดียว 
ถ้าการ  ละทิ้งหรือทอดทิ้งนั้นเปน็เหตุให้ราชการเสยีหายอย่างรา้ยแรงกเ็ป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 
เช่น  ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการไปช่ังโมงเดียวเป็นเหตุให้มีผู้มาวางเพลิงเผา
สถานที่ ราชการเป็นเหตุให้อาคารเสียหายทั้งหลัง  แต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควรก็ไม่เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เช่น ที่ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการไปช่ังโมงนั้นเพราะเจ็บป่วยมาก 
ในทันทีทันใด ซึ่งต้องรีบไปหาแพทย์ทันที่ถ้าไม่ไปหาแพทย์อาจอันตรายถึงชีวิตได้   
  กรณีหลัง ถือเอาจ านวนวันที่ละทิ้งเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงว่าราชการจะเสียหาย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ การนับวันละทิ้งเกินกว่าสิบห้าวันให้นับติดต่อกันและนับวันหยุดด้วย ถ้าไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และโทษทางวินัยคือไล่ออกสถานเดียว แต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่พฤติการณ์ที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ก็ไม่เป็นความผิดวินัย



๑๐ 

 
อย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ็บป่วยมากไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 16 วัน โดยไม่ยืนใบลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในวันแรกได้ย่ืนใบลาป่วยต่อผู้มีอ านาจอนุญาตการลา เช่นน้ี การละทิ้งหน้าที่ราชการนั้นก็ยังไม่ถือว่า
ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น แต่ถ้าไม่ยืนใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็อาจเป็นความผิดฐาน 
ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการได้ 
  มาตรา 88 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล
ต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวกให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 88 วรรคแรก มีดังนี้ 
  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษา
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  1. ข้อก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อผู้เรียน 
      ก. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
      ข. มีความสุภาพเรียบร้อยต่อผู้เรียน 
      ค. ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียน 
 ค าว่า “สุภาพเรียบร้อย” หมายถึงการแสดงออกทางกิริยาท่าทางหรือวาจาในลักษณะ
อ่อนโยน ละมุนละม่อม รวมทั้งใช้กิริยาวาจาที่ไม่หยาบคายและเหมาะสมแก่สถานที่ที่ด้วย  
 2. ข้อก าหนดที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยกัน 
หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ มีดังนี้ 
     ก. มีความสุภาพเรียบร้อยต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
     ข. รักษาความสามัคคีต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
     ค. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 3. ข้อก าหนดที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อประชาชน มีดังนี้ 
     ก. ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และสังคม 
     ข. ต้องมีความสุภาพเรียบร้อยต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
     ค. ต้องให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 มาตรา 88 วรรคสอง การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 88 วรรคสอง มีดังนี้ 
กระท าในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระท าโดยมีเจตนา 
     2.1 กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผู้เรียนอย่างร้ายแรง 
               2.2 กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ               



๑๑ 

 
                    อย่างร้ายแรง  
 ค าว่า “กลั่นแกล้ง”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า หาความไม่ดีมาใส่ให้ หาอุบายให้ร้าย
ด้วยวิธีการต่างๆ แกล้งใส่ความ  
 ค าว่า “ดูหมิ่น”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นหรือแสดงกิริยา
อาการดูถูกหรือรังเกียจ 
 ค าว่า “กดข่ี” ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ข่มให้อยู่ในอ านาจของตน ใช้อ านาจบังคับ
เอา แสดงอ านาจเอา 
 ค าว่า “ข่มเหง”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ใช้ก าลังรังแก แกล้งท าความเดือดร้อนให้ 
 มาตรา 89 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา
หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง 

ค าว่า “กลั่นแกล้ง”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า หาความไม่ดีมาใส่ให้ หาอุบายให้ร้าย 
ด้วยวิธีการต่างๆ แกล้งใส่ความ          

ค าว่า “ผู้อื่น”มีความหมายว่าทุกคนที่มิใช่ตัวเอง 
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 89 วรรคแรก มีดังนี้ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรีย นผู้อื่น 

โดยปราศจากความเป็นจริง 
มาตรา 89 วรรคสอง การกระท าตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 

อย่างร้ายแรง เป้นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 89 วรรคสอง มีดังนี้ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่น  

โดยปราศจากความเป็นจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายร้ายแรง 
ค าว่า “ผู้อื่น”มีความหมายว่าทุกคนที่มิใช่ตัวเอง 
ค าว่า “เสียหาย”หมายความว่าเสียหายทางใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียงเกียติยศ ต าแหน่ง    

หน้าที่การงาน หรือทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น  
 ค าว่า “อย่างร้ายแรง เช่น ถูกด าเนินคดีอาญา ถูกด าเนินการทางวินัย ถูกโยกย้ายจนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างสาหัส เป็นต้น  
 มาตรา 90 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระท าการ หรือ
ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติ
ศักด์ิในต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนเอง 

องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 90 วรรคแรก มีดังนี้ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ 

หาประโยชน์อาจท าให้เสียอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนเอง (ถ้ากระท าโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน ผิดทั้ง ม.90 และ ม. 84) 

ค าว่า “ประโยชน์” หมายถึงสิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินเงินทอง 
หรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับการบริการเป็นต้น 
 ค าว่า “เกียรติศักดิ์”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ 



๑๒ 

 
 การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างไรเป็นการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่ อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่
ราชการผู้นั้นด ารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือเป็นที่นับถือของประชาชน 
สังคมหรือทางราชการเพียงใด 
 มาตรา 90 วรรคสอง การกระท าตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะ
ให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเท่ียงธรรม เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ค าว่า “โดยมิชอบ”ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน กระบวนการ 
 ค าว่า “ความเที่ยงธรรม”ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมไม่ล าเลียง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระท าอันมีลักษณะเปน็การให้หรอืได้มาซึง่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม 
 มาตรา 91 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่คัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวาน 
ใช้ผู้อ่ืนท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น การฝ่าผืนหลักเกณฑ์
ดังกล่าวน้ี เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 91 วรรคแรก มีดังนี้ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

โดยมิชอบ น าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือจ้างวาน ใช้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการมีเจตนา
พิเศษเพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ 
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน 
 มาตรา 91 วรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมด าเนินการคัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานทางวิชาการน้ันไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 91 วรรคสอง มีดังนี้ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน

ของผู้อื่นโดยมิชอบรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ มีเจตนาพิเศษเพื่อให้
ผู้อื่นน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง  
การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนที่สูงข้ึน 
 มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 



๑๓ 

 
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 92 มีดังนี ้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารง

ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 มาตรา 93 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่
อาศัยอ านาจและหน้าท่ีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  
กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
 การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนั้น เฉาะแต่ในการปฏิบัติราชการและในการปฏิบัติการอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เช่น ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะอ านวยประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองใด
เป็นพิเศษกว่าพรรคการเมืองอื่น หรือว่าบุคคลทั่วไปมิได้ หรือจะชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ส่วนในทางส่วนตัวจะนิยมหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ใดได้ คงห้ามแต่การเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองเท่านั้น 
 มาตรา 93 วรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืน
กระท าการในลักษณะเดียวกัน การด าเนินการท่ีฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวน้ีเป็นความผิดวินัย  
อย่างร้ายแรง      
 มาตรา 94 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท าการใด ๆ  
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 ค าว่า “ประพฤติช่ัว”หมายความว่าการกระท าที่ไม่ดี จงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณี 
มีองค์ประกอบดังนี้ 

เกียรติของข้าราชการ พิจารณาต าแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระท าประกอบกับพฤติการณ์ 
ในการกระท าของข้าราชการผู้นั้น ความรู้สึกของสังคม พิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนทั่วไป
หรือข้าราชการว่ามีความรังเกียจต่อการกระท านั้นๆโดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติช่ัวเพียงใดหรือ  
ไม่เจตนาที่การกระท า พิจารณาว่าเป็นการกระท าโดยรู้ส านึกในเรื่องที่กระท าหรือไม่เพียงใด 
 มาตรา 94 วรรคสอง การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือคุกโทษท่ีหนัก
กว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกหรือให้รับโทษหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
 ค าว่า “ความผิดอาญา” หมายความว่า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ค าว่า “ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด” หมายความว่าได้โทษจ าคุกจริง ๆ และต้อง
เป็นโทษที่ถึงที่สุดแล้ว หากมีการอุทธรณ์หรือฎีกา ยังไม่ ถือว่าคดีถึงที่สุด หรือหากศาลพิพากษา 
ให้ลงโทษจ าคุกแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน หรืศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกแต่ให้เปลี่ยนจากโทษจ าคุก
เป็นโทษสถานอื่นที่เบากว่าโทษจ าคุก ยังไม่ถือว่าได้รับโทษจ าคุก  



๑๔ 

 
 ถ้าหากได้รับโทษจ าคุกจริงในคดีที่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ  
(ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 มี 32 มาตรา ตั้งแต่ มาตรา 367 – มาตรา 
398) 
 มาตรา 94 วรรคสาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติด 
หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศ 
ต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัย  
อย่างร้ายแรง    
 การเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด นอกจากจะเป็นการกระท าที่ผิด 
ตามมาตราน้ีแล้ว ยังเป็นความผิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรฐั
มิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 อีกด้วย ซึ่งระเบียบนี้มีมาตรการการด าเนินการทางวินัย 
อย่างเข้มงวด ครอบคลุมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ด าเนินการสืบสวน หรือด าเนินการทางวินัย
กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
โดยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย นอกจากนี้หากมีกรณีมีมูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด  
ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดผู้บังคับบัญชาต้องสักพักราชการและจะต้องลงโทษสถานหนักด้วย 
 มาตรา  95 วรรคห น่ึง  ใ ห้ ผู้ บัง คับบัญชามีห น้าหน้า ท่ี เสริ มสร้ า งและ พัฒนา 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคบบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัย  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  
 มาตรา 95 วรรคสอง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท า 
โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ  
หรื อกา ร อ่ืนใด ใน อัน ท่ี จ ะ เ สริ มสร้ า งและ พั ฒนา เ จตคติ  จิ ตส า นึก  แ ล ะพฤติกรรม 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย 
 มาตรา 95 วรรคสาม การป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท า 
โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัย
ท่ีจะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
 มาตรา 95 วรรคสี่ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้วให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการทางวินัยทันที 
 มาตรา 95 วรรคห้า เมื่อมีกรณีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัย
ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยไม่มีพยานหลักฐาน 
ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาผู้น้ัน
กระท าผิดหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่า
กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
 มาตรา 95 วรรคหก การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 
ท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 7 



๑๕ 

 
 มาตรา 95 วรรคเจ็ด ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตราน้ีและหมวด 7 
หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัย 
 ในมาตรา 95 ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในเรื่องวินัยไว้ดังนี้ 

เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัย  
  วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย มีดังนี้ 

ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด าเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
สร้างขวัญและก าลังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ด าเนินการอื่นใด  
ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็น 
ไปในทางที่มีวินัย 

วิธีป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย มีดังนี้ 
เอาใจใส่ สังเกตพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การกระท าผิดวินัย ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิด 

การกระท าผิดวินัย เมื่อปรากฏมีมูลว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้น
แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
 
 
 ๒.มาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 

มาตรฐานต าแหน่ง 
 
ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้บริหารจัดการ
ช้ันเรียน พัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 น าผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการ

จัดท ารายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะ

ประจ าวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4 เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 



๑๖ 

 
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน 
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็น 
      รายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
3.ด้านการพัฒนาตนเอง 
            พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
             มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
1 มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่กกส ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลกัฐานที่ใช้แสดงในการประกอบอาชีพครูตามที่คุรสุภา

ออกให้ เพือ่ปฏิบัตหิน้าทีส่อน ก่อนการบรรจุ และแต่งตัง้ เปน็ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การให้ได้รับเงินเดือน 
         ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย 
ท่ีมา หนังสือ กพ ส านักงาน กคศ. พี่ ศธ  0206.4/ว.20 
 
๒. คุณธรรม จริยธรรม  
  ครู เป็นทั้งผู้ให้และแบบอย่างที่ดี มุ่งให้การอบรม สั่งสอนและพัฒนาเยาวชนให้เจริญก้าวหนา้ 
เติบใหญ่ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล ทั้งเก่ง ดี มีปัญญา มีคุณธรรม และอยู่ร่วมในสังคม 
อย่างมีความสุข ครูจึงเป็นผู้เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือการปฏิบัติตนตามกฎ/กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบ
แผน อันดีงามของสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน พร้อมอุทิศเวลา
ให้แก่ราชการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมนี้ได้ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ละ
เว้น อบายมุขและสิ่งเสพติด รักการศึกษา/ค้นคว้า ริเริ่ม  สร้างสรรค์ น าองค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี มาใช้พัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เอาใจใส่ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และให้บริการแก่ 
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ สม่ าเสมอเท่าเทียมกัน 
 วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่มีความจ าเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่วย 
สร้างสรรค์ จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมี ความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม ในระดับที่สูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพ ครู



๑๗ 

 
มากเท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเช่ือถือ ไว้วางใจ
เพียงนั้น การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสร้าง
จิตส านึก หรือการควบคุมทางจิตใจ ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงย่อมเป็นครู ที่มีจรรยาบรรณเป็น
มาตรวัดมาตรฐาน ความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ส าคัญยิ่ง กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมย่อมเปน็
ครูที่มี จรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง 
1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
 ค าว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งในวงการการศึกษา 
สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนาทั่วๆ ไป อย่างไรก็ดี ความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใช้ในลักษณะที่ 
ครอบคลุม ความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ จริยธรรม
เป็นการแสดงออกให้ผู้อื่น เห็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง 
 ความหมายของคุณธรรม (morality) 
 คุณธรรม ตามรูปศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความดี ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 
2538 : 34) อธิบายความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล 
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529 : 90) อธิบายว่าคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี เป็น
ที่ตั้ง หรือประโยชน์แก่สันติภาพ หรือสันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือให้เกิดข้ึน
อย่างเหมาะสมกับที่ต้องการคุณธรรมตามแนวคิด ในวงการการศึกษาตะวันตกนั้น  มีลักษณะเป็นสห
วิทยาการ (interdisciplines) คือ เป็นแนวคิดทั้งในลักษณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและ
การศึกษา แนวความคิดของนักวิชาการตะวันตกค่อนข้างหลากหลาย และมีพื้นฐานของศาสตร์ใน
การศึกษาที่แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน พจนานุกรม Collin Cobuild (1987 : 937) อธิบาย
ว่าคุณธรรมมีความหมาย 2 นัย คือ 
 1. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (idea) นั้น คุณธรรม แปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเปน็ 
สิ่งที่ถูกต้อง ที่ควรท าและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปทั้งโดย
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และของสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการ
ด าเนินชีวิต อย่างถูกต้อง ควรท าและยอมรับได้ 
 2.คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคน
ส่วนใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน 
 ความหมายของจริยธรรม (ethics) 
 จริย แปลว่า กิริยา ความประพฤติ การปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงแนวทาง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ  ส าหรับมนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์ พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺม
จิตโต. 2541: 11) อธิบาย จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติ ตามหลักตามระเบียบที่วัดได้ 
ประเมินได้ในทางพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทางกายกับวาจาและเป็นหลักทั่วๆ ไป ของทุกคน มาจาก
หลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี อะไรที่ควรท าเป็นจริยธรรมทั้งสิ้น 
 พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529: 215) อธิบายว่าจริยธรรม หมายถึง ตัวของกฎที่
ต้องปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลส าหรับใช้อธิบายข้อกฎที่จะต้องปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญา
และเมื่อรวมทั้งสองส่วน เข้าด้วยกัน จะเรียกว่าจริยศึกษา 



๑๘ 

 
 ซามุเอล สตัมพ์ (Stumpf. 1977: 3) อธิบายความหมายของจริยธรรมในเชิงวิชาปรัชญาว่า 
จริยธรรม เป็นความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกกันว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์ 
หรือไม่พึงประสงค์ มีคุณค่าหรือไร้ค่า นอกจากนี้จริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ หน้าที่ 
พฤติกรรมที่ยอมรับนับถือต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ดี สตัมพ์ อธิบายว่าในเรื่อง ทฤษฎี
จริยธรรมของ ลัทธิปรัชญาน้ัน จะไม่ใช้ตอบ ค าถามว่าจริยธรรมใดดีกว่าหรือถูกต้องกว่า 
 แคน คอสท์เลย์ และราล์ฟ ทอดด์ (Costiey and Todd. 1983 : 504) อธิบายว่า จริยธรรม 
(ethics) เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับความถูกและผิดของความดีกับความช่ัว ค าว่า ethics เป็นภาษากรีก 
โบราณ แปลว่า คุณลักษณะ (character) ในภาษาโรมันจะหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี (costoms) 
ซึ่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ดั้งเดิมนั้นก็คือ คุณลักษณะมักจะเป็น สิ่งที่ถูกก าหนดโดยธรรมเนียม
ประเพณีของกลุ่มบุคคล ซึ่งแต่ละคนอาศัยหรือท างานอยู่ร่วมกันด้วย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม 
คือ ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎที่ควร ปฏิบัติในทางที่ดีที่ควรกระท เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขใน
สังคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนั้นมี สองแบบคือ เทศนาธรรม หมายถึง การ
บอกหรือ อธิบายข้อธรรมต่างๆ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีประโยชน์หรือเป้าประสงค์อะไร ส่วน
เทศนาจริยะ คือ การอบรม และอธิบายสิ่งที่พึงกระท า หรือบอกถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีใหแ้ก่
สาธุชนทั้งหลายนั่นเอง 
 คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรม ฝ่ายดีที่อยู่
ภายในจิตใจ ของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่า จริยธรรม ส่วนค าว่า จริย
ศาสตร์ คือ เหตุผลที่ อธิบายส าหรับข้อหรือกฎ ที่ต้องปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ ทางวิชาปรัชญาที่เกี่ยวกบั
ส่วนที่ เรียกว่า จริยธรรม 
2. ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
 เนื่องจากคุณธรรมเป็นสภาพของความดี ลักษณะของความดีงาม หรือธรรมชาติของความดี 
ที่อยู่ภายใน จิตใจของบุคคล ส่วนการกระท าดีหรือพฤติกรรมดีๆ ที่บุคคลได้กระท าน้ันเกิดจากการน า 
หลักในการด าเนินชีวิต อย่างประเสริฐ หรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของ 
จริยธรรม ด้วยเหตุน้ีคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิตวิญญาณ ที่เปี่ยม
ไปด้วยคุณความดี ย่อมจะกระท าแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากบุคคลใด มีแต่ความคิด
ดีๆ แต่ไร้การกระท าดีย่อม ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่นแต่ประการใด แต่ก็ยังมี
ประโยชน์ อยู่บ้างเพราะมิได้สร้างความสับสน วุ่นวายหรือความเดือดร้อนหรือเป็นอันตราย ต่อผู้ใด 
 จากค ากล่าวข้างบนน้ี แสดงให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต ของบุคคลและสังคมทุกหมู่เหล่า “สังคมหรือชาติใดที่เต็มไปด้วยประชาชน ซึ่งเป็นผู้ขาด 
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่าระสาย ความเดือดร้อน จะ
เกิดข้ึนทุกหนทุกแห่งไม่ว่างเว้น อาทิ จะมีการลักขโมย แย่งชิง ปล้นฆ่า ข่มขืน และสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ  
จะ บังเกิดข้ึนไม่เว้นแต่ละวัน  
 
3. คุณธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 หลักธรรมที่ยกมากล่าวในบทนี้หาได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องน าเอา
หลักธรรมทุกๆ ข้อ ไปประพฤติ เพียงแต่ต้องการให้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็น
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ธรรม ข้ันพื้นฐาน ส าหรับการอบรมสั่งสอนศิษย์ของตนและปลกูฝงัคุณธรรมใหม้ีไว้ในจิตใจ เพื่อให้เปน็
มนุษย์ โดยสมบูรณ์หลักธรรมในพุทธศาสนา ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 3.1 เบญจศีล หรือศีล 5  ค าว่าศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ความคงที่ ความไม่แปลไปจาก
เดิม ได้แก่ ข้อปฏิบัติส าหรับรักษากาย และวาจา ให้ปกติเรียบร้อย ค าว่า เบญจศีล แปลว่า ศีล 5 เป็น
ข้อปฏิบัติส าหรับ คนทั่วไปข้ันพื้นฐาน มีอยู่ 5 ข้อ คือ 
  3.1.1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

3.1.2 อทินาทานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
 3.1.3 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ งดเว้นจากการประพฤติผิ ในคู่ครอง และของ

รักของผู้อื่น 
  3.1.4 มุสาวาทา เวรมณี คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ 
  3.1.5  สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ สุรา
เมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกอย่าง 
 3.2 กัลยาณมิตรธรรม คุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้อบรมสั่งสอน แนะน าซึ่ง 
ประกอบไปด้วย 
  3.2.1 ปิยตา คือ กระท าตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์ 
  3.2.2 ครุ คือ กระท าตนเป็นที่น่าเคารพบูชา โดยการปกครอง ขู่ ยกย่อง เป็น
ตัวอย่างท าให้เด็ก รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีความยุติธรรมเที่ยงตรง 
  3.2.3 ภาวนียตา คือ อบรมตนเองให้มีความรูค้วามสามารถในการท างาน และเจรญิ
ด้วย ศีลธรรม มีภูมิปัญญาน่ายกย่อง 
  3.2.4 วัตถุตา คือ อุตสาหะสั่งสอนอบรม รู้จักช้ีทางให้เข้าใจด้วยเหตุผล โดยการ
อธิบายชัดเจน เร้าให้สนใจอยากติดตาม ให้ผู้เรียนสนุกสนาน อธิบายให้แจ่มแจ้ง ชักชวนให้ท าตามให้
มีความอุตสาหะและให้  ความร่าเริง สบายใจ 
  3.2.5 วัจนักขันติ คือ อดทนต่อถ้อยค ารบกวนของศิษย์ อดทนต่อการเสียดสี 
กวนใจ ติเตียน 
  3.2.6 คัมภีรกถากรณัง คือ ขยายข้อลึกให้ตื้น อธิบายให้ง่าย โดยใช้วิธีต่างๆ ได้
อย่างลึกซึ้ง และเข้าใจ โดยแสดงจุดเด่นของวิชา แสดงเหตุผลของวิชา และแสดงสาระของวิชา 
  3.2.7 อนิโยธนัง คือ การไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางช่ัว ไม่แนะน าไปในทางเสื่อม 
 3.3 ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธ์ิประสาทความรู้ 

3.3.1 อนุบุปพิถา คือ สอนให้มีล าดับข้ันตอน ให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
3.3.2 ปริยายทัสสาวี คือ จับจุดส าคัญมาขยายแต่ละเรื่อง แยกแยะให้มองเห็น 

ชัดเจน อย่างมีเหตุผล 
3.3.3 อนุทยตา คือ ตั้งจิตเมตตา สอนด้วยความปรารถนาดี โดยมุ่งประโยชน์ แก่

ผู้เรียน 
3.3.4 อนามิสันดร คือ ไม่มุ่งหวังอามิส หรือผลตอบแทน 
3.3.5 อนุปหัจจ์ คือ การวางจิตใจให้ตรงตามเนื้อเรือ่ง ไม่กระทบกระแทกผู้อื่น หรอื

ข่มขู่ผู้อื่น 
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 3.4 โลกบาลธรรม คือ ธรรมที่คุ้มครองโลกและเป็นเทวธรรม ประกอบไปด้วยธรรม 2 
ประการ ได้แก่  
  หิริ คือ ความละอายต่อบาปและความช่ัวทั้งปวง  

โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป และความช่ัวทั้งปวง บุคคลที่มีธรรมคู่นี้อยู่ใน
จิตใจจะไม่กระท าสิ่งใดๆ ที่เป็นความช่ัวทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพราะความ ละอาย และเกรงกลัวต่อ
บาปจะช่วยให้บุคคลในสังคมโลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคม มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยไม่เดือดร้อนวุ่นวาย 

3.5 ธรรมท่ีท าให้งาม กล่าวคือ หากผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมไม่แสดงกิริยาอาการทุรนทุราย เมื่อ
ต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องอดทน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ประการ ได้แก่  

ขันติ คือ ความอดทน อดได้ทนได้ เพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ  
โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยงดงาม รัก ความประณีตหมดจด เรียบร้อย

งดงาม 
3.6 อิทธิบาท 4 คือ ธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

หลักธรรมส าหรับการ “ครองงาน” มี 4 ประการ คือ 
  3.6.1 ฉันทะ คือ ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและ 
ปรารถน จะท าให้ผลดีย่ิง ๆ ข้ึน 
  3.6.2 วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ 
อย่างเข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
  3.6.3 จิตตะ คือ การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจ ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 
  3.6.4 วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้กระท าน้ันน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข 
ปรับปรุง 

3.7 สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน เป็นหลักธรรมที่ก่อใหเ้กดิ 
ความสามัคคี และเป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลทุกช้ันวรรณะ หลักธรรมนี้เรียก 
อีกอย่างว่าเป็น “ธรรมส าหรับการครองคน” หรือ “ธรรมส าหรับการสงเคราะห์สร้างไมตรี” มี 4 
ประการ คือ 
  3.7.1 ทาน คือ การให้แบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความรู้ 
การให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือกล่าวอย่างง่ายว่าเป็นการให้ทั้งสิ่งของและวิทยาทาน 
  3.7.2 ปิยวาจา คือ การเจรจากันด้วยถ้อยค าที่สุภาพอ่อนหวาน สมานใจ เป็นค าพูด 
ที่แสดง ประโยชน์ มีเหตุมีผล 
  3.7.3 อัตจริยา คือ การประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนการแก้ไข 
ปรับปรุง ส่งเสริมทางจริยธรรมด้วย 

3.7.4  สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอ 
ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขทุกข์สุข หรือเป็นการน าตนของเราเข้าไปสมานไมตรีกับบุคคลนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อ 
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การจดจ าคุณธรรมทั้ง 4 ประการ จึงขอให้ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมนี้จดจ าข้อความต่อไปนี้ คือ “โอบอ้อม
อารี วจี ไพเราะ สงเคราะห์การงาน สมานไมตรี” 
 3.8 พรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมประจ าใจอันประเสริฐ เป็นหลักความประพฤติที่ประเสรฐิ 
บริสุทธ์ิ เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และก ากับความประพฤติ เพื่อให้ปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ 
โดยชอบ หรือเรียกอย่างง่ายๆ ว่าเป็น “ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม” หรือ “ธรรมของผู้ใหญ่ปกครอง 
ผู้น้อย” มี 4 ประการ คือ 
  3.8.1 เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี 
และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า 
  3.8.2 กรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน การใฝ่ใจ ใน
อันที่จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 

 3.8.3 มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้า มีจิตผ่องใส 
บันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วย 
เมื่อเขาได้ดี มีความสุขความเจริญงอกงามยิ่งๆ ข้ึนไป 

3.8.4 อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตาม ที่
พิจารณาเห็น ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรง เที่ยงธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง พิจารณา
เห็นกรรมที่สัตว์ได้กระท าแล้วอันควรได้รับผลดีหรือผลช่ัว สมควรแก่เหตุอันตนได้ประกอบ สามารถ
วางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจ ที่ควรท าเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว หรือเขาสมควร ได้รับผล
อันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 3.9. ฆราวาสธรรม เป็นธรรมของผู้ครองเรือน ประกอบดว้ย 
           3.9.1 สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 
           3.9.2 ทมะ ความฝึกฝนปรับปรงุตนใหรู้้จกัข่มใจ ควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเองและ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับงานและสิ่งแวดล้อม 
      3.9.3 ขันติ ความอดทนต่อการปฏิบัตงิานตามหน้าที่ 
      3.9.4 จาคะ ความเสียสละเผื่อแผ่ แบง่ปัน มีน้ าใจ 
 ๓.๑๐   คุณธรรมตามหลักศาสนาอ่ืนท่ีตนเองนับถือ 

3.1๑   คุณธรรมพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 
โดยยึดคุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมี
จุดเน้น เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมี
ความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม “8 คุณธรรม
พื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝังประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 
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       3.10.1 ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สตปิญัญาแก้ปญัหาจนเกิดผลส าเรจ็ ผู้ทีม่ีความ
ขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งานมีความพยายามไม่ท้อถอย 
กล้าเผชิญอปุสรรค รกังานทีท่ า ตั้งใจท าอย่างจริงจัง 
      3.10.2 ประหยัด คือ การรูจ้ักเกบ็ออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิง่ของแต่พอควร
พอประมาณใหเ้กิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผูท้ีม่ีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความ
เป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย รูจ้ักฐานะ 
การเงินของตนคิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรพัย์สินสิง่ของอย่างคุ้มค่า รู้จกัท าบญัชี
รายรับ-รายจ่าย รายออม ของตนเองอยูเ่สมอ 

      3.10.3 ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเลห่์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอด
จากความรูส้ึกล าเอียง หรืออคติ ผู้ที่มีความซือ่สัตย์ คือ ผู้ทีม่คีวามประพฤติตรงทัง้ต่อหน้าที่ ต่อ
วิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่หก์ล คดโกง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รบัรูห้น้าที่ของตนเองและปฏิบัติ
อย่างเต็มที่ถูกต้อง 
  3.10.4 มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบงัคับและข้อปฏิบัติ ซึง่มีทัง้
วินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผูม้ีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา 
สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัตติามอย่างเตม็ใจและตั้งใจ 
       3.10.5 สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกริิยามารยาทที่ดงีาม มี
สัมมาคารวะผู้ทีม่ีความสุภาพ คือ ผูที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง วางอ านาจข่มขู่ ผู้อื่นทัง้โดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง 
เป็นผู้ที่มมีารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
  3.10.6 สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทัง้กาย ใจและสภาพแวดล้อม ความ
ผ่องใสเป็นที่เจริญตา ท าใหเ้กิดความสบายใจแกผู่้พบเห็นผู้ทีม่ีความสะอาด คือ ผู้รกัษาร่างกาย ทีอ่ยู่
อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเ่สมอ 
  3.10.7 สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน 
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล  ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
ความหลากหลายในเรื่องเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นน้ี เรียกอีกอย่างว่า  
ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นรู้บทบาทของตน 
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่น ต่อการรวมพลังช่วยเหลอื เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานส าเรจ็
ลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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3.10.8 มีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็น

อกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้
และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็น
ใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญัหา 
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดข้ึนในชุมชน 

วิชาชีพครูได้รับการยกยองและจัดเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่มีความจ าเป็นต่อสังคมเป็นอาชีพ ที่
ช่วยสร้างสรรค์ จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับที่สูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพ และไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพ 
ครูมากเท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครู ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเช่ือถือ 
ไว้วางใจเพียงนั้น 

 
๔.  อุดมการณ์ความเป็นคร ู

ครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก 
บัณฑิตจะมีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน 
และบุคลิกภาพของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังค ากล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จาก
ศิษย์ท่ีสอนมา” 

ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาจิตส านึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย์ จ าเป็นต้องมี
ข้อก าหนดอยู่ในใจ เพื่อให้มีหลักในการด ารงตนให้เป็นครู 

สิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดข้ึน ซึ่งความเป็นจริง นั้น 
“ครุธรรม” คือ ธรรมส าหรับครู เป็นสิ่ งที่ครูหลายท่านทราบ และได้ปฏิบัติแล้ ว แต่ก็มีอีกหลายท่าน 
ที่ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ ครุธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับการด าเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพ  
ที่มี เกียรติ เป็นอาชีพที่คนทั่วไปยกย่อง และถือว่า เป็นอาชีพที่ส าคัญในการพัฒนาสั งคม  
หรือประเทศชาติ ครูที่ขาดครุธรรมจะเปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ  ดังนั้น การจะพาศิษย ์
ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นสิ่งที่ท าได้ยากอย่างแน่นอน 

ท่านพุทธทาสกล่าวอยู่เสมอว่า “ธรรม” คือ หน้าที่  ผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว 
ครุธรรมจึงเป็น “หน้าที่ส าหรับครู” ซึ่งครูส่วนใหญ่ทุกคนย่อมทราบดีว่า “หน้าที่ของครู ก็คือ 
การอบรมสั่งสอนศิษย์” แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
ครูบางคนก็อาจจะคิดว่าหน้าที่ของครู คือ สอนวิชาการที่ตนได้รับมอบหมายให้สอน แต่อีกหลาย ๆ  คน 
ก็คิดว่าครูควรท าหน้าที่คนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวิชาการ ความคิดที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่ที่ตนเห็นว่า
ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสืออย่างเดียว  
แต่ต้องสอนคน ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย 



๒๔ 

 
การที่ครูจะปฏิบัติหน้าของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้น ครูจ าเป็นต้องมี

หลักยึดเพื่อน าตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ นั่นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์
คร ูมีหลักการที่จะยึดไว้ประจ าใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้  

1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ 
 อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้แก่คน ดังนั้นครูทุกคนจะต้องเป็น  

ผู้ที่ท าให้ตนเองนั้นบริบูรณ์ หรือเต็มไปด้วยความรู้ ครูควรจะท าให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วย
ความรู้ 3 ประการ คือ 

 1.๑ ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  ครูควรเสาะแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูล 
โดยการอ่าน การฟัง และพยายามน าประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนของตนได้เกิด
ความรู้ที่ทันสมัย ดังนั้น  ครูจะต้องแสวงหาความรู้ที่ เป็นประโยชน์และเหมาะสมให้ผู้ เรียน 
เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู้นั้น 

๑.2 ความรู้เรื่องโลก ครูควรมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถ
อธิบายบอกเล่า ถ่ายทอด ทัศนคติ ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติ ของสังคมไปสู่ศิษย์ 
ครูควรเข้าใจชีวิตอย่างเพียงพอที่จะให้ค าแนะน า ค าสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ได้ด าเนินชีวิตที่ดีในอนาคตได้ 
ดังนั้น นอกเหนือจากต าราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น ๆ ให้บริบูรณ์โดยเ ฉพาะ 
ความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม 

๑.๓ ความรู้เรื่องธรรมะ ครูควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ 
มีความคิดที่ดี มีความประพฤติดี ไม่ว่าครูจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ทุกศาสนามีจุดหมายเดียวกัน 
คือมุ่งให้คนเป็นคนดี ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอุทาหรณ์ ส าหรับ
สั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลส าเร็จด้านการศึกษา เล่าเรียนได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะ 
อย่างอิทธิบาท 4 คือ 

 1) พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน 
 2) มีความเพียรที่จะเรียน ไม่ย่อท้อ 
 3) เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน 
 4) หมั่นทบทวนอยู่เสมอ 
ถ้าศิษย์เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ก็ย่อมท าให้ศิษย์ประสบความส าเร็จในการศึกษานอกจากที่

ครูจะต้องท าตนให้บริบูรณ์ด้วยธรรมะเพื่อไปสอนศิษย์ ครูก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะ
เพื่อให้ครูไม่หว่ันไหวต่อกิเลส อันท าให้จิตของครูต้องเป็นทุกข์เศร้าหมอง ครูก็ย่อมจะเบิกบาน 
และได้รับความสุขที่จะได้สอนคนในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย การศึกษาธรรมะจึงจ าเป็นส าหรับอาชีพครู 

๒.  เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู 
 พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้น” ดังนั้น 

คนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จ าเป็นต้องสร้างใจ ให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการ มีใจเป็นครู การท าใจ
ให้เต็มนั้น มีความหมาย 2 ประการคือ 

 ๒.๑ ใจครู การท าใจให้เต็มบริบูรณ์ นั้น จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
  ๒.๑.๑ รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ 

มีกุศล ได้บุญ ได้ความภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอ พยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์ 



๒๕ 

 
  2.๑.๒ รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ครูต้องมีใจ 

นึกอยากให้ทุกคนมีความสุข พยายามช้ีแนะหนทางสู่ความส าเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์  ยินดีหรือ 
มีมุทิตาจิต เมื่อเห็นศิษย์ประสบความก้าวหน้าในชีวิต ความรักศิษย์ย่อมท าให้ครูสามารถทุ่มเท 
และเสียสละเพื่อศิษย์ได้ 

 ๒.๒ ใจสูง ครูควรพยายามท าใจให้สูงส่ง มีจิตใจที่ดีงาม การจะวัดใจเราว่าสูงหรือไม่  
มีข้อที่ลองถามตัวเองได้หลายประการ เช่น 

  ๒.๒.1 ท างานอยู่ที่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทา เจ้านายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบัน 
หรือเปล่า 

  2.๒.๒ ท่านมักจะคิดว่าเพื่อน ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า 
  ๒.๒.3 ท าไมท่านก็ท าดี แต่เจ้านายไม่เห็น 
  ๒.๒.4 ท าไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว 
  ๒.๒.5 ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น 
  ๒.๒.6 ท าไมที่ท างานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด 
  การท าจิตใจให้สูง ก็คือ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่ จะ

สร้างสรรค์ให้โลกมีแต่สิ่งที่ดีงาม มองโลกและคนในแง่ดีใจกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเอง  
และคนอื่นไม่คิดว่าตนเองฉลาด หรือเก่งกว่าผู้ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น คิดเสมอว่าจะช่วยให้คน
มีความรู้มีความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดี คิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน 

๓.  เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพ่ือการสอน 
 ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ 
 ๓.๑ งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอนค้นคว้า

หาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และในขณะที่ด าเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลา 
ที่ก าหนด เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา 

 ๓.๒ งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ 
งานบริหาร บริการและงานที่จะท าให้สถาบันก้าวหน้า 

 3.๓ งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะน าสั่งสอนศิษย์ เมื่อศิษย์ต้องการ
ค าแนะน า หรือต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าในเวลาท างานหรือนอกเวลาท างาน ครูควรมีเวลาให้
ศิษย ์

๔.  เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คน 

ในสังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจ าเป็นที่ต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็น
มนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม ครูจึงควรส ารวมกาย วาจา ใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างทีด่ี
งามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน การที่จะท าให้ตนเองเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ได้ คนผู้นั้น
ควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการด าเนินชีวิต 
ที่ดี ปฏิบัติการถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเอง เพื่อหาทางแก้ไข้ปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์ 
อยู่เสมอ 

๕.  เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพ่ือการสอน 



๒๖ 

 
 ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน เพื่อวิชาการ เพื่อศิษย์ ครู

ต้องอุทิศตนอย่างเต็มที่ ท างานอย่างไม่คิดออมแรง เพื่อผลงานที่สมบูรณ์นั้นก็คือ การปั้นศิษย์  
ให้มีความรู้ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ครูที่มีหลักยึดไปครบเต็ม 5 ประการนี้ 
ย่อมเป็นครูที่มีครุธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ช้ีทางแห่งปัญญา ช้ีทางแห่งชีวิต และช้ีทางแห่งสังคม 
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูควรสร้างอุดมการณ์ครู เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย  
และการพัฒนาวิชาชีพครู 
คุณลักษณะของครูท่ีดี 

ครูนับเป็นบุคคลส าคัญที่สังคมคาดหวัง การก าหนดคุณสมบัติของครูที่ดี มีหลากหลาย 
ตามความต้องการ ของสังคมไทยทั้ง นักวิชาการของไทยและต่างประเทศ จ าแนกพอสรุปได้ดังนี้  

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก าหนดลักษณะครูที่ดีไว้ ๗ ประการ ดังนี้  
๑) ปิโย - น่ารัก หมายความว่า บุคคลใดที่เป็นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่น่ารักศิษย์พบเห็นแล้ว

อยากเข้าไปพบ สบายใจเมื่อได้พบปะกับครูผู้นั้น  
๒) ครุ - น่าเคารพ หมายความว่า  บุคคลที่เป็นครูนั้นต้องเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม  

แก่ฐานะของความเป็นครู กระท าตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ทั้งพฤติกรรมทางกาย  วาจา  ใจ 
๓) ภาวนีโย – น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง  หมายความว่ากระท าตนให้เป็นที่เจริญน่ายกย่อง

ของศิษย์และบุคคลทั่วไป  มีความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  มีคุณธรรมควรแก่การกราบไหว้บูชา
ของศิษย์เสมอ เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เช่ือกฎแห่งกรรม เป็นผู้รักษาศีล ควบคุมจิตด้วยสมาธิ 

๔) วัตตา - มีระเบียบแบบแผน  หมายความว่า ครูต้องกระท าตนให้เป็นบุคคลที่เคารพ
กฎระเบียบมีระเบียบแบบแผน  ขณะเดียวกันอบรมตักเตือนศิษย์ให้เป็นผู้มีระเบียบ 

๕) วจนักขโม - อดทนต่อถ้อยค า หมายความว่า  ครูจะต้องอดทนต่อค าพูดของศิษย์ 
ที่มากระทบความรู้สึก  ครูต้องพร้อมรับฟังข้อซักถาม ให้ค าปรึกษาหารือ  แนะน า  ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 

๖) คัมภีรัญจะ กถังกัตตา - แถลงเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง หมายความว่าครูจะต้องมีความสามารถ
ในการสอน  ใช้ค าพูดในการอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อย่าง แจ่มแจ้ง มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะพูด 

๗) โน  จัฏฐาเน  นิโยชเย - ไม่ชักน าศิษย์ไปในทางเสื่อม หมายความว่า ไม่ชักน าศิษย์ 
ไปในทางที่ต่ าทรามใดๆ สิ่งใดเป็นความเสื่อมโทรมทางจิต จะไม่ชักน าศิษย์ไปทางนั้น ในขณะเดียวกัน
ครูต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวง 

ยุคปัจจุบันนับเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาหรือยุคแห่งการเรียนรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานครู
เกิดผลดีครูผู้สอนต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยซึ่งบุคลิกลักษณะที่ดี
ของครูยุคปฏิรูป ควรมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. มีความศรัทธาในวิชาชีพครู กล่าวคือ ครูต้องมีเจตคติที่ดี มีค่านิยมที่ดี รักและศรัทธา 
ในวิชาชีพครู คุณลักษณะในข้อนี้ต้องมีเป็นอันดับแรกสุด  
 ๒. เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพราะผู้เรียนแต่ละคนมาจาก
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ตลอดจนมีระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันมีความยุติธรรม ไม่อาฆาตศิษย์  
ไม่ดูถูกศิษย์ ควรยกย่องศิษย์บ้างไม่เอาคนไม่เก่งไปเปรียบเทียบกับคนเก่ง 



๒๗ 

 
 ๓. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพราะมีองค์ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึน
ตลอดเวลามีการเตรียมการสอนทุกครั้งก่อนการเข้าสอนมีความรู้ในแต่ละบทเรียนสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจด้วยปัญญา 
 ๔. ทุ่มเทและรับผิดชอบ ไม่มีงานใดที่ส าเร็จได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอุทิศเวลา 
ให้ศิษย์ สนใจปัญหาของศิษย์ใจกว้างยอมรับความคิดของศิษย์มีน้ า ใจนักกีฬาและยอมรับผิด 
เมื่อกระท าผิด 
 ๕. เป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดีย่อมดีกว่าค าสอนใด ๆ เข้าสอนตรงเวลา 
อยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามค าสอนได้บุคลิกดี ไม่แต่งกายน าสมัยหรือล้าสมัยจนเกินไป 

๖. เป็นนักประสาน ครูต้องเป็นผู้ประสานความเข้าใจและร่วมมือทั้ งกับบุคลากรใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค ร อ ง ขอ ง ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป ใ นสั ง คม มี อ า ร ม ณ์ ขัน 
ไม่เครียดจนเกินไป 
 ๗. ความรักในลูกศิษย์ ครูต้องรักและเข้าใจเด็ก เข้าใจพฤติกรรมประจ าวัยของเด็ก  
มีความเมตตาปราณี มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์สนใจผู้เรียนทั่วถึง มีความเป็นกันเองเข้าใจผู้เรียน
และเป็นที่ปรึกษาได้ 
 
 
 
 
 
๕. การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครูท่ีดี 

๑. ความรู้ 
๒. ความอดทนมุ่งมั่นยึดธรรมะและความถูกต้อง 
๓. ความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายและประหยัด 
๔. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
๕. รับฟังความเห็นของผู้อื่นเคารพความคิดที่แตกต่าง 
๖. มีความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียร 
๗. มีความสุจริตและความกตัญญู 
๘. พึ่งตนเองส่งเสริมคนเก่ง 
๙. รักประชาชน 
๑๐. ท างานเพื่อประชาชน 

 
๖.  จรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพครู 
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะ 



๒๘ 

 
ของวิชาชีพนั้นก็ได้ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน 
หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ จะเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะจ าแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพ
ที่เป็น “วิชาชีพ” นั้นก าหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการก าหนดมาตรฐานของความประพฤติ 
ของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่ส าคัญคือ เป็นอาชีพ
ที่มีศาสตร์ช้ันสูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าว 
ในระดับอุดมศึกษาทั้ งการสอนด้ วยทฤษฏีและการปฏิบัติ จนผู้ เ รี ยนเกิ ดความช านาญ 
และมีประสบการณ์ในศาสตร์นั้น นอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจน 
มี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพด าเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่
ก าหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง 
และต่อสังคม ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี ้
            มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้
ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ ” 
             มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ 
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มทีักษะ หรือความช านาญสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ” 
            มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดข้ึนเป็นแบบแผน 
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ 
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ” 
(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
     ( 1 ) การเปลี่ยนแปลงบรบิทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง 

( 2 ) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรกึษา ในการวิเคราะห ์
             และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตรก์ารสอน และเทคโนโลยีดิจทิัล ในการจัดการเรียนรู้  
( 4 ) การวัด ประเมินผลการเรยีนรู้ และการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาและพฒันาผูเ้รียน  
( 5 ) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล เพือ่การศึกษา 
( 6 ) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปรญิญา 
    ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑก์ารประเมินปฏิบัติ การสอน  
    ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรสุภาก าหนด ดังต่อไปนี้  



๒๙ 

 
             (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
             (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู  
          (1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
          (2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง  
          (3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรบัความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
        (4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนใหเ้ป็นผู้ใฝเ่รียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม  
        (5) พัฒนาตนเองใหม้ีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
(ข) การจัดการเรียนรู้  
      (1) พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้  
       (2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ทีส่ามารถพฒันา
ผู้เรียนให้มปีัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร 

  (3) ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  
        (4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผูเ้รยีนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน  
        (5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
        (6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
        (๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พงึประสงค์  
          (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ ทีม่ีคุณภาพ
ของผู้เรียน  
          (3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกนับนพื้นฐาน ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  
          (๔) ส่งเสริม อนรุักษ์วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
ท่ีมา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 

 

 

 



๓๐ 

 
รายวิชาที่ ๑.๒ การพฒันาตนเอง 

 
๑.  การรู้จักตนเอง 
๑.๑ บุคลิกภาพ 
              คือ  ลักษณะและคุณสมบัติทั้งร่างกายและจิตใจ ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยา การ
แสดงออก  อารมณ์ น้ าเสียง การพูดจา ไหวพริบ ความเช่ือมั่น รวมทั้งรู้จักทักษะ ความสามารถพิเศษ 
ค ว า ม ถ นั ด 
ที่แท้จริง ทัศนคติ และค่านิยมของตนเองด้วยการค้นพบตนเองในด้านนี้มีวิธีการมากมาย วิธีง่าย 
ที่ไม่เสียเวลามาก ได้แก่ การท าแบบทดสอบต่าง ๆ  ซึ่งจะมีแบบทดสอบความสนใจ ความถนัด ค่านิยม  
บุคลิกภาพ ฯลฯ 
๑.๒  ความชอบหรือความสนใจ 
              ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เราควรน าเอาผลการส ารวจในด้านต่าง ๆ  มา
ประมวลเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถด้านใด ชอบท ากิจกรรม
อะไร สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้เราพิจารณาตนเองได้ว่าเราควรประกอบอาชีพอะไร ซึ่งหากเลือกอาชีพใดได้
ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้ว จะท าให้ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุข มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
น่าพอใจ คนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกัน ความสนใจนี้จะสังเกตได้จากการที่
นักเรียนชอบท ากิจกรรมใดอยู่เสมอ ๆ หรือบ่อย ๆ กว่ากิจกรรมอื่น 
๑.๓ ความถนัด 
              การที่บุคคลจะวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองได้นั้น  สิ่งหนึ่งที่เป็น
ปัจจัยส าคัญ คือบุคคลต้องรู้จักความถนัดของตนเอง ทุกคนมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป  
เมื่อเราท าสิ่งใดได้ดีก็จะท าให้เรามีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง การรู้จักจุดด้อยของ
ตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนาได้ถูกต้อง และเรียนรู้ที่จะปรับปรุงด้านที่ไม่ถนัด ความถนัดและความสนใจ
มักเป็นสิ่งที่คู่กันไป  ความถนัดนี้อาจสังเกตได้จากการที่บุคคลท ากิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้วท าได้ดี 
คล่องแคล่ว ท าแล้วประสบความส าเร็จ 
๑.๔  สติปัญญาและความสามารถ 
              การที่จะดูว่าสติปัญญาหรือความสามารถดีไม่ดี อาจดูได้จากระดับคะแนนหรือผลการ
เ รี ย น 
ที่ผ่านมาในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนดูว่าในแต่ละวิชาที่สอบไปแล้วได้ระดับคะแนนหรือผลการ
เรียนเป็นอย่างไร ถ้าได้ระดับการเรียนหรือผลการเรียนในวิชานั้นสูง ก็แสดงว่าระดับสติปัญญา 
หรือความสามารถในการเรียนวิชาน้ันสูง แต่ถ้าระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชาน้ันต่ า ก็แสดงว่า
สติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชาน้ันต่ าส่วนหนึ่งที่เราควรรู้ คือ รู้ว่าตนเองมีความสามารถ 
ด้านใดบ้าง เพราะสิ่งนี้จะช่วยท าให้เรา เลือกแนวทางเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เราควรค านึงว่าเรา 
ไม่จ าเป็นต้องเก่งในด้าน ที่เหมือนกับคนอื่น เพียงแต่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
แต่เช่ียวชาญในทักษะด้านน้ัน ๆ มากก็เพียงพอแล้ว 
๑.๕  เป้าหมายในชีวิต 



๓๑ 

 
               ควรตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า ต้องการประกอบอาชีพใด เพื่อจะได้ศึกษาต่อในสาขาวิชา 
ที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน นักเรียนควรใส่
ใ จ 
ที่จะวางเป้าหมายให้กับชีวิตตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชาเรียน การเลือกอาชีพ ส่วนใหญ่จะ
เรียนตามที่โรงเรียนก าหนด เรียนตามเพื่อน ตามความนิยมของสังคม สิ่งเหล่านี้ท าให้เราไม่ทราบว่า 
จะท าอย่างไรกับอนาคตตนเอง การวางแผนชีวิตเป็นสิ่งส าคัญ เราควรรู้ว่าตนเองต้องการท าอะไรกับ
ชีวิตตนเอง จะไปที่ไหนและไปอย่างไร ทั้งนี้การวางแผนชีวิตต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง  
ของแต่ละบุคคลด้วย 
๑.๖  สภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัว 
               พิจารณาว่าฐานะทางบ้านเป็นอย่างไร พอที่จะส่งเสียให้ศึกษาต่อได้เพียงใด เพราะ
การศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปนั้น บางสาขาวิชาจ าเป็นต้องใช้ทุนในการศึกษามาก แต่บางสาขาวิชา
อ า จ ใ ช้ เ ว ล า 
ในการศึกษาระยะสั้น ๆ ใช้ทุนในการศึกษาไม่มาก ทั้งนี้แล้วแต่สถานศึกษาหรือสาขาวิชาที่เลือกเรียน 
๑.๗ ค่านิยม 
              การที่บุคคลจะวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องกับเหมาะสมกับตนเองได้นั้น สิ่งหนึ่ง ที่เป็น
ปัจจัยส าคัญมากก็คือ ต้องรู้ค่านิยมในงานที่ตนยึดไว้เป็นหลักส าคัญ ค่านิยมในตนเองมีผลต่อการเลอืก
แนวทางต่าง ๆ ในชีวิตของเราเสมอ การส ารวจค่านิยมในงานจะช่วยช้ีน าไปสู่อาชีพที่ตรงกับความ
ต้องการของเรา มีโอกาสประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานสูง แต่ทั้งนี้เราควรน าคุณสมบัติในด้าน
อื่น ๆ มาประกอบกับค่านิยมของตนเองด้ว  เพื่อช่วยให้การพิจารณาอาชีพที่เราควรเลือกท าเมื่อจะไป
ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
๑.๘  รูปร่างและลักษณะของร่างกาย 
               สถานศึกษาหลายแห่งก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปร่าง และลักษณะของทางร่างกายไว้
ด้วยเช่น สถานศึกษาด้านทหาร ต ารวจ พลศึกษา จะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดี คือ มีร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง (มีส่วนสูง สัมพันธ์กับน้ าหนัก) มีลักษณะสมชาย และต้องไม่พิการทางสายตา  เป็นต้น 

๒.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความหมายของบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality มีรากศัพท์เต็มมาจากภาษากรีก คือ Persona   
(Per + Sonar) ซึ่งหมายถึง Mask แปลว่าหน้ากากที่ตัวละครใช้สวมใส่ในการเล่นเป็นบทบาทแตกต่าง
กันไปตามที่ได้รับการเล่นละครของกรีกและโรมันในสมัยก่อนตัวละครได้รับบทบาทใดก็จะสวม
ห น้ า ก า ก 
แล้วแสดงตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เช่น เล่นเป็นผีก็จะสวมหน้ากากผี เล่นเป็นลิงก็จะสวม
หน้ากากลิง เป็นต้น หน้ากากที่สวมนั้นจะได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ผู้เล่นพูดได้อย่างสะดวก 
บุคลิกภาพ หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ที่แสดงออก 
ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึก ความสนใจ สติปัญญา รวมทั้งทางด้านสรีระ บุคลิกภาพภายนอกและภายใน 



๓๒ 

 
ท าให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพันธุกรรม 
(Heredity) และสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ความส าคัญของบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในด้านของการด าเนินชีวิต การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิบัติหน้าที่การงาน การเข้าสังคม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่
มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคล การมีบุคลิกภาพที่ดีท าให้บุคคลได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
๑. ความมั่นใจ (Confident) ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะท าให้รู้สึกมั่นใจในการแสดงออกมากข้ึน 
กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และกล้าที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการแสดงออกที่
ดี 
ท าให้ผู้พบเห็นให้ความสนใจซึ่งน าไปสู่ความเช่ือมั่นในตนเองของบุคคลผู้นั้น เช่น กรกนกมีบุคลิกภาพ
ที่ดี เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มในการน าเสนอผลงาน ก็สามารถน าเสนอผลงานได้ดี เพราะมีความมั่นใจ 
และกล้าแสดงออก   
๒. ความส าเร็จ (Success) บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความเช่ือถือศรัทธา ประกอบกับ
ความเช่ือมั่นในตนเอง จึงสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความศรัทธาให้
ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ ท าให้ได้รับความสะดวกพร้อมเพรียงและปฏิบัติงานให้ส าเร็จด้วยดี 
๔.  ความเป็นตัวของตัวเอง  (Self-confident)  ผู้ที่ มีบุคลิกภาพดี  จะมีลักษณะเฉพาะตัว 
และเป็นตัวของตัวเองสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น 
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
๕. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ( Individual differences) ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ด ี
จะมองเห็นและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลว่า คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปร่าง 
และสติปัญญา จึงท าให้ผู้พบเห็นยอมรับและแยกความแตกต่างของบุคคลได้ ช่วยให้สามารถรู้จัก  
และเข้าใจบุคคลแต่ละคนได้ดีข้ึน 
5. การปรับตัว (Adaptation) ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมองเห็น และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดี ข้ึน สามารถสร้างสัมพันธภาพ 
กับบุคคลที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องได้ 
6. การยอมรับของกลุ่ม (Acceptance) บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ต้องตาต้องใจ  นิยม 
ชมชอบศรัทธาเช่ือมั่น และได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป็นอย่างดี ท าให้รู้สึกพอใจ ยินดี และมีความ
มั่นคงทางด้านจิตใจ เสริมสร้างให้ได้รับความส าเร็จทั้งส่วนตนและองค์กร  
7. การคาดหมายพฤติกรรม (The expected behavior) บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีที่ต่างกันท าให้
สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ เช่น บุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
บุคคลที่มีความกระตือรือร้น มักเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นต้น 
ขอบข่ายของบุคลิกภาพ 
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดถือในการพิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลมีดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะทางกาย (Physical characteristics) เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ ได้แก่ รูปร่าง
ทรวดทรงความสูงน้ าหนัก หน้าตา สีผม ผิวพรรณ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของบุคคลและความสามารถในการงาน 



๓๓ 

 
2. ลักษณะการพูดจาท่าทาง (Flattering styles) คือ การแสดงออกทางด้านการพูด ได้แก่ ความ
ชัดเจนชัดถ้อยชัดค า การพูดเร็ว การพูดช้า การพูดติดอ่าง การพูดแบบมีจังหวัดจะโคน รวมถึง 
การใช้น้ าเสียงในการพูด เป็นต้น 
3. ลักษณะทางจิตใจ (Psychological characteristics) ซึ่งเป็นสิ่งที่ เกี่ยวกับสมองทั้งสิ้น ได้แก่
สติปัญญา ความจ า ความถนัด จินตนาการ ความสนใจ ความตั้งใจ เจตคติ การตัดสินใจ การคิด 
ด้วยเหตุผล เป็นต้น 
4. อุปนิสัย (Character) เป็นสิ่งที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร 
จนเป็นความประพฤติ เช่น ความซื่อสัตย์ ความไม่เห็นแก่ตัว ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพ
อ่อนโยนความเคารพกฎหมาย ความมัธยัสถ์ อดออม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
5. อารมณ์ (Emotion) เป็นความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดอาการกระท าต่าง ๆ  เช่น โกรธ ร่าเริงตกใจ 
หงุดหงิด กังวล กล้าหาญ หวาดกลัว เกลียด รัก เป็นต้น 
6. ก าลังใจ (Encouragement) คือ ความสามารถที่จะควบคุมหรือบังคับกิริยาอาการต่าง ๆ 
ที่กระท าไปโดยเจตนา บางคนมีก าลังใจดี ก าลังใจเข้มแข็ง ก็จะสามารถเผชิญอุปสรรคหรือปัญหาได้ดี 
บางคนเปราะบาง เมื่อมีสิ่งใดเข้ามากระทบจิตใจก็เกิดอาการท้อถอย หมดก าลังใจในการแก้ไขปัญหา 
7. การสมาคม (Sociability) เป็นกิริยาท่าทาง หรืออาการที่แสดงออกต่อบุคคลอื่น เช่น เสียสละหรอื
ว่าเอาเปรียบ ชอบคบหาสมาคมหรือชอบเก็บตัว เมตตาปรานี เห็นใจผู้อื่นหรือไม่แยแสผู้อื่น 
8. ความรู้ ความสามารถ อ านาจ ฐานะ การเป็นคนมีความรู้สูง มีความช านาญ มีความสามารถ
พิเศษ มีอ านาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ มีอิทธิพล มีฐานะทางการเงินดีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะ
ส่งเสริมบุคลิกภาพอย่างมาก 
 
 องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิก หมายถึง สิ่งที่มาประกอบเข้ากันจนกลายเป็นตัวบุคคลโดย
ส่วนรวมท าให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่น องค์ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคลไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด
เพียงอย่างเดียว หากแต่บางสิ่งบางอย่างได้มีการพัฒนาข้ึนมาอย่างไม่ได้วันจบสิ้น จึงเห็นได้ว่า
บุคลิกภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนา
บุคลิกภาพ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สติปัญญา และด้านสังคม ซึ่งได้มาโดย
การสร้างสมจากอิทธิพลของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความพยามยามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของ
แต่ละคน จึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ มีดังต่อไปนี้ 
1. อิทธิพลจากพันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่ เป็นลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ 
การถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ 
หรือ พันธุกรรม (Heredity) คือ การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึง่ 
ซึ่งพันธุกรรมถือเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งท าให้มนุษย์มีความแตกต่างกันเบื้องต้น  
และเป็นเงื่อนไขก าหนดทิศทาง และขอบเขตของการพัฒนาบุคลิกภาพระดับหนึ่ง บุคลิกภาพที่ได้มา
จากพันธุกรรม ได้แก่ 
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1.1 ลั กษณะทางกาย  เ ช่น  รู ป ร่ า ง  หน้ าตา  สี ผิ ว  สี ตา  โ รคบางอย่ า ง  ความแ ข็งแร ง  
ความอ่อนแอ น้ าเสียง ซึ่งลักษณะทางกายนี้ เป็นด่านแรกที่อาจท าผู้พบเห็นเกิดความสนใจ หรือ
ประทับใจ 
1.2 พัฒนาการทางสติปัญญา เช่น ความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ พรสวรรค์ ฯลฯ พัฒนาการ
ทางสติปัญญานี้นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมแล้วยังร่วมด้วยบทบาทของสิ่งแวดล้อม เช่น 
บางคนได้รับพันธุกรรมทางสติปัญญาไม่ได้ แต่ได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่นอาหาร การอบรม 
บรรยากาศ ความอบอุ่น การศึกษาที่ดี เหล่านี้ช่วยส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับพันธุกรรมทางสติปัญญา แต่ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี รับประทาน
อ า ห า ร 
ไม่ครบหมู่ มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือได้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ มากมายนักก็จะเป็นการบั่น
ทอนความสามารถทางสติปัญญาได้ 
1.3 ลักษณะทางใจ หมายถึง เจตคติต่อสิ่งต่าง ๆ  เช่น อุปนิสัย ความร่าเริง ความจ า ความ คิดอ่าน 
การตัดสินใจ เป็นต้น 
1.4 ลักษณะทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการควบคุมความรู้สึก และการกระท าต่าง ๆ ซึ่งมักเปน็
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก 
2. บุคลิกภาพท่ีได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม  (Environment)  สิ่ งแวดล้อมคือ สิ่ งต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัวบุคคล เป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น ญาติพี่น้อง และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น วัฒนธรรม การศึกษา
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการพัฒนาของบุคคล เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี ได้รับ 
การอบรมที่ดี มีอาหารการกินที่ดี ก็จะได้รับการพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ ในทางตรงกันข้าม 
เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นหรือขาดการอบรมสั่งสอนที่ถูกที่ควร เด็กก็จะเติบโตใน
แ บ บ 
ที่แตกต่างไป จึงอาจกล่าวได้ว่า เมื่อมนุษย์อยู่ในครรภ์มารดา เหมือนกับการเพาะเมลด็พันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุ
ย่อมต้องการดิน ต้องการน้ า และต้องการปุ๋ย เมื่อเมล็ดพันธ์ุเติบโตในดินที่ต่างกัน ได้รับน้ าและปุ๋ยที่
ต่างกัน ก็ย่อมเติบโตมาต่างกัน แม้แต่กระทั่งเด็กแฝดที่เกิดมาในครรภ์มารดาเดียวกัน มีลักษณะทาง
พั น ธุ ก ร ร ม 
ที่เหมือนกัน จึงกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพมาก สิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีอิทธิพล 
ต่อบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ 
2.1 อาหาร เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ หากเด็กเกิดมาได้รับอาหารที่ไม่ครบหมู่ด้าน
โภชนาการ ได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะส่งผลให้เกิด
ความบกพร่องต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กได้รับอาคารครบหมู่ อาหารมี
คุณภาพ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จะท าให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  
2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ที่ได้รับจากบิดามารดา การอบรม
สั่งสอน การลงโทษ หรือการให้รางวัล มีผลต่อการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์และสังคม เด็กที่
เกิดในครอบครัวที่มีความรักใคร่กลมเกลียว แบ่งเบาภาระของกันและกัน พร้อมที่จะฝ่าฟันไปพร้อม
กัน และครอบครัวที่มีความพร้อมสมบูรณ์ มักเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนามากมาย เช่น 
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หนังสือ เกม หุ่นจ าลอง รูปภาพ ของเล่น ต่าง ๆ จึงได้เปรียบเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและขาด
แคลน 
 2.3 โรงเรียนและสังคมภายนอก ละแวกบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ โรงเรียนที่เด็กเรียน เพื่อนที่เด็กคบด้วย 
ล้วนมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพทั้งสิ้น การได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ดีมีระเบียบ ได้รับการอบรมสั่งสอน 
จากโรงเรียนที่ดี มีครูเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดี และได้คบเพื่อนที่ดี เด็กก็จะได้รับสิ่งดี 
ๆในทางตรงกันข้าม หากเด็กได้พบแต่เพื่อนเกเร อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม พบกับตั วอย่างที่ไม่ดี 
พฤติกรรมของเด็กก็จะกลายเป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกัน 
2.4 การเจ็บป่วย การเจ็บป่วยท าให้สุขภาพของเด็กเสียไป จนอาจเกิดการขาดความมั่นใจ  
ไม่กล้าแสดงออก นอกจากนี้แล้วการขาดสิ่งต่าง ๆ  ในชีวิตก็ท าให้เด็กขาดความมั่นใจได้เช่นเดียวกัน 
เช่น เด็กที่สวมใส่เสื้อผ้าที่สกปรก ขาดว่ิน มักถูกล้อเลียนและรู้สึกมีปมด้อย การจะช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้
ให้หมดไป จึงควรช่วยกันเอาใจใส่ต่อสุขภาพของเด็กใหม้ากขึ้น เช่น ให้เด็กทานอาหารที่มีคุณค่า ได้รับ
อ า ก า ศ 
ที่บริสุทธ์ิดื่มน้ าที่บริสุทธ์ิ อยู่ในบ้านเรือนที่สะอาด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาด เหล่านี้จะส่งผลให้เด็ก 
เกิดความภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 
2.5 ประสบการณ์ เป็นสิ่ งที่ บุคคลได้ประสบหลั งจากที่ คลอดออกมาจากครรภ์มารดา  
ซึ่งแต่ละคนได้รับทั้งประสบการณ์ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 
2.5.1 ประสบการณ์ร่วม คือ ประสบการณ์ที่คนอยู่ในแวดวงเดียวกันได้รับเหมือนกัน เช่น ค่านิยม
ทางสังคม วัฒนธรรม บทบาททางเพศ ความเช่ือ ศาสนา ซึ่งก็จะท าให้คนในสังคมเดียวกันปฏิบัติ
เหมือน ๆ กันหากปฏิบัติผิดไปจากนี้จะถูกมองว่าแปลกออกไปจากกลุ่ม 
2.5.2 ประสบการณ์เฉพาะอย่าง คือ บุคคลย่อมมีประสบการณ์เฉพาะอย่างที่แตกต่างกันออกไป 
ประสบการณ์ที่เขาได้รับในช่วงชีวิตหนึ่ง อาจเป็นประสบการณ์ที่ทุกข์ระทม เช่น บ้านถูกไฟไหม้ 
ประสบอุบัติเหตุ ได้รับภัยจากธรรมชาติจนท าให้ครอบครัวหมดตัวและต้องจากบุคคลอันเป็น ที่รัก 
บางคนเคยได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันต่าง ๆ ได้พบ
บุ ค ค ล อั น เ ป็ น 
ที่รักซึ่งพลัดพรากจากกันมานาน ฯลฯ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพทั้งสิ้น 
2.5.3 ความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพที่ได้รับจากพันธุกรรมหรือ
ได้รับจากสิ่ งแวดล้อมนั้น บางครั้ งอาจยังมี ข้อบกพร่ องที่จะต้องได้รับการปรับปรุงบุคคล 
จึงพยายามจะให้ปรับเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีข้ึน เช่น ผู้ที่เกิดมาร่างกายอ่อนแอก็จะพยายามออกก าลัง
กายรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หรือเมื่อ
คนเราได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  ความคิด ค่านิยม หรือเจตคติอาจเปลี่ยนไป เช่น บางคนเกิดมาใน
สั ง ค ม 
อันไม่พึงประสงค์ท าให้พฤติกรรมเบี่ยงเบนไป ต่อมาอาจมองเห็นพฤติกรรมเลวร้ายของตนจึงกลับตัว 
เป็นคนดี บางคนเมื่อได้เข้าสังคมและได้รับค าทักท้วงจากเพื่อน หรือครู อาจารย์ช้ีให้เห็นถึงบุคลิกภาพ 
ส่วนที่บกพร่อง ก็จะปรับปรุงส่วนที่บกพร่องนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพเป็นส่วนที่สามารถ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ เช่น คนที่ใจร้อนอาจท าให้ใจเย็นลง คนที่ชอบเอะอะโวยวายอาจ
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ มี 
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ความสุขุมมากข้ึน คนที่เห็นแก่ตัวอาจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนอ้วนก็ท าให้ผอมลงได้ หรือคนผอมก็
ท าให้อ้วนได้เช่นกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความตั้งใจจริงที่จะพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละคน 
แนวความคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ  
1. บุคลิกภาพเป็นผลรวมจากพันธุกรรมและประสบการณ์ของบุคคล 
2. บุคลิกภาพต้องมีการเสริมสร้าง ไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
3. บุคลิกภาพต้องการใช้เวลาในการหล่อหลอมเป็นระยะเวลานาน ไม่อาจเกิดข้ึนได้ในช่วงระยะเวลา
สั้น 
4. บุคลิกภาพพื้นฐานของบุคคลจะถูกหล่อหลอมในช่วงอายุแรกเกิด ถึง 6 ขวบ หรือวัยเด็กตอนต้น 
5. บุคลิกภาพไม่ใช่สิ่งที่คงที่ตายตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ดีข้ึนได้ 
6. ไม่มีบุคคลใดมีบุคลิกภาพเหมือนกันทุกประการ 
7. ไม่มีบุคลิกภาพของบุคคลใดที่สมบูรณ์พร้อมจนไม่มีทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีข้ึนอีกได้ 
8. บุคลิกภาพ หมายรวมถึงลักษณะทางกายและจิตร่วมกัน และมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความ
รอบรู้ อารมณ์และการกระท า ซึ่งออกมาเป็นลักษณะนิสัย 
9. บุคลิกภาพมีผลโดยตรงทั้งเชิงบวกและลบต่อองค์กรธุรกิจ การงานหรือสะท้อนเป็นภาพพจน์ของ
หน่วยงานและองค์กร 
10. บุคลิกภาพมีผลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของบุคคล ทั้งส่วนตน ครอบครัว การ
งาน และการด าเนินชีวิต ดังกล่าวว่า 
If wealth is lost, nothing is lost. หากสูญเสียทรัพย์สินสมบัตินับว่าไม่ได้สูญเสียอะไร 
If health is lost, something is lost. หากสุขภาพเสื่อมโทรม แสดงว่าเริ่มสูญเสียบางอย่าง 
If character is lost, all is lost. หากสูญเสียบุคลิกภาพ นั่นหมายถึงสูญสิ้นทุกอย่าง 
 
ประเภทของบุคลิกภาพ 
นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักมนุษยสัมพันธ์ ได้แบ่งประเภทของบุคลิกภาพ ดังนี้ 
1. บุคลิกภาพภายนอก เป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถปรับปรุงได้ ได้แก่ 
1.1 รูปร่ าง  หน้าตา ผิวพรรณ รูปร่ าง  ได้แก่  อ้ วน ผอม เตี้ ย  สู ง  หน้าตานั้นรวมไปถึง 
การแสดงออกทางสีหน้าด้วย เช่น ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าบูดบึ้ง ส่วนผิวพรรณ ได้แก่ ผิวขาว 
ผิวด า ผิวด าแดง ผิวสีแทน เป็นต้น 
1.2 การพูดจาและน้ าเสียง การแสดงออกทางวาจา เ ช่น พูดจาสุภาพ นุ่มนวล หยาบคาย 
พูดชัดถ้อยชัดค า พูดไม่ชัด บางคนเสียงเบา หรือบางคนเสียงดัง เป็นต้น 
1.3 การแต่งกาย บางคนแต่งกายเรียบร้อย ประณีต ทันสมัย เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะ บางคน
มักแต่งกายด้วยสีสันฉูดฉาด เป็นต้น 
1.4 กิริยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา ท่าทางการยืน เดิน นั่ ง  การพูด การ มอง 
การท างาน เป็นต้น 
2.  บุคลิกภาพภายใน เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ เป็นเรื่องที่ต้องสังเกต เช่น ความจริงใจ 
ความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น ความรอบรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตและมองเห็นได้ยากมาก ซึ่งบางคน
อาจแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจดี แต่แท้ที่จริงแล้วอาจเป็นคนใจร้าย ใจด าก็ได้ ดังกล่าวที่ว่า “จิตมนุษย์น้ี



๓๗ 

 
ไ ซ ร้ 
ยากแท้หยั่งถึง” 
ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและภายใน ครอบคลุมถึงลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
1. อุปนิสัย (Character)  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลที่ท าอยู่ 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ จนเกิดเป็นนิสัย เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความโอบ
อ้อมอารี เป็นต้น 
2. อัธยาศัย (Temperate) หมายถึง กิริยาที่แสดงออกพร้อมอารมณ์ เช่น ความสุขุม เยือกเย็น ความ
อิจฉาริษยา ความโกรธ เป็นต้น 
3. ความสามารถ (Ability) หมายถึง สิ่งที่มีอยู่เฉพาะในตัวบุคคลและพร้อมที่จะแสดงออกได้ 
เมื่อต้องการหรือโอกาส เช่น ระดับเชาวน์ปัญญา การคิดค านวณเก่ง การร้องเพลงไพเราะ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การกล้าตัดสินใจ เป็นต้น 
4. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงแนวโน้มที่จะเข้าหาสิ่งเร้าน้ัน ๆ ของ   แต่ละ
บุคคล เช่น การไปชมรายการฟุตบอล แสดงถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอล การไปชมคอนเสิร์ต แสดง
ถึงความสนใจด้านดนตรี เป็นต้น 
5. สุขภาพร่างกายหรือโครงสร้างทางร่างกาย (Physical construction) หมายถึง ลักษณะภายนอก
ของบุคคลที่มองเห็นได้ง่าย เช่น สูง เตี้ย ผอม อ้วน เป็นต้น 
 
 
 ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี 
 ลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีน้ันเป็นที่ปรารถนาของสังคม บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ยอ่ม
เป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และทัศนคติของ
คนโดยทั่วไปเห็นว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้น จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ ง  สถิต วงศ์
สวรรค์ (2551 : 215) ได้สรุปลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี ดังนี ้
1. ท่าทางสง่างามมีลักษณะท่าทางที่ดี มีลักษณะทางร่างกายสง่า กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไว 
2. มีสุขภาพที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. ปรับตัวเ ข้ากับสิ่ งแวดล้อมและสังคมได้ดีในทุกกาลเทศะ เป็นบุคคลที่มีความสามารถ  
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป และเป็นบุคคลที่ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 
4. เป็นคนที่มีเหตุมีผลละเอียดอ่อน สุขุมรอบคอบ 
5. เป็นคนมีความอดทน มีก าลังใจกล้าเผชิญกับอุปสรรคและภาวะคับขัน สามารถที่จะเผชิญ 
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หว่ันไหว 
6. เป็นตัวของตัวเองกล้าตัดสินใจ กล้าคิด  ไม่คอยแต่จะพึ่ งพาผู้ อื่น รู้จักช่วยเหลือตัวเอง 
เมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน กล้าพูดความจริงกล้ายอมรับความจริง ยิ้มได้เมื่อมีภัยมา กล้าเผชิญความ
จริงและเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ 
7. มีความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่เป็นคนข้ีอายเป็นคนที่มีความสามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลัน 
ไม่มีจิตใจเรรวน สิ่งเหล่าน้ีจะท าให้มีลักษณะของความเป็นผู้น าเป็นที่เช่ือถือและไว้วางใจของผู้อื่น 
8. ไม่มองโลกในแง่ร้ายเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ 
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9. ไม่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
10. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
11. มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้และรักความก้าวหน้า 
12. มีความสุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทดี วาจาท่าทางที่แสดงออกมีวาทศิลป์ในการพูด พูดจา
ไพเราะไม่หยาบคาย ให้เกียรติผู้อื่นถือว่าเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น 
13. มีความสงบเสงี่ยมรู้จักอดกลั้น รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ตื่นเต้นไม่หว่ันไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ง่าย
เกินไป มีสติที่ดีและรู้จักบังคับจิตใจตนเอง 
14. มีความร่าเริงสดช่ืนแจ่มใสอยู่เสมอเป็นคนที่มีอารมณ์ดีจิตใจดี ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล  
ทุกระดับใคร ๆ ก็พอใจอยากพบเห็นและคบหาสมาคมด้วย 
15. รู้จักกาลเทศะรู้จักจังหวะเวลาและสถานที่ 
16. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
17. ยิ้มเป็น สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นนิจ 
18. มีประสบการณ์ที่หลากหลายต้องเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต 
 
๓.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (Professional Learning Community PLC) 
ชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พ (Professional Learning Community :  PLC)  หมายถึ ง การรวมตั ว 
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนย้ า  PLC  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ไม่ใช่ หัวเรื่องในการสอน 
วัตถุประสงค์ของ  PLC  
1.  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้ เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพ 
               ของผู้เรียน 
3.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 PLC  ถือว่าทุกคนคือคนเช่ียวชาญในงานน้ัน จึงเรียนรู้ร่วมกันได้ 
ความเชื่อของ PLC 
1.  ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครู มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.  ยอมรับหลักการที่ว่า การเรียนรู้ของครู คือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.  ยอมรับว่า ครูมีความแตกต่างกัน 
4.  ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร   
องค์ประกอบส าคัญของ  PLC  
1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่
คุณภาพผู้เรียน 
2.  ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเ ปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ น าสู่การปฏิบัติ 
และประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้   care   และ Share 
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3. ภาวะผู้น าร่วม  หมายถึง การท าPLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. กัลยาณมิตร หมายถึง  เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน 
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการท างานที่ เปิดโอกาสการท างาน  
ที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีช่ัวโมงพูดคุย 
6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน 
คือ การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
PLC  มีวิธีการท างาน (กระบวนการ) 
1.  ต้องมีการรวมกลุ่ม  และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน เช่น 
 1. 1  จั ด ก ลุ่ ม ค รู ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น 
 
  - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับช้ันเดียวกัน 
  - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงช้ันเดียวกัน 
  - กลุ่มครูตามลักษณะงาน 
 1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม) 
 1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ก าหนดเป็นช่ัวโมงชัดเจนจะดี
มาก 
 1.4 จัดช่ัวโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มข้ึน 
 1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ 
2.  บทบาทของบุคคลในการท า PLC 
 2.1  ผู้อ านวยความสะดว 
  - รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
  - ควบคุมประเด็นการพูดคุย 
  - ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 
 2.2 สมาชิก 
  - เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
  - รับแนวทางไปปฏิบัติและน าผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด 
 2.3 ผู้บันทึก  
  สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook 
3.  กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”หาปัญหาส าคัญที่สุด 
 สิ่งที่ต้องระวัง  คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง  ผลักปัญหาออกจากตัว 
4.  หาสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้นไปที่การสอนของ
ครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น  นักเรียนอ่านไม่ออกเป็นปัญหาส าคัญร่วมกันไม่ใช่
สาเหตุว่าพ่อแม่แยกทาง 
5.  หาแนวทางแก้ไข “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”ที่ส าคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุ 
ของปัญหา แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ท าให้เกิดความส าเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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งานวิจัย หรือแหล่งอื่นๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้นสรุปแนวทางการแก้ปัญหาส าคัญ 1 
เรื่องหรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน 
6.  น าแนวทางที่สรุปเพื่อน าไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการเรยีนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) โดยมีสิ่งที่ต้องท าต่อ คือท าอย่างไร  ท า
เมื่อไร ใช้อย่างไร และตรวจสอบการท างานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างท างานและสรุปผลเมื่อไร 
7.  น าแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามก าหนดการท างาน ต้องน าไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผลจะ
ส าเร็จหรือไม่กต็ามและพร้อมจะน าไปปรบัปรุง  ต้องน าผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานที่อาจน าเสนอ
กันในช่องทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอื่นๆ 
8.  น าผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ถ้าผลการ
ทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็เผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งข้ึน ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ก็ปรับปรุงทดลองใหม่  
 สิ่งส าเร็จ  คือ  นวัตกรรม   
 ที่ส าคัญ คือ การท างานตั้งแต่ข้ันแรกถึงข้ันสุดท้าย ต้องมีการบันทึก (Logbook) ออกแบบเอง 
ง่าย สั้นหนึ่งหน้าก็พอ อาจน าเสนอทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่นๆ   
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แผนภาพท่ี ๑.๒  ภาพตลอดแนวของ PLC 
 
เทคนิค หรือเคล็ดลับ ท่ีจ าเป็นในการเสริมกระบวนการ PLC  
1.  ทักษะการฟัง 
2.  เรื่องเล่าเร้าพลัง 
3.  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
4.  AAR  
5.  ระดับการพัฒนาของนักเรียน 
6.  ICT  
ขั้นตอน “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)” 
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 กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา เป็นแนวทางให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหาและสะท้อน
ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน คือ 
 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
 2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
 3. การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล 
 4. การสะท้อนความคิดเห็น 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  ( ให้คุณครูได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ สาเหตุ 
             ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดข้ึนในห้องเรียน เพื่อก าหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
             ร่วมกันภายในกลุ่ม) 
 1. รายการปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
 2. การแก้ไขปรับปรุงปัญหา (จากผลการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนในข้อที่1กลุ่มของท่านต้องการแก้ไขปรับปรุงปัญหาใดบ้างเพราะเหตุใด) 
ส่วนท่ี 2 การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา (เพื่อให้คุณครูคิดและวางแผนร่วมกันในการก าหนด 
 แนวทางการแก้ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้)  
 1. แนวทาง/กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคือ................ 
 2. ช่ือกิจกรรม................................................................................................................ .............. 
 3.  การออกแบบกิจกรรม/นวัตกรรม / ข้ันตอนในการด า เนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
     โดยใช้  แนวทางที่เลือก............................................................................................................  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ......................................................................... 
ส่วนท่ี 3 การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล  ( เพื่อให้คุณครูบันทึกผลจากการสังเกตและการเก็บ
ร ว บ ร ว ม 
            ข้อมูลในระหว่างที่คุณครูจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้) 
 
 ส่วนท่ี 4 การสะท้อนความคิดเห็น (เพื่อให้คุณครูทุกคนในกลุ่มได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เ ห็ น 
และสะท้อนผลการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา แก้ไข ในครั้งต่อไป) 
1. คุณครูร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน…………………………………… 
2. สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติ………………………………………………………………………………………… 
3. การน าผลที่ได้ไปใช้…………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
๔. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) 
หมายถึง เปนวิธีการพัฒนา บุคลากรโดยการก าหนดกรอบหรือแนวทางที่จะชวยใหบุคลากรบรรลุเปา
หมายในสายอาชีพของตนที่เช่ือมโยง กับความตองการหรือเปาหมายขององคกรและหนวยงาน 
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โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (Weakness) และสรางจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร 
ในองคกรหรือหนวยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือโดยทั่วไปเรียกสั้น ๆ  วา ID PLAN เพื่อเตรียมความพร้อม 
ใหมีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างาน ส าหรับต าแหนงวิทยฐานะ 
ที่สูงข้ึนตอไปในอนาคต หรือตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคกรก าหนด
ข้ึน โดยมีลักษณะทั่วไป ดังตอไปนี ้
 -  เป นกระบวนการพัฒนาและเป นระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) ระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากร  
 - เปนเครื่องมือที่ส าคัญในการเช่ือมโยงความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับ
หรือ สนองตอความตองการในระดับองคกร  
 - เปนแผนพัฒนาบุคลากรที่ถูกจัดท าข้ึนบนพื้นฐานของความสามารถที่คาดหวังของต า
แหนง งาน (Expected Competency) เปรียบเทียบกับความสามารถในการท างานจรงิ ของบุคลากร
ผูนั้น (Actual Competency) เกิดการรับรูอยางชัดเจนถึงชองวาง (Gap) ในการ พัฒนาเปนราย
บุคคล 
 - เปนระบบที่ท าอยางตอเนื่องและเปนข้ันตอน โดยมีการทบทวนตรวจสอบและ
เปลี่ยนแปลงได ้ 
ดังนั้น ID PLAN จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อน ต าแหนงงานหรือการปรับเงนิเดือน และการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ  แกบุคลากร แต ID 
PLAN ถูกใช เปนข้ันตอนหลักที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีสมรรถนะที่สูงข้ึน มิใชถูก
ก าหนดข้ึนเพื่อใหคุณใหโทษ แกบุคลากรแตอยางใด นอกจากนี้ ID PLAN ไมใชแผนที่รับประกันวา
บุคลากรจะมีความกาวหนาในสายอาชีพ หรือจะไดรับการเลื่อนต าแหนงงานตอไปในอนาคต แผนดัง
กลาวควรก าหนดข้ึนโดยบุคลากรที่เปน ผูใตบังคับบัญชากับหัวหนางานที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 
ซึ่ ง จ ะ ต อ ง แ จ ง ถึ ง 
เปาหมาย ความคาดหวัง หรือสมรรถนะที่หัวหนางานตองการ โดยตองเช่ือมโยงความสนใจในอาชีพ 
ของบุคลากรกับความตองการ ขององคกรที่มีความคาดหวังจากบุคลากรผูนั้น  
 
ประโยชนของแผนพัฒนารายบุคคล แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก่ 
 1. ระดับรายบุคคล ใชเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ส าหรับการพัฒนา 
จุดออนและสรางจุดแข็งในการปฏิบัติงานของตนเอง 2-2 คูมือการประเมินตนเองและการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
 2. ระดับหนวยงาน ใชเปนขอมูลใหกับผูบังคับบัญชาและเปนขอมูลประกอบการวางแผน
พัฒนา บุคลากรของหนวยงาน  
 3. ระดับองคกร ใชขอมูลแผนพัฒนารายบุคคลนี้ในการวิเคราะหหาความตองการ 
ในการพัฒนาและ ความจ าเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากขอมูลรายบุคคล อันจะน าไปสู่ 
การปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนา วิธีการพัฒนา และใชพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
และความจ าเปนในการพัฒนาบุคลากรใน แตละต าแหนงสายงานและระดับ อีกทั้งในระยะยาวอาจใช
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เ ป น 
ขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลัก สมรรถนะและมาตรฐานก าหนดต าแหนงใหรองรับกับสภาพการณ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอไป  
แผนการพัฒนาบุคคลรายบุคคล เปนการวางแผนอยางมีระบบ มีการจัดท าบันทึกไว แผนพัฒนา 
บุคลากรนี้จะตองสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแตละบุคคล 
ใหมีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างาน มีความพรอมส าหรับต าแหน
ง วิทยฐานะที่สูงข้ึน ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล  
ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
 1. การประเมินหาชองวางในการพัฒนา (Assess) โดยการทบทวนเปาหมาย บทบาท 
ภารกิจของ องคกร และระบุบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของขาราชการนั้น ๆ ประเมินความรู 
ทักษะ สมรรถนะของ ตนเอง ประเมินหาจุดแข็ง และสิ่งที่ตองการพัฒนา และจัดท ารายละเอียดของ
แผนพัฒนารายบุคคล  
 2.การก าหนดวิธีการเรียนรู/พัฒนา (Acquire) เลือกวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมและ
ด าเนินการ พัฒนาตนเองตามแผนที่จัดท าไวโดยก าหนดวิธีการวัดความส าเร็จ ระบุอุปสรรคและการ
สนับสนุนที่ตองการ  
 3. การปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (Apply) ติดตามประเมินผลการพัฒนา ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และวัดผลพัฒนาการตามวิธีที่ก าหนด โดยเริ่มประยุกตจากสิ่งที่งายไปยาก  
                 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

และมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

หรือสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ 

(Specificational  Competency) ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ 

(Competency Based  Approach) เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ

จ าเป็นของตนเอง และหน่วยงาน 

             ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน   ได้

มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว   โดยเริ่มต้นจากการ

ประเมินสมรรถนะ  การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมี

สมรรถนะตามความต้องการของน่วยงาน  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินการ

พั ฒ น า ต น เ อ ง 

ตามระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  สามารถพัฒนา

สมรรถนะของตนเองเพิ่มข้ึน และส่งผลต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
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ข้ึนอยู่กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือทางการ 

( วิ ช า ก า ร ) 

จะเรียกว่า มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลในทุก ๆ ด้านทั้งด้านความรู้ 

ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ) ที่สูง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันในวงราชการก็

ไ ด้ น า ส ม ร ร ถ น ะ 

เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของบุคคล ซึ่งสมรรถนะโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือสมรรถนะ

หลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)  

กรอบแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  
 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวา 
เพื่อนรวมงานอื่น ๆ ในองคกร กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตอง
มีองคประกอบของทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ (ส านักงาน ก.พ., 2553 : 
2-3) 
องคประกอบของสมรรถนะ ตามหลักแนวคิดของแมคเคิลแลนด ประกอบดวย 5 สวน คือ  
 1. ความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระส าคัญ 
เชน ความรู ดานเครื่องยนต เปนตน  
 2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต องการใหท าไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทาง
คอมพิวเตอร ทักษะ ทางการถายทอดความรูเปนตนทักษะที่เกิดข้ึนไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรู
และสามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเหน็
เกี่ยวกับ ภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน 
 4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เชน 
คนที่นาเช่ือถือและ ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูน า เปนตน  
 5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เปนแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให
บุคคลแสดง พฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความส าเร็จ เปนตน   
ส าหรับระบบราชการพลเรือนไทย สมรรถนะประกอบดวย 2 สวน คือ (ขจรศักดิ์ ศิริสมัย, 2554)  
1. สมรรถนะหลัก  (Core Competency)  คือ คุณลักษณะร วมของข าราชการพลเรือน 
ทุกต าแหนง ทั้งระบบ ก าหนดข้ึนเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอ
บดวยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 
 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
 2) การบริการที่ดี (Service Mind)  
 3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
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 4) จริยธรรม (Integrity)  
 5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)  
2.  สมรรถนะประจ ากลุ มงาน หรื อ สมรรถนะในงาน (Function Competencies) คือ สมรรถนะ 
ที่ตองมี ตองเปนและตองท าในแตละกลุมงานหรือต าแหนงงาน โดยก าหนดเฉพาะส าหรับแตละกลุ
มงาน เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ
ภ า ร กิ จ 
ในหนาที่ ไดดียิ่งข้ึน 2-4 คูมือการประเมินตนเองและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID 
PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมรรถนะของครูถูก
ก าหนดมาตรฐานโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ก าหนดมาตรฐานด
า น ค ว า ม รู ้
ของครูไว 9 มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาไดก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติของครูไว 10 ดาน และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร ทางการศึกษา 
ไดก าหนดสมรรถนะของครูไว  8 ดาน ซึ่งสามารถสังเคราะหมาตรฐานอันเปนสมรรถนะของครู 
ที่พึงประสงคได 12 ดาน ดังนี้(จิติมา วรรณศรี, 2552)  
 ๒.1 สรรถนะดานความรูวิชาเฉพาะ การมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 
 2.๒ สมรรถนะดานการพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเคราะหหลักสูตร จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา น าหลักสูตรไปใชไดบรรลุวัตถุประสงค และสามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
 ๒.๓ สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผู เรียน สามารถวิเคราะหผู เรียน 
ออกแบบและจัดท า แผนการจัดการเรียนรู ไดเหมาะสมกับผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง 
ใหผเูรียนไดฝก คิด วิเคราะห และแกปญหาได  
 ๒.4 สมรรถนะดานการวัดและประเมินผล สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือในการวัด 
และประเมินผล ไดอยางเหมาะสม ตรงตามสภาพจริง สามารถสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู และน าผล การประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
 ๒.๕ สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู รวมทั้งสามารถออกแบบและโครงสรางสื่อในการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๒.6 สมรรถนะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สามารถด าเนินการวิจัยในช้ัน
เรียน วิจัยเพื่อ สรางองคความรู และวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยคิดคน 
ท ด ล อ ง 
และน าผลการวิจัยไป ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 ๒.๗ สมรรถนะดานจิตวิทยาและการจัดการช้ันเรียน มีความเขาใจธรรมชาติผูเรียน 
สามารถวิเคราะห ความแตกตางระหวางบุคคล สามารถจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน จัดท าขอมูล
สารสนเทศประจ าช้ันเรียน สามารถก ากับดูแล แกปญหาพฤติกรรมของผูเรียน และสามารถชวยเหลือ 
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ใ ห ค า แ น ะ น า 
สงเสริมความถนัด เพื่อใหผเูรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ  
 ๒.๘ สมรรถนะดานการใชภาษาและการสื่อสาร สามารถใชทักษะในการฟง พูด อาน 
และเขียน ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ 
และสามารถใช ภาษาตางประเทศเพื่อแสวงหาความรูหรือสื่อสารได  
 ๒.๙ สมรรถนะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา
การจัดการ เรียนรู วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของสถานศึกษา สามารถสังเคราะหหรือจัดท าสิ่งตาง ๆ  
อยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน สามารถสรางสรรค บูรณาการความรู วิธีการสอนหรือ
สรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 ๒.10 สมรรถนะดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง ยอมรับ 
และปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถน านวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนางานและวิชาชีพ 
สามารถเลือกวิธีพัฒนา ตนเองอยางเหมาะสม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงานเปนบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ สามารถใชแหลงเรียนรูที่ หลากหลายเพื่อแสวงหาความรูทางวิชาการอยางสม่ าเสมอ
และเปนผูน าทางวิชาการ  
 ๒.11 สมรรถนะดานการท างานเปนทีม สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่น ใหความรวม
มื อ 
ในการ ปฏิบัติงานรับผิดชอบบทบาทหนาที่ของตน ยอมรับความคิดเห็นผูอื่น ปฏิบัติตนตามบทบาทผู
น าหรือผูตามได อยางเหมาะสม สามารถสรางความสัมพันธและประสานงานกับชุมชน รวมมือกับ
ชุ ม ช น 
ในการด าเนินกิจกรรม ของสถานศึกษาหรือชุมชน และสามารถจัดบริการทางวิชาการแก ชุมชน    
  
๒.12 สมรรถนะด านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรัก  เมตตา 
และปรารถนาดี ตอผู เรียน มีความศรัทธาในวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
มีความอดทนและรับผิดชอบตอหนาที่ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
สมรรถนะของครูดังกลาวเกิดจากการเรียนรูของครูทั้งดานเนื้อหาในภาคทฤษฏีและจากการฝกฝน 
ทักษะ ประสบการณปฏิบัติ ตลอดจนการปลูกฝง อบรมบมเพาะผานการปฏิบัติกิจกรรม  
 
รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล  
 รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล สามารถด าเนินการได 
หลายวิธี แตละ วิธีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละบุคคล และสิ่งที่ตองการพัฒนา โดยเปนการต
กลงกันระหว่างผูบังคับบัญชาและบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชารวมกันก าหนดมีวิธีการ ดังนี้  
( ส า นั ก ง า น 
ศาลยุติธรรม, 2556) 
 1.  การฝกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
  การฝกขณะปฏิบัติงาน ถือเปนหนาที่ความ รับผิดชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ได
รับมอบหมายในหนวยงาน เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เปนการ
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ใหค าแนะน าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัวหรือเปนกลุมเล็กในสถานศึกษา และในชวงการท างานปกต ิ
วิธีการนี้เนนประสิทธิภาพการท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเปนพื้นฐาน ใหแกบุคลากรเขาใจ 
และสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง   
 2. การสอนงาน (Coaching)  
  การสอนงาน ถือเป นหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาหรือผู ที่ ไดรับ
มอบหมายในสถานศึกษา เปนวิธีการใหความรู (Knowledge) สรางเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ 
( Attitude) 
ที่ชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดในระยะยาว โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธ ระหว
า ง 
ผูสอนงานและบุคลากรผูถูกสอนงาน การสอนงานมักเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเล็ก ตองใชเวลา 
ในการพัฒนาอยางตอเนื่อ 
 3. การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
  การเปนพี่เลี้ยง เปนอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล วิธีการนี้ ตองใชความคิด 
ในการวิเคราะห รับฟง และน าเสนอทิศทางที่ถูกตองใหอีกฝาย โดยเนนการมีสวนรวมแกไข ปญหา 
และก าหนดเปาหมายเพื่อใหงานบรรลุผลส าเร็จ เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง พี่
เลี้ยง (Mentor) และผูรับค าแนะน า (Mentee) จากผูมีความรูความช านาญใหกับผูไมมีประสบการณ 
หรือ มีประสบการณไมมากนัก ลักษณะส าคัญของการเปนพี่เลี้ยง คือ ผูเปนพี่เลี้ยงอาจเปนบุคคลอื่น
ไดไมจ าเปนตองเปน ผูบังคับบัญชาหรอืหวัหนาโดยตรง ท าหนาที่สนับสนุน ใหก าลังใจ ชวยเหลือ สอน
งาน และใหค าปรึกษาแนะน า ดูแลทั้งการท างาน การวางแผนเปาหมายในอาชีพใหกับบุคลากรเพื่อให
ผรูับค าแนะน ามีความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน รวมถึงการใชชีวิตสวนตัวที่เหมาะสม  
 4. การใหค าปรึกษาแนะน า (Consulting)  
  การใหค าปรึกษาแนะน า เปนวิธีการพัฒนาบุคคลอีก รูปแบบหนึ่งที่มักใชในการแก
ไ ข 
ปญหาที่เกิดข้ึนกับบุคลากร ดวยวิธีวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน ซึ่งผูบังคับบัญชาก าหนด
แนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมร่วมกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหบุคลากร มีแนวทางแกไขปญหา 
ที่เกิดข้ึนกับตนเองไดผูใหค าปรึกษาแนะน ามักเปนผูบังคับบัญชาภายในหนวยงาน หรืออาจเปน 
ผเูช่ียวชาญที่มีความรูประสบการณ และความช านาญเปนพิเศษ 
 5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
  การใหปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น การหมุนเวียนงาน เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร ถือเปนวิธีการที่กอใหเกิดทักษะการท างานที่หลากหลาย 
 (Multi – Skill)  ที่เนนการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง มากกวาการ
เลื่อนต าแหนงงานที่สูงข้ึน การหมุนเวียนงานเกิดไดทั้งการเปลี่ยนต าแหนงงานและการเปลี่ยน หนวย
ง า น 
โดยการใหปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น ภายใตระยะเวลาที่ก าหนด 
 6. การเขารวมประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)  
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  การเขารวมประชุม / สัมมนา เปนวิธีการ พัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เนนการ
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และประสบการณ และทักษะในการแกไขปญหา 
และการตัดสินใจ สามารถน าแนวคิดที่ไดรับจาก การประชุมสัมมนามาปรับใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน เปนการมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ใหบุคลากรไดเขารวมในการประชุม / สัมมนา 
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน   
 7. การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit)  
  การดูงานนอกสถานที่ เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบ หนึ่งเนนดูงานที่มี
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือลักษะงานที่ตองท างานรวมกัน เพื่อใหบุคลากรได เรียนรู
เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง 
และเห็นประสบการณใหม รูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) สามารถน า
แ น ว คิ ด 
ที่ไดรับจากการดูงานมาประยุกต ใชปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและพัฒนา ขีด
ความสามารถของตน   
 8. การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ (Counterpart)  
  การฝกงานกับผูเช่ียวชาญ เปนวิธีการพัฒนาบุคลากร แบบหนึ่งที่เนนใหความรู 
ความเช่ียวชาญเจาะลึกเฉพาะดาน โดยใหฝกงานและท างานรวมงานกับผเูช่ียวชาญ ที่ไดรับมอบหมาย 
อาจเปนผูเช่ียวชาญในวิชาชีพที่ท างานอยู หรือเปนผูเช่ียวชาญในทักษะหลายดานซึ่งรวมถึง ผูบริหารด
วยทั้งนี้มีวิธีการภายหลังจากการฝกงานกับผูเช่ียวชาญในการติดตามตรวจสอบความรูของบุคลากร เช
น 
การมอบหมายใหบุคลากรจัดท ารายงาน หรือมอบหมายงานใหภายหลังจากการฝกงาน เปนตน 
เพื่อให บุคลากรไดเขาใจในสิ่งที่เรียนรูมากยิ่งข้ึน  
 9. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
  การมอบหมายงาน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนา บุคลากรและเปนที่นิยม 
โดยเนนการกระจายงานในหนาที่ และมอบอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขต ที่ก าหนดใหผูอื่นไป
ปฏิบัติ ซึ่งหากสังเกตจากผูบริหารระดับหัวหนาที่มีความมานะทุมเทท างานทุกอยางที่ ขวางหนา แม
กระทั่งงานของลูกนองก็ตาม อาจมีผู บริหารตั้งค าถามวาแลวจะท าอยางไร เมื่องานในความ 
รั บ ผิ ด ช อ บ มี ม า ก 
และตองจัดล าดับความส าคัญซึ่งการมอบหมายกระจายอ านาจตองมีความไววางใจเปนสวนส าคัญ 
ดังนั้นการมอบหมายงาน นอกจากเปนการพัฒนาบุคลากรแลวยังชวยแกปญหางานผูบริหารให
บรรเทาเบาบางลงได้ 
  
    10. การติดตามหัวหนา (Work Shadow)  
  การติดตามหัวหนา เปนอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร คนเกง ใหไดมีโอกาส
ติ ด ต า ม 
ผูบริหารระหวางปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูผานการติดตาม / สังเกตพฤติกรรม 
การท างานจากแมแบบที่เปนหัวหนาในฐานะผูเช่ียวชาญนั้น เปนเทคนิคการสรางและท าตาม แมแบบ 
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 (Role Model) ที่เนนกิจกรรมการเรียนรูระยะสั้นโดยไมตองลงทุนมากนักเพียงแคอาศัยแมแบบที่ดี  
ที่สามารถแสดงตัวอยางใหบุคลากรผูติดตามรับรู และเลียนแบบไดในระยะเวลาการท างานปกติ ใชใน  
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยเนนใหเห็นสภาพแวดลอม ทักษะที่จ าเปน ขอบเขตงาน 
ที่รับผิดชอบ  
 
 11. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning)  
  การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรของ องคกรที่เนนใหบุคลากร 
มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไมจ าเปนตองใชชวงเวลาในการ ปฏิบัติงานเท
าน้ัน บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ ที่ตอง
ก า ร ไ ด 
ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู และพัฒนาตนเองอยู เสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากร 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการท างานสูง    
 12. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน (In-House Instructor)  
  การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชในการพัฒนาบุคลากร เนื่องด
วยการเปนวิทยากรไดนั้นตองมีความรู ทักษะ ความช านาญ รวมทั้งประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
และพรอมที่จะถายทอดใหกับบุคคลตาง ๆ ได ผูบังคับบัญชาสามารถ มอบหมายใหบุคลากร 
ที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับการท างาน ท าหนาที่เปนวิ
ทยากรภายในถายทอดความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูอยาง เป
น ร ะ บ บ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและทัศนคติใหกับบุคลากร    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 
รายวิชาที่ ๑.๓ การบรกิารทีด่ ี

 
     การบริการ  คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 
การบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ 
ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือหรือ  การด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี
ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
แก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ 
จากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมาย แนวคิด  
  การบริการ  คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการ
ที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี    
แก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ 
จากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับ
ความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลัง
ความส า เร็จของทุกงาน มักจะมี งานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ ว่าจะเป็น 
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการสร้างความประทับใจ 
 1.  การให้ความสนใจ คือ การต้อนรับอย่างอบอุ่น การให้เกียรติผู้รับบริการ (นักเรียน, 
ผู้ปกครอง,  ผู้มาติดต่อราชการ) มีความส าคัญ  
 2.  การให้ความใส่ใจ คือ การเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่แสดงออก 
อย่างเหนื่อยหน่ายเย็นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนส าเร็จ 
 3. การบริการอย่างตั้งใจ คือ การมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ การจัดบริการให้ตรงเวลา 
แล ะบ ริ ก า ร ให้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ( นั ก เ รี ย น ,  ผู้ ป กคร อ ง ,  ผู้ ม า ติ ด ต่ อ ร าชก า ร ) รู้ สึ ก คุ้ ม ค่ า 
 4.  การบริการอย่างเต็มใจ คือ การสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง,   
ผู้มาติดต่อราชการ) ว่าจะเป็นบริการที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องให้ความร่วมมือในการตอบสนอง
ความต้องการ 



๕๒ 

 
 5.  การบริการอย่ า งจริ ง ใจ คือ การแสดงออกถึงบริก ารที่ น่ า เ ช่ือ ถือ  เ ช่ือ ใจได้ 
มีความรับผิดชอบในงานบริการ และให้บริการอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม 
 6.  การบริการอย่างเข้าใจ คือ มีความรู้ในการให้บริการอย่างแท้จริง มุ่งถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพสูงและต้องให้บริการอย่างถูกต้อง 
 7.  การบริการอย่างรู้ใจ คือ ต้องสนองความต้องการของผู้รับบริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง,  
ผู้มาติดต่อราชการ) ได้ถูกต้องและด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
 8.  การบริการอย่างมีน้ าใจ คือ การให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทร ให้ผู้รับบริการ 
(นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) ได้รับค าแนะน าอย่างถูกต้องเพื่อประกันไม่ให้เกิด 
ความยุ่งยากเสียหายและให้ผู้รับบริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) ได้รับประโยชน ์
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างครบถ้วน 
 
ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 1.  มีความรักในงานบริการ 
 2.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
 3.  มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องาน 
 4.  มีความสามารถควบคุมตนเองได้ 
 5.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6.  มีความมานะพยายามจะท าแต่สิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ 
 7.  มีจิตใจมั่นคงไม่รวนเร 
 8.  มีความมุ่งมั่น เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 9.  มีความช่างสังเกต 
 10.  มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ 
 11.  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไข 
 12.  มีการพิจารณาใคร่ครวญ 
 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง เป็นการท าให้คนต่าง ๆ เขานึกถึงตัวเราว่าเป็นคนดี
อย่างไร ในความคิดค านึงของเขา เราอาจไม่สามารถท าให้คนทุกคนเห็นว่า เราเป็นคนดี คนเก่ง     
และวิเศษเลิศล้นไปทุกสิ่ ง  เราจะต้องเลือกสร้างภาพที่ เป็นไปไ ด้และเหมาะสมแก่ตัว เรา 
โดยพิจารณาเลือกภาพลักษณ์ในทางที่ดีดังต่อไปนี้ 
 1.  บุคลิกดี มีเสน่ห์ ท างานเก่ง 
 2.  รับผิดชอบ ติดตามงานดี 
 3.  ขยันอดทน ท างานไม่ผิดพลาด 
 4.  สุภาพ เรียบร้อย พูดน้อยใจเย็น 
 5.  คล่องแคล่ว ว่องไว ไว้ใจได้ 
 6.  ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย 
 7.  เก่ง ฉลาด รับผิดชอบสูง 
 8.  โอบอ้อม อารี มีน้ าใจ 



๕๓ 

 
 9.  ละเอียด รอบคอบ ชอบช่วยเหลือ 
 10.  ซื่อสัตย์สุจริต เก็บความลับดี มีความจริงใจ 
 11.  เรียบง่าย นิสัยดี มีมารยาท 
 12.  เป็นผู้ใหญ่น่าเช่ือถือ 
 13.  เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ อัธยาศัยดี 
 14.  รับผิดชอบ เอาใจใส่ สนใจงาน 
 15.  อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการดี 
 
องค์ประกอบในการให้บริการ 

๑. การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องท าทุกครั้งไม่ใช่ท าเฉพาะการบริการครั้งแรก
เท่านั้น 

๒. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของผู้รับบริการไม่ใช่วัดจากความพอใจ 
ของผู้ให้บริการ 

๓. การบริการที่คุณภาพเกิดข้ึนจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลงมือกระท า
อย่างจริงจังและจริงใจ 

๔. การบริการที่มี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 
๕. การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
๖. ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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๕๔ 

 
รายวิชาที่ ๑.๔ ภาวะผู้น าคร ู

 
1. ความส าคัญของภาวะผู้น าคร ู

ผู้น า คือบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย อาจโดยการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับ  
ของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจ ชักน า หรือช้ีน าให้สมาชิกของกลุ่ม
รวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ 

ภาวะผู้น า  หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ผู้น าใช้รูปแบบของอิทธิพลระหว่างผู้น าและสมาชิก
ในกลุ่ม หรือใช้อิทธิพลของต าแหน่งให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ของกลุ่ม ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

กระบวนการส าคัญที่ผู้น าใช้ ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเกลี้ยกล่อมจูงใจ 
กระบวนการติดต่อสื่อสาร  กระบวนการใช้อ านาจ อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม  กระบวนการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม และระหว่างผู้ตามด้วยกันเอง   และกระบวนการประสาน
สัมพันธ์บทบาทต่าง ๆ ในกลุ่ม ตลอดจนการควบคุมช้ีน า กิจกรรมของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

ความหมายของภาวะผู้น าของครู 
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภาวะของผู้น าของครู ยังขาดการให้ค าจ ากัดความที่ชัดเจน การให้

ค าจ ากัดความมีหลายแง่มุม และเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ยอร์ค-บาร์ และดุ๊กค์ ( York-Barr and 
Duke ,2004:260) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของครู และสรุปความหมายของภาวะผู้น า
ของครูที่พบในงานวิจัยไว้ดังนี้ 

1.  ภาวะผู้น าของครูในแง่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการเรียน 
การสอน ใช้บทบาทของผู้น าเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางครู และครูผู้น าเพื่อให้เกิด 
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยมุ่งเน้นที่ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.  ภาวะผู้น าของครูในแง่ของการใช้พฤติกรรมผู้น า  คือ การที่ครูผู้น าใช้พฤติกรรมครูผู้น า 
ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 4 ลักษณะ ได้แก่ 

 2.1 ภาวะผู้น าแบบมีส่ วนร่วม ครูผู้ น า ให้ความส า คัญกับการปรึกษาห ารื อ 
กับผู้ร่วมงาน ใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 

 2.2 ภาวะผู้น าแบบมุ่งคุณภาพขององค์การ ครูผู้น าให้ความส าเร็จกับการพัฒนาองค์การ
ด้วยการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย แสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เน้นความเป็นเลิศ แสดง
ความเช่ือมั่น ว่าผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้ 

 2.3 ภาวะผู้น าตามภารกิจที่ปฏิบัติ ครูผู้น าใช้พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับลักษณะ  
ของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม 

 2.4 ภาวะผู้น าแบบใช้บทบาทคู่ขนาน ครูผู้น าให้ความส าคัญกับกระบวนการในการสรา้ง
ความผูกพันให้ฝ่ายบริหารเข้ามาปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อเป้าหมายสร้างศักยภาพให้กับโรงเรียน  
ด้วยการสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและการสื่อสารแบบเปิด 

ความส าคัญของภาวะผู้น า 
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๕๕ 

 
การพัฒนาครูให้เป็นครูผู้น า และใช้ภาวะผู้น าเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ในโรงเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ส าคัญ 4 ประการ 
1.  การเปิดโอกาสให้ครูผู้น าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารไม่สามารถ

บริหารและจัดการการศึกษาโดยล าพัง  ต้องได้รับความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ  
จากทุกฝ่ าย โดยครูผู้ น า เป็นปัจจัย เกื้อหนุนให้ เกิดทีมผู้สอนที่ มีความผูกพัน และเต็มใจ 
ในการปฏิบัติการสอนแบบมืออาชีพ และเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและส่งเสริมครูคนอื่น  ครูผู้น า
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการน าวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ 

2.  การเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาครูที่เน้นให้ครูผู้น า
ซึ่งเช่ียวชาญด้านการสอนให้ค าช้ีน าและให้ค าปรึกษาครูคนอื่น   ตลอดจนร่วมคิดร่วมปฏิบัติภารกิจ
แบบกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้น าและครู  ช่วยสลายบรรยากาศและวิธีการท างาน แบบต่างคนต่างอยู่
ของครูและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกัน เพื่อไปสู่ความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศ
ด้านการสอน 

3.  การประกาศเกียรติคุณ การสร้างโอกาสของความก้าวหน้าในวิชาชีพและรางวัลส าหรบัครู
ที่มีภาวะผู้น า ครูผู้น าเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทางการสอนให้
ครูคนอื่น จึงท าให้ความรู้และประสบการณ์ของครูผู้น าลึกซึ้ง และน าไปปฏิบัติได้จริง  จนเป็นที่
ประจักษ์  จึงเป็นไปได้ที่ครูผู้น าจะมีโอกาสได้รบัการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ  และเป็นสิ่งกระตุ้นใหค้รู
คนอื่นเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาภาวะผู้น าของตน  ท าให้วงการวิชาชีพครูมีครูที่มีความสามารถ 
มีความเช่ียวชาญด้านการสอนเพิ่มข้ึน  ครูเหล่านี้ จะเป็นก าลังส าคัญส าหรับการพัฒนาวิชาชีพครู
ต่อไป 

4. การเป็นตัวแบบส าหรับครูผู้น าแบบประชาธิปไตย ให้กับผู้เรียน  ถ้าโรงเรียนใช้ภาวะผู้น า
ของครูเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการศึกษา ย่อมท าให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นตัวแบบของสังคม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบบเปิด เพื่อการปฏิบัติภารกิจ  
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

บทบาทครูผู้น า 
การประสานงานและการจัดการ 
 1. ประสานงานตามภารกิจประจ าวัน และประสานงานในหตุการณ์พิเศษ 
 2. มีส่วนร่วมในการประชุมและการท างานเชิงบริหาร 
 3. ก ากับตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการท างาน และการจัดการกับความขัดแย้ง 
งานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 
 1. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2. เลือกและพัฒนาหลักสูตร 
งานพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพื่อนร่วมงาน 
 1. เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับครูคนอื่น 
 2. เป็นผู้น าในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 3. ให้เวลากับการประชุมกลุ่มย่อมกับเพื่อนครูในการแนะน าและสอนงาน 
 4. เป็นตัวแบบและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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๕๖ 

 
การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาโรงเรียน 
 1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายของโรงเรียน 
 2. อ านวยความสะดวกให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในหมู่ครูภายใต้กระบวนการบริหาร

จัดการของโรงเรียน 
 3. ท างานกับเพื่อนครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาในทางที่ดีกว่าเดิม 
 4. มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 5. เผชิญอุปสรรคและชักชวนให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาภายใต้

วัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์การ 
การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
 1. สร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครองและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
 2. สร้างพันธกิจกับธุรกิจชุมชน 
 3. ท างานกับชุมชนและองค์การชุมชน 
การส่งเสริมวิชาชีพครู 
 1. มีส่วนร่วมกับองค์การวิชาชีพ 
 2. มีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน 
การมีส่วนร่วมกับสถานบันผลิตครู 
 1. สร้างพันธกิจกับสถานบันผลิตครูเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครู 

 
คุณลักษณะของครูผู้น าในฐานะครู 
1. การมีประสบการณ์ตรงในวิชาที่สอน มีทักษะการสอนที่ดีเยี่ยม 
2. การมีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้หลักสูตรและเนื้อหา 

ในวิชาที่สอน 
3. การบ่มเพาะบุคลิกภาพความเป็นครู 
4. การมีหลักปรัชญาการศึกษาที่แจ่มชัดของตน 
5. การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ เป็นนักพัฒนานวัตกรรม ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าท า  เรียนรู้ตลอด

ชีวิตและศรัทธาในอาชีพครู 
6. การมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
7. การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานในความสามารถ 
8. การใส่ใจต่อความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น 
9. การมีความคิดที่ยืดหยุ่นและใจกว้าง 
10. การมีความมุ่งมั่น  การมีความสามารถในการจัดการกับภาระงาน  มีทักษะในการบรหิาร

จัดการ 
 

คุณลักษณะของครูผู้น าในบทบาทของผู้น า 
1. การสร้างความเช่ือถือ การช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน  การสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคง

กับเพื่อนร่วมงาน 



๕๗ 

 
2.  ก ารท า ง านแบบทีมกั ลยาณมิ ตร  การมี อิ ท ธิพลต่อ วัฒนธรรมของโร ง เรียน 

โดยผ่านสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. การมีสมรรถภาพในการสื่อสารและทักษะในการฟัง 
4. การมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง สามารถท าให้เกิดการเจรจ า 

 และเกิดการปรองดอง 
5. การด าเนินการแบบเป็นระบบมีขั้นตอนการท างาน 
6. การมีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
7. การมีความสามารถในการประเมิน ตีความ จัดอันดับความส าคัญ 
8. การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานส าคัญของโรงเรียน 
9. การมีความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจโดยผู้บริหาร

และครู 
 

"ภาวะผู้น าของครู"(Teacher Leadership)  
"ภาวะผู้น าของครู" หมายถึง ครูที่มีการครองตน ครองคน ครองงานเป็นแบบอย่างที่ดี  

และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าว จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ 
ร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีความสุข โดยมีภาวะผู้น า (LEADERSHIP) ดังนี้ 
 1. Learner คือ เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

2. Example คือ ครองตนเป็นแบบอย่างได ้มีเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในชีวิต เช่ือถือ
ได้และได้รับการยอมรับนับถือ 

3. Attempt คือ มีความเพียรพยายามที่จะสร้างและพัฒนาคนตามวิถีชีวิตที่ ถูกทาง  
ตามวิถีวัฒนธรรมที่ดี มุ่งมั่นสร้างสังคมให้น่าอยู่ 
 4. Drive คือ มีแรงขับ จุดประกาย ใจเบิกบาน ในแนวทางวิถีชีวิตที่บริสุทธ์ิ มีวิธีการคิด 
ที่ถูกต้อง มีจินตนาการ ไปสู่จุดหมายที่ชัดเจน 
 5. Expert คือ มีความช านาญมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถเช่ือมต่อมีความสุขที่ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์เพื่อศิษย์ได้ 

6. Responsibility คือ มีความรับผิดชอบการเรียนการสอน อยากเห็นรอยยิ้มในความส าเร็จ
ของลูกศิษย์ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ต่อส่วนตน ครอบครัว หน่วยงาน 
ชุมชนและสังคม 
 7.  Self-confidence คือ มีความเ ช่ือมั่นในวิชาชีพครู  มีความมั่นใจในการถ่ายทอด 
วิชาความรู้และประสบการณ์ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

8.  Human relation คือ มีมนุษยสัมพัน ธ์ มีทัศนะที่ ก ว้างไกล  เ ข้าใจตนและผู้ อื่ น 
ให้ความร่วมมือในการท างานกับคนอื่น ๆ 
 9. Intelligence คือ มีปัญญา ฉลาด สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ 
 10. Personality คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้น า ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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จากที่กล่าวมาพอสรุปถึงคุณลักษณะที่ดีของภาวะผู้น าครูจักต้องมีอดุมการณ์ของความเป็นคร ู

ที่อยู่ในจิตส านึก มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดถือในจิตใจและการปฏิบัติตน ให้เป็นบุคคลที่สามารถครอง
ตน ครองคน และครองงาน ที่เป็นแบบอย่างให้สังคมที่มีความคาดหวังจากครู ครูต้องมีวิญญาณ 
ของความเป็นครูอย่างแท้จริง อันจะน ามาสู่การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน 
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในหน้าที่ของครูที่ดี และเป็นครูของสังคมที่คาดหวังต่อไป 
  2. ความเป็นครู 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถ 
อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง  
กับการ เปลี่ยนแปลง ในทุก ๆ ด้าน และบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าว 
ก็คือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิด 
ในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในเชิงวิชาการน าไปสู่การมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ ที่ดีข้ึน รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ จึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู 
 ค าว่า ครู หรือ คุรุ ในภาษาไทย มาจากค าว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ ซึ่งแปลว่า เป็นผู้ที่หนัก 
ในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการท าหน้าที่ยกย่อง เชิดชูศิษย์ของตนเอง 
จากผู้ที่ไม่รู้ ให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ที่ไม่มีความสามารถให้มีความสามารถ ผู้ที่ไม่มีความคิดให้มีความคิด  
ผู้ที่มีความประพฤติ ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสม และจากผู้ที่ ไม่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ที่พึงปรารถนา 
ซึ่งตามนัยของความเป็นครู ในภาษาไทยจึงเป็นผู้ที่ต้อง ท างานหนักจริง ๆ ส่วนในภาษาอังกฤษ 
มาจากค าว่า TEACHER ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
  T- Teach  
  E– Example  
  A–Ability  
  C- Characteristic  
  H– Health   
  E- Enthusiasm   
  R - Responsibility 
 

1. TEACH (การสอน) 
 คุณลักษณะประการแรกของความเป็นครูก็คือ ต้องสอนได้ สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด 

กระบวน การเรียนรู้ ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี โดยการ : 
 1.๑ ฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดี 
 ๑.๒ สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
 ๑.๓ สอนศิลปวิทยาให้หมดสิ้น 
 ๑.๔ ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ 
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 ๑.๕ สร้างเครื่องคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะด าเนินชีวิต 
ต่อ ไปด้วยดี) 
 ๑.๖ ต้องสอนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิด และสร้างสรรค์  
 อย่างไรก็ตามการสอนของครูแต่ละคนน้ันข้ึนกับทักษะและลักษณะของตนเอง (Teaching 
skilland style) เป็นการน าเทคนิควิธีและทักษะหลาย ๆ ด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคล้องกนั 
จึงต้องใช้ เทคนิคและทักษะหลายด้านร่วมกับประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และต้องมุ่ง
จัดสรรการเรียนรู้นั้น ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณธรรมในสังคม บทบาทการสอนของครู  จึงต้อง
ด าเนินการ โดย 
  1) สอนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการเตรียม 
การสอน อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ตั้งแต่การท า Course Syllabus แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผน 
การสอนรายช่ัวโมง การด าเนินการสอน และการประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนา และสร้างผลงาน 
ทางวิชาการอยู่เสมอ 
  2) สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม 
  3) สอนให้เจริญเติบโต มีความคิด มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตามแผนที่ได้ ก าหนด หรือเตรียมการไว้เป็นอย่างดี 

2. EXAMPLE (เป็นตัวอย่าง) 
 ผู้เรียนโดยทั่วไปนั้นจะ “เรียน” และ “เลียน” จากตัวครู การท าตัวเป็นต้นแบบ 
หรือแบบอย่าง จึงเป็น สิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉย ๆ เพราะการแสดงต้นแบบให้เห็น 
ด้วย สายตานั้น เป็นภาพที่มองเห็น ชัดเจน และง่ายต่อการลอกเลียนยิ่งกว่าการรับฟัง  และบอกเล่า 
อย่างปกติ ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเป็นอะไร จงพยายามแสดงออก เช่นนั้นทั้งในการด าเนินชีวิต 
และในการสนทนา การวางตัวของครูเป็นตัวอย่าง หรือเยี่ยงอย่างให้แก่ผู้เรียนได้มาก แม้ว่าผู้เรียน 
จะมีความคิด ความอ่านของตนเองที่ไม่ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ ทุกประการเหมือนเด็กเล็ก แต่ครู  
ก็คือ ครู ที่ผู้เรียน พิจารณาว่ามีความหมายส าคัญอยู่มาก โดยเขาจะสนใจ และเฝ้าสังเกตนับ  ตั้งแต่
การแต่งกาย ไปจนถึง การประพฤติปฏิบัติ จะเป็นประสบการณ์ให้เขาได้พิจารณา นอกจากนี้  
การรู้ตัวเองของครู การแนะน าให้ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสม ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครู (ตัวเรา)  
ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วย 

3. ABILITY (ความสามารถ) 
 ค าว่า “ความสามารถ” หมายถึง ก าลังที่มีจริงในการแสดงหรือในการกระท าอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่าก าลังนั้น  จะได้มา
จากการฝึกฝนอบรม หรือไม่ก็ตาม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความสามารถทั่วไป (general 
ability) และความสามารถพิเศษ (specific ability) นอกจากนั้นครูจะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ใหม่หรือ นวัตกรรมทางการศึกษา ( innovation in teaching) เพื่อจะช่วยปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ หรือการเรียน การสอนให้ดีย่ิงข้ึนไป การเรียนการสอน ก็เช่นเดียวกับการวินิจฉัย 
การรักษาโรคทางการแพทย์ หรือจะสมมติเป็นการปรุงอาหารในครัว ที่จะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่
เพื่อให้ได้อาหารอร่อยที่สุดก็ได้ ดังนั้น ครูจึงต้องประเมินตัวเอง ประเมินการสอน และปรับปรุง
ข้อบกพร่องของสิ่งที่ตนสอนไปเสมอ (diagnosis and treatment of course defects) เพื่อให้ผล
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การสอนดีที่สุด นอกจากครู จะต้องเข้าใจบทบาทความเป็นครูของตนเองแล้ว ( teacher’s role) 
ครูควรจะมี ความสามารถดังนี้ 
 

- จิตวิทยาการเรียนรู้ (psychology of learning) 
  - การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสอนอย่างชัดเจน (specific of objectives) 
  - การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (learning activities) 
  - การน าโสตทัศนูปกรณ์มาช่วยสอน (the application of audiovisual aids) 
  - การจัดท าแผนการสอน (course syllabus and lesson planning) 
  - การประเมินการเรียนการสอน (assessment) 

4. CHARACTERISTIC (คุณสมบัติ) 
 ความหมายที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง คุณภาพ หรือคุณสมบัติที่สังเกต ได้ชัดเจน ในตัว
บุคคล ท าให้ทราบ ได้ว่าบุคคลนั้นแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ในความหมายเฉพาะ อุปนิสัย หมายถึง 
ผลรวมของ นิสัยต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่ หรือผลรวมของลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุ คคล 
ตามความเข้าใจของ คนทั่วไป  
 ค าว่าอุปนิสัยนี้ แฝงความหมายของคุณธรรมจรรยาในตัวด้วย เช่น เราพูดว่าเขาผู้นั้น  
มี อุปนิสัยดี เป็นต้น ในคุณสมบัติของความเป็นครู สิ่งส าคัญ คือ ครูจะต้องมีเจตคติที่ดี ต่อผู้เรียน 
ต่อวิชาที่สอน และต่องานที่ท า 

5. HEALTH (สุขภาพดี) 
 การมีสุขภาพดี หมายถึง การไม่มีโรค รวมถึงมีสภาพทางร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง พอที่จะด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้ที่เป็นครูนั้น ต้องท างานหนัก ดังนั้น สุขภาพ 
ทางด้านร่างกาย จึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่ที่ส าคัญกว่าคือสุขภาพจิต คงเคยได้ยินค าว่า “จิตเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว” ดังนั้น ครู จึงจ าเป็นต้อง มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย จิตดีนั้น  ไม่เพียงแต่ไม่เป็นโรคจิต 
โรคประสาท เท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มี สมรรถภาพ มีการงานและมีชีวิตที่เป็นสุขท าประโยชน์  ต่อสังคม 
ด้วยความพอใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อบุคคลที่เราอยู่ร่วมและต่อสังคม 
ที่เราเกี่ยวข้องโดยไม่ก่อความเดือดร้อน ให้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 6. ENTHUSIASM (ความกระตือรือร้น) 

 ความกระตือรือร้นของครูนั้น อาจจะเป็นการใฝ่หาความรู้ใส่ตนเพราะจะต้องถือว่า  
การใฝ่หาความรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการพัฒนาตน 
(learning to teach is a process of self-development) การเพิ่มพูนความรู้มีหลายรูปแบบ เช่น 
การประชุมสัมมนา การอบรมระยะสั้น เป็นต้น จะท าให้ครูที่ขาดความรู้ในเรื่องที่ตนสอนได้ มีความรู้
เพิ่มเติมและท าให้มีความมั่นใจในการสอนมากข้ึน ความกระตือรือร้นของครูนั้น  ไม่ใช่มุ่งเน้น 
เฉพาะการพัฒนาตัวครูเท่านั้น แต่จะต้องมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาการเรียน การสอนด้วย 

7. RESPONSIBILITY (ความรับผิดชอบ) 
 ครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี รวมทั้ง
ยอมรับ ผลแห่ง การกระท าน้ัน ๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 
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 ลักษณะของครูมืออาชีพ หมายถึง เครื่องหมายที่ ช้ีให้เห็นความเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
หรือคุณลักษณะที่ดีของครูอันเป็นที่ต้องการของสังคม ที่ครูต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ 
เสียสละ หมั่นเพียร ศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคน  
เป็นก าลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพื่อให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
รักความยุติธรรมยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ ยึดมั่น  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง  

อุดมการณ์ของครู  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโส 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีข้อความที่เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี 3 ประการ คือ “ความเป็นครูนั้น
ประกอบข้ึนด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ ปัญญา คือ ความรู้ที่ดีประกอบด้วย 
หลักวิชาอันถูกต้อง ที่แน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตลอดจนกิจที่จะท า ค าที่จะพูดทุกอย่างได้โดยถูกต้อง ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งได้แก่ ความดี คือ 
ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้าอีกอย่างหนึ่ง 
ได้แก่ ความสามารถ ที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล  
ความเป็นครูมีอยู่แล้ว ย่อมฉาย ออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย..ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัว
นอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุ 
ถึงความดีของความเจริญไปด้วย” (กรมวิชาการ.2540 : 88) 

ครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก 
บัณฑิตจะมีความคิดที่ดีมีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เ ชิงวิชาชีพ ซึ่ งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน 
และบุคลิกภาพของครูย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังค ากล่าวของ  

ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ท่ี สอนมา” สิ่งแรกที่ครู
ต้องพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดข้ึน ซึ่งความเป็นจริงนั้น “คุณธรรม” คือ ธรรม
ส าหรับครู เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านทราบได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ 
ครุธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับการประกอบอาชีพครูแต่ครูที่ขาด ครุธรรม จะเปรียบเสมือนเรือ 
ที่ขาดหางเสือ ดังนั้นการจะพาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  
อย่างแน่นอน 

ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ ผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว 
ครุธรรมจึงเป็น “หน้าท่ีของครู ก็คือการอบรม สั่งสอนศิษย์” แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครู 
แต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสืออย่างเดียว 
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แต่ต้องสอนคนให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยการที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรี 
และเต็มความภาคภูมิได้นั้น ครูจ าเป็นต้องมีหลักยึดเพื่อน าตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติ 
ของอาชีพ นั่นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์ครู มีหลักการที่จะยึดไว้ประจ าใจทุกขณะ 
ที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ คือ เต็มรู้ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เต็มพลัง 

1.1  เตม็รู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ ด้วยความรู้ 3 ประการคือ 
 1.1.1 ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูจะต้องแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

และเหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู้นั้น 
 1.1.2 ความรู้ทางโลก นอกเหนือจากต าราวิชาการครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น 

ๆ ให้บริบูรณ์โดยเฉพาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม 
 1.1.3 ความรู้เรื่องธรรมะ ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะ 

มาเป็นอุทาหรณ์ ส าหรับสั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลส าเร็จด้านการศึกษาเล่าเรียน
ได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะอย่างอธิบาท 4 คือ (1) พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน (2) 
มีความเพียรที่จะเรียนไม่ย่อท้อ (3) เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน (4) หมั่นทบทวนอยู่เสมอ 
เป็นต้น 

1.2 เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นและเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกดิ
จากใจทั้งนั้น” คนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์ต้องสร้างใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมีใจเป็นครู การท าใจ 
ให้เต็มมีความหมาย  2 ประการ คือ 

 1.2.1 ใจครู การท าใจให้เต็มบริบูรณ์ต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (1) 
รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีเกียรติ มีกุศล ได้ความภูมิใจ แสวงหาวิธีสอน
ที่ดีเพื่อศิษย ์(2) รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ทุกคนมีความสุข และเสียสละเพื่อศิษย์ได้ 

 1.2.2 ใจสูง ครูควรพยายามท าให้ใจสูงส่ง มีจิตใจที่ดีงามมีข้อที่ลองถามตัวเองได้ เช่น 
(1)ท างานอยู่ที่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า (2) ท่านมักจะคิด
ว่าเพื่อน ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า (3) ท าไมท่าน ก็ท าดี แต่เจ้านายไม่เห็น (4) 
ท าไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว (5) ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น 
(6) ท าไมที่ท างานของท่านจึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด ดังนั้น การท าจิตใจให้สูง ก็คือ  
การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่จะสร้างสรรค์ให้โลกมีแต่สิ่งที่ดีงาม ยอมรับข้อดี 
และข้อเสียของตนเองและคนอื่นไม่คิดว่าตนเองฉลาดหรือเก่งกว่าผู้ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น  
คิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน 

1.3 เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิต
ครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ 
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 1.3.1 งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน

ค้นคว้าหาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 1.3.2 งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลาแก่งานธุรการงานบริหาร 

บริการและงานที่จะท าให้สถาบันก้าวหน้า 
 1.3.3 งานนักศึกษา ให้เวลาให้การอบรม แนะน าสั่งสอนศิษย์เมื่อศิษย์ต้องการ

ค าแนะน าหรือต้องการความช่วยเหลือ 
1.4 เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คนในสังคมคาดหวังไว้สูง ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความบริบูรณ์ 
เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม ส ารวมกาย วาจา ใจ ให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดี 
ปฏิบัติงานถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเองเพื่อหาทางแกไ้ขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ 

1.5 เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน  ครูจะต้อง 
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอนวิชาการ ศิษย์ และอุทิศตนอย่างเต็มที่ เพื่อผลงาน 
ที่สมบูรณ์นั้น ก็คือการปั้นศิษย์ให้มีความรู้ ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 

ครูที่มีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นครูที่มี คุณธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ช้ีทาง 
แห่งปัญญา ทางแห่งชีวิต และทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ครูควรสร้างอุดมการณ์ครู
เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู 

2. คุณลักษณะของครูท่ีดี 
                ลักษณะของครูที่ดี  มีหลายรูปแบบ มีลักษณะอย่างไร ข้ึนอยู่กับความคิดเห็น 
ของแต่ละบุคคลประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่มีบุคลิกภาพดี คือ ลักษณะท่าทางท่ีสุภาพ
เรียบร้อย การแต่งกายสะอาด พูดจาไพเราะ และมีลักษณะเป็นผู้น า มีความรู้ดี มีความคิด
สร้างสรรค์เช่ือมั่นในตนเอง การสอนดี และปกครองดี มีความประพฤติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของครูที่ดี สรุปดังนี้ 
                2.1 คุณลักษณะของครูท่ีดี 10 ประการ 
                      2.1.1 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจาและใจ 
ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติ ความหวัง  
ของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมเป็นส าคัญ 
     2.1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผน
และกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์ 
                      2.1.3 ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติ 
ที่ ไม่ท าให้เสียเวลาชีวิต และปฏิบัติกิจอันควรกระท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม 
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                      2.1.4 ความส านึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และประเทศชาติ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดข้ึน  
แก่สังคม 
                      2.1.5 ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง  
ความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการท าหน้าที่การงาน 
                      2.1.6 ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีความรัก 
และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ  
ในการอยู่ร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด 
                      2.1.7 ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง 
การรู้จักบ ารุงรักษาร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง  
                      2.1.8 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไหว้วาน 
หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จ าเป็น 
                      2.1.9 ความภาคภูมิและการรู้จักท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากร 
ของชาติ หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความรั กและหวงแหน
วัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ 
                      2.1.10 ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคี
กัน หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลา ก าลังกาย  
และก าลังทรัพย์ 
                 คุณลักษณะ 10 ประการนี้ เป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษา อบรม 
สั่งสอนนักเรียนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วย 

2.2 สิ่งท่ีครูไม่ควรกระท า 
                2.2.1. ครูมาสาย คติประจ าใจ คือ สอนน้อยหน่อยสายมากหน่อย อร่อยก าลังเหมาะ 
                 2.2.2 ครูค้าขาย คติประจ าใจ คือ ครูที่มีความเพียรต้องท าโรงเรียนให้เป็นตลาด 
ครูที่มีความสามารถ ต้องท าตลาดให้เป็นโรงเรียน 
                  2.2.3 ครูคุณนาย คติประจ าใจ คือ อยู่อย่างคุณนายสบายทุกอย่าง หนทางสะดวก 
พรรคพวกมากมี 
                  2.2.4 ครูสุราบาล คติประจ าใจ คือศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน 
อังคารหยุด พุธลา พฤหัสก้มหน้าไม่สู้คน 
                  2.2.5 ครูเกียจคร้าน คติประจ าใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนมั่งสตางค์เท่าเดิม 
                  2.2.6 ครูหัวโบราณ คติประจ าใจ คือ คิดเป็นก็คิดไปแก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป 
แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน 
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                  2.2.7 ครูปากม้า คติประจ าใจ คือ นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส 

                    2.2.8 ครูหน้าใหญ่ คติประจ าใจ คือ ใหญ่ที่ โรงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อ าเภอ 
เหอ่เจ้านายได้สองข้ัน 
                   2.2.9 ครูใจยักษ์ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล 

2.3 หลัก 10 ประการของความเป็นครูดี 
                  2.3.1 มุ่งมั่นวิชาการ ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน าไป
ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ คือ                

        1) ศาสตร์ที่จะสอนครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ 
เอกสารวารสารตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ  ข้อค้นพบที่มีความรู้
ทันสมัยต่อเหตุการณ์  

        2) ศาสตร์การสอน แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ช านาญ หากครูยังขาดความรู้
เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่าน้ัน จ าเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า  

        3) ศาสตร์การพัฒนาคนโดยที่อาชีพครู เป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่
ประเทศชาติ ต้องเอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และการด ารงตนให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา 

                  2.3.2 รักงานสอน ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรัก 
สนใจที่จะพัฒนาการสอนให้น่าสนใจเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
เรียนด้วยความสุข 
                   2.3.3 อาทรศิษย์ ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ ดูแลลูกศิษย์ ช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้เกียรติ ยอมรับในความแตกต่างและไม่ดูถูกลูกศิษย์ 
                  2.3.4 คิดดี ครูต้องมีความคิดที่ดี ที่เป็นบวกต่อศิษย์การสอนวิชาชีพต่อสถาบัน และ
เพื่อนร่วมงาน ให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด ครูต้องท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 2.3.5 มีคุณธรรม คุณธรรมมีความจ าเป็นต่อวิชาชีพครูได้แก่ ความยุติธรรมด้านการ
สอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลส าเรจ็ มีความอดทน ระงับอารมณ์ ไม่ท าร้าย
ศิษย ์เสียสละ และมีหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ รู้จักประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคม 
                 2.3.6 ช้ีน าสังคม ครูต้องช่วยช้ีน าสังคม ท าตนเป็นแบบอย่าง เช่น เรื่องของขยะ
สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานทั้งการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และการช่วยน า
สังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรสมานฉันท์            
                 2.3.7 อบรมจิตใจ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรมตักเตือน สั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติด ี
ด ารงอยู่ในศีลธรรม ปลูกฝังจิตใจให้ศิษย์มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 
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                2.3.8 ใฝ่ความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน
วิชาการให้แก่ชุมชน ครูจะต้องท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคม และประเทศชาติ 
                  2.3.9 วาจางาม ค าพูดเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ มีความมุมานะครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ จูงใจและส่งเสรมิ
ท าให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง 
                   2.3.10 รักความเป็นไทย สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศชาติ ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย ธ ารงรักษาเอาไว้ให้
เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตน ธ ารงไว้ให้มั่นคง แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกล จนท าให้แต่ละชาติ
สามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ก็ตาม แต่อัตลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ 
เช่น เรื่องของความเช่ือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามควรช่วยกันสืบสาน ส่งเสริม และธ ารงไว้เพื่อท าให้
เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 
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รายวิชาที่ ๑.๕ ความก้าวหน้าและสิทธปิระโยชน ์

 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งครู  เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่ งหมาย เพื่อพัฒนา 
ให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ 

๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา 
ให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเป็นครูที่ดี 

๒. ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา  
อย่างเข้ม ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่น ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน 

๓. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจแุละแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

กรณีครูผู้ ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วย 
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวม
เป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้น
ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามจ านวยวันลาที่เกินให้ครบสองปี 

๔. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดแนบท้าย 
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพ ของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.๒ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๔.๓ การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน

และด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
๔.๔ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ ให้ผู้เรียน 
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๕. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

จ านวย ๓ คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้  
๕.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
๕.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา   กรรมการ 
๕.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา  กรรมการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า  
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั ้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั ้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู ่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียม  
ความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 

6. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผล 
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน  รวมสี่ครั้งใน
ระยะเวลาสองปี ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๗. ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมิน 
จากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ครั้งที่ ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ครั้งที่ ๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ครั้งที่ ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ง 
ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่าควรทบทวนการ
ประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.
ศ. ก าหนด โดยไม่สมควร ให้รับราชการต่อไปไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการเพื่อสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 

8. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่าน 
ตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อน าเสนอต่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผูช่้วยผู้นั้นใหด้ ารงต าแหน่งครตูอ่ไป 
แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
วิธีการ 

๑. ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ 

๒. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕ 
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



๖๙ 

 
๒.๑ กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑.๑ ให้สถานศึกษาเสนอรายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาน้ันไปยงั 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายช่ือดังกล่าวไปยังส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 

๒.๑.๒ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นจากภายนอกสถานศึกษา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

๒.๒ กรณีหน่วยงานการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
๒.๒.๑ ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานัน้ 

ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อด าเนินการต่อไป 
๒.๒.๒ ให้สถานศึกษาเสนอบัญชีเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอก

สถานศึกษา ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๓. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ แล้วแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่มิได้
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 

๔. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้ 
๔.๑ วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย 

ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติ

หน้าที่ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ 

๔.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕.๒ ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง 
แนะน า การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 

๔.๔ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และสรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนารวมสี่ครั้งในเวลาสองปี 
ตามแบบประเมิน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบโดยเร็ว 

๔.๕ แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต 
จากการประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน  
แล้วให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ 

๔.๖ สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบ
วัน นับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่
กรณี เพื่อเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา 

๕. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการดังนี้ 



๗๐ 

 
๕.๑ กรณีครูผู้ ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว 

ผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้น าเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครู
ในวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 

๕.๒ กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าไม่
สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโตแ้ยง้ 
แสดงพยานหลักฐานภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้ว 
ยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งค าสั่งให้ผู้นั้น
ทราบ 

๖. ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ต่อไปจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ 

๗. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
๒. เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได้รับเงินเดือน ตามมาตรา ๔๔แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ที่ก าหนดให้ข้าราชการ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปัจจุบัน  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าข้ันสูง  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  แนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี ้
 
   
  



๗๑ 

 
  บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าข้ันสงูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ขัน้สูง ๒๔,๗๕๐ ๓๔,๓๑๐ ๔๑,๖๒๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 

ขัน้ต ่า ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๔๔๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

อนัดบั ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕ 

 
 และมาตรา ๔๔ วรรคสอง ก าหนดว่า ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด วิทยฐานะใด 
จะได้รับเงินเดือนอย่างใด  ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โดยให้ได้รับเงินเดือนในข้ันต่ าของอันดับ        
ในกรณีจะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่าข้ันต่ า หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 ปัจจุบัน ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าข้ันต่ าหรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มี
สาระส าคัญ  ดังนี้ 
 ข้อ ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่าข้ันต่ า 
ของอันดับ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันต่ า  หรือต่ ากว่าข้ันต่ าของอันดับเงินเดือนของต าแหน่ง
และวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเว้นแต่ ก.ค.ศ.จะก าหนด
เป็นอย่างอื่น 

2) ถูกลดข้ันเงินเดือน  หรือลดเงินเดือนจนท าให้ได้รับเงินเดือนต่ ากว่าข้ันต่ าของ
อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง  และวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดข้ัน
เงินเดือน  หรือลดเงินเดือนนั้น 

3) เปลี่ยนต าแหน่ง  ย้าย  หรือโอนให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและข้ัน 

หรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมในกรณีเปลี่ยนต าแหน่ง  ย้าย  หรือโอนโดยเป็นความประสงค์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งในข้ันที่ตรงกันกับข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูง
ของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดย
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

4) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  ได้รับเงินเดือนอันดับครู
ผู้ช่วยข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ ากว่าข้ันต่ า  หรือสูงกว่าข้ันต่ าของอันดับ  เมื่อ
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑  ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี 

 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่
ครูผู้ช่วยเมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย  ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ



๗๒ 

 
ครูผู้ช่วยโดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.๑  ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีข้ันหรือ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

5) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะสูงข้ึน  ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ัน
ต่ าของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งในข้ันที่ตรงกันกับ
ข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่
เดิม  ให้ได้รับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า  เว้นแต่ ก.ค.ศ.จะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

6) ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเงนิเดือนที่ควรได้รับในอันดับและข้ันหรอื
อัตราเงินเดือนใดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและข้ันหรืออัตราเงินเดือนนั้น 

7) ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นเพิ่มข้ึน  หรือสูงข้ึน  ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจุและแต่งตั้งและ
ก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับในอันดับและข้ันหรืออัตรา
เงินเดือนใด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนในอันดับและข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด” 

 ข้อ ๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด  เมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
เงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ.๒  คศ.๓  หรือ คศ.๔  ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม  โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น  
ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รบัเงนิเดือนสงูข้ึนในอันดับ คศ.๒ คศ.๓  
หรือ คศ.๔  ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน 
ในอันดับที่สูงข้ึนดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุ 
 ข้อ ๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใดผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว หากยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือน 
อันดับ คศ.๑ หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่ยังรับเงนิเดือนไม่เปน็ไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ตามกฎ ก.ค.
ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าข้ันต่ า หรือ
สูงกว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งครูและได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ คศ.๓  
หรือ คศ.๔  อยู่แล้ว หากยังไม่ได้รับค าสั่งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 
โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าข้ันต่ า หรือสูง
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กว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.ค.ศ. นี้ หรือได้รับค าสั่งแล้ว แต่ยังรับ
เงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 
และให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับ ตั้งแต่การเลื่อนข้ันเงินเดือนในครั้งที่หนึ่ง ครึ่ง
ปีแรก  หรือครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นครั้งที่ถัดจากได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 
แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
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บัญชีอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ)  ส าหรับปี ๒๕๕๖  และปี ๒๕๕๗ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  เมื่อวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 

ล ำดับท่ี คุณวุฒ ิ อันดับ 

อัตรำเงินเดือน (บำทต่อเดือน) 
เดิม 

ตัง้แต่วันท่ี 

๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 

ใหม่ 
ใช้บังคับตัง้แต่วันท่ี 

๑ ม.ค. ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ 

๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ครูผู้ช่วย ๑๑,๙๒๐ ๑๓,๔๗๐ ๑๕,๐๕๐ 

๒ ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ครูผู้ช่วย ๑๒,๕๓๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๕,๘๐๐ 

๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร
การศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑ ปี ตอ่จากวฒิุ
ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 

ครูผู้ช่วย ๑๒,๕๓๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๕,๘๐๐ 

๔ ปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี ครูผู้ช่วย ๑๕,๔๓๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๗,๖๙๐ 

๕ ปริญญาโททั่วไป ครูผู้ช่วย ๑๕,๔๓๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๗,๖๙๐ 

๖ ปริญญาโทท่ีมีหลักสูตรก าหนดเวลา
ศกึษาไมน้่อยกวา่ ๒ ปี ตอ่จากวฒิุ
ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรก าหนดเวลา
ศกึษาไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 

ครูผู้ช่วย ๑๖,๕๗๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๘,๖๙๐ 

๗ ปริญญาเอก ครูผู้ช่วย ๑๙,๑๐๐ ๒๐,๓๒๐ ๒๑,๑๕๐ 

 
๒.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๓ ก าหนดว่า การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก  และความประพฤติในการรักษาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  และ ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และ สพฐ. ได้ประกาศ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง 
แนวปฏิบัติ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒" 

ข้อ ๒ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (1เมษายน ๒๕๖๒) เป็นต้นไป 



๗๕ 

 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ในการ พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง เลขาธิการ กพฐ. , ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.
ศ.ก าหนด 

สพฐ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สพท. หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน หมายถึง ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหมายความรวมถึง อ.

ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งด้วยเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาใน สศศ. หมายถึง หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดส านัก

บริหารงาน การศึกษาพิเศษ 
ข้าราชการ หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ร ับ

เงินเดือน จากเงินงบประมาณของ สพฐ. (ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. 
(๒)) 

มีตัวอยู่จริง หมายถึง จ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริงในหน่วยงาน
ปัจจุบัน ณ วันที่ 9 มีนาคม หรือ วันที่ 9 กันยายน แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือ

ปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
( ถ้ า มี ) 
และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีหลักเกณฑ์หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักการ 
ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายได ้

ข้อ 6 การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๐๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี ้

๖.๑ การลาบ่อยครั้ง 
๖.๑.๑ ลาเกิน 5 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
๖.๑.๒ ลาเกิน ๘ ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 



๗๖ 

 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลา 

ไม่เกิน ๑๕ วันท าการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับอาจเสนอผู้มีอ านาจ 
สั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 

๖.๒ การมาท างานสายเนือง ๆ 
๖.๒.๑ มาท างานสายเกิน ๘ ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ 

ในสถานศึกษา 
๖.๒.๒ มาท างานสายเกิน ๙ ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ 

ในส านักงาน 
กรณีข้าราชการที่มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษา  

กับส านักงาน ให้ใช้เกณฑ์ "การลาบ่อยครั้ง" ตามข้อ ๖.๑.๒ และเกณฑ์"การมาท างานสายเนืองๆ" 
ตามข้อ 5.๒.๒ 

ข้อ ๗ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่ม
อันดับ ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด โดยให้สรุป ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน 
 ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐.00 ข้ึนไป 
ผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๐.00-๘๙.๙๙ 
ผลการประเมินดี ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๗๐.00-๗๔.๕๙ 
ผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 50.00-๖๙.๙๙ 
ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา (ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน) 
ข้อ 8 การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน 

8.๑ การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
8.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.ด, คศ.๒  

                                         และ คศ.๓ 
8.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ 

8.๒ การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ ๔.๑ กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒ ให้แยก
วงเงิน การเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

8.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการ
สอน 

8.๒.๒ กลุ่มที่  ๒ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน
วงเงินของแต่ละ ต าแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้
ต าแหน่งอื่นได้ 



๗๗ 

 
๘.๓ การนับจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพื่อ

ค านวณวงเงิน ๓% ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 9 
มีนาคม หรือ วันที่ 9 กันยายน แล้วแต่กรณี ยกเว้นข้าราชการต่อไปนี้ให้นับที่ สพฐ. 

8.๓.๑ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. 
๘.๓.๒ ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. 8.๓.๓ ข้าราชการที่ช่วย

ปฏิบัติราชการต่างสังกัด สพฐ. 
๘.๓.๔ ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษเป็นประจ าและเต็ม

เวลา โดยมิได้ ปฏิบัติราชการให้กับต้นสังกัด เช่น กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม. หรืออื่นๆ 
ข้อ 9 สพฐ. บริหารวงเงิน ๓% ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในภาพรวมของ สพฐ. และจัดสรรวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (๑ เมษายน 
และ ๑ ตุลาคม) ให้แต่ละ สพท. ตามที่ สพฐ. ก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับ สพฐ. 

ส าหรับวงเงินจัดสรรของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการระดับ สพฐ. จัดสรรตามเงื่อนไขที่ สพฐ. ก าหนด ซึ่งจัดสรรให้ทุก สพท. โดยยึดหลักความ
เท่าเทียมและประโยชน์สูงสุด ที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑๐.๑ คณะกรรมการระดับ สพฐ. 
สพฐ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการระดับ สพฐ. ประกอบด้วย 
(๑) เลขาธิการ กพฐ.    ประธานกรรมการ 
(๒) รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ รองประธานกรรมการ 
     ของ สพร. 
(๓) รองเลขาธิการ กพฐ.    กรรมการ  
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.    กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักใน สพฐ. ที่เลขาธิการ กพฐ.  
     มอบหมาย     กรรมการ  
(๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
     และนิติการ 
(๗) ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
     การบริหารบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ  
(๘) หัวหน้ากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 
      ผู้ช่วยเลขานุการเลื่อนเงนิเดือน 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สพฐ. 
ให้เป็น ไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๗๘ 

 
และวินิจฉัย ปัญหาที ่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู ้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจ  
ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ 

๑๐.๒ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการระดับ สพท. ให้ครบทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประธานกรรมการ  
(๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 

ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล 
(๓) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

          กรรมการ 
(๔) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๔ คน   กรรมการ 
(๕) ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน ๔ คน   

          กรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
(๗) เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับ
จัดสรร จาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
และวินิจฉัยปัญหา ที่ เกิดข้ึนจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงท าความเข้าใจให้
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ 

ทั้งนี้ ให้ สพท. บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. โดยค านึงถึง 
(ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
(ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถ่ินห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศ

กระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
(ค) หน่วยงานการศึกษาที่ ขาดแคลนอัตราก าลั ง แต่มีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานสูง 
ข้อ ๑๑ การแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการ ดังนี้  
๑๑.๑ คณะกรรมการระดับ สพฐ. 

สพฐ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) เลขาธิการ กพฐ.    ประธานกรรมการ  
(๒) รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ    รองประธานกรรมการ 

ของ สพร. 
(๓) รองเลขาธิการ กพฐ.     กรรมการ 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.     กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 



๗๙ 

 
       กรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล     

              ผู้ช่วยเลขานุการ 
(๗) หัวหน้ากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

เลื่อนเงินเดือน 
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณาข้าราชการนับมีตัวที่ สพฐ. ตามข้อ ๔.๓ 

รายงาน ผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของผู้มีอ านาจ สั่งเลื่อนเงินเดือน 

๑๑.๒ คณะกรรมการระดับ สพท. 
ผอ.สพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ 

ค น 
ประกอบด้วย 

(๑) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. 
(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๓) ข้าราชการสายงานการสอน 
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอ

ความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

๑๑.๓ คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา 

ไม่น้อยกว่า ๓ คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ ๓ คน 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบ ตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่ อนเงินเดือน 
โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

๑๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการและหน้าที่ ของคณะกรรมการ ให้ ใ ช้แนวทางของ

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ การศึกษาโดยอนุโลม 
ทั้ งนี้  การแต่งตั้ งคณะกรรมการในข้อ ๑๑ ให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

และการพิจารณาทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(ตามข้อ ๗) และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการ
ค านวณและช่วงเงินเดือน ส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการ
ค านวณที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 



๘๐ 

 
๑๒.๑ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน 

ในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ัน

สูงของ อันดับเงินเดือน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่า หรือต่ํากว่าข้ันต่ําหรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐาน 
ในการค านวณของอันดับ เงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

๑๒.๒ มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ 
ที่เท่ากัน 

๑๒.๓ การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 5 
ของฐาน ในการค านวณ 

๑๒.๔ เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัด 
เป็นสิบบาท  

ข้อ ๑๓ ข้ันตอนการงด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑๓.๑ ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑) สถานศึกษา/สพท. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

ผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา/สพท. 
(๒) สถานศึกษา/สพท. จัดท าบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ของคณะกรรมการ แยกแต่ละกลุ่ม (ตามข้อ ๔) พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

(๓) สพท. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ในสังกัด สพท. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑๓.๒ ข้าราชการในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้น าวิธีการ 
ที่ใช้กับ ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษามาใช้โดยอนุโลม 

๑๓.๓ การสั่งเลื่อนเงินเดือน 
๑๓.๓.๑ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครู 

และบุคลากร ทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
๑๓.๓.๒ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษน าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการ ในสังกัด ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้ความเห็นชอบแล้วเสนอผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือน 

๑๓.๓.๓ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
แต่ละครั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนฐาน 
ในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อน
เงินเดือนนั้น 



๘๑ 

 
ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 

ให้ผู้นั้นทราบ พร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 
ข้อ ๑๔ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วย

ราชการระหว่าง สพท. ให้พิจารณา ดังนี ้
๑๔.๑ กรณีที่มาช่วยราชการระหว่างครึ่งปี โดยมีผลการปฏิบัติงานคาบเกี่ยวกัน 

ทั้งสองทาง ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าราชการมาช่วยราชการน าผลการปฏิบัติงานในช่วงก่อนที่จะช่วย
ราชการมาประกอบ การพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยัง สพท. ต้นสังกัดเพื่อด าเนินการสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

๑๔.๒ กรณีที่มาช่วยราชการ โดยมีผลการปฏิบัติงานทางเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ช่วยราชการ ครบครึ่งปี ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าราชการมาช่วยราชการเป็นผู้พิจารณา แล้วแจ้งผล 
การพิจารณาไปให้ สพท. ต้นสังกัดเพื่อด าเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ 
การเลื่อน หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ (ย้าย) หรือรับโอนมาจากส่วนราชการอื่นในระหว่างครึ่งปี 
ของการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายหรือรับโอนเป็นผู้ด าเนินการสั่งเลื่อน
เงินเดือน โดยน าผล การปฏิบัติงานจากเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๖ การไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใด 
ให้ผู้บังคับบัญชา ช้ีแจงเหตุผลให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ และให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นโดยละเอียด เพื่อป้องกันการร้องทุกข์ในภายหลัง 

ข้อ ๑๗ การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. 
ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปที่ส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการเพื่อประกอบ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับ สพฐ. ตามข้อ 
๑๑.๑ (ส าหรับแบบบันทึกการประเมิน ตอนที่ ๑ และแบบบันทึกการประเมินตอนที่ ๒ ให้จัดเก็บไว้ที่ 
สพท.ไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน) 

ข้อ ๑๘ การจัดเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื ่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที ่ก าหนดแล้ว  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน จัดเก็บสรุปผลการประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่น ตามความเหมาะสมก็ได้ อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

ข้อ ๑๙ การงด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็น ไปตามปฏิทินและใช้แบบบัญชีรายละเอียดตามที่ สพฐ. ก าหนด 

ข้อ ๒๐ ให้เลขาธิการ กพฐ. มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี ้

 



๘๒ 

 
๓. การให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะที่สูงข้ึน  
โดยใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และผลงานทางวิชาการที่จัดท าข้ึน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ตามมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้  เป็นต าแหน่งที่มี     
วิทยฐานะ  ได้แก่ 

ก. ต าแหน่งครู  มีวิทยฐานะดังต่อไปนี ้
๑. ครูช านาญการ 
๒. ครูช านาญการพเิศษ 
๓. ครูเช่ียวชาญ 
๔. ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษา  มีวิทยฐานะดังต่อไปนี ้
๑. รองผู้อ านวยการช านาญการ 
๒. รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
๓. รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
๔. ผู้อ านวยการช านาญการ 
๕. ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
๖. ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
๗. ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

ค. ต าแหน่งผูบ้รหิารการศึกษา  มีวิทยฐานะดังต่อไปนี ้
๑. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาช านาญการพิเศษ 
๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเช่ียวชาญ 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ 
๔. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  มีวิทยฐานะดงัต่อไปนี ้
๑. ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
๒. ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๓. ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
๔. ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 

ตามมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ก าหนดว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด  และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา ๔๒  ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ประสบการณ์  คุณภาพ



๘๓ 

 
การปฏิบัติงาน  ความช านาญ ความเช่ียวชาญ  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ในด้านการเรียน 
การสอน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด 

ก.ค.ศ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี  
และเลื่อนวิทยฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน 
วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่  ๓๐ 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
วิทยฐานะ คณุสมบัติตามสายงาน 

การสอน บริหารสถานศกึษา บริหารการศกึษา นิเทศการศกึษา 

ช านาญการ ต าแหน่งครู 
  -วฒิุ ป.ตรี ไมน้่อยกวา่ ๖  ปี 

  -วฒิุ ป.โท ๔ ปี 

  -วฒิุ ป เอก ๒ ปี 

   นับถงึวนัท่ีย่ืนค าขอ 

มีภาระงานสอนขัน้ต ่าไมต่ ่า 
กวา่ ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดบั
ปฐมวยั/เฉพาะ ความพิการ
และศนูย์การศกึษาพิเศษ   
ไมน้่อยกวา่ ๑๒ ชม./สัปดาห์) 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ  
  รับผิดชอบย้อนหลัง ๒ ปี 

  ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ต าแหน่งรองผอ.สถานศกึษา 
  -ด ารงต าแหน่งไมน้่อยกวา่ ๒ 
ปีนับถงึวนัท่ีย่ืนค าขอ
ต าแหน่งผอ.สถานศกึษา  
  -ด ารงต าแหน่งไมน้่อยกวา่ ๑ 
ปีนับถงึวนัท่ีย่ืนค าขอ 

มีภาระงานบริหารจัดการ
สถานศกึษาเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง ๒ ปี 
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ 

 

 ต าแหน่ง  ศน. 
  -ด ารงต าแหน่งไมน้่อย 
กวา่๒  ปีนับถงึวนัท่ี  
ย่ืนค าขอ 

  -มีภาระงานนิเทศ
การศกึษาเต็มเวลา 
  -ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง ๒ ปี  
ติดตอ่กนันับถงึ 
วนัย่ืนค าขอ 

 
วิทยฐานะ คณุสมบัติตามสายงาน 

การสอน บริหารสถานศกึษา บริหารการศกึษา นิเทศการศกึษา 

ช านาญการ
พิเศษ 

ต าแหน่งครูช านาญการ ไม่
น้อยกวา่ ๑ ปี นับถงึวนัท่ี ย่ืน
ค าขอ 

มีภาระงานสอนขัน้ต ่าไมต่ ่า
กวา่ ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดบั   
ปฐมวยั/เฉพาะความพิการ
และ ศนูย์การศกึษาพิเศษ   
ไมน้่อย กวา่ ๑๒ ชม./ 
สัปดาห์) 
• ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ  
รับผิดชอบย้อนหลัง ๒ ปี 
ติดตอ่ 

กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ต าแหน่งรองผอ./ ผอ.
ช านาญการ ไมน้่อยกวา่ ๑ ปี 
นับถงึวนัย่ืนค าขอ 
มีภาระงานบริหารจัดการ
สถานศกึษาเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง  ๒  ปี  
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ 

 

ด ารงต าแหน่ง รองผอ.
สพท.   
ไมน้่อยกวา่ 
๑ ปีนับถงึวนัย่ืนค าขอ
มีภาระงานบริหาร 
จดัการสถานศกึษา 
  เต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าที 

  ความรับผิดชอบ 

  ย้อนหลัง ๒ ปี  
  ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืน  
  ค าขอ 

ด ารงต าแหน่ง  ศน.
ช านาญการไมน้่อย  กวา่ 
๑ ปีนับถงึวนัท่ีย่ืนค าขอ 
มีภาระงานนิเทศ   
  การศกึษาเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
  ย้อนหลัง ๒ ปี ติดตอ่ 

  กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ  



๘๔ 

 
วิทยฐานะ คณุสมบัติตามสายงาน 

การสอน บริหารสถานศกึษา บริหารการศกึษา นิเทศการศกึษา 

เช่ียวชาญ ด ารงต าแหน่งครูช านาญการ
พิเศษ   
ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี  
หรือด ารงต าแหน่งครูช านาญ
การไมน้่อยกวา่ ๕ ปีนับถงึ
วนัท่ี 

ย่ืนค าขอ 
มีภาระงานสอนขัน้ต ่าไมต่ ่า 
กวา่ ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดบั
ปฐมวยั/เฉพาะความพิการ
และศนูย์การศกึษาพิเศษ 

ไมน้่อยกวา่ ๑๒ ชม./สัปดาห์) 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ 
  รับผิดชอบย้อนหลัง ๒ ปี 
ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่งรองผอ./ ผอ.
ช านาญพิเศษการ ไมน้่อย 
กวา่ ๓ ปี หรือด ารงต าแหน่ง  
รองผอ./ ผอ.ช านาญการไม ่
น้อยกวา่ ๕ ปี นับถงึวนัย่ืน ค า
ขอ 

มีภาระงานบริหาร  จัดการ
สถานศกึษา 
เต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง  ๒  ปี   
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ 

 

ด ารงต าแหน่ง รองผอ.
สพท.ช านาญการ 
พิเศษ ไมน้่อยกวา่  ๓ ปี 
นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่ง ผอ. 
สพท. ไมน้่อยกวา่ ๑ ปี  
นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

มีภาระงานบริหาร
จัดการ  สถานศกึษา 
เต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

  ย้อนหลัง  ๒  ปี  
  ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืน 
ค าขอ 

ด ารงต าแหน่ง  ศน.
ช านาญการพิเศษไม ่

น้อยกวา่ ๓ ปี หรือ ศน.
ช านาญการไมน้่อย 

กวา่ ๕ ปีนับถงึวนัท่ีย่ืน
ค าขอ 

มีภาระงานนิเทศ   
การศกึษาเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง  ๒  ปี 
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค า
ขอ 

เช่ียวชาญ
พิเศษ 

ด ารงต าแหน่งครูเช่ียวชาญ  
ไมน้่อยกวา่  ๒  ปี นับถงึวนัท่ี
ย่ืนค าขอ 

มีภาระงานสอนขัน้ต ่าไมต่ ่า 
กวา่  ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดบั 
 ปฐมวยั/เฉพาะความพิการ  

ด ารงต าแหน่ง ผอ.เช่ียวชาญ 
ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี นับถงึวนัย่ืน
ค าขอ 

มีภาระงานบริหาร  จัดการ 
สถานศกึษาเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบย้อนหลัง  ๒  ปี 
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ 

 

ด ารงต าแหน่ง ผอ.
สพท.เช่ียวชาญ ไม ่

น้อยกวา่ ๒ ปี  
นับถงึ 
วนัย่ืนค าขอ 

มีภาระงานบริหาร
จัดการสถานศกึษา 
เต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  
  ย้อนหลังปี  
  ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืน
ค าขอ 

ด ารงต าแหน่ง  ศน. 
เช่ียวชาญไมน้่อยกวา่ 
  ๒ ปี นับถงึวนัท่ี 

  ย่ืนค าขอ 

มีภาระงานนิเทศ   
  การศกึษาเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ  
ย้อนหลัง ๒ ปี  
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค า
ขอ 

 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

ย ะ ล า  
ปัตตานีนราธิวาส  และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ) มีวิทยฐานะ
ช านาญการและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  
ที่  ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔    
 
 
 
 



๘๕ 

 
วิทยฐานะ คณุสมบัติตามสายงาน 

การสอน บริหารสถานศกึษา บริหารการศกึษา นิเทศการศกึษา 

ช านาญการ ต าแหน่งครู 
  -วฒิุ ป.ตรี ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี 

  -วฒิุ ป.โท ๒ ปี 

  -วฒิุ ป เอก  ๑ ปี 

   นับถงึวนัท่ีย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่งครูและปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามต าแหน่ง (ในจังหวดัท่ี
ก าหนด)ไมน้่อยกวา่   
  ๑ ปีติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค า
ขอ 

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง ๑ ปี  
  ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

 

ต าแหน่งรองผอ.สถานศกึษา 
  -ด ารงต าแหน่งไมน้่อยกวา่ ๑ ปี
นับถงึวนัท่ีย่ืนค าขอ 
ด ารงต าแหน่งผอ.สถานศกึษา 
ไมน้่อยกวา่ ๖ เดือนนับถงึวนั 
  ย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่งรองผอ. /ผอ.
สถานศกึษาและปฏิบัติหน้าท่ี
ตามต าแหน่ง(ในจังหวดัท่ี  
  ก าหนด)ไมน้่อยกวา่ ๑ ปี 
ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง ๑ ปี  
ติดตอ่กนันับถงึ 
วนัย่ืนค าขอ 

 ด ารงต าแหน่ง  ศน 

  ไมน้่อยกวา่ ๑ ปีนับถงึวนั
ย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่งศน.และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่ง
(ในจังหวดัท่ีก าหนด)ไมน้่อย
กวา่ ๑ ปีติดตอ่กนั นับถงึ 
วนัย่ืนค าขอ 

 

ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งครูช านาญการ  ไม่
น้อยกวา่  ๖ เดือนนับถงึวนัย่ืน
ค าขอ 

 
ด ารงต าแหน่งครูและปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามต าแหน่ง (ในจังหวดั   
ท่ีก าหนด) ไมน้่อยกวา่  ๑ ปี 
ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ  
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง  ๑  ปี 
ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ  

ด ารงต าแหน่งรองผอ./ ผอ.
ช านาญการ ไมน้่อยกวา่ ๖ เดือน 
นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่ง 
รองผอ. /ผอ.  
  สถานศกึษาและปฏิบัติหน้าท่ี
ตามต าแหน่ง(ในจังหวดัท่ี   
ก าหนด)ไมน้่อยกวา่ ๑ ปี 
ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบย้อนหลัง ๑ ปี 
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ  

ด ารงต าแหน่ง รองผอ. สพท. 
ไมน้่อยกวา่ ๖ เดือน นับถงึวนั
ย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่งรองผอ. / ผอ.
สถานศกึษาและปฏิบัติหน้าท่ี
ตามต าแหน่ง (ใน 

  จังหวดัท่ีก าหนด)ไมน้่อย
กวา่ ๑ ปีติดตอ่กนั นับถงึ 
  วนัย่ืนค าขอ 

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ  
รับผิดชอบย้อนหลัง ๑ ปี 
ติดตอ่กนันับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่ง  ศน 
  ช านาญการไมน้่อย กวา่ ๖  
เดือนนับถงึวนัย่ืนค าขอ 

ด ารงต าแหน่งศน.และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่ง
(ในจังหวดัท่ีก าหนด)ไมน้่อย
กวา่ ๑ ปี 
  ติดตอ่กนั นับถงึวนัย่ืน ค า
ขอ 

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบย้อนหลัง   
  ๑ ปี ติดตอ่กนันับถงึวนั ย่ืน
ค าขอ 

  

   
            ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  
มีความประสงค์ที่จะขอมีวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูช านาญการจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๑. ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  ส าหรับผู้ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท  ๔ ป ีและ ๒  ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก  นับถึงวันย่ืนค าขอ 

๒. มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานข้ันต่ าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบ         
ของ ก.ค.ศ. 

๓. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เ รียน
ย้อนหลังติดต่อกัน นับถึงวันยื่นค าขอ 



๘๖ 

 
๔. ผู้ขอรับการประเมินต้องผ่านการประเมิน  ๓  ด้าน  ดังนี้ 

 ด้านที่  ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ข้อมูล  ดังนี้ 

๑.๑ ประวัติการรับราชการ  ( ก.พ.๗  และ  ก.ค.ศ. ๑๖) 
๑.๒ ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และ หรือ กรรมการสถานศึกษา 
๑.๓ เอกสารหลักฐานทีแ่สดงการมีสว่นร่วมในการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ด้านที่  ๒  ด้านความรู้  ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่  

และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
๒.๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
๒.๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ 

ที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบ 
 ด้านที่  ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  ผลการประเมิน 
และหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต  หรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอืน่ 
ๆ 

๕. การประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน   
ประเมินพร้อมกันทั้ง  ๓  ด้าน 

๖. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านดังนี้ 
๖.๑ ด้านที่  ๑ ด้านวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนน
จาก 

คณะกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๕ 
๖.๒ ด้านที่  ๒  ด้านความรู้  ความสามารถ  ต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง ๓ คน

เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๕ 
๖.๓ ด้านที่  ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  ๖๕ 
๗. วิธียื่นค าขอให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี  รอบปีละ  ๑  ครั้ง โดย

ส่งค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน จ านวน  ๔  ชุด  ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  เพื่อตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ  
   ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.   ท่ี  ศธ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี  ๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๘๘ 

 

 



๘๙ 

 

 



๙๐ 

 

 



๙๑ 

 

 



๙๒ 

 

 



๙๓ 

 

 



๙๔ 

 

 



๙๕ 

 

 



๙๖ 

 

 



๙๗ 

 

 



๙๘ 

 

 



๙๙ 

 
ตารางอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
ต าแหน่ง 

วิทยฐานะ/อตัรา (บาท/เดือน) 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

ครู ๓,๕๐๐ ๕,๖๐๐ ๙,๙๐๐ ๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ศกึษานิเทศก์ ๓,๕๐๐ ๕,๖๐๐ ๙,๙๐๐ ๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ผู้บริหารสถานศกึษา 
    ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
    รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 

 

 
๓,๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 
๕,๖๐๐ 

๕,๖๐๐ 

 
๙,๙๐๐ 

๙,๙๐๐ 

 
๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐  

ผู้บริหารการศกึษา 
    ผู้อ านวยการ  สพท. 
    รองผู้อ านวยการ  สพท. 

 

 
- 
- 

 
- 

๕,๖๐๐ 

 
๙,๙๐๐ 

๙,๙๐๐ 

 
๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐  

หมายเหตุ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษผู้ใดได้รบั
เงินเดือนสงูกว่าเงินเดือนข้ันสงูของเงินเดอืนอันดับ  คศ.๔  แล้ว  ให้ได้รับเงินวิทยฐานะในอัตรา 
๑๕,๖๐๐  บาท/เดือน 

 
๔. การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้วยมาตรา ๕๗  แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดว่า การเปลี่ยนต าแหนง่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็น
ตามที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ก.ค.ศ. จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นต าแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๖  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
สาระส าคัญโดยสรปุ  ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนต าแหน่ง  เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๓๘ ก.(๒)  มาตรา ๓๘ ข.(๑)-(๔)  หรือมาตรา ๓๘ ค.  ที่มิใช่ต าแหน่งที่ 
ด ารงต าแหนง่อยู่เดิม  ในหน่วยงานการศึกษาเดิมหรอืหน่วยงานการศึกษาอื่น 

2. การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี ๓ กรณี  ได้แก่ 
๒.๑ กรณีเปลี่ยนตามความสมัครใจ  มี ๒ วิธี 
๒.๑.๑ ต าแหน่งที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหนง่ 
 ๒.๑.๒ ต าแหน่งที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง 
๒.๒ กรณีเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
      เป็นกรณีที่ผูบ้ังคับบญัชาพจิารณาเหน็ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  ผู้ใดประพฤติปฏิบัตตินไมเ่หมาะสมกับต าแหนง่  หากปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปจะก่อใหเ้กิดความเสยีหาย 
ต่อทางราชการ  หรือไมส่ามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 



๑๐๐ 

 
  ๒.๓ กรณีเปลี่ยนเพราะถูกพักใช้หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
  ๒.๓.๑ การเปลี่ยนเพราะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ใดถูกพกัใช้ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู  ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นได้ 
   ๒.๓.๒ การเปลี่ยนเพราะถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 
ประกอบวิชาชีพ  และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการ  หากผูบ้ังคับบัญชาเห็นว่า ผู้นั้นมีความ 
เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่าง  หรือต าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

3. ผู้ที่ได้รบัการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ใด  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัผู้
ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งน้ัน 

4. การเปลี่ยนต าแหน่งไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
สั่งบรรจุแต่งตัง้  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
       ส าหรับการเปลี่ยนต าแหน่งตามความสมัครใจ  มี  ๒  วิธี  แต่จะน าเสนอ
ทางเลือกในวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งที่ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน  ๓  สายงาน  ดังนี้ 

1. สายงานบริหารสถานศึกษา  ได้แก่ ต าแหนง่รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. สายงานบริหารการศึกษา  ได้แก่ ต าแหนง่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา  และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

3. สายงานนิเทศการศึกษา  ได้แก่ ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
ในการคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในแต่ละสายงาน ก.ค.ศ. 

จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกบคุคล  พรอ้มทัง้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มสีิทธิสมัครเข้ารบัการ 
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น  โดยสรุปดังนี้ 

1. สายงานบริหารสถานศึกษา  เป็นต าแหน่งท่ีก าหนดในสถานศึกษาให้เป็น 
ผู้บริหาร  คือ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๑.๑  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี ้

(3) ด ารงต าแหนง่ครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  ส าหรับผู้ทีม่ีวุฒิปริญญา
ตรี   

และ๒ ปี  ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป  หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
   (๔) ด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี้ 
           (๔.๑) ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปีส าหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรบัผูม้ีวุฒิปริญญาโทขึน้ไป 



๑๐๑ 

 
                                       (๔.๒) ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอาจารย์ ๒ รับเงินเดือนในระดบั ๖ 
                                       (๔.๓) ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ประเภทวิชาการ ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ และรบัเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 

(๕)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.๒ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
เป็น 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี ้
(3) ด ารงต าแหนง่ใดต าแหน่งหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้

(๓.๑) รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
        (๓.๒) รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
        (๓.๓) ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (๓.๔) เจ้าหน้าทีบ่รหิารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        (๓.๕) ศึกษานิเทศก์  และมีประสบการณ์การบรหิารไมต่่ ากว่าหัวหน้า
กลุ่ม  หรอืหัวหน้าหน่วย  หรือผู้อ านวยการกลุ่ม  มาแล้วไมน่้อยกว่า ๒ ป ี
        (๓.๖) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม  หรือหัวหน้าหน่วย  หรือผูอ้ านวยการกลุ่ม  มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ป ี    
        (๓.๗) ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ  
                                    (๓.๘) ด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี ้
    ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มหีรอืเคยมีวิทย
ฐานะ     ไม่ต่ ากว่าช านาญการ 
    ข. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นที่มปีระสบการณ์ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรอืผู้อ านวยการกลุ่ม เป็นผู้มี
สิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลอืกโดยไม่มเีงือ่นไขระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

(๔) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษา 
2. สายงานบริหารการศึกษา  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
  ๒.๑ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/  
มัธยมศึกษา 

(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



๑๐๒ 

 
(2) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

(3) ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการ  
ช านาญการพิเศษ  หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกลุ่ม 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  และรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอันดับ คศ.๓  หรือ ระดับ ๘  หรือศึกษานิเทศก์ที่ม ี
วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

(4) ผู้ ด ารงต าแหน่งดั งกล่าวต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  แล้วแต่กรณี  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
(5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

 ๒.๒ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
/มัธยมศึกษา 

(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

(2) ด ารงต าแหนง่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  และรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้ันต่ าของอันดับ คศ.๔ 
หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  หรือต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเท่า 

(3) ปฏิบัตหิน้าทีเ่กี่ยวกับการบรหิารประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  แล้วแต่
กรณี 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้รหิารการศึกษา 

3. สายงานนิเทศการศึกษา 
 ๓.๑ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
เป็น 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี ้
(3) ด ารงต าแหนง่ครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  ส าหรับผู้ทีม่ีวุฒิปริญญา

ตรี  และ๒ปี  ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป  หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 



๑๐๓ 

 
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

(ศึกษานิเทศก์) 
จากสาระส าคัญการเปลี่ยนต าแหนง่และสายงานดงักล่าวอาจช่วยให้ข้าราชการครู 

ต าแหนง่ครผูู้ช่วย  มองเหน็เส้นทางสูส่ายบรหิารสถานศึกษา  สายบริหารการศึกษาและสายนเิทศ
การศึกษา 
ได้ชัดเจนข้ึนและสามารถแสดงเป็นเส้นทางความก้าวหน้า (Career path)  ดังนี้ 

 
๕. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเภทการลา   การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้  
(๑) การลาป่วย  

(๒) การลาคลอดบุตร  

(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  

(๔) การลากจิส่วนตัว 

 (๕) การลาพักผ่อน 

(๖) การลาอุปสมบทหรอืการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
 (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล  

(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  



๑๐๔ 

 
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส  

(๑๑) การลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 
การลาป่วย    
  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรกัษาตัว ให้เสนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผู้บังคับบญัชา 

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 

ในวันแรกที่มาปฏิบัตริาชการก็ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไมส่ามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได้ จะใหผู้้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว   
          การลาป่วยต้ังแต่ ๓๐ วันข้ึนไป ต้องมีใบรับรองของแพทยซ์ึ่งเป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนและ รบั
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควร ผูม้ี
อ านาจอนุญาตจะสัง่ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้  

             การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครัง้เดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจ 

อนุญาตเหน็สมควร จะสัง่ใหม้ีใบรบัรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสัง่ใหผู้้ลาไปรบั 

การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  
การลาคลอดบุตร  

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ใหเ้สนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชา ตามล าดับ
จนถึงผูม้ีอ านาจอนุญาตก่อนหรอืในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็
ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรอืจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรอง ของแพทย ์ 
    การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว 

ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน  

       ข้าราชการที่ได้รบัอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร ตาม
ก าหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรทีห่ยุดไป ให้ผู้มอี านาจอนญุาตอนุญาตให้ยกเลิก 

วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากจิส่วนตัว การลาคลอดบุตรคาบ
เกี่ยวกับการลาประเภทใดซึง่ยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้น
สิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร  

 

การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  

    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอ
หรือจัดสง่ใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีล่าภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่คลอดบุตร และใหม้ีสทิธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน ๑๕ 



๑๐๕ 

 
วันท าการ ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้  
 

การลากิจส่วนตัว    
    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากจิส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดสง่ใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชา ตามล าดับ
จนถึงผูม้ีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงจะหยดุราชการได้ เว้นแต่มีเหตจุ าเป็น ไม่
สามารถรอรบัอนญุาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดสง่ใบลาพรอ้มระบุเหตุจ าเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อน
ก็ได ้แตจ่ะต้องช้ีแจงเหตุผลใหผู้้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเรว็  
   ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอ่าจเสนอหรือจัดส่งใบลากอ่นตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรอืจัดส่ง
ใบลา พร้อมทั้งเหตผุลความจ าเป็นต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรก 

ที่มาปฏิบัตริาชการ  
    ข้าราชการทีล่าคลอดบุตรตามข้อ ๑๙ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มี
สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ  

 
 การลาพักผ่อน  
    ข้าราชการมสีิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ เว้นแต่ 
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไมม่ีสทิธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รบับรรจเุข้ารับราชการยงัไม่ถึง ๖ เดือน  

             (๑) ผู้ซึง่ได้รับบรรจเุข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครัง้แรก  

       (๒) ผูซ้ึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตสุ่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารบัราชการอีก  

   (๓) ผู้ซึง่ลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้ว
ต่อมา ได้รับบรรจเุข้ารบัราชการอีกหลงั ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ  

   (๔) ผูซ้ึ่งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้ว
ต่อมา ได้รับบรรจเุข้ารบัราชการอีก  

   ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ 
วันท าการ ให้สะสมวันที่ยงัมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกบั วัน
ลาพักผ่อนในปปีัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ ส าหรบัผู้ที่ได้รบัราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปปีัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ  

 ให้ข้าราชการทีป่ระจ าการในต่างประเทศในเมอืงทีก่ าลงัพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค แอฟริกา 
ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากล าบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่
ปกติ และเมืองที่มสีถานการณ์พเิศษ มีสิทธิลาพักผอ่นประจ าปีในปีหนึง่ได้เพิ่มข้ึนอกี ๑๐ วันท าการ 



๑๐๖ 

 
ส าหรับวันลาตามข้อนี้มิให้น าวันที่ยงัมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากบัปีต่อไป การก าหนดรายช่ือเมืองตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีป่ลัดส านักนายกรัฐมนตรีประกาศ ก าหนดอย่างนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้  

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ใหเ้สนอหรอืจัดส่งใบลาต่อผู้บงัคับบญัชา ตามล าดับ
จนถึงผูม้ีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงจะหยดุราชการได้  
    การอนุญาตให้ลาพกัผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้ 
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  

ข้าราชการประเภทใดทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้ หยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพกัผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่ 
ก าหนดไว้ในส่วนน้ี  

 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรอืข้าราชการที่นบัถือ ศาสนา

อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอีาระเบีย ใหเ้สนอ หรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผูม้ีอ านาจพจิารณาหรืออนญุาตก่อนวันอุปสมบท หรอื
ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่นอ้ยกว่า ๖๐ วัน  

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ช้ีแจงเหตผุลความ
จ าเป็น ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มอี านาจพิจารณาหรืออนญุาตทีจ่ะพจิารณาใหล้า
หรือไมก่็ได้  

ข้าราชการที่ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือได้รบัอนุญาต ให้ลาไป
ประกอบพิธีฮจัย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรอืออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วัน
เริ่มลา และจะต้องกลบัมารายงานตัวเข้าปฏิบัตริาชการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ ภายใน
ระยะเวลาที่ได้รบัอนุญาตการลา  

ข้าราชการที่ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือได้รบัอนุญาตให้ลา ไป
ประกอบพิธีฮจัย์และไดห้ยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามปีัญหาอุปสรรคท าให้ไมส่ามารถอุปสมบท 

หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อไดร้ายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัตริาชการตามปกติและขอยกเลิก
วันลา ให้ผูม้ีอ านาจตามข้อ ๒๙ พิจารณาหรืออนญุาตให้ยกเลิกวันลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์
โดยให้ ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากจิส่วนตัว   

การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

   ข้าราชการที่ได้รบัหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลอืก ใหร้ายงานลาต่อผูบ้ังคับบัญชา กอ่นวัน
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ช่ัวโมง ส่วนข้าราชการที่ได้รบัหมายเรียกเข้ารบั การเตรียมพล



๑๐๗ 

 
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบญัชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารบั
การตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรบัค าสัง่อนุญาต 
และใหผู้้บงัคับบญัชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงใหร้ายงานลาต่อรฐัมนตรี 
เจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง 

แล้วแต่กรณี  

  เมื่อข้าราชการทีล่าน้ันพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มา
รายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผูบ้ังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็น 
ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรอืรัฐมนตรเีจ้าสังกัด อาจขยายเวลา
ให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน  

 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจัดส่งใบลาต่อผู้บงัคับบญัชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ ยกเว้นผู้ว่า
ราชการจงัหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต  

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนญุาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง 

หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 

 ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงใหเ้สนอหรอืจัดส่งใบลา 

ต่อรัฐมนตรีเจ้าสงักัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการใหเ้สนอหรอืจัดสง่ใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 

ส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เพือ่พิจารณาอนุญาต  

 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ หรอืจัดส่งใบลา
ต่อผู้บงัคับบญัชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสงักัดเพื่อพจิารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกบัการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท า 

การซึง่ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   
ข้าราชการทีล่าไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศที่มรีะยะเวลาไมเ่กิน ๑ ป ีเมื่อ

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ใหร้ายงานตัวเข้าปฏิบัตหิน้าทีร่าชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบ ก าหนดเวลา
และใหร้ายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัตงิานใหร้ัฐมนตรีเจา้สังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ  

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามทีก่ าหนดไว้  



๑๐๘ 

 
การลาติดตามคู่สมรส  

   ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดสง่ใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เพือ่พิจารณาอนุญาตให้
ลาได ้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อไดอ้ีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ป ี

ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึง่เป็นปลัดกระทรวง หรอืหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรงใหเ้สนอ หรือจัดสง่ใบลาต่อรัฐมนตรเีจ้าสังกัด  

การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มอี านาจอนุญาตจะอนุญาต ให้ลาครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา ตามที่
ก าหนด  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ หรือปฏิบัติงาน ในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยูป่ฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ เดียวกันหรือไม ่ 

   ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลา ในระหว่างเวลา ที่คู่สมรสอยูป่ฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มสีิทธิขอลา ติดตามคู่สมรสอีก 
เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลบัมาปฏิบัตหิน้าทีร่าชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รบั
ค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จงึจะมีสทิธิขอลา ติดตามคูส่มรส  
ได้ใหม่  
 

การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  

  ข้าราชการผู้ใดได้รบัอันตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเปน็ผู้ทุพพลภาพหรือพกิาร หากข้าราชการผู้
นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกบัการฟื้นฟสูมรรถภาพที่จ าเป็น ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรอืที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟู สมรรถภาพด้าน
อาชีพครั้งหนึง่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทีป่ระสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน  

   ข้าราชการที่ได้รบัอันตรายหรอืการป่วยเจบ็จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพกิารเพราะเหตุ
อื่น นอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอ านาจสัง่บรรจุพจิารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่อไปได ้หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารบัการฝกึอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทีจ่ าเป็น ต่อการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ ให้ผูม้ีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพจิารณาให้ลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพดังกล่าวครัง้หนึง่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา 
แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน  

  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลกัสูตรทีส่่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รบัการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้
จัด หรือร่วมจัด  



๑๐๙ 

 
    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๙ ให้เสนอหรอื จัดส่ง
ใบลาต่อผู้บงัคับบญัชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลกัฐานเกี่ยวกับ 

หลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพือ่พิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รบัอนุญาต
แล้ว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชีพได้   
การลาของข้าราชการการเมือง  

   การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรฐัมนตรี ให้อยู่ในดุลพินจิ ของ
นายกรัฐมนตรี และแจง้ให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

        การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมอืง ให้เป็นอ านาจ ของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือในฐานะรัฐมนตรเีจ้าสังกัด รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต  

  การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมอืงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ใหเ้ป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครหรอืประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแตก่รณี เป็นผู้พจิารณาอนุญาต 
 
การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือวิจัยตามหลักสูตร
สถาบันสถานศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ หรือหน่วยงานของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร และหมายรวมถึง การฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการ
ฝึกฝนภาษา และค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา การฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาน้ัน
ด้วย (ระเบียบส านักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา.  
๒๕๒๒) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๑ ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ตามระเบียบที่
ส านักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา. ๒๕๒๒การลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
วิจัย ตามข้อ ๘ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น โดยให้ผู้ที่จะลาศึกษาส่งแบบขออนุมัติตาม ว.๘ ให้สถานศึกษาด าเนินการเสนอ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติก่อนเดินทางไป
ศึกษาต่อได้ ผู้ใดเดินทางไปศึกษาก่อนได้รับการอนุมัติ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ว.๘ นี้ ซึ่งมี
สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

๑.๑ การศึกษาต่อภาคปกติ 



๑๑๐ 

 
   หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาการไปศึกษาภาคปกติ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

(1) ประเภท ก. ประเภทที่ผู้บังคับบัญชาคัดเลือก 
(2) ประเภท ข. ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือกหรือได้รับ

คัดเลือก 
ด้วยตนเองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไปศึกษาต่อภาค
ปกต ิ
   (ก) มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มตันเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้า
ศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระยะเวลาการกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ 
   (ข) ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่
อยู่ระหว่างถูกลงโทษ เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
   (ค) เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือพ้นจาก
การทดลองปฏิบัติราชการแล้วแต่กรณี 
   (ง) ผู้ที่ เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคปกติหรือศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศแล้ว หากจะไปศึกษาต่ออีก ต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ 
เดือน เว้นแต่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการ 
ก็ให้พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
   ๑.๒การศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
   หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนหรอืไม่ใช้เวลาราชการ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ก. ผู้ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
    (๑) มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา
ที่จะเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ให้ค านึงถึงระยะเวลากลับเข้า
ปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ 
    (๒) เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว 
หรือพ้นระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี 
   ข. ผู้ที่ไม่ต้องใช้เวลาราชการไปศึกษา ไม่อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ ก. 
   ค. การขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้
แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    (๑) ผู้ที่ต้องใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาตลอดหลักสูตรที่
สถาบันศึกษาก าหนด จะต้องน าหลักฐานแสดงผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกมาแสดงต่อผู้มอี านาจ
อนุญาต เพื่อขออนุญาตต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปศึกษานอกเวลาได้ 
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ผู้ที่ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา ถ้าจะไปศึกษาค้นคว้าเพื่อท าวิทยานิพนธ์ต้องขอ
อนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการลา 
    (๒) ผู้ที่ไม่ต้องใช้เวลาราชการไปศึกษาต่อ ไม่ต้องขออนุญาตตาม
ข้อ (๑) แต่ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นทราบก่อน จึงจะไปศึกษาต่อภาค
นอกเวลาได้ 
   ๑.๓ การศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
   หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการตามที่สถานศึกษา หน่วยงาน
ของทางราชการ หรือคุรุสภาจัดข้ึน ในภาคฤดูร้อน 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไป
ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (๑) วิชาที่ไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
    (๒) เป็นผู้ทีผู่้บงัคับบัญชาช้ันต้นรับรองว่าหากให้ไปศึกษาต่อภาค

ฤดูร้อน  
จะไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
    (๓) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับ
อนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต 
   ๑.๔ การฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   ก. การฝึกอบรม 
   หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียน การอบรม สัมมนา หรือการฝึกงาน ทั้งนี้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รั บปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายรวมถึงการฝึกภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือดู
งานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนั้นด้วย 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไป
ฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (๑) หลักสูตรที่จะไปฝึกอบรมต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
    (๒) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปฝึกอบรมอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต 
   การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
    ประเภท ก ประเภทฝึกอบรมระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน 
    ประเภท ข ประเภทฝึกอบรมระยะเวลาเกิน ๑ เดือน 
   ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปฝึกอบรมที่มีหลักสูตรเกินกว่า ๖ เดือน หรือ
ทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน โดยมีข้อ
ผูกพันดังนี้ 
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    (๑) เมื่อกลับจากการฝึกอบรมแล้ว ต้องกลับมารับราชการ ตาม
แผนงาน โครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในสถานศึกษาเดิม 
    (๒) ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ (๑) จะต้องชดใช้เงินเดือนทั้งหมดและเงิน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับในระหว่างที่ไปฝึกอบรมและพร้อมเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า คืน  เว้นแต่ไม่สามารถ
กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ขณะถึงแก่ความตาย ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
    (๓) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปฝึกอบรม ต้องท าสัญญาการ
ฝกึอบรมไว้กับกรมเจ้าสังกัด 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ไปฝึกอบรม ต้องขออนุญาตต่อ
ผู้มีอ านาจอนุญาตและในการอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตเป็นคราว ๆ ไป 
   ข. การดูงาน 
   การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกต
และการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนไปศึกษาดูงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) หัวข้อการดูงานเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นการ
ดูงานที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามแผนงาน โครงการและหนังสือตอบรับในการดูงาน 
   (๒) มีหนังสือเชิญหรือแผนงาน โครงการและหนังสือตอบรับในการดูงาน 
   (๓) การพิจารณาอนุญาต ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาเป็น       
ราย ๆ ไป 
   (๔) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และระยะเวลาที่
อนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต 
   ค. การปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   การปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หมายความว่า การท างานวิจัยเพื่อน าผลที่
ได้รับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในส่วนราชการโดยตรง แต่ไม่รวมถึงการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ งของ
หลักสูตรหรือการฝึกอบรม 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไป
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   (๒) เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว หรือพ้น
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี 
   (๓) การวิจัยต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือแผนงานที่ส่วนราชการ
ด าเนินการอยู่ หรือเตรียมที่จะด าเนินการ โดยมีรายละเอียดโครงการวิจัยที่ชัดเจน 
   (๔) ระยะเวลาการปฏิบัติงานวิจัยและพฒันามกี าหนดเวลาไม่เกนิ ๑ ปี หาก
เกินเวลาก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต แต่ไม่เกิน ๒ ป ี
   (๕) ให้ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าทุก ๆ ๓ เดือน 
ต่อผู้มีอ านาจอนุญาต เมื่อการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเสร็จเรียบร้อย ให้ส่งผลงานต่อผู้มีอ านาจ
อนุญาต ภายใน ๑ เดือน 
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   ง .  การ ศึกษา ฝึกอบรม ดู งาน หรือปฏิบัติ งานวิจัยและพัฒนา ณ 
ต่างประเทศ 
   การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา 
ฝกึอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ ต่างประเทศ ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
   ส าหรับการอนุญาต ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจอนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ๑.๕ การขอใช้วุฒิ และการปรับวุฒิทางการศึกษา 
   เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเร็จการศึกษา มีคุณวุฒิ
เพิ่มข้ึนและคุณวุฒินั้นได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครู
ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มข้ึน ตามหนังสือ ก.ค.ที่ ศธ.๑๓๐๔/ว๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า 
   (๑) ต้องได้รับคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   (๒) ต้องได้รับคุณวุฒิหลังจากการบรรจุเป็นข้าราชการครู 
   (๓) ยื่นค าขอภายใน ๖๐ วัน นับแต่สถานศึกษาให้หนังสือรับรองว่าส าเร็จ
การศึกษา 
   จากหลักเกณฑ์ทีก่ล่าวมาข้าราชการครูต้องพิจารณาตามหลกัเกณฑ์กอ่นว่า
เข้าหลกัเกณฑห์รือไม่ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็ยื่นค ารอ้งภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิ 
โรงเรียนออกค าสัง่ปรับเงินเดอืนในกรณีทีเ่งินเดือนไม่ถึงขั้นของวุฒินั้น ๆ ส าเนาค าสั่งมายงัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษา จ านวน ๕ ชุด รายงานส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบันทกึลงใน ก.พ.๗ ต่อไป 
 
๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

๖.๑  สวัสดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
            กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางในการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่งมีอีกภารกิจที่
ส าคัญ 
คือ การดูแลบุคลากรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงาน
ราชการที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกั บฐานะ ไม่
เดือดร้อนจากการรับราชการ มีความมั่นคงในชีวิต และหากเจ็บป่วย ทางราชการก็สามารถให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                  พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายหลักที่ให้อ านาจกระทรวงการคลังในการก าหนด 



๑๑๔ 

 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมาตรา๓ (๖) ได้ก าหนดให้        
การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการจากทางราชการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น      
การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล จึงเป็นสวัสดิการจากทางราชการอย่างหนึ่ง 
๒. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังนี้ ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ก าหนดวิธี
ปฏิบัติของผู้มีสิทธิและส่วนราชการให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงนิ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๙กันยายน๒๕๕๓ 
 
สาระส าคัญของระบบเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
๑. ค าจ ากัดความ 
                 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของ
เลือด 

หรือสารทดแทน ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเสน้เลอืด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการ 
บ าบัดรักษาโรค 

(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม 
และอุปกรณ์ดังกล่าว 

 (๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  
ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
และค่าบริการอื่น ท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

 (๔) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
 (๕) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
 (๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
 (๗) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
 (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

                 “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล
ของเอกชน 
                       - “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาล ซึ่งเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล  
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
โรงพยาบาล 
ประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 



๑๑๕ 

 
                       - “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้ 
บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
                  “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 

  (๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า จากเงิน 
งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจ ซึ่ง
อยู่ในระหว่างรบัการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กอ่นเข้าปฏิบัตหิน้าที่
ราชการประจ า 

  (๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณ 

รายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 
  (๓) ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม

กฎหมาย   
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

      จะเห็นได้ว่า ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ 
พนักงาน 
ราชการ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                  ลูกจ้างประจ า จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าเท่านั้น ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างจากเงินประเภทอื่น ๆ  และจากเงิน
นอกงบประมาณ ไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
                  ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไข๒ข้อ คือ 

๑. ค่าจ้างได้รับจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
๒. สัญญาจ้างมิได้ระบุเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลไว้ 

       ดังนั้น หากลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย แต่ในสัญญาจ้าง
ระบุว่า ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากการท าประกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตาม
พระราช กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                  ผู้รับบ านาญ/เบี้ยหวัด ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓จะต้องเป็นผูร้ับบ านาญปกติ ตามมาตรา๙แห่งพระราชบญัญตัิ
บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔หรือผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามมาตรา๓๖แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ และทหารกองหนุนมี เบี้ยหวัดตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕เท่านั้น ผู้รับบ าเหน็จตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 



๑๑๖ 

 
                  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามนัยพระราชกฤษฎีกาฯ หมายถึง 
บุคคลดังกล่าวข้างต้น เท่านั้น บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิดังกล่าวมิใช่ผู้ มีสิทธิได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ด้วย แต่ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการนี้ ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิดังกล่าว
นอกจากจะมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองแล้วยังมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา๕) 
 
แผนภาพท่ี๑ : ผู้มีสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า 
  (๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ 

แล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ  
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

  (๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
  (๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

                 “ ผู้ป่วยใน” หมายความว่า ผู้ เ ข้ารับการรักษาพยาบาลต้องพักรักษาตั วใน
สถานพยาบาล 
                 “ผู้ป่วยนอก” หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ได้พักค้างในสถานพยาบาล 
(ตรวจและรับยาแล้วให้กลับบ้านได้) 
                  โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในสาระส าคัญของค านิยาม “การรักษาพยาบาล” ให้หมายความรวมถึงการตรวจ
สุขภาพ การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค โดยมีเจตนารมณ์ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการ 
“สร้างเสริมป้องกันโรค” ให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว (มาตรา๔) 

 

ผู้มีสิทธ ิ

ผู้รับบ านาญปกติ 
ลูกจ้างประจ า 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างชาวต่างชาต ิ ผู้รับเบีย้หวัด 

ผู้รับบ านาญพิเศษ 

เหตุทุพพลภาพ 



๑๑๗ 

 
๒. การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล 
                  ผู้มีสิทธิจะมีสิทธิตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และหมดสิทธิเมื่อเกษียณอายุ
ราชการ ลาออก ถูกไล่ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิเพราะถูกพักราชการ 
                  ส าหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธินั้น อิงการเกิดสิทธิ และหมดสิท ธิของผู้มีสิทธิ 
กล่าวคือ เมื่อผู้มีสิทธิเกิดสิทธิ ก็จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวไปด้วยพร้อมกัน 
และเมื่อผู้มีสิทธิหมดสิทธิก็จะไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิอาจไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวได้เนื่องจากเหตุอื่นที่
ระบุไว้ในกฎหมายด้วย เช่น บุตรของผู้มีสิทธิบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรส เป็น
ต้น 
๓. การถูกจ ากัดสิทธิ (มาตรา๑๐) และสิทธิซ้ าซ้อน 
                  กรณีการถูกจ ากัดสิทธิ และสิทธิซ้ าซ้อนนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ ในมาตรา๑๐แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓โดยบัญญัติไว้ ดังนี้ 
                  มาตรา๑๐วรรคหน่ึง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสทิธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล 
จากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น และหากเลือกใช้สิทธิจาก
หน่วยงานอื่น ผู้นั้นไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
                  มาตรา ๑๐ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ    
การรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาน้ี เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ
นั้น 
ต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่” 

มาตรา ๑๐วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของ 
 ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกัน               
ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวตามพระ
ราชกฤษฎีกานี”้ 
                    ค าว่า “หน่วยงานอื่น” ในที่นี้ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ส่วนราชการ          
ส่วนท้องถ่ิน บริษัทประกัน ระบบประกันสขุภาพอื่น ๆ  พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และรวมถงึ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม แต่ไม่รวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๔. การรายงานข้อมูล และการเลือกสิทธิ 
                 มาตรา ๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
รักษา พยาบาล ให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อสว่น
ราชการเจ้ าสังกัดพร้อมทั้ งรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด” (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๓๗๖ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓) ดังนี้ 



๑๑๘ 

 
                 - ผู้มีสิทธิ มีหน้าที่รายงานและรับรองข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ภายใน 
๑เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
                - ผู้มีสิทธิกรอกแบบค าขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ
๗๑๒๗) พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร 
                - ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อนวันที่๒๙กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ถือว่าผู้มี
สิทธิรับรองความถูกต้องแล้ว 
การเลือกสิทธิของผู้มีสิทธิ 
                 - ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือจากหน่วยงานอื่น (มาตรา๑๐
วรรคหนึ่ง) 
                 - บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลือกได้ ต้องใช้สิทธิของตนเอง (กรณีมีสิทธิในฐานะ
เจ้าของสิทธิจากหน่วยงานอื่น) 
                  - ผู้มีสิทธิมีหน้าที่แจ้งการเลอืกสทิธิ หรือเปลี่ยนแปลงสทิธิ ภายใน๑เดือน นับจากมีการ 
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ปีละ๑ครั้ง (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี) หากไม่
แจ้ง 
ถือว่าประสงค์ใช้สิทธิราชการ/ไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง 
๕. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
                   การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการสง่เสริมป้องกันโรค มิใช่การรักษาพยาบาล ซึ่งตาม
กฎหมายเดมิได้ก าหนดยกเว้นเป็นกรณีพเิศษให้เฉพาะผู้มสีทิธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รบั        
เบี้ยหวัดบ านาญ) สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ปลีะ ๑ครั้ง ตามรายการและอัตราที่
กระทรวง การคลังก าหนด ซึ่งแบ่งการตรวจเป็น ๒ช่วงอายุ คือ ผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ปีบริบรูณ์ ตรวจได้ 
๗ รายการ และผูม้ีอายุมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ตรวจได้๑๖รายการ โดยมีสิทธิเบิกปลีะ ๑ ครั้ง 
ตามปีงบประมาณแต่สามารถยื่นเบกิได้ตามปีปฏิทิน (๑ปี) นบัถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน 
และบุคคลในครอบครัวของผูม้ีสทิธิไม่สามารถเบกิค่าตรวจสขุภาพประจาปีได้ (พระราชกฤษฎีกาฯ 
มาตรา ๑๘) ทั้งนี้ให้ผู้มสีิทธิ ทดรองจ่ายไปก่อน และน าใบเสร็จมาเบกิจากส่วนราชการต้นสังกัด (ห้าม
จ่ายตรง) 
๖. การเบิกค่ารักษากรณีมีประกัน 
                  ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ท าประกันสุขภาพไว้ สามารถเบิกค่ารักษาได้๒ทาง 
คือ 
เบิกจากบริษัทประกัน และเบิกจากกรมบัญชีกลาง (สมทบ) แต่ไม่เกินจ านวนเงินค่ารักษาที่จ่ายไปจริง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๔๕ลงวันที่๗กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย รายละเอียด 
ดังนี ้

๑. ให้น าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกที่บริษัทประกันก่อน 
๒. บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ และรับรองว่าเบิกจ่ายรายการใดบ้าง 
๓. น าส าเนาใบเสรจ็ (ตามข้อ๒) มาเบิกกับสว่นราชการต้นสังกัด โดยสามารถเบิกได้ตาม 

สิทธิกรมบัญชีกลาง แต่ไม่เกินค่ารักษาที่จ่ายจริง ดังตัวอย่างในตาราง 



๑๑๙ 

 
 

รำยกำร 

 

โรงพยำบำล 
เรียกเก็บ 

(๑) 

บริษัทประกันภัยจ่ำย 
(๒) 

ส่วนขำด 
(๓)=(๑)-(๒) 

สิทธิตำม 
พระรำชกฤษฎีกำ 

(๔) 

เบิกได้ 
ตำมกฎหมำย 

(๕)* 
คา่รักษา 
พยาบาล 

(รวม) 

๘,๗๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๗๐๐ ๗,๒๐๐ ๓,๗๐๐ 

 

    (๕)* จะเบกิได้ตาม (๔) หาก (๔)≤(๓) แต่หาก (๔)>(๓) ให้เบกิได้ = (๓) ในแต่ละรายการ 
๗. การเบิกค่ารักษา (กรณี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) 
                  การเบิกจ่ายต้องตรวจ พ.ร.บ.รถฯ ว่า พ.ร.บ.รถฯ ขาดหรือไม่ โดยแบ่งเป็น๒กรณี ดังนี ้
                    กรณีท่ี ๑ มี พ.ร.บ.รถฯ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย สามารถขอรับได้จากบริษัท
ประกันภัย ซึ่งรถโดยสารและรถยนต์ที่เกิดเหตุแต่ละคันจะต้องท าประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ.รถฯ) ส าหรับส่วนที่เกินเบิกจากกรมบัญชีกลาง 
                    กรณีท่ี ๒ พ.ร.บ.รถฯ ขาด แบ่งตามผลการสอบสวนเป็น๒ประเภท คือ 

๑. กรณีผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) เป็นฝ่ายถูก ให้เรียกค่าเสียหายจากฝั่ง
คู่กรณีได้เลย หรือ ยื่นเรื่องเบิกจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.จังหวัด) ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเพื่อบรรเทาเบื้องต้น ให้รายละไม่เกิน๑๕,๐๐๐บาท 

๒. กรณีผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) เป็นฝ่ายผิด ข้อปฏิบัติ คือ 
๒.๑ ให้ยื่นเรื่องเบิกจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.จังหวัด) ซึ่งกองทุนดังกล่าว 

จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเพื่อบรรเทาเบื้องต้น ให้รายละไม่เกิน๑๕,๐๐๐บาท ส าหรับ
ส่วนเกิน๑๕,๐๐๐บาท เบิกจากกรมบัญชีกลางได้ 

๒.๒ หากผลสอบสวนปรากฏว่า ผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) เป็น ฝ่ายผิด  
กองทุนฯ จะมีหนังสือเรียกเงินคืน (จ านวนเงินที่ยื่นขอเบิกจากกองทุนฯ) พร้อมเบี้ยปรับ ร้อยละ๒๐ 
ของเงินค่ารักษาพยาบาลที่มาย่ืน 

๒.๓ ผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) คืนเงินให้กับกองทุนฯ (ข้อ๒.๒) และให้ร้องขอ 
ต่อกองทุนฯ เพื่อขอคืนต้นฉบับหลักฐานการรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลออกให้กองทุนฯ 
พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนฯ ที่แสดงการรับคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากผู้ประสบภัย 

๒.๔ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สิทธิกรมบัญชีกลาง) พร้อมหลักฐาน 
การรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลออกให้กองทุนฯ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนฯ (ข้อ
๒.๓) ต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้รับรองการใช้สิทธิภายใน๑ปี นับแต่วันที่ได้คืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
กองทุ นฯ (ดูรายละเอี ยดเพิ่ มเติม ตามหนังสือกระทรวงการคลั ง ที่  กค ๐๕๒๖.๕/ว๘๒ ลง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓) 
๘. การเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป็นครั้งคราว 
                  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓มาตรา๘ (๔) 
ก าหนดให้ ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก ในกรณีที่
เป็น 



๑๒๐ 

 
การเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจ าเป็น   
ต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่หลักเกณฑ์ ประเภท 
และ 
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด กระทรวงการคลังได้อาศัยอ านาจตามหลักการข้างต้น ก าหนด
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการส่งตัว
ผู้ป่วย  ไปฟอกเลือด ด้วยวิธีไตเทียมที่สถานพยาบาลของเอกชน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค๐๔๑๗/ว๑๖๐ลงวันที่ ๑๐พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙) แต่ไม่รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปท าการรักษา 
พยาบาลเกี่ยวกับโรคอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงการคลังยังไม่ได้ก าหนดให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
จากทางราชการ  
๙. กรณีสถานพยาบาลส่งผู้ป่วยไปซื้อยา อุปกรณ์และอวัยวะเทียม หรือรับการตรวจทาง
ห้องทดลอง หรือเอกซเรย์จากสถานท่ีอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศไทย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา๑๓) 
                  ในกรณีที่สถานพยาบาล ไม่มี (๑) ยา เลือดและส่วนประกอบของเลอืดหรอืสารทดแทน 
น้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน (๒) อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค
จ าหน่าย หรือ (๓) ไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์ได้ เมื่อแพทย์ผู้ตรวจ
รักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลลงลายมือช่ือรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลงัก าหนด ก็ให้ผู้เข้ารบั 
การรักษา พยาบาล ซื้อ หรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์จากสถานที่อื่น  
ซึ่งอยู่ในประเทศไทย แล้วน ามาเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อการเบิกจ่ายในสถานพยาบาล 
ของทางราชการและการเบิกจ่ายในสถานพยาบาลของเอกชน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ส าหรับกรณีดังกล่าว 
ไม่สามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้ 
๑๐. การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพ่ือการบ าบัดรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทาง
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนจีน 
                  การบริการในการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมบัญชีกลางได้มี แนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
ทางราชการ หมวด ๑๕ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบ าบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๔๔๗ลงวันที่ ๑๒พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการ  
ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพ มิใช่กรณีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค โดยมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ว่า 
จ าเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์ นั้น ๆ 

๒. ค่าบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนจีน 
                  ค่าบริการฝังเข็มและค่าฝังเ ข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเ ข็มด้วยเครื่องกระตุ้น 
โดยผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการฝังเข็ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จากหน่วยงานภาครัฐของไทย 
       ๓. ค่าบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย ใหเ้บิกได้ดังนี้ 



๑๒๑ 

 
  ๓.๑ ค่านวดเพื่อการบ าบัดรักษาโรค 

๓.๒ ค่านวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส าหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต  
โรคสันนิบาตและการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 
  ๓.๓ค่าอบไอน้ าสมุนไพร ส าหรับการบ าบัดรักษาโรคหอบ หืด โรคภูมิแพ้ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 
  ๓.๔ค่าประคบสมุนไพร ส าหรับการบ าบัดรักษาโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 
  ๓.๕ค่าทับหม้อเกลือ ส าหรับการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 
                     รายการ เงื่อนไข และอัตราค่ารักษาพยาบาล เพื่อการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ที่ให้เบิกมีดังนี้ 

รำยกำร หน่วย รำคำ (บำท) 

ฝังเข็ม ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ ๑๕๐ 

คา่ฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็ม ด้วยเคร่ือง กระตุ้น เฉพาะ
กรณีการรักษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วยโรคอมัพฤกษ์ โรค
อมัพาต 

ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ ๒๐๐ 

คา่นวดเพ่ือการบ าบัดรักษาโรค ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๓ครัง้ตอ่สัปดาห์ ๒๐๐ 
คา่นวดเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพ ส าหรับผู้ ป่วยโรคอมัพฤกษ์ โรค
อมัพาต โรคสันนิบาต และการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด 

ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๕ครัง้ตอ่สัปดาห์ 
กรณีการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ 

รวมไมเ่กิน ๕ ครัง้ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด 

๒๐๐ 

คา่นวดและประคบสมนุไพร เพ่ือการบ าบัดรักษาโรค  ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน 

๓ ครัง้ตอ่สัปดาห์ 

๒๕๐ 

คา่นวดและประคบสมนุไพรฟืน้ฟสูมรรถภาพ ส าหรับผู้ ป่วยโรคอมั
พฤกษ์ โรคอมัพาต โรคสันนิบาต และการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด 

ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๓ครัง้ตอ่สัปดาห์ 
กรณีการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ 

รวมไมเ่กิน ๕ครัง้ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด 

๒๕๐ 

คา่นวดและประคบสมนุไพร เพ่ือการบ าบัดรักษาโรค  ไมเ่กินวนัละ ๑ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๓ครัง้ตอ่สัปดาห์ ๒๕๐ 

คา่นวดและประคบสมนุไพรฟืน้ฟสูมรรถภาพ ส าหรับผู้ ป่วยโรคอมั
พฤกษ์ โรคอมัพาต โรคสันนิบาต และการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด 

ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๓ครัง้ตอ่สัปดาห์ 
กรณีการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ 

รวมไมเ่กิน ๕ครัง้ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด 

๒๕๐ 

คา่ประคบสมนุไพรส าหรับการรักษา การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย
โรคอมัพฤกษ์ โรคอมัพาต      โรคสันนิบาต และการฟืน้ฟมูารดา
หลังคลอด 

ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๕ครัง้ตอ่สัปดาห์ 
กรณีการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ 

รวมไมเ่กิน ๕ครัง้ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด 

๑๕๐ 

คา่ทับหม้อเกลือ ส าหรับการฟืน้ฟมูารดา        หลังคลอด ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และรวมไมเ่กิน ๕ครัง้ ภายใน ๓ 
เดือนหลังคลอด 

๓๐๐ 

คา่อบไอน า้สมนุไพร ส าหรับการบ าบัดรักษาโรคหอบ หืด โรค
ภมูิแพ้ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วยโรคอมัพฤกษ์ โรคอมัพาต โรค
สันนิบาต และการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด 

ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ และต้องไมเ่กิน ๓ครัง้ตอ่สัปดาห์ 
กรณีการฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด ไมเ่กินวนัละ ๑ ครัง้ 

รวมไมเ่กิน ๕ครัง้ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด 

๑๒๐ 

๑๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
                   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั ง ว่าด้ วยวิ ธีการ เบิกจ่ ายเงิ นส วัสดิ การเกี่ ย วกั บ 
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ วางวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไว้ดังต่อไปนี้ 



๑๒๒ 

 
๑๑.๑ การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล แบ่งออกได้ดังนี้ 

                        (๑)  การใช้สิท ธิ เบิก เงิน ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มี สิทธิมีสิทธิได้รับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษา พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓หรือใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่น โดยกรอกข้อมูลตามแบบแจ้ง 
การเลือกสิทธิและเปลีย่นแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้อง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี  
                        (๒) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัว 
เป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง 
                        (๓) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตร (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ๕) ก าหนด
ไว้ดังนี ้

ก. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิก
เงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 

ข. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน (กรณีการหย่า) ไม่ว่าการหย่า  จะเกิดข้ึน
ก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  (๓) ก 
                        (๔) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวกรณีผู้มีสิทธิ              
มีหลายรายให้ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลดังกล่าว 
แต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (๓) ก 
                        (๕) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
ได้เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้เท่านั้น (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ๗วรรคหนึ่ง) 
                        (๖) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้อาศัย
สิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่น
เช่นเดียวกันให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ์นี้ได้ 
(หลักเกณฑ์ฯ ข้อ๗ วรรคสอง) 

๑๑.๒ การรับรองสิทธิ 
                         ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัย
สิทธิของตนตามแบบ ๗๑๓๐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๓๗๙ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓) ทั้งนี้ สถานะความเป็นผู้มีสิทธิและผู้อาศัยสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๒.๒/ว๓๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓) 
๑๒. ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
 



๑๒๓ 

 
วันท่ี เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง 

 12 กุมภาพันธ์ 2561 กค 0416.4/ว 76  ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน 

 12 กุมภาพันธ์ 2561   กค 0416.4/ว 76 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน  

 19 มกราคม 2561  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0416.2/ว 34  

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรบัผูป้่วย
โรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใจจ้่ายสูง   
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบกิจ่ายเงินสวัสดิการฯ 
 รายการยารกัษาโรคมะเรง็และโลหิตวิทยาที่ไม่ให้เบกิในระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ไม่ให้เบิกแยกต่างหาก
จาก DRGs 

 12 มกราคม 2561  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0416.2/ว 21 

 การเบกิจ่ายค่าโลหิตและส่วนประกอบโลหิตและค่าตรวจวินิฉัย
ทางเทคนิคการแพทย ์

 14 ธันวาคม 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0416.4/ว 474 

 ช้ีแจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรง
ประเภทผูป้่วยนอกเพื่อรองรบัการใช้บัตรประจ าตัวรปะชาชนใน
การแสดงสทิธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 

 14 กุมภาพันธ์ 2560  กค 0417/ว 54  การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด 

 10 ตุลาคม 2560  กค 0416.2/ว 393 อัตราค่าบรกิารสาธารณสุขเพื่อใช้ส าหรบัการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ตรวจ
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

14 ตุลาคม 2559  กค 0416.4/ว 404 การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตใน
ผู้ป่วยไตเรือ้รงัด้วยวิธีไตเทียม  

  13 กันยายน 2559  ด่วนที่สุดที่ กค 
0416.4/ว 359 

 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารกัษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ
จากผูบ้รจิาคอวัยวะที่เสียชีวิต 
 การเบกิค่าน้ ายาแช่กระจกตา และภาชนะบรรจุดวงตา 

 11 ตุลาคม 2559  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0416.2/ว 400 

 ก าหนดและซอ้มความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา 
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๑๒๔ 

 
วันท่ี เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง 

 13 กันยายน 2559  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0416.4/ว 359 

 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารกัษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ
จากผูบ้รจิาคอวัยวะที่เสียชีวิต 

 12 พฤศจิกายน 2558  ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0422.2/ว 447 

 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส าหรับเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 
ค่าบริการฝัง่เข็มและค่าบริการการใหก้ารบ าบัดของผู้ประกอบ
โรคศิลปะอื่น 

 1 พฤษภาคม 2558  กค 0422.2/ว 127  ซ้อมความเข้าใจการสง่เบิกค่ายาแผนไทยในระบบเบิกจ่ายตรง 
 13 สิงหาคม 2558  ด่วนที่สุด  

ที่ 0422.2/ว 83 
 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธ์ิช้า 
และกลุ่มยาฉีกเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ม 

 14 พฤษภาคม 2556  ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0422.2/ว 178 

 แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งช้ีการใช้ยานอกบญัชียาหลกั
แห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง 
บัญชีรายการข้อมลูยาและรหสัยามาตรฐานไทย เพื่อการ
เบิกจ่ายและควบคุมการใช้ยาบญัชีหลกัแห่งชาติ 9 กลุ่มโรค 
เวอร์ช้ัน 1.0 

 9 พฤศจิกายน 2555    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

 27 ธันวาคม 2557  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0422.2/ว 502 

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดสุิ้นเปลอืงทีเ่ป็นวัสดุทาง
การแพทย์ 

 30 กันยายน 2553  ด่วนที่สุด กค 
0422.2/ว 373 

 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารกัษาพยาบาลกรณี
ข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงานในต่างประเทศหรือเดินทางไป
ปฏิบัติราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 14 มิถุนายน 2553  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0422.2/ว 51 

 การขอใช้สิทธิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการซึ่งมีกรณีหรอืต้องหาว่ากระท าผิดวินียอย่างร้ายแรง 
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรอืต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา
โดยกรณีหรือคดีอาญาไม่ถงึที่สุด 

14 สิงหาคม 2552 ด่วนที่สุด ที่ กค 
0422.2/ว 277 

การอนุมัตกิารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมและกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม  

 11 เมษายน 2550  ด่วนที่สุด ที่ 0417/ว 
19 

 การเบกิจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลตาม
โครงการเบิกจ่ายตรงส าหรับผู้ป่วยโรคมะเรง็ 
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๑๒๕ 

 
วันท่ี เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง 

 11 มกราคม 2548  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0417/ว 7 

 การเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลกรณีการบ าบัดรักษาโรคด้วย
วิธีการทางการแพทย์แผนไทย 

 10 พฤษภาคม 2547  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0417/ว 135 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรกัษาพยาบาลผู้ได้รบัอัตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 

 
๘. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ค่าเล่าเรียนบุตร) 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นสวัสดิการหนึ่งของทางราชการที่ก าหนดให้มีข้ึน 
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลอื
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรที่เหมาะสมจากทางราชการ 

๑. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.๑ พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ (ปัจจุบันถึง 
ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๔)   
 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
และด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๒.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๒. ค านิยาม   
           สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 

๑. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด 
หรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ 

๒. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรือ อยู่ในก ากับ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

๓. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีการจัด
ระดับช้ันเรียนด้วย 

๔. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ 

๕. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
๖. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

           สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า 
  ๑. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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๑๒๖ 

 
  ๒. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง 

โรงเรียนนานาชาติ 
           เงินบ ารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก
เก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตัิจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับ มหาวิทยาลยั 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล 
           เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่มีอายุครบ ๓ ปีแต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ทั้งนี้  ไม่รวมถึง
บุตรบญุธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบญุธรรมของผู้อื่น 
           ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ  
เจ้าสังกัด หรือที่ก ากับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การ  
ของรัฐบาล 
๓. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้แก่ 

๓.๑ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่าย  
หมวดเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าของกระทรวง ทบวง กรม (กรณีลูกจ้างประจ านั้น จะเป็นผู้มีสิทธ์ิ 
ก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเท่านั้น) ยกเว้น  

        - ข้าราชการการเมือง 
          - ข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 

ของกรมต ารวจ ซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการประจ า 
          - ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 

๓.๒ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

 



๑๒๗ 

 
๔. บุตรของผู้มีสิทธิ  ได้แก่ 

๔.๑ บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามล าดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตร ที่เกิดจาก 
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

๔.๒ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝดท าให้จ านวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการส าหรับ
บุตร คนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของ
ตนเอง  ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ 

๔.๓ บุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจ านวน ๓ คนน้ัน ถ้าตาย กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตรล าดับต่อไปน ามาเบกิ
ได้ให้ครบ ๓ คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ 
๕. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
             วิ ธีการเบิกจ่ ายเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓จ าแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

๕.๑ การใช้สิทธิ 
๕.๑.๑กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญ 

เบี้ยหวัด ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคน
แต่เพียงฝ่ายเดียว 

(๑) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัด 
ที่อยู่ในส่วนราชการผู้ เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการ  
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
แต่เพียงฝ่ายเดียว 

(๒) กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัด 
อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของ
ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัด  
หรือส่วนราชการผู้ เบิกบ านาญ เบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอ  
ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ เบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ  
และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๕.๑.๒ กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
และใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ได้ เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิ ที่พึงจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการ  
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 



๑๒๘ 

 
๕.๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือแยกกันอยู่ 

โดยมิหย่ากันตามกฎหมาย(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๓๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรกัษาพยาบาลส าหรับบตุร ในกรณี 
ที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย) 

                (๑) กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเปน็ข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผูใ้ช้
สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร 
ของตน โดยผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่าย
เดียวโดยให้ส่วนราชการ เจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรส  
อีกฝ่ายได้ทราบ และตอบรับให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตร 
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                (๒) กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรอืแยกกันอยู่โดยมไิด ้
หย่ากันตามกฎหมายกับคู่สมรสผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตรของตนได้ 
แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน 

                 (๓) กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
จากหน่วยงานอื่นเมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่าย
ปกครองหรือ  อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  ได้เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

๕.๒ การอนุมัติ 
๕.๒.๑ ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอ านาจของ

หัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ 
หรือเทียบเท่า 

๕.๒.๒ ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงาน 
อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จะมอบหมาย 
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินก็ได้ 

๕.๒.๓ ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าส่วน
ราชการ  

ผู้เบิก เป็นผู้อนุมัติ 
๕.๒.๔ การอนุมัติการเบิกจา่ยเงนิค่าการศึกษาของบตุรของข้าราชการทีไ่ด้รับค าสัง่ให้ไป 

ช่วยปฏิบัติราชการยังท้องที่อื่นในสังกัดส่วนราชการเดียวกันแต่อยู่ต่างส านักเบิกเงินเดือน 
หรือในส่วนราชการต่างสังกัดซึ่งยังรับเงินเดือนจากสังกัดเดิม ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกั บ
การศึกษาของบุตร ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้ โดยให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย  
ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้อนุมัติ และให้จัดส่งส าเนาคู่ฉบับให้กับส่วนราชการที่
เบิกจ่ายเงินเดือนเพื่อทราบด้วย 

๕.๓ ระยะเวลาการขอเบิก 



๑๒๙ 

 
๕.๓.๑ กรณีปกติ 

                    (๑) การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงิน 
เป็นรายภาคเรียน ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 

 (๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายปี
การศึกษา ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาน้ัน ๆ 

๕.๓.๒กรณียื่นเรื่องขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตรเกิน๑ป ี
                         (๑) กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่ปรากฏ
ภายหลังว่าได้รับเงินเดือน ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน๑ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 
                         (๒) กรณีผู้มีสิทธิมีความจ าเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการช าระเงิน
ล่าช้า 
กรณีนี้ ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน๓๐วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษา 
                          (๓) กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กู้ยืมเงิน
เรียน 
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) ให้น าหลักฐานมายื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ภายใน๓๐วัน นับ
จากวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
๖. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

๖.๑ แบบฟอร์มการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๐๐) 
๖.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
๖.๓ ใบอนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาเอกชน 
๖.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร ส าเนา

ใบรับรองบุตรส าเนาใบมรณบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสามีที่ถึงแก่กรรม) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - 
สกุล เป็นต้น 
๗. ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย มีดังนี ้

๗.๑ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่าและหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รั บเงินบ ารุงการศึกษา 
เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

๗.๒ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุง
การศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

๗.๓ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

๗.๔ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 



๑๓๐ 

 
๗.๕ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่า

เรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
๗.๖ การ เบิกจ่ายเงินตาม๗.๑- ๗.๕ ต้อง เป็นไปตามประเภทและไม่ เกินอัตราที่

กระทรวงการคลัง 
ก าหนด (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม      
พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน และ ด่วนที่สุด ที่ กค 
๐๔๐๙.๕/ว ๔๗๗  ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่องอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

๗.๗ ส าหรับบุตรที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรตีาม ๗.๒ หรือ ๗.๕ จะต้องเป็นการศึกษาในระดบั 
ปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๕ 
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
๘. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 
     ๘.๑ สถานศึกษาของทางราชการ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ปริญญาตรี “เต็มตามที่เรียกเก็บ” 
     ๘.๒ สถานศึกษาเอกชน  
                      - ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า “เต็มตามที่เรียกเก็บ” 
 - ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ถึง ปริญญาตรี “ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง” 
๙. เงินบ ารุงการศึกษา 
    ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ปีการศึกษาละไม่เกิน 

ระดับ อัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
อนุบาล ๕,๑๑๐.๐๐ 
ประถมศึกษา ๓,๕๒๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๔,๒๙๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๔,๒๙๐.๐๐ 
อนุปริญญา ๑๒,๑๐๐.๐๐ 
ปรญิญาตร ี ๒๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. เงินค่าเลา่เรยีน 
เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึง่สถานศึกษาของเอกชนเรียกเกบ็ตามอัตรา   ที่ไดร้ับ
อนุมัตจิากกระทรวงศึกษาธิการ 
                 - สถานศึกษาที่ไม่รบัเงินอุดหนุนจากรัฐ 
                 - สถานศึกษาทีร่บัเงินอุดหนนุจากรัฐ 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 
๑๐.๑ อตัราเงินค่าเลา่เรียน สถานศึกษาของเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปกีารศึกษาละไม่เกิน 

 ระดับ สถำนศึกษำท่ีไม่รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ สถำนศึกษำท่ีรับเงินอุดหนุนจำกรัฐ 

อนุบาล ๑๑,๙๔๐.๐๐ ๔,๒๖๐.๐๐ 
ประถมศกึษา ๑๑,๖๑๐.๐๐ ๓,๗๔๐.๐๐ 

มธัยมศกึษาต้น ๑๓,๙๑๐.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐ 

มธัยมศกึษาปลาย ๑๔,๒๔๐.๐๐ ๒,๘๗๐.๐๐ 

 
๑๐.๒ อัตราเงินค่าเล่าเรียน สถานศึกษาของเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) ปีการศึกษาละไมเ่กิน 
 

ระดับ สถำนศึกษำท่ีไม่รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ สถำนศึกษำท่ีรับเงินอุดหนุนจำกรัฐ 

คหกรรม ๑๔,๕๔๐.๐๐ ๑,๒๖๐.๐๐ 

พาณิชยกรรม ๑๗,๔๖๐.๐๐ ๔,๕๖๐.๐๐ 

ศิลปกรรม ๑๗,๕๖๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ 

เกษตรกรรม ๑๘,๘๕๐.๐๐ ๔,๔๖๐.๐๐ 

อตุสาหกรรม ๒๑,๔๔๐.๐๐ ๖,๓๗๐.๐๐ 

ประมง ๑๘,๕๘๐.๐๐ ๔,๔๖๐.๐๐ 

อตุสาหกรรมท่องเท่ียว ๑๗,๔๖๐.๐๐ ๔,๕๖๐.๐๐ 

อตุสาหกรรมส่ิงทอ ๒๑,๔๔๐.๐๐ ๖,๓๗๐.๐๐ 

 
๑๐.๓ อัตราเงินค่าเล่าเรียน สถานศึกษาของเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (ปวส.) ปีการศึกษาละไมเ่กิน 

ปีละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บำท ปีละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐.-บำท 

- ช่างอตุสาหกรรม 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- ทัศนศาสตร์ 

- พาณิชยการ 
- บริหารธุรกิจ 
- ศิลปหัตถกรรม  
- เกษตรกรรม 
- คหกรรม 
- อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

๑๐.๔. อัตราเงินค่าเล่าเรียน ระดับปรญิญาตรี สถานศึกษาของเอกชน 
        ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐.-

บาท โดยค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนมุัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย
นั้น 
 
๑๑. ยกเว้น(เบิกจ่ายไม่ได้) 
           - ค่าปรับต่างๆ      - ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 - การลงทะเบียนเรียนซ้ าเพื่อปรบัผลการเรียน (รเีกรด) - ค่าประกันของเสียหาย 
            - ค่าประกันอุบัตเิหตุ/ค่าประกันชีวิต/ค่าบ ารงุสุขภาพ - ค่าหอพัก 
- ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องแบบ - ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  



๑๓๒ 

 
 
๑๒. ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 

วันที่ เลขทีห่นังสือ ช่ือเรื่อง 

16 มกราคม 2561 ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0408.5/ว 27 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร 

12 มกราคม 2561 กค 0408.5/ว 22  ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา 

22 กันยายน 2560 กค 0408.5/ว 371  แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร กรณีบุตร
ของผู้มสีิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 

28 มิถุนายน 2559 ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0422.3/ว 257 

 ประเภทและอัตราเงินบ ารงุการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

4 ธันวาคม 2558 กค 0423.3/ว 152  การเบกิเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

13 มิถุนายน 2557 กค 0621/ว 9  แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
ของบุตร 

8 เมษายน 2557 กค 0422.3/ว 80 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบ ารงุการศึกษาและค่าเล่า
เรียนบุตร 

19 พฤศจิกายน 
2556 

กค 0422.3/19478 ขออนุมัติออกใบเสรจ็รบัเงิน Online จากระบบให้แก่นักศึกษาทุก
ช้ันปี  

19 พฤศจิกายน 
2556 

กค 0422.3/ว 130  การใช้ลายมือช่ือผูร้ับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน
ใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับ
การศึกษาบุตร 

31 พฤษภาคม 2554 ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0422.3/ว 177 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2554  

15 มิถุนายน 2553 กค 0422.3/ว 201 การก าหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร  

26 เมษายน 2553 กค 0422.3/ว 149 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรยีกเก็บ
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดป ี

26 เมษายน 2553 กค 0422.3/ว 149 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรยีกเก็บ
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดป ี
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๑๓๓ 

 
วันที่ เลขทีห่นังสือ ช่ือเรื่อง 

9 ตุลาคม 2552 กค 0422.3/ว 103 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรกรณีบุตรของผูม้ี
สิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.) และกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาทีผู่กพันรายได้ในอนาคต 

28 มีนาคม 2551 กค 0422.3/ว 116 การก าหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร  

14 กรกฎาคม 2549 กค 0417/ว  289 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างส านัก
เบิกเงินเดือน 

21 มิถุนายน 2549 กค 0409.5/ว 253 ซ้อมความเข้าใจเีกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตร 

13 มกราคม 2549 กค 0409.5/ว 15 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  

16 กันยายน 2548 กค 0409.5/ว 363 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร 

2 กรกฎาคม 2547 ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0409.5/ว 84 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติงานใขเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2547  

พ.ศ. 2523 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2523 (ฉบับที่ 1-6) 

     
๙. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

บุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูพึงปฏิบัติหน้าทีค่วามรับผดิชอบและปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการและสถานศึกษาแล้ว สิ่งส าคัญประการหนึ่งส าหรับผู้ที่เป็นครูต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจคือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่ข้าราชการครูพึงได้รับ เพื่อเป็นการตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน เช่น 
       ๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการฝึกอบรม และการจัดงาน 

   ๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข

เพิ่มเตมิ(ปัจจุบันถึงฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและ

การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ 
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๑๓๔ 

 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรื่อง 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ปี ๒๕๕๖ 

  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรการ 

บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ า และเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMES) 

  หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่  กค๐๔๐๖.๔/ว๕ลงวันที่๓๑มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ 
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทาง  

ไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติและเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางเพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อนค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นซึ่งเกิดข้ึนในการเดินทาง เงินที่ทางราชการ 
จ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการท างานแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่ 

๑. ข้าราชการ 
 ๒. ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว 

๓. พนักงานราชการ 
๔. บุคคลภายนอก 

 ๕. บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ๑. ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 
 ๒. ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้เมื่อเสร็จสิ้น 
จากการปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของราชการเท่านั้น 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรลักษณะการเดินทางมี ๓ประเภท 
 ๑. การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
 ๒. การเดินทางไปราชการประจ า 
 ๓. การเดินทางกลับภูมิล าเนา  
๑. การเดินทางไปราชการชั่วคราวได้แก่ 

๑.๑ การไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

๑.๒ การไปคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบังคับบัญชา 
๑.๓ การไปช่วยราชการไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 



๑๓๕ 

 
๑.๔ การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการ

ประจ าในต่างประเทศ 
๑.๕ การเดินทางข้ามแดนช่ัวคราวเพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ 
         ค่าใช้จ่ายท่ีผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่ 

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
๒. ค่าเช่าที่พัก 
๓. ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะค่าเช้ือเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะค่าระวาง

บรรทุกค่าจ้างคนหาบหามอื่นๆท านองเดียวกัน 
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากเดินทางไปราชการเช่นค่าปะยางค่าเช่าค่าผ่าน  

ทางด่วนเป็นต้น 
ค่าเบ้ียเลี้ยง 
วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง 
๑. ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลา

เดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 
๒. กรณีพักแรมให้นับ๒๔ช่ัวโมงเป็น๑วันส่วนที่ไม่ถึง๒๔ช่ัวโมงแต่นับได้เกิน๑๒ช่ัวโมง 

ให้นับเป็น๑วัน 
๓. กรณีไม่พักแรมหากนับได้ไม่ถึง๒๔ช่ัวโมง แต่นับได้เกิน๑๒ช่ัวโมง เบิกค่า เบี้ยเลี้ยงได้๑วัน

ส่วนที่ไม่ถึง๑๒ช่ัวโมง แต่นับได้เกิน๖ช่ัวโมง ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 
๔.กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ

ราชการ(๐๘.๓๐น.) กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อนให้
นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ(๑๖.๓๐น.)  

๕. กรณีเจ็บป่วยพักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน๑๐วันโดยต้องมีใบรับรองแพทย ์
ที่ทางราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่เจ็บป่วยผู้เดินทางต้องช้ีแจงประกอบ 

 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) ในประเทศ 

ประเภทต ำแหน่ง 
อัตรำ 

(บำท:วัน:คน) 

ต าแหน่งทั่วไป     - ระดบัปฏิบัติงาน,ช านาญงานและอาวโุส 

                      - ระดบัทักษะพิเศษ 

๒๔๐ 

๒๗๐ 

ต าแหน่งวิชาการ  - ระดบัปฏิบัติการ ,ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ 

                      - ระดบัเช่ียวชาญ, ทรงคณุวฒิุ 

๒๔๐ 

๒๗๐ 

ต าแหน่งอานวยการ  - ระดบัต้น 

                         - ระดบัสูง 
๒๔๐ 

๒๗๐ 

ต าแหน่งบริหาร  - ระดบัต้น ,ระดบัสูง ๒๗๐ 

 
 



๑๓๖ 

 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) ในต่างประเทศ 

ประเภทต ำแหน่ง 
อัตรำ 

(บำท:วัน:คน) 

ต าแหน่งทั่วไป  - ระดบัปฏิบัติงาน,ช านาญงานและอาวโุส 

                   - ระดบัทักษะพิเศษ 

๒,๑๐๐ 

๓,๑๐๐ 

ต าแหน่งวิชาการ  - ระดบัปฏิบัติการ ,ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ 

                      - ระดบัเช่ียวชาญ, ทรงคณุวฒิุ 

๒,๑๐๐ 

๓,๑๐๐ 

ต าแหน่งอานวยการ   - ระดบัต้น 

                          - ระดบัสูง 
๒,๑๐๐ 

๓,๑๐๐ 

ต าแหน่งบริหาร  - ระดบัต้น ,ระดบัสูง ๓,๑๐๐ 

 
ค่าเช่าท่ีพัก 
การเบิกค่าเช่าที่พกัมี๒ลักษณะคือ ๑. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ๒.ค่าเช่าที่พักจ่ายจรงิ 
หลักเกณฑก์ารเบิกค่าเช่าทีพ่ัก 
๑. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงอย่างใด 

อย่างหนึ่งตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น 
๒. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าที่พักเหมือนกันทั้งคณะตลอด  

การเดินทาง 
๓. การเดินทางเป็นหมู่คณะกรณีเลือกเบิกจ่ายจริงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแต ่

เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว 

๔. การเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้แก่ 
- พักแรมในยานพาหนะเช่นการเดินทางโดยรถไฟรถโดยสารประจ าทางที่ต้องค้างคืนบนรถ 

            - การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให้เช่นบ้านพักรับรอง 
อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเบิกเหมาจ่าย  (ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย) 

ประเภทต ำแหน่ง 
อัตรำ 

(บำท:วัน:คน) 

ต าแหน่งทั่วไป     - ระดบัปฏิบัติงาน,ช านาญงานและอาวโุส 

                      - ระดบัทักษะพิเศษ 

๘๐๐ 

๑,๒๐๐ 

ต าแหน่งวิชาการ  - ระดบัปฏิบัติการ ,ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ 

                      - ระดบัเช่ียวชาญ, ทรงคณุวฒิุ 

๘๐๐ 

๑,๒๐๐ 

ต าแหน่งอ านวยการ  - ระดบัต้น 

                         - ระดบัสูง 
๘๐๐ 

๑,๒๐๐ 

ต าแหน่งบริหาร  - ระดบัต้น ,ระดบัสูง ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 



๑๓๗ 

 
อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเบิกจ่ายจริง(แนบใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งรายการของโรงแรม – Folio) 
 

ประเภทต ำแหน่ง 
ห้องเด่ียว 

(บาท:วนั:คน)  
ห้องคู ่

(บาท:วนั:คน)  

ต าแหน่งทั่วไป     - ระดบัปฏิบัติงาน,ช านาญงานและอาวโุส 

                      - ระดบัทักษะพิเศษ 

๑,๕๐๐ 

๒,๒๐๐ 

๘๕๐ 

๑,๒๐๐ 

ต าแหน่งวิชาการ  - ระดบัปฏิบัติการ ,ช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ 

                      - ระดบัเช่ียวชาญ 

                      - ทรงคณุวฒิุ 

๑,๕๐๐ 

๒,๒๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๘๕๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๔๐๐ 

ต าแหน่งอ านวยการ  - ระดบัต้น 

                         - ระดบัสูง 
๑,๕๐๐ 

๒,๒๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๔๐๐ 

ต าแหน่งบริหาร  - ระดบัต้น 

                     - ระดบัสูง 
๒,๒๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๔๐๐ 

 
อัตราค่าที่พักในต่างประเทศเบิกจ่ายจริง 

ระดบัต าแหน่ง 
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

เด่ียว คู ่ เด่ียว คู ่ เด่ียว คู ่

ต าแหน่งทั่วไป 

 - ระดบัปฏิบัติงาน,ช านาญงานและอาวโุส 

ต าแหน่งวิชาการ 

 - ระดบัปฏิบัติการ, ช านาญการ,  
  ช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งอ านวยการ 
  - ระดบัต้น 

ต าแหน่งทั่วไป 

-ระดบัทักษะพิเศษ 
ต าแหน่งวิชาการ 
  -ระดบัเช่ียวชาญและทรงคณุวฒิุ 

ต าแหน่งอ านวยการ 
  -ระดบัสูง 
ต าแหน่งบริหาร 
  -ระดบัต้นและสูง 

 
 
 

๗,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๕๐๐ 

 
 
 

๓,๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๔,๕๐๐ 

 
 
 

๒,๑๗๐ 

 
 
ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่ายานพาหนะแบ่งเป็น๓ลักษณะคือ 
๑. พาหนะรบัจ้าง 
๒. พาหนะประจ าทาง 
๓. พาหนะส่วนตัว 



๑๓๘ 

 
หลักเกณฑก์ารเบิกค่ายานพาหนะ 
๑.การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้ 

โดยประหยัดในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ 
ต่อทางราชการก็ให้ใช้พาหนะอื่นได้โดยผู้เดินทางต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 

๒. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดสามารถเบิกจ่ายได้ตามกระทรวงการคลังก าหนด 
(ยกเว้นต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ)  

๑) ภายในจังหวัดเดียวกันไม่ได้ก าหนดวงเงิน 
๒) ข้ามเขตจังหวัด–เขตติดต่อหรือผ่านกรงุเทพฯเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐บาท 

 - เขตต่อจังหวัดอื่นเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐บาท 
๓. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกัน 

ให้เบิกได้วันละไม่เกิน๒เที่ยว (ยกเว้นต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการต้องมีสัมภาระ)  

๔. การเบิกค่าพาหนะประจ าทางรถไฟสามารถเบิกจ่ายได้ตามกระทรวงการคลังก าหนด 
คือ มีสิทธิเบิกค่าพาหนะประจ าทางรถไฟโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษช้ันที่๑นั่งนอนปรับอากาศ 
(ยกเว้นต าแหน่งประเภททั่วไป-ระดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการ-ระดับปฏิบัติการ)  

๕. การเบิกค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
โดยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังคืออัตราชดเชยรถยนต์กม.ละ๔บาท / รถจักรยานยนต์ 
กิโลเมตรละ ๒ บาท 

๖. การเบิกค่าเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินโดยสารสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนดโดยแนบหลักฐานคือ 
                    ๑) กรณีที่หนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐาน 
ในการเบิกเงิน 

๒) กรณีจ่ายเงินสดให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding pass)  
  ๓) กรณีซื้อ E-ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ( Itinerary 

Receipt)  
          ๗. การเดินทางโดยยานพาหนะส่วนราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้า 
ส่วนราชการก่อนจึงมีสิทธ์ิเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงตามที่จ่ายจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 
หลักเกณฑก์ารเบิกค่าพาหนะประจ าทางให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินสทิธิดังนี้ 
 
 

ผู้มีสิทธิ 

 

สิทธิการเบิก 

รถโดยสาร 
ประจ าทาง 

รถไฟ เคร่ืองบิน 

ข้าราชการ 
  - วิชาการระดบัปฏิบัติการ 
  - ทั่วไประดบัปฏิบัติงาน 

พนักงานราชการ  (ยกเว้นกลุ่มเช่ียวชาญ)  
ลูกจ้างทุกประเภท 

ตามจ่ายจริง ตัง้แตช่ัน้ท่ี๒ 

นั่งนอนปรับอากาศ
ลงมา 

ไมม่ีสิทธิ (ยกเว้นกรณีมี
ความจ าเป็นเร่งดว่นเพ่ือ
ประโยชน์แกท่างราชการ
และได้รับอนุมติัจากอธิบดี)  

ข้าราชการ 
  - อ านวยการระดบัต้น 

  - วิชาการระดบัช านาญการ, ช านาญการพิเศษ 

  - ทั่วไประดบัช านาญงาน, อาวโุส 

ตามจ่ายจริง 

 

ตามจ่ายจริง 

 

ชัน้ประหยดั 

 

ข้าราชการ 
  - อ านวยการ ระดบัสูง 
  - วิชาการระดบัเช่ียวชาญ 

พนักงานราชการ 
  - กลุ่มเช่ียวชาญพิเศษ 

ตามจ่ายจริง 

 

ตามจ่ายจริง 

 

ชัน้ประหยดั 

(มาตรการประหยดั)  

 

ข้าราชการ 

  - บริหารระดบัต้น , สูง 
  - วิชาการระดบัทรงคณุวฒิุ 

ตามจ่ายจริง 

 

ตามจ่ายจริง 

 

ชัน้ธุรกิจหรือต ่ากวา่ 

 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ผู้เดินทางไปราชการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นให้เบิกได้โดยประหยัดและต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขดังนี ้
- เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายไม่อาจถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติ

ราชการได้เช่นค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่าปะยางรถยนต์สาหรับค่าผ่านทางด่วนให้น าไปเบิกจาก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน 

- ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมายระเบียบหลกัเกณฑ์ข้อบังคับหรอืหนงัสือสั่งการก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ 
           - ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ (เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารงานของส่วนราชการ) เช่นค่าถ่ายเอกสาร 
๒. การเดินทางไปราชการประจ าได้แก ่

๒.๑การเดินทางไปประจ าต่างส านักงานรักษาการในต าแหนง่หรอืรักษาการเพื่อด ารง
ต าแหน่งใหม่ณส านักงานแห่งใหม ่

๒.๒การเดินทางไปประจ าส านักงานเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน 



๑๔๐ 

 
๒.๓การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือไปช่วยราชการที่ก าหนดเวลาสิ้นสุด 

ของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจนซึ่งมีก าหนดเวลาต้ังแต่๑ปีข้ึนไป 
๒.๔การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีก าหนดเวลาไม่ถึง ๑ ป ี

แต่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการที่เดิมให้นับเวลาต่อเนื่องและถือเวลาตั้งแต่วันที่
ครบก าหนด๑ปีเป็นการเดินทางไปราชการประจ า 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า ประกอบด้วย 
๑.เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
๒.ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
๓.ค่าเช่าที่พัก 
๔.ค่าพาหนะ 
๕.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

ผู้มีสิทธิได้แก่ 
๑. ข้าราชการผู้เดินทาง 
๒.บุคคลในครอบครัว  
- คู่สมรสและบุตร 
 - บิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส 
 - บิดาตาม (ระดับ ๖ ลงมาไมเ่กิน ๑ คนระดับ ๗ ข้ึนไป ไม่เกิน ๒ คน) 
 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า 
 

ประเภทค่ำใช้จ่ำย หลักเกณฑ์กำรเบิก 

คา่เบีย้เลีย้ง ให้นบัตัง้แตเ่ดินทางออกจากท่ีอยูถ่งึสถานท่ีพกัแห่งใหม่ 
คา่ขนย้ายส่ิงของส่วนตวั ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอตัราท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

คา่เช่าท่ีพกั   ผู้ เดินทางเบิกตามสิทธิ 
  บุคคลในครอบครัวให้เบิกในอตัราเดียวกบัผู้ เดินทาง 
  ยกเว้นผู้ ติดตามให้เบิกในระดบัต ่าสุด 

คา่ยานพาหนะ 

คา่ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  เบิกในลักษณะเดียวกบัการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

      หมายเหตุ 
            - ถ้าเดินทางไปถึงสถานที่แห่งใหม่แล้วยังไม่สามารถเข้าบ้านพัก/บ้านเช่าได้ก็ให้เบิกค่าเช่า 
ที่พักได้ไม่เกิน๗วันโดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกองแล้วแต่กรณี 
หากมีความจ าเป็นต้องเช่าที่พักเกิน๗วันต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสังกัดเดิม (มาตรา๓๗)  
            - ถ้าบุคคลในครอบครัวยังไม่ เดินทางมาพร้อมผู้ เดินทางให้ผู้ เดินทางขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาให้เลื่อนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวโดยให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างจะ
เดินทางแต่ต้องไม่เกิน ๑ ป ีนับแต่วันที่ปรากฏในค าสั่งให้เดินทางไปราชการ (มาตรา๓๙)  
 
 
 



๑๔๑ 

 
ข้อควรระวัง 
             - ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการประจ าต่างสังกัด (ต่างกรม) ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จากสังกัดเดิม (มาตรา๔๑)  
              - ถ้าเป็นการขอย้ายตามค าร้องขอของตนเองผู้เดินทางไม่สามารถเบิกค่าขนย้ายได้ (มาตรา 
๓๓) 
๓. การเดินทางกลับภูมิล าเนา 

หมายถึงการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจ าในกรณีที่ออกจาก 
ราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

ภูมิล าเนาเดมิหมายถึงท้องที่ทีเ่ริม่รบัราชการกลบัเข้ารับราชการหรือได้รบัการบรรจุเป็น
ลูกจ้างครัง้แรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 
 

มีสิทธิเบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเดิม 

๑. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้าง  ซึ่งทาง
ราชการเลิกจ้าง 

๑. คา่เช่าท่ีพกั 

๒. คา่พาหนะ 
๓. คา่ขนย้ายส่ิงของส่วนตวั 
เง่ือนไข 
   - ให้เบิกได้ตามสิทธิของผู้ เดินทางในอตัราส าหรับ  ต าแหน่งระดบัครัง้สุดท้าย
กอ่นออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 
   - ต้องเดินทางและขนย้ายส่ิงของส่วนตวัภายใน๑๘๐วนั 

๒. บุคคลในครอบครัว 
   - คูส่มรส 

   - บุตร 
   - บิดามารดาของตนและของคูส่มรส 

   - ผู้ ติดตาม 

 
                  - กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายก่อนให้ทายาทที่อยู่ด้วยขณะที่  
ถึงแก่ความตายเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมถ้าไม่มีทายาทอยู่ด้วย  
ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ 
                   - ถ้าผู้มีสิทธิเบิกต้องการเดินทางไปยังท้องที่อื่นที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาเดิมก็สามารถเบิ ก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
สูงกว่าโดยต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมหมายความว่าการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษการศึกษาการดูงานการฝึกงานหรือที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

๑. การฝึกอบรมประเภท ก 
๒. การฝึกอบรมประเภท ข 
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 



๑๔๒ 

 
การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากร 
ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  
และทรงคุณวุฒิประเภทอ านวยการระดับสูงประเภทบริหารระดับต้นระดับสูง 
การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากร
ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานช านาญงานอาวุโสประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการช านาญการช านาญการพิเศษประเภทอ านวยการระดับต้น 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่าการฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหน่ึง 
มิใช่บุคลากรของรัฐ 
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

๑. โครงการ/หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ (อธิบด)ี  
๒. ต้องพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตามจ านวนที่สมควร  

และให้พิจารณาด้านการเงินด้วย 
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกใหจ้ัดได้เฉพาะการอบรมในประเทศเท่านั้น 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
๑.ประธานในพิธีเปิดหรือปิดแขกผู้มเีกียรติและผู้ติดตาม 
๒.เจ้าหน้าที ่
๓.วิทยากร 
๔.ผู้เข้ารับการฝกึอบรม (บุคลกรของรัฐหรือบุคคลภายนอก)  
๕.ผู้สงัเกตการณ์ 

ส าหรับบุคคลตามข้อ๑ –๓ค่าใช้จ่ายให้เบิกจากส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหากจะเบิกจาก  
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ท าได้เมื่อส่วนราชการผู้จัดร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 
ค่าใช้จ่ายท่ีเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัดอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
 ๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม 

๓. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอปุกรณ์ 
๔. ค่าประกาศนียบัตร 
๕. ค่าถ่ายเอกสารค่าพมิพ์เอกสารและสิง่พิมพ์ 
๖. ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
๗. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
๘. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าใช้จ่ายท่ีเบิกจ่ายตามหลักเกณฑแ์ละอัตราตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๒. ค่าเช่าที่พัก 
๓. ค่าอาหาร 
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๔. ค่ายานพาหนะ 
๕. ค่ากระเป๋าหรือสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสาร(อัตราใบละ ๓๐๐ บาท)  
๖. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  (แหง่ละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท)  

ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ 
๑. การบรรยาย จ่ายได้ไมเ่กิน ๑ คน 

๒. การอภิปราย / สัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไมเ่กิน ๕ คนรวมผู้ด าเนินการอภิปรายท่ีท าหน้าท่ีเช่นเดียวกบัวทิยากร 

๓. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ /  
แบ่งกลุ่มอภิปราย /ท ากิจกรรม 

จ่ายได้ไมเ่กิน กลุ่มละ ๒ คน 

 

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
ระดับกำรฝึกอบรม บุคลำกรภำครัฐ ท่ีมิใช่บุคลำกรภำครัฐ 

ประเภท ก.  ไมเ่กินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ไมเ่กินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท 

ประเภท ข./บุคคลภายนอก ไมเ่กินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ไมเ่กินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

 
ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
หลักเกณฑก์ารเบิกค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดืม่ในการฝึกอบรมตามมาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ ากว่าเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
สถานท่ีราชการ 

ประเภท 

การฝึกอบรม 

คา่อาหาร (บาท) คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (บาท) 

๑มือ้ ๒มือ้ ครบทุกมือ้ ๑มือ้ ๒มือ้ 

ประเภท ก.  ๑๕๐ ๓๐๐ ๔๕๐ ๓๕ ๗๐ 

ประเภท ข.  ๑๕๐ ๓๐๐ ๔๕๐ ๓๕ ๗๐ 

สถานท่ีเอกชน 
ประเภท 

การฝึกอบรม 

คา่อาหาร (บาท) คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (บาท) 

๑ มือ้ ๒ มือ้ ครบทุกมือ้ ๑ มือ้ ๒ มือ้ 

ประเภท ก.  ๔๕๐ ๖๕๐ ๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 

ประเภท ข.  ๔๕๐ ๖๕๐ ๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 

บุคคลภายนอก ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๕๐ ๑๐๐ 

ค่าเช่าท่ีพัก 
หลักเกณฑก์ารจัดที่พัก 

๑. การจัดทีพ่ักใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมประเภท ก. ให้พกัหอ้งเดี่ยวหรือห้องคู่ก็ได ้
๒. การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมประเภท ข. และฝึกอบรมบคุคลภายนอกให้พกัรวมกนั

ตั้งแต่๒คนข้ึนไปโดยให้พักห้องคู่เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่น
ได้ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้ 

๓. การจัดที่พักให้ประธานในพิธีเปิดแขกผู้มีเกียรติผู้ติดตามหรือวิทยากรให้พักห้องพักคน
เดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามระดับการฝึกอบรม 

๔. การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจา้หน้าที่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นต าแหนง่
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการระดับช านาญการระดับช านาญการพิเศษและต าแหน่งประเภททั่วไป



๑๔๔ 

 
ระดับปฏิบัติงานระดับช านาญงานระดับอาวุโสให้พักรวมกันต้ังแต่๒คนข้ึนไปโดยให้พักห้องคู่ เว้นแต ่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้อาจจัดให้พักคนเดียวได้ 
 
อัตราค่าเช่าท่ีพัก 

ประเภทการฝึกอบรม คา่เช่าห้องพกัคนเดียว คา่เช่าห้องพกัคู ่
ประเภท ก.  ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ 

ประเภท ข.  ไมเ่กิน ๑,๓๐๐ ไมเ่กิน  ๘๐๐ 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
๑. กรณีผู้จัดจัดที่พักให้ให้เบิกได้ในอัตราห้องพักคนเดียว ๑,๒๐๐ บาท/วัน/คนและห้องพักคู่ 

๗๕๐บาท/วัน/คน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)  
๒. กรณีผู้จัดไม่จัดที่พักให้ให้เบิกได้ในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท/วัน/คน 

 
๙.๒  สวัสดิการจาก สกสค. 

ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน สวัสดิการ ด้านสวัสดิภาพ และด้านพัฒนาความมั่นคง และเชิดชู
เกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑ด้านส่งเสริมสวัสดิการ 
๒.๑.๑ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่หมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑.๒ การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟลด ๒๕% 

- การเดินทางไป–กลับเพื่อการอบรมสัมมนา 
- การเดินทางไป–กลับเพื่อศึกษาดูงานในช่วงปิดภาคเรียน 

๒.๑.๓ โครงการสวัสดิการร่วมร้านค้าด้านอุปโภคและบริโภคแก่ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีตราสัญลักษณ์ สกสค.เมื่อซื้อสินค้าจะได้รับ
ส่วนลดทันที 

๒.๑.๔ โครงการส่งเสริมและให้ค าปรึกษาในการจัดท าวิทยฐานะแก่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปอบรมให้ความรู้ทั่วประเทศอ 

๒.๑.๕ โครงการจัดทัศนศึกษาภายในและต่างประเทศเพื่อน าประสบการณ์ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและน ามาประกอบการเสนอผลงานได้ 

๒.๑.๖ โครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สงูอายุตั้งแต่เข้ารับราชการ 
สู่วิชาชีพครูตลอดจนหลังเกษียณอายุราชการ 

๒.๑.๗ บริการที่พักในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหอพัก  สกสค.ในกรุงเทพฯ 
และในส่วนภูมิภาคหอพักชะอ า จ.เพชรบุรีเป้าหมายภูมิภาคละ ๑ แห่ง 

๒.๑.๘ บริการสถานพยาบาลส่วนกลางในส านักงาน สกสค.บริการตรวจและรักษา
โรคทุกวันในเวลาราชการมือ 
 



๑๔๕ 

 
๒.๑.๙ การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ 

มอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุมานะอุตสาหะเสียสละและอดทน 
๒.๑.๑๐ กองทุนและมูลนิธิเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน  

แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นมูลนิธิช่วยเหลือผู้เสียชีวิตกรณีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ อ าเภอใน จ.สงขลารายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดอื่น ๆ รายละ 
๒๕๐,๐๐๐ บาทมือ 

๒.๒ งานด้านสวัสดิภาพ 
๒.๒.๑ ด าเนินงานกิจการช.พ.ค.เพื่อสร้างความมั่นคงโดยการสงเคราะห์ซึ่งกันและ

กัน 
และครอบครัวเมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมโดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ส านักงาน สกสค.จังหวัดที่สมาชิก
สังกัด 
ในจังหวัดน้ัน 

๒.๒.๒ ด าเนินงานกิจการ ช.พ.ส.เพื่อสร้างความมั่นคงโดยการสงเคราะห์ซึ่งกันและ
กัน 

และครอบครัวเมื่อคู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรมโดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ส านักงาน สกสค.จังหวัด 
ที่สมาชิกสังกัดในจังหวัดน้ัน 

๒.๓ งานด้านพัฒนาความมั่นคงและเชิดชูเกียรติครู 
๒.๓.๑โครงการพัฒนาชีวิตครูกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
๒.๓.๒งานการช่วยเหลือสมาชิกทางด้านกฎหมายให้ความรู้ประสานงานด้านคดีให้ 

ความช่วยเหลือ 
๙.๓ การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการการ เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 

“สวัสดิการภายในส่วนราชการ” หมายความว่ากิจกรรมหรือกิจการใด ๆ  ที่คณะกรรมการ
สวัสดิการจัดให้มีข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ  
เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ
หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มข้ึน
ส าหรับส่วนราชการต่างๆ 

“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความว่าการด าเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ 
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป 

“สมาชิก” หมายความว่าสมาชิกสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ 

 
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 



๑๔๖ 

 
ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่มด าเนินการหรอืสนับสนุนให้มกีารด าเนินการ

จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการตามบทบัญญัติ  
ของกฎหมายนั้นและให้น าบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับสวัสดิการตามกฎหมายเฉพาะนั้นโดยอนุโลมทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้น 
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระท ามิได้เว้นแต่เป็นการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการสวัสดกิาร...(ช่ือส่วนราชการกลุ่มภารกิจหรอืกรมที่ร่วมกันจัดสวัสดิการแล้วแต่
กรณี)....” ประกอบด้วย 

๑) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
๒) ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนราชการนั้นไม่เกินเจ็ดคนเป็น

กรรมการโดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 
๓) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี 

ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการคัดเลือก
กรรมการแทนเว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่คัดเลือก
กรรมการแทนก็ได้ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการมีจ านวนเท่าที่เหลืออยู่ 

๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือภายในกลุ่มภารกิจเป็นกรรมการ 
และเลขานุการการคัดเลือกกรรมการตาม๓) ให้เป็นไปตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 
และบัญชีเป็นเหรัญญิกมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ งข้าราชการในส่วนราชการเป็ นผู้ ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน
คณะกรรมการสวัสดิการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ก าหนดนโยบายอ านวยการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการในส่วนราชการนั้น 
 ๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการต่าง ๆ 
เช่นระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการระเบียบการรับจ่ายเงินการจัดท าบัญชีและการเก็บ
รักษาเงินกองทุนสวัสดิการระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ 
เป็นต้น 
 ๓) อนุมัติให้มีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในส่วนราชการ 
 ๔) แต่งตั้งบุคคลคณะบุคคลหรือคณะอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการหรือผู้ที่มิใช่ข้าราชการ  
เพื่อด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
 ๕) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ที่เป็นสมาชิก 
 ๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
 ๗) อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการภายในส่วนราชการก าหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน
ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงานรวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 



๑๔๗ 

 
 ๘) ก าหนดอัตราค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในส่วนราชการจัดข้ึน 
 ๙) อนุมัติหรือมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม 
ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการและจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการร่วมกับเหรัญญิก  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 
 ๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่ จ า เป็นที่ เ กี่ ยวกับการจัดส วัสดิก ารภายในส่ วนราชก าร  
หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายระเบียบข้อบังคับหรือเอกสารใดมีข้อความ
จ ากัดอ านาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท านิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันส่วนราชการอาจจัดให้มีสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้

๑) การออมทรัพย์ 
๒) การให้กู้เงิน 
๓) การเคหะสงเคราะห์ 
๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๕) การกีฬาและนันทนาการ 
๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
๗) การฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก 
๘) การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอื่น ๆ  เช่นเงินช่วยค่าอาหารเงินช่วยค่าเดินทาง 

เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายเงินทุนการศึกษาหรือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ

สวัสดิการเห็นสมควร 
             สมาชิกมีสิทธิร้องขอให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ได้ 
สมาชิกมี ๓ ประเภทดังนี้ 

๑) สมาชิกสามัญได้แก่ข้าราชการพนักงานของรัฐและลูกจ้างประจ า 
๒) สมาชิกวิสามัญได้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
๓) สมาชิกสมทบได้แก่สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานใน 

ส่วนราชการนั้นแล้วคณะกรรมการสวัสดิการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีรายงานผลงานการจัดสวัสดิการที่ผ่านมาการเสนอนโยบายแผนงาน 
และงบประมาณในการจัดสวัสดิการในปีต่อไปการพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ  
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหว่างปี  นอกจาก 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร  
หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเข้าช่ือกันร้องขอ  
เพื่อให้มีการสอบถามปัญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในเรื่อง  
ที่มีความส าคัญและต้องการความเห็นร่วมกันจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก 
 
 
 



๑๔๘ 

 
๑๐ .การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา-       
โปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน  
เพื่อเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
           การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ 
ยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน  โดยเลื่อนช้ันตรา  
จากช้ันล่างสุดจนถึงช้ันสูงสุดตามล าดับ ดังนี้ 
              (๑)  ช้ันที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย 
              (๒)  ช้ันที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก 
              (๓)  ช้ันที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย 
              (๔)  ช้ันที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก 
              (๕)  ช้ันที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
              (๖)  ช้ันที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
              (๗)  ช้ันที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
              (๘)  ช้ันที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
            (๙)  ช้ันที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

  (๑๐)  ช้ันที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
  (๑๑)  ช้ันที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
  (๑๒)  ช้ันที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
  (๑๓)  ช้ันที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  (๑๔)  ช้ันที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  (๑๕)  ช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกฎ  และ 
  (๑๖)  ช้ันสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

             โดยผู้ที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักต้องมี
คุณสมบัติ คือ    ๑) มีสัญชาติไทย ๒) ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  และ ๓) ไม่เคยมีพระบรมรา
ชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราช อิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
              การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา  กล่าวคือ  
ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕ ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันเริ่มเข้า
รับราชการ จนถึงวันก่อนวันพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน 
              การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีที่ติดกันมิได้ เ ว้นแต่  ๑) 
เป็นการขอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบ (บัญชี ๔๑ การขอกรณีปีที่เกษียณอายุ
ราชการ)  ๒) เป็นการขอตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบ (บัญชี ๔๑ ระดับทรงคุณวุฒิ)  ๓) 
เ ป็ นก า รขอให้ แ ก่ ผู้ ก ร ะท า ค วามดี ค ว ามชอบดี เ ด่ น   ทั้ ง นี้ ก า ร เ สนอขอพระ ราชทาน



๑๔๙ 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนช้ันตราก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดในระเบียบมิได้
เช่นกัน เว้นแต่กรณีเป็นการขอให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  ตุลาคม        
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ก าหนดให้ใช้บัญชีท้ายระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญชี ๔๑ ดังนี ้

 
บัญชี ๔๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
 

ล าดับ 
 

ระดับต าแหนง่ 
เครื่องราชอิสริยาภร

ณ์ 
ที่ขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 
ระยะเวลาการขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ

เริ่มต้น
ขอ 

เลื่อนได้
ถึง 

ฯลฯ  
 

๕ 
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

 
ต.ม. 

 
- 

 ๑. ต้องมีระยะเวลา 
    รับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบรูณ์ 
นับตั้งแต่ วันเริ่มเข้า
รับราชการ จนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี 
    เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
    ของปีที่จะขอ 
    พระราชทาน 
    ไม่น้อยกว่า  ๖๐ 
วัน 
๒. ล าดับที่ ๔, ๘ – 
๑๐ และ ๑๒ – ๑๕  
    การขอกรณีปทีี ่
    เกษียณอายุ
ราชการ ตามข้อ ๔ 
และข้อ ๕ แล้วแต่
กรณี 

๖ ระดับช านาญการ ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 
    ข้ันต่ าของระดับช านาญ
การพิเศษ ขอ ท.ม. 
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 
    ข้ันต่ าของระดับช านาญ
การพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ขอ ท.ช. 

๗ ระดับช านาญการ
พิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนข้ันสงูและ 
    ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 

๘ ระดับเช่ียวชาญ = ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 



๑๕๐ 

 
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสงูข้ึนได้ 
    อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน 
ป.ช.    เว้นกรณีลาออก 

    ให้ขอปีที่ติดกันได้ 

 
 

 
ล าดับ 

 
ระดับต าแหนง่ 

เครื่องราชอิสริยาภร
ณ์ 

ที่ขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 
ระยะเวลาการขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ

เริ่มต้น
ขอ 

เลื่อนได้
ถึง 

๙ ระดับทรงคุณวุฒ ิ
ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๓,๐๐๐
บาท 

= ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตราตามล าดับได้ทกุปี  
จนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปทีี่เกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสงูข้ึนได้ 
    อีก ๑ ช้ันตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. 
    เว้นกรณีลาออก 

 

๑๐ ระดับทรงคุณวุฒ ิ
ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๕,๖๐๐
บาท 

= ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ป.ช. 
๕. ในปทีี่เกษียณอายุราชการ 
    ขอพระราชทานสงูข้ึนได้ 
    อีก ๑ ช้ันตรา เว้นกรณีลาออก 

ฯลฯ  
 



๑๕๑ 

 
              นอกเหนือจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ห รี ย ญ 
จักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตามหลักเกณฑ์การเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ดังนี้ 
              ๑.  การเสนอขอพระราชทาน เสนอขอให้ผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า  ๒๕ ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่ ๕  ธันวาคมของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน) 
              ๒.  การนับเวลาราชการ ให้นับเวลาราชการรวมทั้งหมด  เว้นแต่เวลารับราชการที่เกิดข้ึน
ก่อนอายุ  ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
              ๓.  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  เสนอขอพระราชทานในปีเดียวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ 
              ๔.   การ เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  เสนอขอพระราชทาน 
ในปีที่ เกษียณอายุราชการหรือปีที่ขอลาออกจากราชการได้  หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ 
              ๕.  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจัดอยู่ ในวาระการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธันวาคม ของทุกปี 
              ๖.  เหรียญจักรพรรดิมาลาพระราชทานเป็นกรรมสิทธ์ิ  เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ 
ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก  หากผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทโดยธรรมประพฤติตน 
ไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้  ทั้งนี้ถ้าส่งคืนไม่ได้ภายในก าหนดสามสิบวันจะต้องชดใช้ราคาเหรยีญ
นั้น 
              ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานที่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมถึงการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักร
มาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาสามารถเสนอขอพระราชทานได้ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษต้นสังกัด  กรณีสังกัดสถานศึกษา
ต้องผ่านสถานศึกษาต้นสังกัดด้วย (ประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีขอพระราชทานจนถึงวัน 
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน หรือก่อนวันที ่
๖ ตุลาคม) 
 
๑๒. การแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘ โดยใช้อินทรธนู และเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งเครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้บัญชีต าแหน่งในการแต่งเครื่องแบบของ



๑๕๒ 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดให้
ใช้เครื่องหมายต าแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ดังนี้ 

 
 

บัญชีเทียบต าแหน่งในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่อง  การก าหนดให้ใช้เครื่องหมายต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล ำดับ 
ท่ี 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ท่ีได้รับเงินเดือนในอันดับ 

ระดับต ำแหน่ง 
ในต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

๑ ครูผู้ช่วย และ คศ.๑ ซึ่งได้รับเงินเดือน 

ในอนัดบัต ่ากวา่ขัน้ท่ี ๓ ของอนัดบั 
ระดบัปฏิบัติการ 

๒ คศ.๑ ซึ่งได้รับเงินเดือนตัง้แต่ขัน้ท่ี ๓ ของ 
อนัดบัขึน้ไป และ คศ.๒ 

ระดบัช านาญการ 

๓ คศ.๓ ระดบัช านาญการพิเศษ 

๔ คศ.๔ ระดบัเช่ียวชาญ 

๕ คศ.๕ ระดบัทรงคณุวฒิุ 

บัญชีเทียบการใช้อินทรธนูและเครือ่งหมายต าแหน่งบนอินทรธนูในแต่ละระดบัและประเภทต าแหน่ง 
ดังนี ้

ประเภทต ำแหน่ง อินทรธนูและเคร่ืองหมายต าแหน่งบนอินทรธน ู
ทั่วไป วิชาการ อ านวยกา

ร 
บริหาร เคร่ืองแบบปฏิบัติการ เคร่ืองแบบพิธีการ 

 
ระดบั 

ทักษะพิเศษ 

ระดบั 

ทรงคณุวฒิุ 

 
ระดบัสูง 

 
ระดบัสูง 

  ระดบัเช่ียวชาญ ระดบัต้น 

 
ระดบั 

อาวโุส 

ระดบั 

ช านาญการ
พิเศษ 

 
 

ระดบัต้น 

 

  
ระดบัช านาญการ 

ระดบัช านาญ
งาน 

ระดบัปฏิบัติการ 

 

 

  
ระดบั

ปฏิบัติงาน 

 

  

  

 
 
 
 



๑๕๓ 

 
อนึ่ง  เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน มี ๒ ประเภทใหญ ่ๆ คือ 

1. เครื่องแบบปฏิบัติราชการ(ชุดสีกากทีั้งแขนสั้นและแขนยาว) มี ๒ ประเภท คือ 
๑.๑  เครื่องแบบสกีากีคอพบั 
๑.๒  เครื่องแบบสกีากีคอแบะ 

2. เครื่องแบบพิธีการ  มี ๕ ประเภท คือ 
๒.๑  เครื่องแบบปกติขาว   
๒.๒  เครื่องแบบกากีคอตัง้ 
๒.๓  เครื่องแบบครึง่ยศ 
๒.๔  เครื่องแบบเตม็ยศ 
๒.๕  เครื่องแบบสโมสร 

 ทั้งนี้  การแต่งเครื่องแบบ การใช้อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู รวมทั้ง 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นตามที่ก าหนดในที่นี้ ขอยกตัวอย่างบางประเภทเฉพาะที่นิยม
ดังนี ้

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  การติดเครื่องหมายต าแหน่งและ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  บุรุษ 
เสื้อ  = สีกากีคอพบัแขนสั้นหรือยาวตามที่ก าหนด 
อินทรธน ู = ติดเครื่องหมายต าแหนง่ที่ได้รบัแต่งตั้งปัจจุบัน 
ป้ายช่ือ  = พื้นสีด าตัวหนังสือสีขาวกว้างไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. ยาวไม่เกิน ๗.๕ ซ.ม. 
   มี ๒ บรรทัด บรรทัดแรกระบุช่ือ-สกลุไม่ต้องมีค าน าหน้า 
   บรรทัดที่ ๒ ระบุต าแหน่งปัจจุบัน ติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ 
เครื่องราชฯ : =       ชนิดแพรแถบตามที่ได้รับพระราชทานหรือมสีิทธ์ิติดเบื้องซ้ายเหนอืกระเป๋า
เสื้อ 
เข็มขัด  = ท าด้วยด้ายถักสีกากี ครุฑดุนนูนสีทอง 
ปกคอเสื้อ = ติดเครื่องหมายสังกัด (ตรากระทรวง) ๒ ข้าง 
กางเกง  = สีกากีขายาวตามแบบที่ก าหนด 
ถุงเท้า  = สีด าหรือสีน้ าตาล 



๑๕๔ 

 
รองเท้า  = หุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  สตร ี
เสื้อ  = สีกากีคอพบัแขนสั้นหรือยาวตามที่ก าหนด 
อินทรธน ู = ติดเครื่องหมายต าแหนง่ที่ได้รบัแต่งตั้งปัจจุบัน 
ป้ายช่ือ  = พื้นสีด าตัวหนังสือสีขาวกว้างไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. ยาวไม่เกิน ๗.๕ ซ.ม. 
   มี ๒ บรรทัด บรรทัดแรกระบุช่ือ-สกลุไม่ต้องมีค าน าหน้า 
   บรรทัดที่ ๒ ระบุต าแหน่งปัจจุบัน ติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ 
ปกคอเสื้อ = ติดเครื่องหมายสังกัด (ตรากระทรวง) ๒ ข้าง 
เครื่องราชฯ : =    ชนิดแพรแถบตามที่ได้รับพระราชทานหรือมีสทิธ์ิติดเบือ้งซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ 
เข็มขัด  = ท าด้วยด้ายถักสีกากี ครุฑดุนนูนสีทอง 
กระโปรง = สีกากีตามแบบทีก่ าหนด 
ถุงเท้า  = สีด าหรือสีน้ าตาล 
รองเท้า  = หุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาลส้นสงูไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. 
  



๑๕๕ 

 
ตัวอย่าง  เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว) เครื่องหมาย 

ต าแหน่งและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  บุรุษ 
เสื้อ,กางเกง  = สีขาวตามแบบทีก่ าหนด 
อินทรธน ู  = ติดเครื่องหมายต าแหนง่ที่ได้รบัแต่งตั้งปัจจุบัน 
เครื่องหมายสังกัด = ติดที่คอเสือ้ ซ้าย – ขวา 
เครื่องราชฯ   = ชนิดแพรแถบตามที่ได้รบัพระราชทานหรือมีสทิธ์ิประดบั 

ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า 
หมวก   = ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
ดุม   = ครุฑพ่าหส์ีทอง ๕ ดุม 
ถุงเท้า   = สีด า 
รองเท้า   = หุ้มส้นสีด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สตร ี
เสื้อ,กระโปรง  = สีขาวตามแบบทีก่ าหนด 
ผ้าผูกคอ  = สีด า 
อินทรธน ู  = ติดเครื่องหมายต าแหนง่ที่ได้รบัแต่งตั้งปัจจุบัน 
เครื่องหมายสังกัด = ติดปกเสื้อซ้าย – ขวา 
เครื่องราชฯ   = ชนิดแพรแถบ  ตามที่ได้รับพระราชทานหรือมีสทิธ์ิ 

ประดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า 
หมวก   = มี ๒ แบบ แต่นิยมใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพบัปีกสีขาว 
ดุม   = ครุฑพ่าหส์ีทอง ๓ ดุม เสื้อคอแหลม ๕ ดุม เสื้อคอป้าน 
รองเท้า   = หุ้มส้นสีด าหรือรัดส้นสีด าส้นสูงไมเ่กิน ๑๐ ซ.ม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 
ตัวอย่าง  เครื่องแบบพิธีการ (ครึ่งยศ) เครื่องหมาย  ต าแหน่งและการประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(บุรุษ/สตรี) 

 



๑๕๘ 

 

 



๑๕๙ 

 
 
 เครื่องแบบเต็มยศ  ลักษณะและส่วนประกอบทั้งบุรุษและสตรี เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่ง
ยศ แต่สวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ก าหนดในหมายก าหนดการ 
หรือตามก าหนดนัดหมายของทางราชการ 
 กรณีให้แต่งกายเต็มยศแต่ไม่ระบุสายสะพายให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
และประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน 
 กรณีมิได้รับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุ
ช่ือในหมายก าหนดการ  แต่มีสายสะพายอื่นให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประดับ
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน 
 อนึ่ง  หากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาน  ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน 
 ส าหรับเครื่องแบบสโมสร  มี ๓ แบบ  มีแบบ  ก. ข. และ ค.  หากสนใจให้ศึกษาเพิ่มเติม 
จากกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๑ พ.ศ.๒๕๒๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘ 
 
หมวกที่ใช้กับเครื่องแบบ  เป็นดังนี ้

- หมวกบรุุษ ส าหรับเครื่องแบบปฏิบัตริาชการ ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกาก ี
- หมวกบรุุษ ส าหรับเครื่องแบบพิธีการ ใช้หมวกทรงหมอ้ตาลสีขาว 
- หมวกสตรี มี ๒ แบบ แต่นิยมใช้หมวกแกป๊ทรงอ่อนสีขาวพบัปีก 

 
๑๓. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
             กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียกโดยย่อว่า “กบข.”  เป็นนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
             ๑.  เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
การรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 
             ๒.  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
             ๓.  เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 
             กบข. ควบคุมและบริหารโดย คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 
             กบข. ก าหนดให้ผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามบทบัญญัติ  
แห่งหมวด ๓สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก (วันที่ ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)  ต้องเป็นสมาชิก  
กบข. และให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนด (ปัจจุบันร้อยละ ๓ ของเงินเดือน) 
และหากมีความประสงค์จะสง่เงินสะสมเกินกว่าที่ก าหนดก็ได้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกนิร้อยละ ๑๕ 
ของเงินเดือน  กรณีสมาชิกผู้ใดไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจ านวนส าหรับ
ระยะเวลาใดให้ส่งเงินสะสมตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับนั้น  โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้หักเงินสะสม 
ของสมาชิกน าส่ง กบข. พร้อมทั้งให้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในจ านวนที่เท่ากับอัตราเงิน



๑๖๐ 

 
สะสม (ปัจจุบันร้อยละ ๓ ของเงินเดือน)  ทั้งนี้เงินเดือนไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (เงินค่าวิชา/
เงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ/ฯ)  ส าหรับผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หากสมัครเป็นสมาชิก กบข. กระทรวงการคลังจะค านวณเงินประเดิมให้จ านวนหนึ่งจากเงินคงคลัง  
และ ให้ส่วนราชการจะส่งเงินชดเชย (ปัจจุบันร้อยละ ๒ ของเงินเดือน) 
             สมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจาก กบข. ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดมีสิท ธิกู้ เ งินจาก กบข.  ( ไม่ เกินจ านวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์) 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
             สมาชิกภาพของสมาชิก กบข. สิ้นสุดลงเมื่อออกจากราชการ ให้มี สิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ เงินสะสม  เงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยให้สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จ  ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับบ านาญ (สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๐ มีสิทธิได้รับเงินประเดิม  เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนด้วย เว้นแต่
ขอรับบ าเหน็จแทน)  นอกจากนี้สมาชิกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุ ทุพพลภาพ  ทดแทน  
หรือ สูงอายุ ได้ 
             บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายแก่กรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพซึ่งแพทย์ทางราชการ
รับรองว่าไม่สามารถที่จะรับราชการต่อไปได้  บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนให้จ่ายแก่กรณีที่ออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด  ส่วนบ าเหน็จ
บ านาญเหตุสูงอายุให้จ่ายแก่กรณีออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ  ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว หรือลาออก 
เมื่อมีอายุครบ  ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  ๑)  มีเวลาราชการตั้งแต่หนึ่งปีบริบูรณ์ข้ึนไป
แต่ไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ  ๒)  มีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปมีสิทธิได้รับ
บ านาญ (สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มีสิทธิได้รับเงินประเดิม  เงิน
ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนด้วย เว้นแต่ขอรับบ าเหน็จแทน)  กรณีสมาชิกถูกไล่ออกจาก
ราชการหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากประพฤติช่ัวร้ายแรงไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  เงินประเดมิ 
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนผู้รับบ านาญผู้ใด  ๑) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ๒) เป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  ผู้นั้นหมดสิทธิรับบ านาญ 
             ผู้รับบ านาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการนี้ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  มีสิทธิ
ขอรับ “เงินบ าเหน็จด ารงชีพ” ตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดเช่นเดียวกัน แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ เท่าของ
บ านาญรายเดือนที่ได้รับ  อีกทั้งสามารถน าสิทธิใน “บ าเหน็จตกทอด” ไปเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ด้วย 
             สมาชิก กบข. ผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้นมิได้เกิดข้ึน
เนื่องจากประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง  หรือผู้รับบ านาญผู้ใดถึงแก่ความตาย  ให้จ่าย 
“บ าเหน็จตกทอด” แก่ทายาทตามเกณฑ์ ดังนี้  ๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน (บุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปให้
ได้รับสามส่วน)  ๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน  ๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่
ให้ได้รับหนึ่งส่วน  ส่วน “เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน” ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับมรดก 



๑๖๑ 

 
ของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นอกจากนี้กรณีผู้รับบ านาญผู้ใดถึงแก่ความตาย
ทายาทมีสิทธิได้รับ “เงินช่วยพิเศษ”ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันด้วยสิทธิการรับเงินข้างต้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กัน
ได ้
             การค านวณ “บ าเหน็จ” ให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ 
“บ านาญ”ให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย ๕๐ 
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย  “บ าเหน็จตกทอด” ของสมาชิก
ให้ค านวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ  ของผู้รับบ านาญให้จ่าย ๓๐ เท่าของอัตรา
บ านาญ (หักเงินบ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้วออกก่อน)  ในการนับเวลาราชการเศษของปีถ้าถึงครึ่งปี 
ให้นับเป็นหนึ่งปี 
             ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสะสม  เงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่ยังไม่ขอรับเงินคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้ 
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รายวิชาท่ี ๑.๖ การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวง  
                    รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัต ิ   
            
๑. ศาสตร์พระราชา  
                ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์พระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙               
ที่ทรงพระราชทานพระราชด าริ พระบรมราโชวาท ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจมากมาย ในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นศาสตร์ทีเ่กิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่อยูบ่ทหลักของวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีเหตุผลมีการศึกษาวิจัย มี
การทดลองโดยเน้นการศึกษาค้นคว้า และได้ขยายการด าเนินงานไปสูป่ระชาชน ชาวไทยในรูป
โครงการต่างๆ ทีจ่ะเป็นการด าเนินงานที่ประชาชนชาวไทยได้รับประโยชนจ์ากรายงานของ
คณะกรรมการขับเคลือ่นสบืสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ  (ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐ : ๑๑) ได้ให้ความหมาย ของศาสตร์พระราชาโดยการศึกษาจาก
ประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเมื่อได้ประมวลสิ่งต่างๆ ที่
พระองค์ทรงกระท า รวมถึงความหมายจากผูรู้้ต่างๆ น าเสนอได้ความหมายค าว่า “ศาสตร์พระราชา” 
หมายความว่า บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้
พระราชทานผ่านวิธีการต่างๆ ด้วยความมุ่งหมาย ทีจ่ะพฒันา ป้องกัน หรือแก้ปญัหา เพื่อประโยชน์
แก่เหล่าพสกนิกร และสง่ผลถึง มวลมนุษยชาติ  ทั้งปวง ใหส้ามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุข 
และยั่งยืน 
              ศาสตร์พระราชา ที่ทรงพระราชทาน ทั้งพระราชด าริและพระบรมราโชวาท หลักปรัชญา               
ของเศรษฐกจิพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลกัการทรงงาน ๒๓ ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นศาสตร์ที่เกิดจากการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๙ ที่นอกจากพระราชทานข้อคิด พระองค์มีลกัษณะที่ทรงด าเนินการในการสอนและช้ีแนะการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน การให้ความยัง่ยืน องค์ความรู้ทุกเรื่องของพระองค์ที่พระราชทาน
ให้แก่พสกนิกรเป็นองค์ความรู้ที่ได้มกีารผ่านประสบการณ์มาแล้ว โดยมี  การพระราชทานผ่านวิธีการ
ต่างๆ ทั้งด้านการสอน การแก้ไขปัญหา การคิดค้นนวัตกรรม  การให้ความยั่งยืนที่กอ่ประโยชน์แก่
พสกนิกร ทั้งด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกจิ ด้านการศึกษา  แก่ชาวไทยทั้งประเทศ ทุกเช้ือชาติ ทุก
สัญชาติ รวมถึงมวลมนุษยชาติ ซึ่งตามมาด้วยการปฏิบัติตาม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง มีสันติสุข และมีความยัง่ยืน โดยมีรากฐานมาจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเบื้องต้น ซึง่ตามมาด้วยการปฏิบัติตามหลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
                ส าหรับศาสตร์พระราชากับการพฒันาการศึกษาของไทยโดยการด าเนินตามรอยยุคล
บาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทั้งได้ทรงช้ีแนะและส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่                      
การพัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง การพัฒนาที่ยัง่ยืน การพฒันาผูส้อนให้มคุีณภาพของการเป็นครูมืออาชีพ                   



๑๖๓ 

 
การพัฒนาผลลัพธ์ทีเ่กิดแกผู่้เรียนใหม้ีความรู้ สตปิัญญา และการปฏิบัติในการด ารงชีวิต โดยใช้           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีคุณธรรมในการอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข  รายละเอียดดังกล่าวมา
ข้างต้น เป็นการน าเสนอศาสตรพ์ระราชา ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้
พระราชทานเป็นแบบอย่าง ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ 
หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัศาสตร์พระราชา และเป็นการน าเสนอการน าศาสตร์พระราชา ในการพฒันา
สถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพฒันาผูส้อนให้เป็นครมูืออาชีพ ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี ้
 
  ๑.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ผลจากการใช้แนวทางการพฒันาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกส่ังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม สงัคม
และสิง่แวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมคีวามสลับซับซ้อนจนยากทีจ่ะอธิบายใน 
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  
ส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มข้ึนของอัตราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
ความเจรญิทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรอืการขยายปริมาณและ
กระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่าน้ีส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสงัคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสงัคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น 
การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึง่พิง
ตลาดและพอ่ค้าคนกลางในการสัง่สินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่
เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปญัหาและสัง่สมปรบัเปลี่ยนกันมาถูกลมืเลือนและเริ่ม สญู
หายไป 
              สิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึง่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้คนไทย
สามารถพึง่ตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมอีิสระในการก าหนด 
ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รบัการสนองตอบต่อ
ความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปญัหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่า
เป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดมิ ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึง่วิกฤต
เศรษฐกจิจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทัง้ปญัหาอื่นๆ ที่เกิดข้ึน ล้วนแต่
เป็นข้อพสิูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างด ี



๑๖๔ 

 
พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
                   “...การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญเ่บื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ทีป่ระหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสรมิ
ความเจรญิ และฐานะทางเศรษฐกจิข้ันที่สงูข้ึนโดยล าดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)  

                  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ป ีเป็นแนวคิดที่ต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมป่ระมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตผุล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่
ส าคัญจะตอ้งมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึง่จะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่าง
แท้จรงิ 

               “...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมอืงไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มี
สิ่งทีส่มัยใหม่ แต่เราอยู่พอมพีอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยูพ่อกิน มี
ความสงบ และท างานต้ังจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมอืงไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุง่เรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารกัษา
ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดย่ิงยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) 
                  พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เนน้การขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ของประเทศเป็นหลกัแต่ เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปญัหาได้ จึงทรงเน้นการมพีอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้งต้นก่อน เมื่อมพีื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สงูข้ึน  

ซึ่งหมายถึง แทนทีจ่ะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ ควรทีจ่ะสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกจิพื้นฐานก่อน นั่นคือ ท าใหป้ระชาชนในชนบทส่วนใหญพ่อมีพอกินก่อนเป็น
แนวทางการพฒันาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นงคงทางเศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงข้ึนไป ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ 
เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพฒันามิได้เปลี่ยนแปลง  
           “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันน้ันได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมพีอกินน้ีก็แปลว่า 
เศรษฐกจิพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมพีอกินก็ยิง่ดี และ
ประเทศไทยเวลาน้ันก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มมีาก บางคนก็ไม่มเีลย...” (๔ ธันวาคม 
๒๕๔๑) 



๑๖๕ 

 
               “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชด าริช้ีแนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น 
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพือ่ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และใหม้ีความรอบรู้ทีเ่หมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มสีติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อใหส้มดลุและพร้อมต่อการรองรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
      ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  
   ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตผุล โดยพจิารณาจากเหตุปจัจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ  
   ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพ้ร้อมรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
   ๑. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกบัวิชาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  
   ๒. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนกัใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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   1.๒  หลักการทรงงาน 

              หลักการทรงงาน 23 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ซึ่งเป็นหลักการที่พระองค์ท่านทรงใช้และทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจ าในการทรงงาน โดยเฉพาะใน
การด าเนินการโครงการในพระราชด าริต่าง ๆ ของพระองค์ ผู้เขียนจะขอน้อมน ามาเขียนเพือ่เป็น
แนวทางให้ท่านทัง้หลายน าวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้การบริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จ 

  1. การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ : ก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงด าเนินการโครงการ
พระราชด าริโครงการใดก็ตาม พระองค์จะทรงศึกษาหาความรู้และทรงค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละเอียด พร้อมกันน้ันยังเสดจ็พระราชด าเนินไปยงัพื้นที่ทรงงานเพือ่
ท าการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการจากหน้างาน และทรงพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อหา
ข้อมูลที่แทจ้ริง อันจะน ามาซึง่การเข้าใจปญัหาอย่างถ่องแท้ สามารถตัดสินใจและวางแผนการ
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ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หลงัจากนั้นจงึพระราชทานหลักการและนโยบายในการปฏิบัติงานนั้นลง
ไปสู่ผูป้ฏิบัติงาน 

  2. ระเบิดจากข้างใน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์
ทรงมุ่งเน้นในเรือ่งการพัฒนาคนก่อนจะท าอย่างอื่นเพื่อให้ได้ทีมงานที่ดมีีคุณภาพ พร้อมทีจ่ะรับการ
พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อไป โดยพระองค์ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” ซึ่ง
หมายความว่า หากท่านจะท างานอะไรก็ตาม ท่านต้องพฒันาบุคลากรของท่านเองก่อน โดยให้
บุคลากรของท่านมีความพร้อม เช่ือมั่นและศรัทธา รวมทัง้มคีวามเข้มแข็งเสียก่อน เมือ่ “ข้างใน” ของ
แต่ละคนในทีมมีความพร้อม จากนั้นจงึมาสร้างทีมใหเ้ป็นทมีที่มีความเข้มแข็ง เมื่อคนพร้อม ทีมพร้อม 
ต่อมาท่านก็พฒันาโดยใสเ่ครื่องมือและวิธีการทีท่่านมีและตอ้งการลงไป 

  3. แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก : พระองค์ทรงใช้หลักการในการที่พระองค์จะทรงมองปัญหาใหญ่ใน
ภาพรวม (Macro) ให้ชัดเจนก่อนเสมอ เพราะพระองค์จะตอ้งมีข้อมลูเพื่อท าใหส้ามารถมองเห็น
ภาพรวมใหญ่ รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะมีหรือเกิดข้ึนตามมาจากการแก้ปญัหา แต่เมื่อจะลง
มือแก้ปญัหา พระองค์จะทรงเริ่มต้นด้วยการแก้ไขปัญหาในจุดเล็ก ๆ (Micro) ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่คนอื่นมักมองข้ามก่อน เมือ่ส าเรจ็แล้วจงึค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทลีะจุด เพราะคน
ทั่วไป (ข้าราชการ) มักชอบมองและท าอะไรใหญ่ๆ กอ่นเลยทีเดียว แต่การท าใหญ่ก่อนมกัท าไมส่ าเร็จ
และเสียค่าใช้จ่ายเยอะ อีกทั้งเมื่อท าไม่ส าเรจ็ก็หยุดท า ความเสียหายมากมายก็เกิดตามมา ปญัหาต่าง 
ๆ ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ ต่างกบัการทรงงานของพระองค์ท่านทีเ่มือ่พระองค์
ทรงเข้าไปด าเนินการก็แก้ได้ตรงจุดเสมอ อย่างรวดเร็วและทนัเวลา มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ได้
ผลส าเร็จสูง ท าให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขใหผ้่อนคลายความตึงเครียดลงได้ จนกระทัง่
เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น ปญัหาภัยแลง้ ปัญหาน้ าท่วม เป็นต้น 

  4. ท าตามล าดับขั้น : พระองค์ท่านทรงใช้หลักการทรงงานในข้อนี้ด้วยการเริม่ต้นท าในสิง่ที่
มีความจ าเป็นส าหรบัประชาชนก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิง่ที่จ าเป็นรองลงมาล าดับต่อไป (โดย
พิจารณาความจ าเป็นจากการเกบ็ข้อมลูมาวิเคราะห)์ เช่น การพัฒนาและการดูแลในเรื่องสาธารณสุข 
เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง กจ็ะสามารถท าการพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ได้ส าเร็จ
ต่อไป ตัวอย่างเช่น การสร้างถนน การสร้างแหล่งกกัเกบ็น้ าเพื่อไว้ใช้ท าการเกษตรและการบริโภคใน
หนา้แล้ง เมื่อมีถนนที่ดี พอผลผลิตในการเพาะปลกูออกมา ประชาชนก็สามารถน าผลผลิตใส่รถเพื่อ
เดินทางไปจ าหน่ายได้ ท าใหป้ระชาชนมรีายได้มากข้ึน ความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีข้ึนตามรายได้ 
เมื่อความเป็นอยู่ดี ประชาชนก็ไม่เข้าไปบุกรุกแผ้วถางป่าหรอืท าลายธรรมชาติซึ่งเป็นแหลง่ต้นน้ า ท า
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การเพาะปลูกกส็ัมฤทธ์ิผล ต่อมากม็ีการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่ท าใหป้ระชาชนมีการจัดท าการเกษตรแบบผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่) ได้ผลส าเรจ็ ความ
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เป็นอยู่ของประชาชนก็เจริญและมั่นคงข้ึนตามไป จนท าให้เกษตรกรทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มี
สุขกันตลอดไป 

  5. ภูมิสังคม : ก่อนจะท าการพฒันาเรื่องใดในองค์การหรอืหน่วยงาน ท่านต้องค านึงถึงภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสงัคมศาสตร์ของพื้นที่ที่ท่านจะท าการพฒันาก่อน โดยต้อง
ท าการศึกษาลงไปในรายละเอียดเพื่อใหเ้ข้าใจถึงหลักการทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอุปนสิัยของคน
หรือพนกังาน/ลูกค้าว่ามีอุปนสิัยเป็นเช่นไร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมทีม่ีอยู่
เดิมของบุคคลในแต่ละกลุม่ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง และในแต่ละพื้นทีท่ี่จะท าการพัฒนานั้นมีความ
เหมอืน คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันอย่างไร หลงัจากนั้นจงึน าทั้งข้อดีและข้อเสียของข้อมลูที่ได้มาจาก
สภาพโดยรอบมาท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์ แยกแยะเอาสิง่ที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีออกมา เพื่อน าหลกัการ
และวิธีการใหม่ที่ดีเข้าไปพฒันาและแก้ไขปรบัปรุง 

  6. องค์รวม : ก่อนที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทรงจัดท าโครงการใด ๆ 
พระองค์จะทรงมองภาพโครงการของพระองค์แบบองค์รวมอย่างรอบด้านว่า โครงการของพระองค์มี
ความเกี่ยวพันหรอืเช่ือมโยงกบัอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การจัดท าโครงการเกษตร “ทฤษฎีใหม”่ ที่
พระองค์ทรงมองภาพในองค์รวมว่าประชาชนของพระองค์ถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ไร่
ต่อครัวเรือน ซึง่การบริหารจัดการที่ดินเหล่าน้ันจะต้องมีแหล่งน้ าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทีส่ าคัญในการ
ท าการเกษตร หากในที่ดินไม่มีแหล่งน้ าก็จะไมส่ามารถท าประโยชน์ทางการเกษตรได้เต็มที่ ดังนั้นเมื่อ
ประชาชนของพระองค์มีที่ดินแล้ว พระองค์จึงจ าเป็นต้องสรา้งหรอืจัดท าแหลง่น้ าในที่ดินเหล่าน้ัน
ข้ึนมาด้วย เพื่อให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างมปีระสทิธิภาพและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่าง
สมบรูณ์ จึงเห็นได้ว่าในทุกโครงการของพระองค์จะมีการส ารวจและจัดท าแหลง่น้ าควบคู่กันไปด้วย
เสมอ ทั้งแหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (ที่ต้องเข้าไปดูเรื่องการบรหิารจัดการน้ าและกักเก็บน้ า) และ
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นเองในที่ดิน (ไร่นาสวนผสม) เมื่อทีด่ินมีแหลง่น้ า การท าการเกษตรกจ็ะได้
ผลผลิตที่ดี สร้างรายได้ใหก้ับเกษตรกร หลังจากนั้น เมื่อเกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตแล้ว เกษตรกรก็
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรือ่งการจัดการตลาดและการจัดการการผลิตของตนเองให้ดีข้ึน เพื่อใหม้ี
ความสามารถในการสร้างรายได้และพฒันารายได้ใหเ้พิ่มมากขึ้นในแบบยั่งยืน รวมถงึต้องท าความ
เข้าใจในเรื่องอ านาจการตอ่รองทางการตลาด เพื่อทีจ่ะท าใหม้ีอ านาจในการควบคุมและต่อรองตลาด
ของตนเองได้อกีด้วย จึงเป็นที่มาที่ท าใหเ้กษตรกรเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ จนกลายมาเป็น 
“สหกรณ์การเกษตร” ซึง่ช่วยสร้างพลงัอ านาจให้แก่เกษตรกรในการต่อรองกับพอ่ค้าคนกลางและต่อสู้
กับกลไกตลาดตามหลกัการด าเนินธุรกจิ 

  7. ไม่ติดต ารา : หลกัการทรงงานข้อที่ 7 นี้หมายความว่า ในการด าเนินงานทุกโครงการ
พระราชด าริของพระองค์ พระองค์จะทรงอนโุลมตามปจัจัยสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติในแต่ละ
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แห่งที่พระองค์ทรงท าโครงการ ทรงออมชอมกับธรรมชาติตามสภาพที่โครงการสามารถด าเนินงานอยู่
ได้ โดยไม่ทรงยึดติดในหลักการหรือทฤษฎีจากต าราทางวิชาการมากจนเกินไป แต่ทรงปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่หน้างาน และปรับไปตามปัญหาที่ทรงพบระหว่างด าเนินงาน เพื่อให้
โครงการพระราชด าริของพระองค์ประสบความส าเร็จ เกิดประโยชน์สงูสุด ได้รับการยอมรบัจาก
ชุมชนและสามารถด าเนินการต่อไปได้ด้วยชุมชนเอง ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานปัจจัยของ
ทรัพยากรต้นทุนที่ชุมชนมอียู่ในพื้นที่นั้น และตามวิถีชีวิตของประชาชนที่จะได้รบัประโยชน์จาก
โครงการนั้น 

  8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด : หลกัการทรงงานข้อนี้พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงท าให้ประชาชนของพระองค์ดเูป็นแบบอย่างมาโดยตลอด ตั้งแต่เรื่องยาสี
พระทนต์ของพระองค์ทีท่รงใช้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนเรือ่งฉลองพระองค์และของใช้ส่วนพระองค์ต่าง ๆ 
ที่พระองค์จะทรงใช้งานจนคุ้มค่าทีสุ่ด ด้วยความประหยัด เรยีบง่าย ทั้งนี้ในการท าโครงการ
พระราชด าริของพระองค์หรอืการให้ความช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาของประชาชน ทรงน าหลักการ 
“ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสุด” เข้ามาใช้ ด้วยการจัดหาวัสดุ สิง่ของ ทีส่ามารถหาได้ใน
ท้องถ่ินของภูมิภาคนั้นมาประยุกต์ใช้ โดยไม่ต้องลงทุนสงูหรอืต้องไปซือ้หามาจากต่างประเทศ รวมถงึ
การใช้เทคโนโลยีกจ็ะไม่ทรงเลอืกใช้เทคโนโลยีที่ยุง่ยากซบัซอ้น แต่จะทรงเลือกใช้เทคโนโลยทีี่เรียบ
ง่าย สะดวก เหมาะสมกับการน ามาใช้งานในทอ้งถ่ินน้ัน ๆ 

9.ท าให้ง่าย : จากพระอจัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงท าการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาประเทศด้วยโครงการ
พระราชด าริต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนและปัญหาปากท้องของประชาชนในถ่ินทุรกันดาร
นั้น พระองค์จะทรงด าเนินการในรูปแบบทีเ่รียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซอ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนเิวศที่มีอยู ่
   10. การมสี่วนร่วม : พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นนัก
ประชาธิปไตย โดยพระองค์จะทรงน าหลักการ “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหารงาน/บรหิาร
โครงการของพระองค์เสมอ เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชน เจ้าหน้าที่ และสาธารณชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการขับเคลือ่นแต่ละโครงการ ซึ่งพระองค์จะทรงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และความต้องการของสาธารณชน ด้วยเหตุน้ี จึงส่งผลให้โครงการต่างๆ ของพระองค์ล้วนสามารถ
แก้ไขปัญหาความยากจนและตอบโจทย์ของปัญหาที่ท าให้ประชาชนของพระองค์ได้รับความเดือดรอ้น
ได้อย่างตรงจุดและตรงความต้องการอยูเ่สมอ 

   11. ประโยชน์ส่วนรวม : การปฏิบัติพระราชกรณียกจิในแต่ละครั้งและการเสด็จพระราช
ด าเนินเยี่ยมราษฎรในถ่ินทุรกันดารเพื่อให้ความช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รบัความยากล าบากและ
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เดือดร้อนน้ัน พระองค์จะทรงค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเปน็ส าคัญ ในการทรงงานแต่ละครั้งพระองค์
จะทรงพจิารณาและเลือกการปฏิบัติภารกิจในการแปรพระราชฐานในแต่ละครั้ง แต่ละปี เพื่อทรง
เยี่ยมเยือนราษฎร พรอ้มทัง้บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้การช่วยเหลือ แก้ไขปญัหาความยากจน ความ
ยากล าบากในการประกอบอาชีพของประชาชนของพระองค์ให้มีการอยู่ดีกินดี โดยการจัดท าโครงการ
พระราชด าริต่าง ๆ ข้ึนมา ซึ่งล้วนจัดท าเพื่อยังประโยชน์และแก้ไขปัญหาของส่วนรวมแบบยัง่ยืน
ตลอดไป 

   12. การบริการรวมท่ีจุดเดียว : หรือ One Stop Service  คือการรวมบริการมาไว้ที่จุด
เดียวเป็นรูปแบบเบ็ดเสรจ็ทีเ่กิดข้ึนมาเป็นครัง้แรกในระบบการบรหิารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทย โดยองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด าริให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” เป็นต้นแบบในการใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียวเพื่อประโยชน์
ของราษฎร เมือ่มาขอใช้บรกิารจากภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ ก็สามารถด าเนินการเรียบร้อยได้เสรจ็สิ้นใน
ที่เดียว ซึ่งเป็นการประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐใน
การท างาน ท าให้มีการประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว ภารกิจและการดูแลช่วยเหลือประชาชนก็จะ
ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วทันเวลาน่ันเอง 

   13. ทรงใช้ธรรมชาตชิ่วยธรรมชาติ : การทีอ่งค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
พระองค์ทรงมีความเข้าใจธรรมชาติ ในส่วนน้ีพระองค์จึงทรงมีพระราชประสงค์ใหป้ระชาชนของ
พระองค์มีความเข้าใจและใกล้ชิดกบัธรรมชาติด้วยเช่นกัน เพราะหากประชาชนมีความเข้าใจ
ธรรมชาติและมองธรรมชาติได้อย่างละเอียดแล้ว จะท าให้สามารถน าธรรมชาติมาใช้แก้ไขปัญหาจาก
ธรรมชาติด้วยกันได้ เช่น ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม พระองค์ทรงมีพระราชด าริในการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติกันเอง เช่น โครงการปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น 

   14. ใช้อธรรมปราบอธรรม : พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงน าความจริงใน
เรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ มาเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบัติที่
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบสภาวะปกติ เช่น 
โครงการการน าน้ าดมีาขับไล่น้ าเสียหรือมาเจือจางน้ าเสียใหก้ลับมาเป็นน้ าดี ตามจังหวะการข้ึนลงของ
น้ าตามธรรมชาติ และการบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผกัตบชวาซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้มาดูดซมึซบั
สิ่งสกปรกและปนเปื้อนในน้ าออกไป ตามพระราชด ารสัที่ว่า ใช้อธรรมปราบอธรรม 

   15. การปลูกป่าในใจคน : เป็นการท าการปลูกป่าลงบนผืนแผ่นดินด้วยความต้องการของ
มนุษย์ ซึ่งจะท าให้มนุษย์มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ไม่สิ้นเปลอืง เพราะ
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ในอดีตจนถึงปจัจบุัน มนุษย์มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองโดยขาดจิตส านึก
เพียงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ท าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดความไม่สมดุลของ
ธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติขาดความสมดลุจงึท าใหเ้กิดอบุัติภัยต่างๆ ตามมา เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ไฟ
ไหม้ป่า ดินถล่ม เป็นต้น ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลบัคืนมานั้น จะต้องมกีารปลูกจิตส านึกในการรักษ์
ผืนป่าในใจคนให้ได้เสียก่อน การปลูกป่าในใจคนจงึจะเกิดข้ึนมา และท าใหม้นุษย์มีความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ทรพัยากรธรรมชาติแบบรู้คุณค่าให้มากที่สุด 

    16. ขาดทุนคือก าไร : หลักการนี้ทรงมพีระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ ด้วยการให้และ
การเสียสละ เป็นการกระท าอันมผีลที่เป็น “ก าไร” คือการอยู่ดีมีความสุขของราษฎร ซึง่สามารถ
สะท้อนให้เห็นเป็นรปูธรรมอย่างชัดเจนจากการที่ประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้ามเีศรษฐกจิที่ดีข้ึน 

17. การพ่ึงพาตนเอง : เป็นการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเพื่อการแก้ไขปัญหาโดย
ตนเองก่อนในเบือ้งต้น แบบการแก้ไขเฉพาะหน้า เพื่อให้ตนเองมีความแข็งแรงพอทีจ่ะด ารงชีวิตได้
ต่อไป แล้วข้ันตอนต่อไปก็ท าการพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถทีจ่ะอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด 

   18. พออยู่พอกิน : หลักการทรงงานในข้อนี้กเ็พื่อพฒันาใหพ้สกนิกรทัง้หลายของพระองค์
ประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต อันเริม่จากการเสดจ็พระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎรของพระองค์ทุก
หมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง 
จนทรงเข้าพระทัยในสภาพปัญหาต่าง ๆ ของราษฎรอย่างลกึซึ้ง ดังนั้นในการพัฒนาของพระองค์จะ
ทรงมองในภาพรวมของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงทราบดีว่าไม่ใช่งานเลก็น้อย แต่เป็นงานที่ต้องใช้
ความคิดและก าลังของคนทั้งชาติเข้ามาด าเนินการร่วมกันเพือ่ให้บรรลุผลส าเร็จในการพัฒนา ด้วย
พระปรีชาญาณของพระองค์ในการทรงงาน ท าให้คนไทยทัง้หลายได้ประจักษ์แล้วว่าแนวพระราชด าริ
และโครงการพระราชด ารินั้น เป็นโครงการทีเ่รียบง่ายปฏิบัตแิล้วได้ผล จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
เพราะโครงการพระราชด าริจะเป็นโครงการทีท่ าให้ราษฎรของพระองค์มรีายได้พออยู่พอกินบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงสบืไป 

   19. เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิ และเมื่อภายหลังวิกฤต พระองค์ยังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อใหร้าษฎรของพระองค์
สามารถรอดพ้นและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของโลกทีเ่ข้ามาสูป่ระเทศไทย 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทีพ่ระองค์พระราชทานไว้นั้น มีความหมายดังนี้ ความพอเพียง หมายถึง 



๑๗๒ 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุมผีล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อผลกระทบที่จะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องอาศัย ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ในการน าวิชาการมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ข้ันตอนของแผนที่วางไว้ เช่น แผนรายรบั-รายจ่ายของครัวเรือน แผนการท าไร่นาสวนผสม เป็นต้น 

   20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน : หลักการในข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระเมตตาสัง่สอนให้ข้าราชการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในองค์การระดับสูงให้มี
ความเข้าใจในเรื่องความซื่อสัตย์ เพราะพระองค์ทรงเลง็เห็นว่าหากคนเราท างานแล้วไม่มีความซือ่สัตย์
จริงใจทัง้ต่อตนเอง องค์การ และประเทศชาติแล้ว ความเจรญิก้าวหน้าและความส าเร็จคงเกิดข้ึนได้
ยาก สาเหตสุ าคัญทีท่ าให้องค์การและประเทศชาติต้องประสบปัญหาในการพฒันา ไม่เจริญก้าวหน้า 
ก็เพราะมีการทจุริตเกิดข้ึน การทจุริตจึงเป็นสาเหตุหลักทีท่ าลายล้างองค์การและประเทศชาติใหเ้สื่อม
สลายไปได้ ดังนั้น เราท่านทัง้หลายจะตอ้งช่วยกันขจัดการทจุริตไม่ใหเ้กิดข้ึน แม้แต่ในตัวเราเองและ
องค์การ เมื่อไม่เกิดการทุจริตข้ึนในตัวเราเองหรือในองค์การแล้ว ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองสบืไป 

21. การท างานอย่างมีความสุข : พระองค์ทรงมีพระเกษมส าราญและทรงงานอย่างมีความสุขทุกครัง้
ที่ได้ช่วยเหลือประชาชน โดยพระองค์ทรงเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า “ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ 
นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท าประโยชน์ให้กับผู้อืน่…” 

   22. ความเพียร : พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ความเพียรเป็นอย่าง
มากในการท างานในโครงการพระราชด าริ โดยเฉพาะในระยะเริม่แรกของแต่ละโครงการทีม่ีอุปสรรค
และความไม่พร้อมในด้านต่างๆ มากมาย มีโครงการจ านวนมากที่พระองค์ต้องทรงใช้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ในการจัดท า แต่พระองค์ก็มเิคยท้อพระทยั และทรงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเพื่อให้
โครงการฯ ประสบความส าเร็จ อันจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์และบ้านเมอืงบงัเกิดความร่มเย็นเป็น
สุข 

     23. รู้ รัก สามัคคี : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่9 ทรงมีพระราชด ารสัในเรื่องรู้ 
รัก สามัคคี ต่อข้าราชการและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด ซึ่งค า 3 ค าน้ีมีค่าและมี
ความหมายลึกซึ้ง สามารถน าไปปรบัใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย  รู้ – การที่เราท่านจะลงมือท าสิ่งใด จะต้องรู้
ถึงปัจจัยทัง้หมด รู้ถึงปญัหาและวิธีการแก้ไขปัญหาน้ัน รัก – เมื่อเรารู้ ครบด้วยกระบวนการทีเ่ราจะ
ท าแล้ว เราจะต้องใช้ความรักในการพจิารณาทีจ่ะเข้าไปลงมอืปฏิบัติและแก้ไขปัญหาน้ันให้ได้ สามัคคี  
การที่คนเราจะลงมือปฏิบัติงาน เราควรค านึงเสมอว่าเราจะท างานคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องท างาน
ร่วมมือร่วมใจกบัคนอื่น เป็นองค์การหรือเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลงัในการช่วยกันแก้ไขปัญหาใหลุ้ล่วง
ไปได้ด้วยดี 



๑๗๓ 

 
                  หลักการทรงงานทั้ง 23 ประการขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นแนวทางทีท่่านทั้งหลายสามารถน าไปปรับใช้ใหเ้หมาะสมกับงานหรือ
ธุรกิจของท่านเองเพือ่สร้างความส าเรจ็ขององค์กร ซึ่งจะสง่ผลให้ประเทศเจริญเติบโตมั่งค่ังสืบไปด้วย 

๑.๓  ยุทธศาสตร์พระราชทาน             
              ยุทธศาสตร์พระราชทาน เป็นหลกัการทรงงาน การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อความเป็นเลิศ                  
และยั่งยืน หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” คือการเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานการเข้าใจ
มนุษย์ การเข้าถึงข้อมลูเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปญัญา ที่ไม่จ ากัดอยู่เพียงด้านในด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลอง
ปรับปรงุจนไดผ้ลลัพธ์ที่ยัง่ยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รูจ้บ (ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐ : ๑๔ - ๒๒)  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชด ารัส ที่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับหน่วยงานรัฐบาลและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติ  
 
เข้าใจ 
             ท าอะไร เพื่อให้เกิดความ “เข้าใจ” บุคลากรภาครัฐคงต้องศกึษาใช้วิธีประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจในปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึน เข้าใจถึงนโยบายของรัฐ นโยบายศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน นโยบายจงัหวัด นโยบายกรมประชาสัมพันธ์ 
เพื่อทีจ่ะได้สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้ถูกต้อง 
 
เข้าถึง 
   เมื่อท าความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารและแนวทางต่าง ๆของภาครัฐแล้ว ก็ต้องพยายามเข้าถึง
พื้นที่ เพื่อไปรับฟงัปญัหา รบัทราบข้อมลู ความจรงิ ความต้องการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ เพื่อ
น ามาวางแผนด าเนินการประชาสมัพันธ์ถึงแนวนโยบาย และวิธีการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ เข้าใจและให้ความไว้วางใจ มีความรูส้ึกรกั ผูกพัน โดยค านึงถึงกาลเทศะ ความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยต้องด าเนินการใหเ้กิดความร่วมมือจาก ผูน้ าชุมชนในด้านต่างๆเช่น ผู้น า
ศาสนา ผู้น าหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
ท างาน ร่วมกันในทกุๆโอกาส โดยสร้างเครือข่ายข้ึน เพื่อเปน็เครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวางเข้าถึงความเข้าใจในทุกพื้นที ่
 
พัฒนา 
   การพัฒนานั้นเป็นเรือ่งทีส่ าคัญ เพราะแนวทางการพฒันาจ าเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในความ
ต้องการพืน้ฐานของประชาชนในพื้นที่ จ าเป็นทีจ่ะต้องมีการท าประชาพจิารณ์ การมีส่วนร่วม การรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย พรอ้มกบัต้องช้ีแจง ในทุกด้าน ทั้งที่เป็นไปได้ และไม่อาจเป็นไปได้ 
จนได้ผลสรุปร่วมกันในทีสุ่ด ผู้ทีจ่ะท าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ตอ้งมีความสามารถรอบด้าน มีภูมิปญัญา 



๑๗๔ 

 
ความรู้ ทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ สามารถเข้ากับประชาชน กลุ่มคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมีวิธีการสื่อสารทีม่ีคุณภาพ มีความทันสมัยใช้ได้กับทกุพื้นที่ทกุ
สถานการณ์  
 
             พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพฒันาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนทีเ่ราเข้าไปพัฒนา  ให้มสีภาพพร้อมทีจ่ะรับการพฒันาเสียก่อน มิใช่
การน าความเจริญหรอืบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยงัไม่ ทันได้มีโอกาสเตรียม
ตัว  ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่น คือก่อนจะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิ
ประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปญัหา ทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็น
ต้น และระหว่างการด าเนินการนั้นจะต้องท าใหผู้้ทีเ่ราจะไปท างานกับเขาหรือท างาน ให้เขาน้ัน 
“เข้าใจ” เราด้วย  เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว  โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา  ประโยชน์คงจะไม่
เกิดข้ึนตามทีเ่รามุง่หวังไว้  “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมือ่รูป้ัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง  เพื่อให้น าไปสู่
การปฏิบัติให้ได้  และเมื่อเข้าถึงแล้ว  จะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย  ดังนั้น จะ
เห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทัง้ไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเรจ็  เรื่อง “การ
พัฒนา” จะ ลงเอยได้อย่างดี  เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกนั ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การ
พัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทัง้สองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผูร้ับ 

1.๔  หลักองค์ความรู้ ๖ มิต ิ
                        หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ เป็นศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙   ทรงคิดข้ึนเพือ่การพัฒนาชุมชน ใน ๖ มิติ ได้แก่ ๑) ดิน ๒) น้ า ๓) เกษตร ๔) พลังงาน
ทดแทน ๕) ป่า และ ๖) สิ่งแวดล้อม โดยจะปรับน้ าหนกัของแต่ละเรื่องตามสภาพภูมสิังคมและสภาพ
ปัญหาของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึง่องค์ความรู้ ๖ มิติ จะมีลกัษณะที่แตกต่างกัน เช่น มิติน้ า จะเน้น
การพัฒนาแหลง่น้ า การเก็บน้ าให้อยู่ในประเทศไทยให้นานที่สุด และการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สงูสุด                       
โดยวิธีการท าฝนหลวง กงัหันน้ าชัยพฒันา การท าฝายและการบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีชีวภาพ และมิติป่า 
จะเน้นวิธีการปลกูป่า คือป่าในใจคน การปลูกป่า ๓ อย่างไดป้ระโยชน์ ๔ อย่าง การปลกูป่าต้นน้ า 
และบริเวณอ่างเก็บน้ า ระบบป่าเปียก (Wet Fire Brake) และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนามากทีส่ดุ และให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ
เพื่อทีจ่ะน าไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน  



๑๗๕ 

 

 
๒.   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
          การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มี พ้ืนฐานชี วิตท่ีมั่นคง  มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ ถูก                   
สิ่ง ช่ัว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ ช่ัว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง 

๓. มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้
เรียนรู้การท างาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 

๔. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี   การเป็นพลเมืองดี
หมายถึงการมีน้ าใจ  มีความเอื้ออาทร  ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็น
อะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 

          พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้  ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะท าและสั่งสอนศิษย์ให้ท าได้  หากครู
ตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ด้านนี้ก็จะท าให้ชาติบ้านเมืองเจริญ  ไม่มีคนที่นิ่ง
ดูดายปล่อยให้เกิดความช่ัว ความไม่ดีในบ้านเมือง  ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะ                 
สิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ช่ัว และเลือกรับเลือกท าแต่ทางที่ถูกที่ดี  เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน 
ไม่ตามแฟช่ันตามสังคมโดยไร้สติ  อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมน ามาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบาย
ที่ว่า เห็นอะไรที่ควรท าเพื่อบ้านเมืองก็ต้องท า  คนไทยเห็นอะไรที่ควรท าเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือท า 
ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่” 
             
 
 
 



๑๗๖ 

 
 
  ตัวอย่างการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๑๐  สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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เป็นพลเมืองที่ดี 
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๑๗๙ 

หน่วยท่ี ๒ การครองคน 
รายวิชาท่ี ๒.๑ การท างานเป็นทีม 

๑. การท างานเป็นทีม 
การท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้น

จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
การท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 

 ลักษณะของทีม ลักษณะท่ีส าคัญของทีม 4 ประการ ได้แก่ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป

มีความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม /ทีม ตระหนักในความส าคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ 
การให้เกียรติกนั ส าหรับกลุม่ขนาดใหญ่มกัมปีฏิสัมพันธ์กันเป็นเครอืข่ายมากกว่าการติดต่อกันตัวต่อตัว 

2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุ้ นให้เกิด
กิจกรรมร่วมกันของทีม /กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การ 
มักจะน ามาซึ่งความส าเร็จของการท างานได้ง่าย 

3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฏหรือมติของกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal Group) 
หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ( Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละทีม /กลุ่ม จะมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยจีการจัดแบ่งบทบาท
และหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก 

การท างานเป็นทมีเป็นแรงจงูใจส าคัญทีจ่ะผลักดันใหท้่านเป็นผู้น าทีด่ี ถ้าท่านประสงค์ที่จะน าทมี
ให้ประสบความส าเร็จในการท างาน ท่านจ าเป็นต้องค้นหาคุณลักษณะของการท างานเป็นทีมให้พบ
ระลึกไว้เสมอว่าทุกคนมีอิสระในตัวเอง ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีม แล้วจึงน าเอากลยุทธ์  
ในการสร้างทีมเข้ามาใช้เพื่อให้ทุกคนท างานร่วมกันและประสบความส าเร็จ 

คุณลักษณะของทีม 
        ทีมที่จะประสบความส าเร็จในการท างานคือกลุ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของทีม ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านและเพื่อนร่วมทีมจะต้องยึดถือเป็นกรอบเพื่อท างานร่วมกัน 
มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  

- จัดการด้วยตนเอง 
- พึ่งพาตัวเอง  



๑๘๐ 
 

- ขนาดของกลุ่มที่พอเหมาะ  
มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน สมาชิกของทีมที่ประสบความส าเร็จในการท างานจะต้องมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกันทุก ๆ  คนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความส าเร็จในงาน และ /หรือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วงาน และ /หรือเป้าหมายอาจบรรลุได้เมื่อท างานร่วมกันแทนที่จะต่างคน
ต่างท า ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนรว่ม
ในความส าเร็จด้วย 

จัดการด้วยตนเอง – ทีมงานที่ประสบความส าเร็จในการท างานมีแนวโน้มว่าจะสร้างโครงสร้าง   
เฉพาะตนข้ึนมา เนื่องจากสมาชิกยอมรับบทบาท ของตนในเวลาต่าง ๆ กัน คล้อยตามความจ าเป็น 
ความต้องการและความสามารถของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอย่างจึงอาจเป็นคน
จัดการให้คนอื่น ๆ ท าตาม คนอื่น ๆ ก็จะท าหน้าที่ในกิจกรรมของตนไปในงานที่เขาคุ้นเคย พฤติกรรมเหล่านี้
จะถูกพัฒนาไปในแนวของโครงสร้างองค์กร และสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม 

พ่ึงพาตัวเอง - สมาชิกของทีมที่ประสบความส าเร็จในการท างานจะร่วมมือกับคนอื่น ๆ เพื่อท างาน
ช้ินใดช้ินหนึ่งหรือท าให้เป้าหมายส าเร็จอย่างไม่หลีกเลี่ยง ร่วมกันท างานตามก าลังความสามารถ     
ของตนเอง ให้ค าปรึกษาแนะน าและชักจูงเมื่อจ าเป็น ร่วมประสานงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคร่วมกัน ทุกคนต่างเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดท างานเกินก าลังหรือประสบปัญหายุ่งยากอันใดพวกเขาจะร่วมมือกัน เช่น อาจปกปิดคนที่มา
ท างานสายหรือ เลิกงานก่อนเวลา  

ขนาดของกลุ่มท่ีพอเหมาะ - โดยทั่วไปแล้วทีมงานที่ประสบความส าเร็จในการท างานมักจะมีขนาด
พอเหมาะไม่ใหญ่โตเกินไปนัก เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์และ
จัดการด้วยตัวเองได้ แบ่งงานกันท าอย่างยุติธรรม แบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเปิดเผย 
ร่วมกันคิดแก้ปัญหาอย่างฉับไวและทันกาล สมาชิกประมาณ 5 คนต่อทีมเป็นขนาดที่ก าลังพอดี       
ถ้ามากไปกว่านั้นอาจเสียเวลาในการอภิปรายกลุ่ม ในขณะที่สมาชิกคนหนึ่งหรือสองคนก าลังท างาน 
คนอื่น ๆ อาจไม่เข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก อาจมีการจัดกลุ่มทีม่ีสมาชิกน้อยกว่า 5 คน ซึ่งจะมีบุคคลทีม่ี
ความสามารถไม่เพียงพอ หรือมีความรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้งความเช่ียวชาญในงานก็อาจไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้งานส าเร็จอย่างเรียบร้อย แต่ไม่ว่ากลุ่มจะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดก็ตาม ท่านอาจไม่อยู่          
ในสถานะที่จะคัดเลือกได้ จ านวนสมาชิกเลขค่ีจะดูสมเหตุสมผลกว่าเพื่อหลีกเลี่ย งการเผชิญปัญหา
เสียงครึ่งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งเสียงอีกครึ่งหนึ่งเห็นอีกแบบหนึ่งในการตัดสินปัญหาใด ๆ  การรู้จักเพื่อน
ร่วมทีมอีกอย่างหนึ่งที่ควรจ าก็คือท่านไม่ควรมีทัศนะต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าจะมีประสิทธิภาพ      
เป็นแบบเดียวกัน เพราะทุกคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทัศนะกันไป 
อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกันแบบที่เราจะกล่าวต่อไป แต่โปรดระมัดระวังอย่าไป
คิดว่าคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทีเดียวนัก เพราะว่าเขาหรือเธออาจมีเพียง
บางอย่างที่สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องรู้จักคนแตล่ะคนเป็นอย่างดี 
 
 

 



๑๘๑ 
 
สมาชิกของทีมมักจะเป็นดังต่อไปน้ี 

เป็นนักคิด 
          สมาชิกประเภทนี้อาจเรียกว่าเป็น " คนเจ้าความคิด " เขามักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้อง
กระท าและมักจะมีความคิดความอ่านและมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากมาย นักคิดมักไม่ค่อยสนใจ       
ในรายละเอียดมากนัก โดยปกติแล้วสมาชิกของทีมประเภทนี้จะต้องถูกจัดการอย่างระมัดระวัง        
ให้เกียรติ ให้ก าลังใจและแม้แต่การยกย่องให้เกิดความภาคภูมิใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เขาถอนตัวออกไป
จากทีมเสียก่อน 

 เป็นนักจัดองค์กร 
         การท างานร่วมกับนักคิดที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นนักจัดองค์กร ผู้ซึ่งชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกบั
การท างานของทีมงานเสมอ เพื่อไปจัดการและจัดสรรงานและหน้าที่ต่าง ๆ  เป็นคนเจ้าหลักการและ
เจ้าระเบียบ แต่ก็เป็นผู้ท างานที่มีประสิทธิภาพดี นักจัดองค์กรบางครั้งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น         
ผู้มีความคิดกว้างไกล แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนัก ในการท างานเขามักจะประสบกับปัญหาสภาพแวดล้อม    
ที่เปลี่ยนแปลงและและมีความไม่แน่นอน ท่านจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อประสานงาน    
กับเขาอย่างสม่ าเสมอ 

เป็นนักปฏิบัติการ 
         สมาชิกประเภทนี้เป็นนักสร้างงาน และมีทัศนคติที่จะตั้งใจท างานเพื่อให้มีผลงานเกิดข้ึน      
เป็นคนเปิดเผย หุนหันพลันแล่น ไม่อดทนหากการตัดสินใจล่าช้าหรือถูกดูแลควบคุมการปฏิบัติ งาน
อย่างใกล้ชิด และมักจะผิดหวังเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ท่านจะต้องใช้ความพยายาม
ควบคุมหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดข้ึน 

เป็นสมาชิกของทีม 
         ไม่น่าแปลกใจนักที่สมาชิกของทีมจะเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการท างานเพื่อให้ทีมงาน     
ประสบความส าเร็จ และมีการกระท าที่สนับสนุนและสามัคคีกลมเกลียวต่อเพื่อนร่วมทีมเป็นอันดี 
พยายามที่จะพัฒนาและเสนอแนวความคิดของกลุ่มมากกว่าแนวความคิดของตัวเอง สมาชิกของทีม
มักไม่ชอบการเผชิญหน้าและการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ต้องการต่อต้านใครคนใดคนหนึ่ง      บางครั้ง
สมาชิกของทีมก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจ 91 เท่าที่ควรจึงพยายามปลีกตนเองออกจากคนอื่น ๆ ท่าน
จะต้องกระตุ้นและชักจูงให้เขาเสนอความคิดเห็น หรือให้ข้อแนะน าและมองในด้านบวกอยู่เสมอ 

เป็นนักตรวจสอบ 
         เป็นไปตามช่ือนั่นแหละ นักตรวจสอบหรือนักตรวจซ้ า  มักชอบจับตาดูว่ามีงานอะไรบ้าง         
ที่ก้าวหน้า เขามักคิดว่าตนเองเป็นคนยุติธรรมและมีความพิถีพิถัน แต่คนอื่น ๆ อาจมองว่าเขาเป็นคน
ชอบใช้อ านาจและและเป็นพวกเผด็จการ นักตรวจสอบมีบทบาทที่ต้องคอยเตือนให้ทีมงานรู้สึกถึง
ความจ าเป็นต้องใช้ความรีบด่วนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้งานก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
ทันเวลา ท่านอาจต้องเข้าไปประสานกับนักตรวจสอบหรอืท าหน้าที่ประนีประนอมเมือ่เขา              มี
ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ 

 



๑๘๒ 
 
เป็นนักประเมินผล 
 สมาชิกประเภทนี้เป็นผู้ที่สร้างสมดุลอย่างดียิ่งระหว่างนักคิดและนักปฏิบัติการ ชอบความเป็น
อิสระและมักจะแยกตัวออกจากทีม มีความระมัดระวังและรอบคอบในการเข้าไปประเมินหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ ถึงแม้ว่านักประเมินผลจะไม่เป็นที่ช่ืนชอบของสมาชิกบางคน        
แต่ทัศนะของเขาก็ได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกร่วมทีมคนอื่นๆ 

 กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน 
         โดยแนวความคิดแล้วท่านและเพื่อนร่วมทีมย่อมต้องการเป็นทีมที่ประสบความส าเร็จ          
ในการท างาน โดยมีท่านเป็นผู้น าทีม มี ข้ันตอนหลายข้ันตอนที่ท่านควรน ามาใช้เพื่อให้บรรลุ
กระบวนการ อันได้แก่ 

๑. สร้างทีมย่อย ๆ ขึ้นมา 

เห็นได้ชัดว่าท่านสามารถช่วยได้ในการกระตุ้นให้ทีมที่ประสบความส าเร็จสามารถ
พัฒนาสมาชิกอันมีจ ากัดได้เมื่อต้องการ บางทีก็สัก 5 คน ซึ่งอาจเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดส าหรับ
สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ท่านจ าเป็นต้องคิดถึงบุคคลซึ่งประกอบกันเข้าเป็นทีม คงไม่เหมาะสมนัก      
ที่จะให้มีพนักงานสองคนซึ่งเป็นนักคิดเข้าร่วมทีมจะท าให้เกิดกรณีพิพาทข้ึนภายในทีมเพราะการรเิริม่
และทัศนะที่ไม่สอดคล้องกัน ฉันใดก็ฉันน้ันเราไม่ควรมีนักปฏิบัติการมากนัก เพราะแต่ละคนจะท างาน
ไปคนละทางสองทาง ดังนั้นจึงควรน าเอาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการสร้างทีม ให้มีนักคิด 
นักจัดองค์กร นักปฏิบัติการ และอื่น ๆ ซึ่งจะสนับสนุนซึ่งกันและกันและตรวจสอบกันเองเป็นไป     
ตามความเหมาะสม 

  ๒. เห็นชอบในเป้าหมาย  
ให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนรู้ว่างานของตนคืออะไร มาตรฐานและเป้าหมายคืออะไร 

และจะก้าวไปในทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะต้องพยายามรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อท างาน   
ในหน้าที่อย่างดีที่สุดและให้อยู่ในทีมเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนจัดรูปงานของตน
เข้ากับงานของคนอื่น ๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ต้องให้สมาชิก
ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนกระท าอยู่ว่าก าลังท าอะไร ท าเมื่อใด ท าอย่างไร เพราะจะช่วยให้เกิดการ
ประสานงานและท างานด้วยกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว 

   ๓. รู้จักสมาชิกเป็นรายตัว 
เป็นที่กระจ่างชัดว่าท่านจะต้องรู้จักสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าสมาชิกแต่ละคนมีลักษณะส าคัญและองค์ประกอบอย่างใด     
ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน ท่านจะต้องติดต่อกับแต่ละคนในลักษณะที่แตกต่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่น นักปฏิบัติการจะต้องถูกกระตุ้นให้ท างานช้าลง รอคอย คิดและรับฟังคนอื่นก่อนที่จะ
ท างานต่อ ในบางครั้งท่านจะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยสมาชิกของท่าน เช่น ระหว่างนักปฏิบัติการ         
กับนักตรวจสอบ ให้ทั้งสองฝ่ายนั่งลงเจรจากัน รับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายและยอมรับทัศนะ
ของอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง 

 



๑๘๓ 
 
   ๔. รักษาไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารท่ีดี 

การติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและทีมงานและระหว่างทีมด้วยกันเองมีความส าคัญ
ในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การเป็นทีมที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน การติดต่อสื่อสารสองทาง
อย่างต่อเนื่องและผลที่ได้รับกลับมาจะช่วยหยุดการซุบซิบนินทา ลดความสับสน ระงับปัญหาต่าง ๆ  
ได้อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูสัมพันธภาพโดยรวม นับเป็นความจ าเป็นที่ทุกคนในองค์กรจะต้องพูดจา      
กับคนอื่น ๆ ทั้งในการประชุมปกติที่เป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อก้าวไปข้างหน้า     
ยอมรับค าแนะน าต่าง ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน แบบสอบถามต่อไปนี้จะช่วย
ให้ท่านตัดสินใจได้ว่าท่านและทีมงานมีการติดต่อสื่อสารกันดีพอหรือไม่ อย่างใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง 

  ทักษะการท างานเป็นทีม หมายถึง วิธีการที่จะท าให้คนหลายๆคนท าหน้าที่เดียวกัน ท างานร่วมกนั 
เพื่อไปถึงเป้าหมาย ซึ่งจะจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้ถึงข้อผิดพลาด และพัฒนาตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม 
การท างานเป็นทีม ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงความคิดที่ขัดแย้งกัน ซึ่งจะท าให้สมาชิกผิดใจกันได้ง่ายๆ 
ดังนั้น สมาชิกแต่ละคนต้องฝึกฝนทักษะการท างานเป็นทีมเพื่อสร้างทีมที่ดีและมีความสนิทสนมกัน
ภายในทีม 

ฟังผู้อ่ืน เมื่อคุณอยู่ในทีม คุณควรที่จะเคารพและฟังความคิดของผู้อื่น เพราะว่าไม่มีใคร
สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าความคิดนั้นจะดีแค่ไหนก็ตาม ก็ยังสามารถที่จะมีข้อผิดพลาดได้ เราเป็นผู้ฟัง         
ที่ยอมรับความผิดพลาดน้ัน และน าไปสู่การท าให้ความคิดน้ันดีข้ึนกว่าเดิม การฟังจะช่วยให้สมาชิก     
ในทีมรู้ถึงข้อด้อยและข้อเด่นของกันและกัน และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนามั นไปด้วยกัน 
เพราะฉะนั้นเมื่อท างานเป็นทีม คุณควรที่จะฝึกทักษะด้านการฟัง 

ทักษะการท างานองค์กร ทักษะองค์กรเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทีม หัวหน้าทีม
จะต้องมีความสามารถในการก าหนดงาน แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในทีมและให้ความเป็นธรรมระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้งานด าเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน นอกจากทักษะส าหรับการท างานเป็นทีม
คือรู้จักวิธีในการจัดการงาน เป็นหน้าที่ที่สมาชิกทุกๆคนท าได้ดี เมื่อมีการก าหนดงาน สมาชิกทุกคน
จะต้องรู้ว่าจะท าอย่างไรที่จะท างานตามแนวทางทางวิทยาศาสตร์ อย่าท างานช้ามากเกินไปเมื่อเทียบ
กับคนอื่นๆ และท างานให้เสร็จให้ตรงตามก าหนดเวลา 

ให้ความช่วยเหลือและเคารพผู้อ่ืน ในทีมเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนต้องช่วยเหลือกันและกัน 
สมมุติว่ามีสมาชิกที่เกิดปัญหาข้ึน คุณควรเข้าไปแชร์และช่วยเหลือปัญหา มันจะช่วยสร้างการติดต่อ
ระหว่างสมาชิก มากกว่าน้ัน สมาชิกแต่ละคนต้องเคารพกันและกัน คุณไม่ควรคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่น 
หรือประเมินตนเองมากเกินไปหรือประเมินคนอื่นน้อยเกินไป การช่วยเหลือและเคารพกันและกัน    
เป็นการท าให้งานก้าวหน้าไปได้มากที่สุดด้วยเป้าหมายเดียวกัน หลักการนี้ไม่ได้เหมาะกับงาน
บ ริ ษั ท เ อ ก ช น อ ย่ า ง เ ดี ย ว  แ ต่ ง า น ร า ช ก า ร อ ย่ า ง ง า น ค รู นั้ น ก็ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ไ ด้ 
           

 
 
 
 

https://www.careerlink.co.th/careertools/vocational-guidance/4-rules-to-have-a-perfect-team
https://www.careerlink.co.th/careertools/vocational-guidance/4-rules-to-have-a-perfect-team
https://www.careerlink.co.th/careertools/skills/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-5-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://www.careerlink.co.th/careertools/skills/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-5-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://www.careerlink.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://www.careerlink.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9


๑๘๔ 
 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของคุณ 

1. เป้าหมาย กล่าวคือ การท างานเป็นทีมผู้ท างานจะต้องมีเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมาย
ของทีมสอดคล้องกัน เช่น การขายประกันชีวิตบริษัททุกแห่งย่อมมีเป้าหมายรายปี รายไตรมาส      
รายเดือน นักบริหาร ตัวแทนหรือทีมงานก็เช่นกัน ย่อมจะต้องมีเป้าหมาย รายปี รายไตรมาส        
รายเดือน ให้สอดคล้องกับของบริษัทจึงจะท าให้การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. บทบาท ของผู้น าทีมและผู้ตาม ถ้าหากองค์กรใดมีผู้น าทีมที่เก่ง และมีผู้ตามที่เก่ง     
องค์กรนั้นก็จะเจริญก้าวไปข้างหน้า ซึ่งหลักในการท างานร่วมกันเป็นทีมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน
เป็นธรรมดา ผู้น าทีมจะต้องเป็นนักบริหารความขัดแย้ง ในการท างานของทีมอาจจะต้องใช้ขบวนการ
ท างานโดยหาความร่วมมือกับทีมงานมากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมระดมสมอง, มีการจัดการประชุม
เป็นประจ า, มีการท ากิจกรรมร่วมกันของทีมงานเช่นการจัดการอบรม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี 
เพื่อให้ทีมงานเกิดความผูกพันกันในทีม 

  3. กระบวนการท างาน เป็นสิ่งที่ส าคัญในการท างาน หากว่ามีกระบวนการท างานที่ดี      
เป็นระบบ เป็นระเบียบ ก็จะช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายๆ ขององค์กรได้มาก เช่น สมัยก่อน
คนรับจ้างแบกน้ าขายตามหมู่บ้านซึ่งเหนื่อยมาก กว่าจะได้ค่าแรงงาน แต่ พอมีคนจัดระบบน้ าประปา
ข้ึน ท าให้เกิดความสะดวกสบาย ท าให้ใช้แรงน้อยลง ดังนั้น การแสวงหากระบวนการท างานจะท าให้
ประหยัดสิ่งต่างๆ และท าให้การท างานง่ายข้ึน ส าหรับในยุคปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยจึงท าให้กระบวนการท างานมีความทันสมัย รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

  4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์     
ในทีมงานจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ต้องมีการเช่ือมโยงกันในทีม เรื่องของมนุษย์สัมพันธ์จึงมี
ความส าคัญในการท างานร่วมกัน เพราะการท างานเป็นทีม เราต้องท างานกับคน ไม่ใช่ท างาน        
กับเครื่องจักร 
  5. การเสริมสร้างก าลังใจ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรต้องมี เพราะคนเรามักท างานหรือไม่ท างาน 
โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะต้องมีแรงกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ช่ือเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ฯลฯ         
คนที่ดูแลองค์กรไม่ว่าจะเป็นงานบุคคล ก็ควรจะมีการเสริมสร้างก าลังใจ โดย อาจมีรางวัลมอบให้      
เมื่อทีมงานหรือหน่วยงานใดท างานได้ถึงเป้าหมาย อาจจะต้องจัดการแข่งขัน หากว่าองค์กรนั้น       
เป็นบริษัทที่มีการแข่งขันในการขายสูง อาจจะต้องแบ่งคนเป็นทีมๆ แล้วจัดการแข่งขันการขายข้ึน       
ก็จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการท างานได้อีกวิธีหนึ่ง 
 
2. มนุษยสัมพันธ์ ในการท างาน  

มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการท างาน       
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่นความส าคัญ ของมนุษยสัมพันธ์    
ในการท างานก็คือ สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกันสร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี 
ก่อให้เกิดความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและ         
เป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง 



๑๘๕ 
 

หลักของมนุษยสัมพันธ์ คือ การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลักปฏิบัติที่ว่า
เมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อื่นก็มีความต้องการสิ่งนั้นเช่นกันส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลักที่ว่าเอาใจเขา    
มาใส่ใจเรา โดยมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยา    
จิตวิเคราะห์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน มีข้อที่ควรปฏิบัติคือ 
         - การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กร       
มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การสร้างความเช่ือมั่นให้กับเพื่อนร่วมงาน การเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน         
การปรับตัวเองให้เข้าได้กับเพื่อนร่วมงาน 
        - การควบคุมพฤติกรรมและเจตนารมณ์ผู้อื่น เมื่อต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
มีสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติคือ การสร้างความประทับใจ ให้กับเพื่อนร่วมงาน  การสร้างความเป็นมิตร มองหาส่วนดี
และยอมรับความสามารถของเพื่อน 
        - วิธีการสร้างเสน่ห์ในบุคลิกภาพ การเป็นคนมีเสน่ห์จะช่วยให้บุคคลที่อยู่รอบข้างอยากเข้ามาชิด
ใกล้ และปรารถนาจะร่วมงานด้วย การสร้างเสน่ห์สามารถท าได้โดย การใช้น้ าเสียงหรือค าพูด             
การแสดงออกทางร่างกาย การใช้ภาษากายที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม การแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานในองค์กรผู้บังคับบัญชาและ     
ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องการการสื่อสารเพื่อร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร  

- หลักปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยที่ดี การปฏิบัติตัวเป็นผู้ช่วยที่ดีนั้นจะใช้หลัก 3 ประสานก็คือ 
มือดี ใจดี ความคิดดีซึ่งมือดีก็คือมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและลักษณะท่าทาง
ดีใจดีก็คือมีความมั่นคงทางจิตใจมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน
ส่วนคิดดีก็คือมีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักกาลเทศะ รู้จักช่องทาง         
ในการติดต่อสื่อสารและเป็นผู้รู้จักประมาณตน 

 
หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 10 ข้อพอสรุปได้ดังน้ี คือ 

1. บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน  
            บุคคลโดยทั่วไปนั้นถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วจะเห็นว่าเหมือนๆกันแต่แท้จริงแล้ว
บุคคลแต่ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Uniqueness) แต่ละคนย่อมแตกต่างไปจากบุคคลอื่น        ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม สติปัญญา อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม อุดมคติ วัฒนธรรม ความคิด        
ความเช่ือ นิสัยใจคอ วินัยจรรยา การศึกษาที่มีมาตลอดชีวิต หรือกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 

2. การพิจารณาศึกษาบุคคลต้องดูท้ังหมดในฐานะท่ีบุคคลน้ันเป็นบุคคลคนหน่ึง  
            ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้น  เราต้องพึงระลึกเสมอว่า          
เราได้เข้ามามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกบับคุคลนั้นทั้งคน เรามิได้เลือกติดต่อสัมพันธ์กับเรื่องหนึ่งเรื่องใด       
 
 
       



๑๘๖ 
 

3. พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนต้องมีสาเหตุ  
บุคคลอาจได้รับการจูงใจเหตุนี้เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงสาเหตุของพฤติกรรม     

อันได้แก่ เรื่องความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจของบุคคล  การที่บุคคลจะได้รับการจูงใจ         
ให้ท างาน เขาจะต้องสร้างฤติกรรมข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาด้วยความคิดของเขา
เอง มิใช่สร้างพฤติกรรมตามความคิดของผู้อื่น    

4. บุคคลทุกคนมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์เสมอกัน 
         เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางปรชัญามากกว่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์นับเป็นสัตว์
ประเสริฐที่มีความคิด มีสมอง มีความรู้ผิดชอบช่ัวดี มีวัฒนธรรม มีสามัญส านึก เป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
สรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นการติดต่อสมัพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน จึงต้องปฏิบัติต่อกันด้วย                ความ
เคารพ และตระหนักในศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ของเขา ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร มีสถานภาพหรือ
ฐานะอย่างไร เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา  

  5. มนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจ  
            ต้องจูงใจผู้อื่นให้มีเจตคติตรงกัน มีจุดหมายร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจูงใจตนเองให้มีระเบียบและความรับผิดชอบเรื่องต่างๆ  

      6. บุคคลต้องการท่ีจะติดต่อสื่อสาร  
             ได้แก่ การศึกษาวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม         
ให้กลุ่มได้มีความเห็นสอดคลอ้งกัน และมีความเข้าในตรงกันการสื่อสารเป็นสิง่ส าคัญที่สุด             ใน
องค์การ              

         7. บุคคลมีความรับผิดชอบ  
          พื้นฐานความรับผิดชอบในงานองค์การก็คือ การท าให้งานส าเร็จโดยความพยายาม
ร่วมกันของผู้ร่วมงาน 

8. บุคคลต้องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
            คือ ความสามารถที่จะท าตัวของเขาให้รู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพของผู้อื่น และรู้สึกเห็นใจ
ต่อทัศนะการจูงใจของคน การขาดการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสาเหตุแรกของการขัดแย้ง              
ในองค์การ การเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคุณสมบัติส าคัญของผู้ไกล่เกลี่ยความแตกร้าวของการขัดแย้ง
กันทางแรงงาน การรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา ต้องศึกษาความแตกต่างของแต่ละบุคคลและตระหนัก
ถึงปัญหาของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน 

9. บุคคลต้องการผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
            หมายถึง ผลประโยชน์ของคนที่ท างานในองค์การ กับผลประโยชน์ขององค์การนั้น ๆ  
ซึ่งการที่คนจะเข้าไปท างานในองค์การใดหรือการที่องค์การใดจะรับคนเข้าไปท างานนั้น ก็ข้ึนอยู่กับ
ความรู้สึกหรือความเช่ือว่าตนจะได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง 
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10. บุคคลต้องการพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงขีดสุด 
         ได้แก่ การศึกษาพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้ดีที่สุดทั้งทางร่างกาย  จิตใจ และ
บุคลิกภาพ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  และสังคม    
โดยส่วนร่วม รวมทั้งการด ารงชีวิตอย่างสันติสุขของตนเอง 

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์จะเกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
         1. ต้องมีความเข้าใจตนเอง 
        2. ต้องมีความเข้าใจบุคคลอื่น 
         3. ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น 

นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง พฤติกรรม           
การจูงใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม  สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยผสมผสาน
กันอย่างเหมาะสม เกิดเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจแก่บุคคลอื่น ๆ ที่เรียกว่า “มนุษยสัมพันธ์” 

 องค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
การที่จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีน้ันจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะช่วย

ส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีดังต่อไปนี้ 
1. พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเปน็เพื่อความสขุ

ในการด าเนินชีวิตหรือเพื่อการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนในหน่วยงานเราทุกคนต้องเข้าใจพฤติกรรมของคน 
         2. การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุ้น เป็นพลังให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพื่ออ านวยประโยชน์และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นมนุษย์ที่ด ารงตนด้วยการเคารพนับถือซึ่งกันและกันหรือเคารพนับถือใน          
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อหน่วยงาน
หรือองค์การ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ  แบ่งแยกกลุ่มไปตามลักษณะของความต้องการ มีการต่อสู้     
แย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน มนุษยสัมพันธ์จึงมีความสามัคคีในการสร้างให้มีความสามัคคี          
ในหมู่คณะ ในที่นี้อาจสรุปผลดีในการมีมนุษยสัมพันธ์และผลเสียในการไม่มีมนุษยสัมพันธ์ได้ดังนี้ คือ 

การมีมนุษยสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลดี พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เป็นประโยชน์ในการสื่อความคิด ติดต่อการประชาสัมพันธ์กับประชาชน เพื่อเรียกร้อง

ความเห็นชอบกับช้ีแจงให้รู้ถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในองค์การ 
2. ท าให้มีความพอใจในชีวิตเพิ่มข้ึนการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และ

วัตถุสิ่งของซึ่งกันและกัน จะน าไปสู่ความพอใจในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตไม่แห้งแล้ว 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์      

ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในระหว่างสมาชิกของกลุม่ผู้ประกอบธุรกจิการงาน ความเข้าใจอันดีมีผลท าให้
การประกอบธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท าให้    
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะจะช่วยลดอุบัติเหตุในการท างานได้มนุษยสัมพันธ์จึงมีผล      
ช่วยให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการประกอบธุรกิจการงาน 
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4. ท าให้มีความสุขเพิ่มข้ึนการมีมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี จะท าให้เกิด       
ความสดช่ืนและส่งผลมายังครอบครัวคือจะไม่มีอารมณ์เครียดมาระบายความหงุดหงิด กับครอบครัว
ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความสุขมีความพอใจที่ได้มีกิจกรรมและปฏิบัติงาน 

5. ท าให้เกิดการแบ่งหน้าที่รู้จักบทบาทและภารกิจในการประกอบการผลิต         การ
จ าหน่าย การกระจายบริหารงานออกไปโดยทั่วถึงกันมนุษยสัมพันธ์มีส่วนส าคัญในการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ บนพื้นฐานของความเข้าใจ ไว้วางใจเป็นการแบ่งงานกันท าตามวิธีการ
บริหารงานแผนใหม่ อันเป็นผลช่วยท าให้การประกอบธุรกิจการงานร่วมกันส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดไว้
อย่างได้ผล และมีความสมานฉันท์กันในหมู่คณะ ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ 
มี ความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย 
ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
 

ผลเสียของการท่ีบุคคลขาดมนุษยสัมพันธ์ 
บุคคลที่รวมกันอยู่ในสังคมมีหลายประเภทมีความแตกต่างกันและแตกต่างกัน                

ในความต้องการทางด้านจิตใจอารมณ์ ด้านสติปัญญา เพราะฉะนั้นหากสมาชิกของสงัคม            ขาด
มนุษยสัมพันธ์ คือ ไม่พยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่คิดถึงจิตใจของจิตใจเรา และมุ่งแต่ประโยชน์
ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ สังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าและไม่มีความมั่นคง         เพราะสมาชิก
แต่ละคนของสังคมจะไม่ร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะและชิงดีชิงเด่นกันและกันอันจะน ามาซึ่ง
การแตกแยกความสามัคคีในหมู่คณะสังคมใดขาดมนุษยสัมพันธ์ผู้คนจะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิต
เสื่อม มีผลกระทบถึงสังคมมาก ฉะนั้นทุกคนควรจะสร้างมนุษยสัมพันธ์           ให้บังเกิดข้ึนในหน่วย
สังคมทุกหน่วยที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เพราะเป็นวิธีการหนึ่งในการเสริมสร้าง     ความมั่นคงให้แก่สังคม
โดยส่วนรวม 
 
๓. จิตอาสา 
ความหมาย  
       จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ  (public consciousness หรือ  Public mind)  หมายถึง 
จิตส านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็น
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล  และ บ ารุงรักษาร่วมกัน  
      จิตอาสา หรือ มีจิตสาธารณะ ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ 
ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น 
การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง  แม้แต่การประหยัดน้ า ประปา หรือ
ไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา               ให้
ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนร่วมมือกระท า
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
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     ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะว่า คือ 
การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน  
        ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและ      
เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความส านึกและยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
       จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก 
มีความหวังดีต่อผู้อื่น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท าอยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และ
ส่งผลให้ เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ ที่มีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมที่อาสารท าประโยชน์          
เพื่อส่วนรวม การงดเว้นการกระท าที่จะส่งผลให้เกิดความช ารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา      
และเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม  

“จิต” (mind) หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิดและนึก “จิตส านึก” (consciousness) หมายถึง 
เป็นภาวะที่จิตตื่นและรู้ ตัว รู้ ว่าท าอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร สามารถตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัส ได้ด้วยกาย “อาสา”            (service , 
volunteer) หมายถึง การเสนอตัวเข้ารับท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์      ต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือเปน็ประโยชน์ต่อสว่นร่วมก็ได้ “สาธารณะ” (public) หมายถึง ทั่วไป     เป็นของกลาง
ส าหรับส่วนรวม การแสดงออกเพื่อสังคม ส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้า
ใช้ของก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
       สรุป จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ  หรือจิตส านึกสาธารณะ คือ  จิตส านึก (Conscious)       
เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าท าอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง  
      ส่วน ค าว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน 
ท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อน าสองค ามารวม หมายถึง       
การตระหนักรู้ตน ที่จะท าสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ความส าคัญของจิตอาสา 
1. ท าให้บุคคลมีความคิดข้ันสูงช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสา

มุ่งเน้น การให้มากกว่าการรับ ท าให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่า
ความสุข ที่เกิดจากการได้รับ  

2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี     
ที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี  ้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน  

3. ท าให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื  ้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของ 
สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

4. ท าให้สังคมน่าอยู่และเป็นสงัคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 
 
 
 



๑๙๐ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ  

“จิตอาสา” (volunteer mind) หมายถึง จิตใจที่คิดช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจที่ เป็นผู้ให้ เช่น 
ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี 
แม้กระทั่งเวลา โดยมีปัญญาเป็นเครื่องก ากับ เป็นการกระท าที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดง 
พฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่  

1) การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
2) การเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ  
3) การมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

“จิตสาธารณะ” (public mind) บางครั้งอาจใช้ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจ  
ที่ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ค านึงถึงบุคคลอื่นที่ต่างมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้ง   
มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ความ เป็นระเบียบเรียบร้อย    
ประหยัด และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งผลท าให้แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่  

1) การงดเว้นการกระท าที่จะส่งผลท าให้เกิดความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม  
  2) การมีส่วน ร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม   

3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม บางครั้งหมายถึงจิตอาสา  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ ถ้าใช้มุมมองของการคิด          
ที่เป็นระบบ ไม่มองแยกส่วน จะพบว่า จิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน        
การมีจิตอาสาท าให้แสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระดับส่วนบุคคลหรือในระดับ
ส่วนรวม ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสิ่งนั  ้นจะกลายเป็นจิตสาธารณะ ส่วนการมีจิตสาธารณะ 
บางครั้งต้อง อาศัยจิตอาสาเป็นสิ่งกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเช่นกัน 

ข้อดีของการมีจิตอาสา 
1. ได้สร้างเกียรติประวัติให้ตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนที่ก าลังหาต าแหน่งงานว่าง        คุณ

ลองเสียสละเวลาสกันิดก่อนร่อนใบสมคัรงานไปเข้าโครงการจิตอาสาต่าง ๆ  สักพักหนึ่งดูสิ       คุณจะ
รู้ว่าแค่กรอกประวัติการท างานจิตอาสาเข้าไป มันก็มีชัยมากกว่าการถือทรานสคริปต์งาม ๆ    ให้
นายจ้างดู นั่นก็เพราะนายจ้างเขาต้องการจ้างคนที่มีทัศนคติที่ดี ไม่เห็นแก่ตัว เพื่องานที่ดีส าหรับ
องค์กรเขาไงล่ะ    
     2. ได้สุขภาพที่ดี สุขภาพทางด้านจิตใจและอารมณ์จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดมาก     
อย่างน้อยคุณจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มีพื้นฐานจิตใจที่ดีจากการเมตตาคนอื่น มีสุขภาพกาย
ที่ดีจากการทุ่มเทพลังกาย รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งได้ขับเคลื่อนให้ภารกิจประสบ
ความส าเร็จ (ซึ่งการได้ให้และได้รับก าลังใจนี้ มันมีผลโดยตรงกับการหลั่งสารที่เกี่ยวกับความสุข       
ในร่างกาย นั่นก็แปลว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วย) ถ้าคุณก าลังท้อแท้ สิ้นหวัง ลองใช้โอกาสสักครั้ง
แบกเป้ไปลุยป่าลุยงานอาสาสมัครสักครั้ง นอกจากธรรมชาติแล้ว ก าลังใจและก าลังกายก็ได้มาจาก
การท างานจิตอาสาน่ีแหละ    
    3. ได้ส่งต่อความรักให้กับคนอื่น เห็นการเติบโตจากรุ่นสู่รุน่ ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นตอนต้น 
หรือรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นอยู่นี้มันเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโต งานจิตอาสาจะช่วยให้คุณรู้จักค าว่า 



๑๙๑ 
 
“ผู้ใหญ่” มากข้ึน   การเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าอะไร ? มันก็หมายความว่าถ้าตอนนี้คุณได้เป็นจิต
อาสา และคุณก็มีลูกเป็นจิตอาสา ก็เท่ากับว่าคุณก าลังสร้างคุณลักษณะให้ลูกมีความเห็นแก่ตัวน้อยลง
ต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต เมื่อพวกเขามีลูกมีหลาน เขาก็จะส่งตอ่
คุณลักษณะนี้ไปอีก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่โลกอยู่ได้ก็เพราะยังมีการส่งต่อเรื่องดี ๆ  ต่อกัน มีน้ าใจ
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่จบสิ้น    
   4. เคารพคนอื่นมากข้ึน การเป็นอาสาสมัคร นอกเหนือจากการอุทิศตัวเองแล้ว     
ยังหมายถึงการเคารพเพื่อนอาสาสมัครคนอื่น ๆ ที่คุณต้องใช้ชีวิตร่วมกัน ท างานร่วมกันตลอดเวลา
ด้วย ซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่ดีให้คุณได้เรียนรู้ไว้ก่อนที่จะไปท างานกับองค์กรอื่น หรือสมัครงานเข้าบริษัท
อื่น เพราะฉะนั้น จงจ าไว้เสมอว่ามิตรภาพที่ดีมันหายากยิ่งกว่าส าเนารับสมัครงานเสียอีก   
    5. ได้เจอเพื่อนใหม่ เอาเข้าจริงแล้วงานจิตอาสาก็คืองานที่จะได้ออกไปพบปะสังคม
ที่กว้างข้ึน พบปะผู้คนที่มีความคิดเหมือนกัน เหมือนกับการเข้าปาร์ตี้งานหนึ่งที่เรียนรู้ตัวเองไปด้วย 
เรียนรู้คนอื่นไปด้วย แถมยังได้คอนเนคชันมากข้ึนจากคนที่คุยถูกคอกันเอง   ถ้าคุณก าลังหาเพื่อนใหม่ 
อยากได้เพื่อนดี ๆ เพิ่มข้ึน งานจิตอาสาคือโอกาสของคุณที่จะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา     
ในแบบเห็นตัวตน เห็นทุกข์สุขด้วยกันเมื่อได้มาท างานร่วมกัน ซึ่งโอกาสดี ๆ  แบบนี้ ถ้าคุณไม่ได้ลอง
เข้าค่าย เข้าโครงการจิตอาสาสักครั้ง คุณกับพวกเขาก็อาจจะเดินสวนทางกัน ไม่กล้ารู้จักกัน       
พลาดโอกาสดี ๆ ต่อกันเพียงเพราะเห็นกันแต่ผิวเผินน่ันเอง    
   6. ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ งานอาสาสมัครเป็นงานที่มีแค่ตัวเปล่า ๆ ก็ท าได้แม้จะ   
ไม่มีเงินหรือความรู้ติดตัวมาเลย ดังนั้น โอกาสนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วย      
จากการลงมือท างานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานธุรการ งานด้านประสานงาน ถ้าคุณไม่เคย
มีพื้นฐานอะไรเลย คุณก็จะได้ทักษะการใช้โปรแกรม การท าฟอร์มเอกสาร การใช้เครื่องมือสื่อสาร    
ติดตัวไปด้วยหลังจากจบโครงการใหคุ้ณมั่นใจได้เลยเมือ่ต้องกรอกใบสมคัรงานในช่อง             ทักษะ
ความสามารถ หรือถ้าคุณได้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับการประสานงาน การให้บริการแบบสายด่วน เมื่อ
คุณได้ไปท างานทางด้านน้ีโดยเฉพาะจริง ๆ คุณก็จะไม่รู้สึกประหม่าเกินไป   
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รายวิชาท่ี ๒.๒  การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 

 

 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง  การประสาน   
แหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องเช่ือมโยงกัน
ทั้งระหว่างงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียนและระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ           
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับต่าง ๆ  ตลอดจนระบบการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความต้องการของบุคคลและชุมชน ดังนี้ 

1. การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์  
2. วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

1. การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้  
1.1 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

ผู้เรียน โดยเชิญผู้น าชุมชน เช่น พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อบจ. 
เทศบาล ฯลฯ มาร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพ  

1.2 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชน ตระหนักว่ากระบวนการจัดการ ศึกษา           
เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในชุมชน การช่วยเหลือหรือการมสี่วนร่วมควรเกดิจากความศรัทธาและเตม็ใจ
อย่างแท้จริง  

1.3 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น "ผู้ถ่ายทอดภูมิความรู้" ในหลาย ๆ 
รูปแบบ เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูชาวบ้าน เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้                  
ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน  

1.4 ให้ชุมชนในการควบคุมดูแลบุตรหลานของตนเอง ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน               
"ใช้ทฤษฎีตาสับปะรด" โดยขอความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควบคุมนักเรียนมิให้กระท าในสิ่ง          
ที่ไม่พึงประสงค์ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือครอบครัวเป็นฐานสร้างเยาวชน  

1.5 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ความส าเร็จของ           
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ เ ช่น ประชุมผู้ปกครอง จัดงานประจ าปี                   
การจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน  

ทั้ง 5 ประเด็นนี้ อย่าแยกส่วน ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน  

2. วิธีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ข้อนี้มีความส าคัญมากข้อหนึ่ง เพราะโรงเรียนมักสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนในวงแคบ เช่น ตั้งสมาคม ครูผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และเชิญมา
ประชุม มาใช้บริการสถานที่ก็เพียงพอแล้ว และจบลงด้วยรับบริจาคเงินบ ารุงโรงเรียน "ถอนขนห่าน" 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่พึงประสงค์ คือ โรงเรียนและชุมชนมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน             
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเจตนาเดียวกัน ยังประโยชน์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ในแนวราบ เคารพซึ่งกันและกนั 
มีจิตส านึก และจิตอาสาร่วมกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีบุคคลที่เป็น "สะพาน" เช่ือมความสัมพันธ์ ดังนี้  
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2.1 นักเรียน จะเป็นสะพานเช่ือมให้อย่างดี โดยใช้กิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้กระท า 
เช่น โครงการเกษตรกรรมพื้นบ้าน การดูแลรักษาบ้านในฝัน ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีครูไปติดตาม
ผลงานถึงบ้าน  

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครู เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนอยู่แล้ว เมื่อไดร้ับเชิญไป
ร่วมเป็นเกียรติในงานต่างๆ ของชุมชน ควรถือโอกาสนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประชาสัมพันธ์
งานของโรงเรียน งานของชุมชน ตามโอกาสที่เอื้ออ านวย หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรม            
ปลูกต้นไม้ กิจกรรมท าความสะอาดวัด และชุมชน เป็นต้น  

2.3 ผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าชุมชน ควรเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกครั้ง เช่น งานวันเด็ก งานวันแม่แห่งชาติ งานกีฬาประจ าปี งานแสดงนิทรรศการผลงาน
ของครูนักเรียน ที่ส าคัญที่สุด คือ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มากที่สุด  

2.4 โรงเรียน ควรเข้าไปเป็นที่ปรึกษากับชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน
อาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ เช่น สารสนเทศและเทคโนโลยีประจ าต าบล ศูนย์ผลิตภัณฑ์
อาชีพ งานบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ ทิศทางการพัฒนาชุมชน การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เกษตรปลอดพิษ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยอาจท าในลักษณะการเสวนากลุ่มเพื่อร่วมคิด            
ร่วมท า ร่วมสร้าง จะท าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของโรงเรียน และสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนกับโรงเรียน  

2.5 กิจกรรม โรงเรียนสามารถทีจ่ะรเิริม่กจิกรรม ที่มีความสอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน เป็นสะพานเช่ือมโยง ชุมชน และโรงเรียนเข้ามามีสว่นร่วม                        ใน
การด าเนินการกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

2.6 ความต่อเนื่อง ความสม่ าเสมอ และท าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า จนกลายเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร และชุมชน จะน าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น มีปัจจัยอันเป็นเงื่อนไข              
การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์  

3.1 ท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนและครู ท่าที ลีลา การกระท าที่แสดงออกต่อชุมชน
ว่ามีความจริงใจ และเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด การไม่แปลกแยกจากวัฒนธรรมชุมชน              
และแสดงออกถึงความเคารพในศักดิ์ศรีของชาวบ้าน จะเป็นกลไกน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  

3.2 การสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกของชุมชน ครูและผู้บริหารโรงเรียน                    
ควรเข้าหา เข้าใจ เข้าถึง ชาวบ้าน หรือผู้น าชุมชนก่อน ท าอย่างไรให้เกิดความรู้ ความรัก ความสนิทสนม 
ก่อเกิดทั้งน้ าใจ ไมตรี ความมีสมานฉันท์เชิงญาติมิตร  

3.3 ความเ ช่ือความศรัทธา ที่ ชุมชนมีต่อโรงเรียน โดยเกิดจากการท างาน                    
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่เสียสละ อุทิศและทุ่มเท เพื่อบุตรหลานของชุมชน ผนวกกับการเป็น 
ตัวแบบต้นแบบที่ดี จนเป็นที่ ศรัทธา เช่ือถือ เช่ือมือ เช่ือมั่น ว่าเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน และชุมชนได้ 
อันน้ีจะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้วยดี  

3.4 การให้บริการทางวิชาการ โดยท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน                 
เป็นศูนย์รวมทางวิชาการ แหล่งรวบรวมข้อมูล ศูนย์รวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีครูเป็นผู้น า
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ทางปัญญา สามารถตอบสนองความต้องการทางประชาชนได้เต็มศักยภาพ เช่น ห้องสมุด อิเลกโทรนคิ 
แปลงสาธิตทางการเกษตร แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสมุนไพร เป็นต้น  

3.5 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ของชุมชน ในรูปแบบกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน การแสวงหาเครือข่าย เช่น Sister Schools 
เป็นต้น หรือมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน                      
ทั้งในรูปแบบ ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยนื  

3.6 การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน 
เพราะอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจไม่ตรงกัน อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โรงเรียน
ควรมีรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้เข้าถึงชุมชนได้ทุกที่ ทุกเมื่อ ทุกโอกาสที่เหมาะสม  

3.7 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดต้องสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์          
ต่อชุมชน มากกว่าที่โรงเรียนจะได้รับฝ่ายเดียว ส าคัญต้องสอดคล้องกับปัญหาปากท้อ ง เศรษฐกิจ 
และชีวิตจริง จะเห็นได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ยั่งยืนต้องอาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ต้องมุ่งมั่น จริงจัง และต่อเนื่อง             
จึงจะส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันในลักษณะกัลยาณมิตรอย่างยั่งยืน 
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รายวิชาท่ี ๒.๓  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีข้ันตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการด าเนินการดังกล่าว  และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบคุลากร
ภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน 
กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                  กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบส าคัญ  5  ประการ  คือ 
                 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                 2. การคัดกรองนักเรียน 
                 3. การส่งเสรมินักเรียน 
                 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                 5. การส่งต่อ 
กระบวนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
 
                                                                     
            
                                                

 
                                                                             
  
  
                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดกรองนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มปกติ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา 

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

พฤติกรร
มดี       

ขึ้นหรือไม่ 

ส่งต่อ 

(ภายในโรงเรียน)
โรงเรียน) 

ไม่ดีขึ้น 

ยากต่อการช่วยเหลือดูแล 

 ดีขึ้น 

ส่งต่อ 

(ภายนอก
โรงเรียน) 



๑๙๗ 
 
กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่แสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบ  
ของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนั บสนุนจากผู้บริหาร                 
ครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครอง ซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้  
 

กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 

1. การรูจ้ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
   1.1 ด้านความสามารถ 
        - การเรียน 
        - ความสามารถอื่น ๆ 
   1.2 ด้านสุขภาพ 
         - ร่างกาย 
         - จิตใจ 
         - พฤติกรรม  
   1.3 ด้านครอบครัว 
         - เศรษฐกิจ 
         - การคุ้มครอง
นักเรียน 
   1.4 ด้านอื่นๆ   
 

ศึกษาข้อมูลจากการใช้ 
1. ระเบียนสะสม 
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 

(SDQ)  
3. อื่นๆ เช่น 
    -  แบบประเมินความฉลาด   
ทางอารมณ ์(E.Q.)   
    -  แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
    -  แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
    -  แบบสัมภาษณ์     

1. ระเบียนสะสม 
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3. อื่นๆ เช่น 
    - แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ(์E.Q.) 
    - แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
    - แบบสังเกตพฤติกรรม  
นักเรียน   
    - แบบสัมภาษณ์ผูป้กครอง
และเยี่ยมบ้านนักเรียน ฯลฯ                

2. การคัดกรองนักเรียน 
   2.1 กลุ่มปกต ิ
   2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปญัหา 

ด าเนินการต่อไป 
1. วิเคราะห์ข้อมลูจาก 
    1.1 ระเบียนสะสม 
    1.2 แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SDQ) 
    1.3 แหล่งข้อมลูอื่นๆ 
2. คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ 
การคัดกรองของโรงเรียน 
 

1. เกณฑ์การคัดกรอง 
2. แบบสรุปผลการคัดกรอง     
และช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
3. แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นห้อง 
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กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 

3. ส่งเสรมินักเรียน 
(ส าหรับนกัเรียนทุกกลุม่) 

ด าเนินการต่อไป 
1. จัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) 
2. จัดประชุมผูป้กครองช้ันเรียน 
(Classroom meeting)  
3. จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ควร            
พิจารณาว่าเหมาะสมในการ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ 

1. แนวทางในการจัดกจิกรรม
โฮมรมูของโรงเรียน 
2. แนวทางการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนของ
โรงเรียน 
3. แบบบันทึก /สรุปประเมินผล
การด าเนินกจิกรรม 
     - โฮมรูม 
     - ประชุมผูป้กครองช้ันเรียน 
     - อื่น ๆ 
 

4. การป้องกันการแก้ไข
ปัญหา (จ าเป็นมากส าหรับ
นักเรียน กลุ่มเสี่ยง/มีปญัหา) 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1. ให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2. ประสานงานกบัครูและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพือ่การจัด
กิจกรรมส าหรบัการป้องและ
ช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน คือ 
   1.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
   1.2 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   1.3 กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน 
   1.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
   1.5 กิจสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 

1. แนวทางในการจัดกจิกรรม
เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 5 กิจกรรม 
2. แบบบันทึกสรุปการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
3. แบบบันทึกรายงานผลการ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 



๑๙๙ 
 

กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 

5. การสง่ต่อ 
   1. ส่งต่อภายใน 
   2. ส่งต่อภายนอก 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1. บันทึกการสง่นักเรียนไปยงัครู 
ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น ครูแนะแนว ครู
ปกครองครปูระจ าวิชา                  
ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่ง
ต่อภายใน 
2. บันทึกการสง่นักเรียนไปยงั        
ผู้เช่ียวชาญภายนอกโดย            
ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง     
เป็นผู้ด าเนินการซึ่ง  เป็นการ           
ส่งต่อภายนอก 

1. แบบบันทึกการสง่ต่อของ
โรงเรียน 
2. แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
รายละเอียดของแตล่ะองค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เปน็กระบวนการด าเนินงานทีม่ีองค์ประกอบส าคัญ 
5 ประการ ดังที่กล่าวมาคือ 

1. การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสง่เสรมินักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การสง่ต่อ  

แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความส าคัญมีวิธีการและ
เครื่องมือที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อท่ีพึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
1.  การรักษาความลับ 
 1.1 เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขต้องไม่น าไปเปิดเผย 

ยกเว้นเพื่อขอความช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุช่ือ -สกุลจริงของนักเรียน     
และการเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

 1.2 บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวก     
การเรียกใช้ 

 1.3 การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่เปิดได้ โดยให้เกียรติ          
และค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ 
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2.  การแก้ไขปัญหา 
 2.1 การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหา                

ให้ครบถ้วน และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุ
เพียงสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 2.2 ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรยีนแต่ละคน ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสาเหตุ          ที่
เหมือนกัน และวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความส าเร็จกับนักเรยีนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรยีนอีกคน
หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้น การช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตร
การช่วยเหลือส าเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลอืที่ครู        แต่ละ
คนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการน าไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน 

 
       ตราบใดที่นักเรียนรูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่า 
 ตราบใดที่นักเรียนรู้สกึว่าได้รับการยอมรับนบัถือ 
 ตราบใดที่นักเรียนรู้สกึว่าได้รับการต้อนรบัอย่างด ี
 ตราบนั้นนักเรียนจะประพฤติกรรมดีข้ึน 
 และแสดงความเคารพนบัถือครูอย่างจริงใจ 

 
ภูมิปัญญาครูไทย 

ให้เหตผุลครอบง าย่อมท าได้  เด็กผู้ใหญ่ครูศิษย์ไมผ่ิดที ่
อบรมด้วยเหตผุลได้คนดี    น้ ารักมเีมตตาเป็นยาพอ 
เก็บไมเ้รียกห่อไว้ในตู้เหล็ก            ส าหรับเด็กเกกมะเหรกและเหลอืขอ 
ทารกอ่อนเชาวน์ไวใช้ลูกยอ   แล้วหุ้มห่อด้วยรักจักมีชัย 
ครูเป็นผู้เพ่งจิตวิทยา    ให้วิชาด้วยวิธีที่แจ่มใส 
เพื่อศิษย์ล้วนร่าเรงิบันเทิงใจ   ได้เจรญิเชาวน์ไวในชีวิต 
การเฆ่ียนตีเป็นวิธีที่ท าลายขวัญ   โทษมหันต์คุณมีกระจี้หริด 
ห้ามก้าวหน้าพาหู่อยูเ่ป็นนิตย์   เป็นยาพิษมิให้ใช้บ ารงุ 

       เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ) 
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ใบความรู้ท่ี 2  
แผนภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 

เลขประจ าตัวประชาชน........................................................................................................... ............... 
ช่ือ – สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).....................................................................ช่ือเล่น…................. 
ช้ัน..........ห้อง....................เลขที่…......... ปีการศึกษา ............................(เก็บข้อมลูตั้งแต่ ป. 1 – ม. 6) 
เลขประจ าตัวนักเรียน.............................................................. 
วัน/ เดือน /ปีเกิด  ................................................   ศาสนา.............................  หมู่โลหิต......... ...........
น้ าหนัก..................  ส่วนสงู.....................  รูปร่าง……………………  โรคประจ าตัว..................................  
ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่ที่   บ้านเลขที่....................  หมูท่ี่.......................  หมูบ่้าน........................ 
ถนน.........................................................ซอย.......................................... แขวง/ต าบล......... ................  
เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์....................... ...........
เบอร์โทรศัพท์................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.............................................................................................................................  
เพื่อนสนทิของนกัเรียนในโรงเรียน  คือ 
       1. ช่ือ-สกุล .........................................................ช่ือเลน่........... .......... ช้ัน.............ห้อง................
เบอร์โทรศัพท์............................................... 
       2. ช่ือ-สกุล .........................................................ช่ือเลน่..................... ช้ัน.............ห้อง............ ....
เบอร์โทรศัพท์............................................... 
เพื่อนสนทิของนกัเรียนนอกโรงเรียน  คือ   
       1. ช่ือ-สกุล .........................................................ช่ือเลน่..................... ช้ัน.............ห้อง............ ....
เบอร์โทรศัพท์............................................... 
       2. ช่ือ-สกุล .........................................................ช่ือเลน่..................... ช้ัน.............ห้อง............ ....
เบอร์โทรศัพท์............................................... 

ข้อมูล บิดา มารดา / ผู้ปกครอง    
ช่ือ – สกุล บิดา.........................................อาชีพ............................ รายได้...........................บาท/เดือน  
เบอร์โทรศัพท์.......................................... 
ช่ือ – สกุล มารดา......................................อาชีพ...........................  รายได้..........................บาท/เดือน  
เบอร์โทรศัพท์.......................................... 
สถานภาพของบิดา-มารดา (ตอบเพียง 1 ข้อ)    

  อยู่ด้วยกัน       แยกกันอยู่    หย่าร้าง     บิดาเสียชีวิต/สาบสญู   
  มารดาเสียชีวิต/สาบสูญ      ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต/สาบสูญ      
  อื่นๆระบุ....................................................... 

สุขภาพบิดา มารดา และผู้ปกครอง     ปกติ      พิการ  โปรดระบุ.............................................. 
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ช่ือ – สกุล ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว..............................................  เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ................................... รายได้..................................เบอร์โทรศัพท์............................................... 
ที่อยู่ของผู้ปกครอง บ้านเลขที.่........................  หมู่ที่.................  หมูบ่้าน.................................. ........... 
ถนน............................................ซอย.............................................. แขวง/ต าบล..................................     
เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์............................. 

นักเรียนพกัอาศัยอยู่กบั  (ตอบเพียง 1 ข้อ)      
 อยู่กับบิดาและมารดา      อยู่กับบิดา       อยู่กับมารดา  
 อยู่กับพี่/น้อง (ไม่ได้อยูก่ับบิดา มารดา)   อยู่กับญาติผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  
 อยู่กับเพื่อน/คนรู้จกั            
 พักอยู่คนเดียว (เช่าหอพัก/บ้านเช่า ระบุ.................................)   
 พักที่โรงเรียน (นักเรียนประจ า)        อื่นๆระบุ..................................................... 
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ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
 

 
 
 

(รูปภาพบ้าน) 
 
 
 

 
1. ที่พักอาศัย    บ้านของตนเอง   บ้านเช่า/หอพัก   อาศัยอยู่กับผู้อื่น   อื่นๆ ระบุ......... 
 1.1  สภาพที่พักอาศัย .......................................................................  
(ต้องจัดท าเกณฑส์ภาพบ้าน/ความเสี่ยง/ชุมชนแออัด) 

  ดี    พอใช้    ไม่ดี    ควรปรับปรุง 
1.2 สภาพแวดล้อมของบ้าน ............................................................. 

(ต้องจัดท าเกณฑส์ภาพบ้าน/ความเสี่ยง/ชุมชนแออัด) 
    ดี    พอใช้   ไม่ดี    ควรปรับปรุง 
2. ระยะทางระหว่างที่พกัอาศัยกับโรงเรียน   
   0-5  กิโลเมตร    6-10  กิโลเมตร   11-15  กิโลเมตร 
   16-20  กิโลเมตร    20  กิโลเมตรข้ึนไป 
3. วิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน 
   เดิน     รถจักรยาน     รถจักรยานยนต์ 
   รถยนต์ส่วนตัว   รถรับสง่/รถโดยสาร    อื่นๆ (ระบุ)....................... 
4. สภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางจากที่พกัอาศัยมาโรงเรียน .................................. 

   ปลอดภัย    เสี่ยง/อันตราย...............................  
5. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว / วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน    

5.1 พ่อ 
   1. สนิทสนมด ีพูดคุยปรึกษาหารือได้เสมอ 
   2. สนิทสนมด ีแต่พูดคุยปรึกษาได้เป็นบางเรือ่ง 
   3. ปานกลาง พูดคุยกันได ้แต่ไม่สนิทสนม 
   4. ไม่ด ีแต่ไม่ถึงกับทอดทิ้งหรอืไม่เอาใจใส ่
   5. ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ หรือลงโทษรุนแรง 
   6. ตอบไม่ได ้เพราะไม่เคยเลี้ยงด ู
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5.2 แม่ 
   1. สนิทสนมด ีพูดคุยปรึกษาหารือได้เสมอ 
   2. สนิทสนมด ีแต่พูดคุยปรึกษาได้เป็นบางเรือ่ง 
   3. ปานกลาง พูดคุยกันได ้แต่ไม่สนิทสนม 
   4. ไม่ด ีแต่ไม่ถึงกับทอดทิ้งหรอืไม่เอาใจใส ่
   5. ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ หรือลงโทษรุนแรง 
   6. ตอบไม่ได ้เพราะไม่เคยเลี้ยงด ู

5.3 ผู้ปกครอง 
   1. สนิทสนมด ีพูดคุยปรึกษาหารือได้เสมอ 
   2. สนิทสนมด ีแต่พูดคุยปรึกษาได้เป็นบางเรือ่ง 
   3. ปานกลาง พูดคุยกันได ้แต่ไม่สนิทสนม 
   4. ไม่ด ีแต่ไม่ถึงกับทอดทิ้งหรอืไม่เอาใจใส ่
   5. ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ หรือลงโทษรุนแรง 
   6. ตอบไม่ได ้เพราะไม่เคยเลี้ยงด ู

6. สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกบัใครมากที่สุด 
   พ่อ    แม่    พี่สาว   น้องสาว 
   พี่ชาย   น้องชาย   อื่นๆ (ระบุ)....................... 
7. เวลาทุกข์ใจ/มีปญัหา ส่วนใหญ่นักเรียนปรึกษาใคร 
 [   ]  1. คนในครอบครัว  (พ่อ  แม่  หรือผู้ปกครอง)   [   ]   2. พี่น้อง 
 [   ]  3. ญาติ       [   ]   4. ครู 
 [   ]  5. เพื่อน       [   ]   6. เพื่อนในโลกออนไลน ์
 [   ]  7. เก็บไว้ในใจ ไม่เล่าให้ใครฟงั 
 [   ]  8. Hotline  ระบุ................................................................. 
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ข้อ รายการ ป......./........ ป......./........ ป......./........ 
     1 ช่ือครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รกึษา 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 
2 วิชาที่ชอบ    
3 วิชาที่ไม่ชอบ/ไม่ถนัด    
4 วิชาที่เรียนได้คะแนนดี    
5 วิชาที่เรียนได้คะแนนไม่ดี    
6 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) DMC    
7 กิจกรรมที่นักเรียนชอบ    

8 สิ่งที่นกัเรียนภาคภูมิใจในตนเอง      

9 สิ่งที่นกัเรียนต้องการพฒันา
ตนเอง 

   

10 อาชีพที่ใฝ่ฝัน      

 

ข้อมูลคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล    
1. ด้านความสามารถพิเศษ /ความสามารถท่ีโดดเด่นเชิงประจักษ์รายบุคคล 
            ไม่มี       
            มี        
               ด้าน...........................................................  
               เอกสารประกอบ............................................................... 
           
2. ด้านการเรียน 

ปกติ  เสี่ยง     มีปัญหา 
ประถม/  [   ]  อ่านค าพื้นฐานไม่คล่อง   [   ]  อ่านค าพื้นฐานไม่ได้ 
มัธยม  [   ]  เขียนค าพื้นฐานไม่คล่อง   [   ]  เขียนค าพื้นฐานไม่ได้ 

[   ]   คิดค านวณ บวก ลบ คูณ หารไม่คล่อง [   ]  เขียนไม่ได้ใจความ 
[   ]  ติด 0, ร, มส, มผ  3-5 วิชา/1 ภาคเรียน [   ]  คดิค านวณ บวก ลบ คูณ หารไม่ได้ 
[   ]  มาสายไม่ทันเรียนคาบแรก 3 ครั้งต่อสัปดาห์  [   ]  ติด 0, ร, มส, มผ  มากกว่า 5 วิชา/1 ภาคเรียน 
[   ]  ไม่เข้าเรียน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุจ าเป็น [   ]  มาสายไม่ทันเรียนคาบแรกโดยไม่มีเหตุ 
[   ]  อ่ืนๆ.............................          จ าเป็นเกินกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

[  ]  ไม่เข้าเรียนเกินกว่า 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
[  ]  อ่ืนๆ............................. 

 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 
3. ด้านสุขภาพ 

ปกติ  เสี่ยง     มีปัญหา 
ประถม/  [   ]  ร่างกายไม่แข็งแรง   [   ]  มีภาวะทุพโภชนาการ 
มัธยม  [   ]  มีโรคประจ าตัวหรือเจ็บป่วยบ่อย       [   ]  ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง 

[   ]  ร่างกายอยู่ระหว่างการบาดเจ็บ /พักฟื้น  [   ]  สมรรถภาพทางร่างกายต่ า 
               จากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด     

[   ]  มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง/ 
                          เรื้อรัง/ติดต่อ  
 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 

ประถม/  [   ]  รายจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน      [   ]  รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า  3,000  บาท  
มัธยม         (รายได้เฉลี่ย 3,000 – 5,000 บาท ต่อคน/เดือน)          ต่อคน/เดือน 

[   ]  บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตกงาน        [   ]  บิดา มารดา และผู้ปกครองตกงาน 
[   ]  ครอบครัวมีภาระหน้ีสินจ านวนมาก/ 
      ล้มละลาย 

 

5. ดา้นสวัสดิภาพหรือความปลอดภัย 
ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 

ประถม/  [   ]  พ่อแม่แยกทางกัน หรือแต่งงานใหม่           [    ]  รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า  3,000 
มัธยม  [   ]  สภาพที่พักอาศัยไม่แข็งแรง          [   ]  ไม่มีผู้ดูแล 

[   ]  ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือใกล้แหล่งม่ัวสุม /    [   ]  มีความขัดแย้งและมีการใช้ความ 
       สถานเริงรมย์/แหล่งระบาดโรคติดต่อร้ายแรงชุกชุม    รุนแรง/ถูกทารุณ / ท าร้ายจาก 
[   ]  อยู่หอพัก/อยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่บิดา มารดา        บุคคลในครอบครัว/โรงเรียน 
[   ]  บุคคลในครอบครัวเล่นการพนัน             [   ]  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
[   ]  มีความขัดแย้ง/ทะเลาะกันในครอบครัว         [   ]  เล่นการพนัน 
[   ]  พาหนะและสภาพการเดินทางไม่ปลอดภัย         [   ]  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
[   ]  มีบุคคลเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง/เรื้อรัง 

 
6. ด้านพฤติกรรม 
    6.1 การใช้สารเสพติด 

ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 
ประถม/  [   ]  คบเพื่อนในกลุ่มที่เก่ียวข้องหรือใช้สารเสพติด     [    ]  ปัจจุบันเก่ียวข้องกับสารเสพติด  
มัธยม  [   ]  สมาชิกในครอบครัวเก่ียวข้องกับยาเสพติด   (ค้ายา/ส่งยา) 

[   ]  อยู่ในชุมชน/สภาพแวดล้อมที่ใช้สารเสพติด       [   ]  เป็นผู้ติดบุหรี ่สุรา หรือการใช้ 
[   ]  เคยทดลองใช้บุหรี่  สุรา และสารเสพติด   สารเสพติดอ่ืนๆ 
[   ]  บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด  
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      6.2. การใช้ความรุนแรง 

ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 
ประถม/  [   ]  มีการทะเลาะวิวาท   [    ]  ทะเลาะวิวาทเป็นประจ า 
มัธยม  [   ]  ก้าวร้าว  เกเรผู้อ่ืน   [   ]  ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  

[   ]  ถูก ล้อเลียน แกล้ง รังแก  [   ]  ท าร้ายร่างกายตนเอง 
[   ]  มีความคิดท าร้ายผู้อ่ืน หรือตนเอง  [   ] มีพฤติกรรมรีดไถ 

 
   6.3 ทางเพศ 

ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 
ประถม/  [   ]  คบเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มขายบริการทางเพศ [    ]  ขายบริการทางเพศ 
มัธยม  [   ]  ใช้เครื่องมือสื่อสารในการรับ-ส่งข้อมูล [   ]  หมกมุ่นในการใช้เครื่องมือสื่อสาร 
                ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศบ่อยครั้ง            ที่เก่ียวข้องทางเพศ 
   [   ]  ท างานพิเศษที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด   [   ]  มีการม่ัวสุมทางเพศ 
                ทางเพศ    [   ]  ตั้งครรภ ์

[   ]  มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว   [   ]  เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
[   ]  จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ด้วยกัน [   ]  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
       สองต่อสองบ่อยครั้งในที่รโหฐาน  [   ]  ล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืน 

  
  6.4 การติดเกม 

ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 
ประถม/  [   ]  เล่นเกมเกิน  1  ชั่วโมงต่อครั้ง/วัน          [   ]  ใชเ้วลาเล่นเกมเกิน  2  ชั่วโมงต่อครั้ง/วัน 
มัธยม  [   ]  ขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ [   ]  หมกมุ่น จริงจังในการเล่นเกม 

[   ]  ใช้จ่ายเงินผิดปกติ   [   ]  ใช้เงินสิ้นเปลือง โกหก ลักขโมยเงินเพื่อเล่นเกม 
[   ]  อยู่ในกลุ่มเพื่อนเล่นเกม   [   ]  หงุดหงิด ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง 
[   ]  ร้านเกมอยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรียน 
[   ]  เก็บตัว  แยกตัวจากกลุ่มเพื่อน  

 

        6.5 การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ 
ปกติ  เสี่ยง      มีปัญหา 

ประถม/  [   ] ใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร  [   ]  ใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร 
มัธยม              อิเล็กทรอนิคส์ในระหว่างการเรียน                    อิเล็กทรอนิคส์ในระหว่างเรยีน 2-3 ครั้ง/วัน
  [   ] เข้าใช้ Social media เกินวันละ 1 ชั่วโมง   [   ]  มีพฤติกรรมติด Social media 
  [   ] ใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่เก่ียวข้อง     และใช้เกินวันละ  2  ชั่วโมง 
        กับการเรียนการสอนเป็นเวลานาน   [   ]  ใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์                       

        จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 
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6.6 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ปกติ  เสี่ยง (ครูวินิจฉัย)       มีปัญหา (แพทย์วินัจฉัย) 
ประถม/  [   ]  มีความบกพร่องทางการเห็น   [   ]  มีความบกพร่องทางการเห็น 
มัธยม    [   ]  มีความบกพร่องทางการได้ยิน  [   ]  มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

[   ]  มีความบกพร่องทางสติปัญญา    [   ]  มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
[   ]  มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ [   ]  มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
[   ]  มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  [   ]  มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
[   ]  มีความบกพร่องทางพฤติกรรม  [   ]  มีความบกพร่องทางพฤติกรรม                  
       หรืออารมณ์              หรืออารมณ์ 
[   ]  มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา [   ]  มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
[   ]  ออทิสติก    [   ]  ออทิสติก 
[   ]  สมาธิสั้น       [   ]  สมาธิสั้น 
[   ]  พิการซ้ าซ้อน (มีความบกพร่อง  [   ]  พิการซ้ าซ้อน (มีความบกพร่อง 
       ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป)            ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป) 
[   ]  อ่ืนๆ (ระบุ) .........................................   [   ]  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................ 

 
เครื่องมือทางจิตวิทยา 

 1. นักเรียนทุกคนต้องประเมิน 
  -  แบบประเมิน  SDQ  3  ฉบับ  ใช้ฉบับที่พัฒนาปี พ.ศ.  2546 
  -  แบบประเมิน  EQ (ฉบบัย่อ  15  ข้อ) 
 2. ประเมินที่ช่วยในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม (บางคนที่ต้องใช้) 
  -  แบบวัด  PDDSQ.  
  -  EQ  ฉบับเต็มประถม 
  -  แบบวัดซึมเศร้า  2 Q / 8 Q 
  -  แบบประเมินความเครียดชองรพ. สวนปรงุ 
  -  แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) (สมาธิสั้น) 
ข้อมูลจัดท าสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
2. แบบรายงานข้อมูลเป็นรายบุคคล 
3. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน และรูปแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 
4. เกณฑ์คัดกรอง และรูปแบบรายงานผลการคัดกรองนักเรยีนเป็นรายบุคคล 
5. แบบประเมิน SDQ และรปูแบบรายงานผลการประเมิน SDQ 3 ฉบับ 
6. แบบประเมิน EQ และรปูแบบรายงานผลการประเมิน EQ   
7. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรอ่งด้านต่างๆ และรปูแบบรายงานผลคัดกรองบุคคล                          
ที่มีความบกพร่อง 
8. แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน (PDDSQ) และรูปแบบรายงาน
ผลคัดกรอง 
9. แบบประเมินทักษะการด ารงชีวิต และรูปแบบรายงานผลการกระเมิน 
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10. แบบประเมินพหุปัญญา  และรปูแบบรายงานผลการกระเมิน 
11. แบบประเมินภาวะซึมเศร้า  และรปูแบบรายงานผลการกระเมิน 
12. แบบประเมินความเครียด  และรูปแบบรายงานผลการกระเมิน 

หมายเหตุ : ครผูู้ช่วยสามารถศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
จากเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1. หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเดก็ https://thaichildprotection.com/index.php 
2. วินัยเชิงบวก และการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   

https://drive.google.com/file/d/1iXpgYuHdGm-
MoK45eXVkFwmAhlORGaGq/view?usp=sharing 

3. ทักษะชีวิต + การป้องกัน + แก้ปญัหาพฤติกรรมนักเรียน 
4. การเสรมิสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://thaichildprotection.com/index.php
https://thaichildprotection.com/index.php
https://drive.google.com/file/d/1iXpgYuHdGm-MoK45eXVkFwmAhlORGaGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXpgYuHdGm-MoK45eXVkFwmAhlORGaGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXpgYuHdGm-MoK45eXVkFwmAhlORGaGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXpgYuHdGm-MoK45eXVkFwmAhlORGaGq/view?usp=sharing
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แบบบันทึกคะแนน 
ช่ือ – นามสกุล..............................................................................เลขที่.................................. ............  
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ................................... ....................... 

 
 

ล าดับท่ี รายการ คะแนน 
1 ใบงานที่ 2.๓.๑  
๒ ใบงานที่ 2.๓.๒  
๓ ใบงานที่ 2.๓.๓  

รวมคะแนน (๓๐)  
รวมคะแนน (๑๐)  

ระดับ  
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หน่วยท่ี ๓ การครองงาน 
รายวิชาท่ี ๓.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

๑. นิยามของค าว่า “ครูมืออาชีพ” 

(รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ออนไลน์) ครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง (profession)  ที่ได้รับการยอม

รับมาช้านานกว่าร้อยปีอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะประเทศไทย  ความเป็น วิชาชีพของอาชีพครู 

มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ ๖ ประการคือ 

-  วิชาชีพที่ให้การบริหารแก่สังคมในลักษณะที่มีความจ าเป็นและเจาะจง (social service) 
-  สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริหาร ( intellectual 

method) 
-  สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจักต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้  กว้างขวางลึกซึ้ง 

โดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร (long period training ) 
-  สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจักต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้น ๆ ตามมาตรฐานของ

วิชาชีพ (Professional autonomy)   
-  วิชาชีพครูจะต้องมีจรรยาบรรณ (professional ethics) 
-  วิชาชีพครูจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ จรรโลงความเป็น

มาตรฐานวิชาชีพ (professional institute) 
เนื่องจากความเป็นมืออาชีพ (professional) จึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการคือ 
-  บุคคลนั้นต้องยึดถืออาชีพนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตน 
-  บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีทักษะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพนั้น ๆ 
-  บุคคลนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณต่ออาชีพ กล้ารับผิดชอบ กล้าเผชิญต่อผลการกระท าอัน

เนื่องมาจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
ความเป็นมืออาชีพของครู จึงควรที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เกิดความสัมพันธ์กับมาตรฐาน

ของวิชาชีพครู  ซึ่งมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อครูทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากกระแสแห่งโลกาภิวัตน์  
ท าให้มีความจ าเป็นที่บุคคลจักต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกระดับ ให้มีความส านึกต่อบทบาทและ
ภารกิจต่าง ๆ  ที่มีต่อสังคมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  พร้อมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับและกติกา
ทางสังคมแห่งยุคประชาธิปไตย เป็นสิ่งบ่งบอกว่าต่อไปนี้ สังคม องค์การ หน่วยงาน และหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ
มีความต้องการ “ครูมืออาชีพ” มิใช่เพียงแต่มี “อาชีพครู” เกิดข้ึนเท่านั้น ซึ่งตามทัศนะของผู้เขียนแล้ว
“ครูมืออาชีพ”  จักต้องมีลักษณะพื้นฐานในตน ๓ ประการ ต่อไปนี้ คือ 
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๑. ครูต้องมี ฉันทะ ต่ออาชีพครู  เป็นพื้นฐาน 
๒. ครูต้องมี ความเมตตา ต่อเด็กและบุคคลรอบข้างเป็นพื้นฐาน และ 
๓. ครูต้องมีความเป็น กัลยาณมิตร  พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ครูมืออาชีพต้องมีคุณภาพการสอน 
 สิ่งที่ครูมืออาชีพควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งกคื็อ “คุณภาพการสอน” ซึ่งเป็นความสามารถทีจ่ะ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
 ครูมืออาชีพ  จึงต้องมีความสามารถต่อไปนี้ 
 ๑. สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบ ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้และ
ความต้องการทางการศึกษาของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ที่สอน 
 ๒. สามารถติดตามการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อวางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นช้ัน 
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเรียนรู้อย่างอิสระ  ฝึกการใช้ภาษา คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ 
 ๔. พัฒนาความสัมพันธ์เชิงจรรยาบรรณ  บนพื้นฐานทักษะการสื่อสารที่ดีให้การยอมรับ
ผู้เรียนทุกคน และคาดหวังจะได้รับการยอมรับจากผู้เรียน 
 ๕. มีความรู้ท่ีทันสมัย และสนับสนุนข้อคิดเห็นท่ีมีต่อหลักสูตรอย่างกระตือรือร้น 
 ๖.  เช่ือความสามารถในการเรียนของผู้เรียนทุกคน  คาดหวังว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้            
และส่งความคาดหวังนี้ไปยังแต่ละบุคคล  โรงเรียนและชุมชน 
 ๗. กระตือรือร้นในการฝึกผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เรื่องท่ีผู้เรียนเห็นว่า         
มีความส าคัญต่อชีวิตของตน 
 ๘. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยง  เข้าใจความสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่าง
สาระการเรียนรู้ 

ครูสอนดีต้องมีหลักในการสอน 
การสอนที่ดีและมีคุณภาพย่อมต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๆ ๒๐ ประการ ดังนี้ 

๑. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง 
๒. วางแผนการสอนอย่างดี 
๓. มีกิจกรรม/ท าอุปกรณ์ 
๔. สอนจากง่ายไปหายาก 
๕. วิธีสอนหลากหลายชนิด 
๖. สอนให้คิดมากกว่าจ า 
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๗. สอนให้ท ามากกว่าท่อง 
๘. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร 
๙. ต้องช านาญการจูงใจ 
๑๐. อย่าลืมใช้จิตวิทยา 
๑๑. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน 
๑๒. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์ 
๑๓. เฝ้าตามติดพฤติกรรม 
๑๔. อย่าท าตัวเป็นทรราช 
๑๕. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว 
๑๖. ประพฤติตัวตามที่สอน 
๑๗. อย่าตัดรอนก าลังใจ 
๑๘. ให้เทคนิคการประเมิน 
๑๙. ผู้เรียนเพลินมีความสุข 
๒๐. ครูสนุกกับการเรียน 
(รศ.ดร.ทองคูณ  หงส์พันธ์ุ, ๒๕๔๔) 
 “การสอน” เป็นภารกิจหลักของครู  ครูมืออาชีพจึงต้องเน้นการสอนให้มีคุณภาพ เพราะว่า

คุณภาพการสอนของครูย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน  และเยาวชนของชาติ  การประเมินคุณภาพของครูจงึ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินจากตัวเด็กและเยาวชนของชาติ  ดังค ากล่าวที่ว่า “คุณภาพของเด็ก” 
สะท้อน “คุณภาพของครู” ดังนั้นครูมืออาชีพควรมีและควรเป็นก็คือ  ต้องเน้นคุณลักษณะพื้นฐาน
นั่นคือ  ฉันทะ เมตตา และ กัลยาณมิตร  ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพพื้นฐานที่ส าคัญ ของครู และพัฒนา 
การสอนของครูซึ่งเป็นภารกิจหลัก โดยเฉพาะการสอนอย่างมีคุณภาพ นั่นคือ ครูมืออาชีพจึงต้องมี
คุณธรรม โน้มน าท าการสอนอย่างมีคุณภาพ  มีภาพลักษณ์ของความเป็นครูดี  เพ่ือพัฒนาศักดิ์ศรี
ของอาชีพครูสืบไป 

  
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 
๒. บทบาทครูผู้สอนในศตวรรษท่ี ๒๑  

• คุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
ครูเป็นบุคคลที่สังคมให้ความส าคัญและยกย่อง ครูเป็นบุคคลส าคัญในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ เป็นบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณภาพของผู้เรียน
ข้ึนอยู่กับคุณภาพของครู ในบันทึกนี้ ใคร่ขอเสนอลักษะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ มาดังนี ้

บทบาทของครู จะต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่จากเคยเป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้มาเป็น 
๑. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 
๒. ครูเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach) 
๓. ครูเป็นผู้ร่วมเรียน/ผู้รวมศึกษา (co-learning/co-investigator) 
ลักษณะของครูในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส (๒๕๕๗) กล่าวบรรยายว่า "ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีลักษณะ 

E-Teacher"ดังนี ้
๑. Experience มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ 
๒. Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
๓. Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนผ่านสื่อ

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย 

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 
๕. Evaluation เป็นนักประเมินที่ดี มีความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และสามารถใช้เทคโนโลยี 

ในการประเมินผล 
๖. End-User เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย 
๗. Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน 
๘. Engagement ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยีจนพัฒนา

เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบน web 
๙. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้ 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) 
ไว้ ๘ ประการคือ 

๑. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หากไม่แม่นในเรื่องที่สอน
หรือถ่ายทอดแล้ว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาน้ัน ๆ 

๒. Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใ ช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ
ให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริม
ความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 

๓. Constructionist ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ข้ึนเอง
ได้จากภายในตัวของผู้เรียนเอง โดยเช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถน าแนวคิดน้ีไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และทักษะที่ต้องการได้ 

๔. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกบัครู 
ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 

๕. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะที่ส าคัญอื่น ๆ 

๖. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่างการเลือกใช้สื่อ 
การน าเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 

๗. Creativity ในยุคสมัยหน้าคร ูต้อ งออกแบบสร้า งสรรค์ก ิจกรรมการ เรียนรู้  
จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
โดยตรงเพียงอย่างเดียว 

๘. Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจ
ต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเช่ือใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผอ่นคลาย ซึ่งเปน็
สภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

 
 
 



๒๑๗ 
 

ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี  (๒๕๕๗)  เสนอรายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ในหัวข้อ 
"การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑" สรุปคุณลักษณะครูไทยที่มีคุณภาพ จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้ 
๒. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๓. มีทักษะการสื่อสาร 
๔. อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
๕. ตื่นรู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
๖. ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร 
๗. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๘. ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๙. เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 
๑๐. รู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยที่หลากหลาย 
๑๑. ภาคภูมใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๑๒. ยอมรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๑๓. มีความพร้อมและปรับปรุงต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน 
 

อ้างอิง 
ยุทธการ เปลี่ ยน  ‘ครู เ ฉย ’ สู่ ครู ยุ คศตวรรษที่  ๒๑ . [ออนไลน์ ]. เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  : 

http://seminar.qlf.or.th/Seminar/Topic/29 (วันที่สืบค้น ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒).  
พิณสุดา สิริธรังศรี.การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑. เอกสารประกอบการ

ประชุมทางวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, (๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://seminar.qlf.or.th/Seminar/Topic/29
http://seminar.qlf.or.th/Seminar/Topic/29


๒๑๘ 
 
๓. สมรรถนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๑ ใน ๕ ของสมรรถนะหลักและเป็นตัวแรกของสมรรถนะหลัก ส าหรับค าจ ากัดความของ       
ค าว่า “การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” นั้น หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการ
ก าหนดข้ึนอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากหรือท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ 
การพยายามปรับปรุงงาน การท างานได้ตามเป้าหมาย การท างานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ และการท างานที่
ยากท้าทายซึ่งอาจไม่เคยมีใครท ามาก่อน ส าหรับค าในภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึงกับการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ การเน้นที่ผลลัพธ์ การเน้นที่ประสิทธิผล การใส่ใจกับมาตรฐาน การเน้นการ
ปรับปรุงงาน ความเป็นผู้ประกอบการ การใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด 

สมรรถนะในแต่ละด้านแม้ว่าจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสมรรถนะอื่น ๆ  แต่ว่าก็ยังมี
ความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง สมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ การคิดริเริ่ม 
(Initiative) การสืบเสาะหาข้อมูล ( Information Seeking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) และความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility) ความเกี่ยวข้องท่ีว่าน้ี อาจจะเกี่ยวข้องในแง่ท่ีว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ได้ก็มักจะมีความคิดริเริ่ม การสืบเสาะหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม
และความยืดหยุ่นผ่อนปรน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมด้วย 
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81


๒๑๙ 
 
๔. แนวทางการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 แนวคิดการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิข้างต้น จึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการว่า 
การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) นั้นไม่ใช่เพียงให้เกิดผลผลิต (Outputs) เท่านั้น 
แต่เป็นการท างานที่มุ่งให้เกิดทั้งผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ตามวัตถุประสงค์ 
(Objectives) ที่สถานศึกษาก าหนดด้วย 
 
 
 



๒๒๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน 
  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามความสนใจ 

     ความถนัดและตามศักยภาพ 
 
ผลผลิต  หมายถึง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์/เปา้หมาย 
     ของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งอาจเรียกว่า ผลทางตรง  เช่น 
      ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
      ร้อยละของนักเรียนขาดเรียนลดลง 
 
ผลลัพธ์  หมายถึง : ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากผลผลิต ซึง่อาจ         
    เรียกว่า ผลทางออ้ม เช่น 
      จ านวนนักเรียนสอบเข้าต่อระดับศึกษา...........ได้สงูข้ึน 
      จ านวนนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษาได้สูงข้ึน 

   จ านวนนักเรียนชนะการแข่งขัน.......ระดับ........สงูข้ึน 
ประสิทธิภาพ    : คือ การเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้า (Inputs) กบัผลผลิต (Outputs)  

  หากผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกว่าการเพิ่มข้ึนของปจัจัยน าเข้าก็แสดงถึง 
  ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

 
ประสิทธิผล    : คือ การเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานหรอืโครงการ 

  นั้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 
 

ผลสัมฤทธิ์ คือ ผลรวมของผลผลติและผลลพัธ์ 
(ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลติ + ผลลพัธ์) 
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รายวิชาท่ี ๓.๒ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
 

 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 
Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้
อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ประกอบด้วยเนือ้หา ดังนี ้
 ๑. การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑.๑ ความหมายของหลักสูตร 
  หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ความรู้ต่างๆทีจ่ัดใหผู้้เรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียนซึ่งมลีักษณะเป็นกจิกรรม โครงการหรือแผน ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งหมายของการสอน 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนได้พฒันาและมีคุณลักษณะตามความมุง่หมายที่
ได้ก าหนดไว้ หลักสูตรเป็นสิง่ส าคัญในการจัดการศึกษา ที่ช้ีให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ หรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน ทีก่ าหนดแนวทาง
ว่าจะสอนใคร เรื่องใด เพื่ออะไร 
 ๑.๒ รูปแบบหลักสูตร 
          หลักสูตรแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือแนวความคิดหรือ
ปรัชญาในการจัดการศึกษาแตกต่างกันจุดเน้นของความมุ่งหมายแตกต่างกัน เป็นต้น จากหลักเกณฑ์
ความแตกต่างของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น อาจจ าแนกรปูแบบของหลกัสูตรได้ ๘ รูปแบบ ดังนี ้
            ๑.๒.๑ หลักสูตรแบบเน้ือหาวิชาหรือแบบรายวิชา เป็นหลกัสูตรแบบดัง้เดิมหรอื
หลักสูตรเก่าที่เน้นการถ่ายทอดเนือ้หาวิชาเป็นหลกั ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ต่างๆ 
จะจัดไว้เพือ่ถ่ายทอดอย่างมีระเบียบตามทีผู่้รู้ในแตล่ะวิชาได้ก าหนดไว้ 
             ๑.๒.๒ หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา เป็นหลกัสูตรที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบ
รายวิชาเนื่องจากเมือ่น าหลักสูตรรายวิชาไปใช้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาแตกแยกกันมากข้ึน 
ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เพื่อแกป้ัญหาน้ี จึงน าเนื้อหาวิชาต่างๆทีม่ีลกัษณะคล้ายคลงึ 
และมสี่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน 
             ๑.๒.๓  หลักสูตรแบบหมวดวิชา หรือสหสัมพันธ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้
จุดมุ่งหมายจะผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสาขาเดียวกัน ให้มีความสมัพันธ์
ระหว่างวิชามากข้ึน ในลักษณะหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม เป็นต้น 
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             ๑.๒.๔ หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้ต้องการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งของหลักสูตรแบบรายวิชา ที่ไม่ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน หลกัสูตร
นี้จึงยึดเอากจิกรรมความสนใจและประสบการณ์แวดลอ้มมาเปน็แนวทางในการจดัล าดบัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ เพื่อใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจรงิ โดยยึดปรัชญาพพิัฒนาการเป็นแนวทาง
ด้านการวัดผลให้ความส าคัญกบัการพฒันาผู้เรียนมากกว่าปรมิาณความรู้ความจ าโดยมีข้อดี คือ สนอง
ความต้องการ และความสนใจของผูเ้รยีนเป็นการเรียนอย่างมีความหมาย เป็นต้น 
             ๑.๒.๕ หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม หลักสูตรนี้ไดร้ับอทิธิพลจากแนวคิดปรัชญา
พิพัฒนาการนิยมของจอห์น ดิวอี้ ซึ่งเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ และประสบการณ์จะท า
ให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง หลักสูตรนีจ้ะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลัก เช่น การมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่แวดล้อมอยู่โดยพยายามให้เนื้อหามสี่วนสัมพันธ์กบัชีวิตเพื่อใหผู้เ้รียน
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น 
             ๑.๒.๖ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแบบนี้มลีักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาเพื่อทีจ่ะ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน ส่งเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ชีวิตของผูเ้รียนของผูเ้รียน หลักสูตรประกอบดว้ยสิ่งทีผู่้เรียนต้องเรียนเป็นความรูห้นึ่ง
และส่วนที่ใช้เลือกส่วนหนึง่ หลกัส าคัญอยู่ที่การจัดการเวลาเรียน และการจัดเนื้อหาใหส้อดคล้องกบั
ความต้องการของผูเ้รียนและขณะเดียวกันเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างมรีะบบ โดยมีข้อดี คือ มี
การผสมผสานทางด้านการเรียนรู้และเนือ้หาวิชา มีความเกีย่วพันกับชีวิตและความสนใจของผูเ้รียน 
สนองความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ
ด้วยตนเอง 
  ๑.๒.๗ หลักสูตรแบบเอกัตภาพ หลักสูตรแบบนีจ้ัดเนื้อหาสาระของหลกัสูตรไปตาม
ความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล การจัดหลักสูตรแบบนี้ข้ึนอยู่ดุลยพินิจของ
ครูผูส้อนทีจ่ะวิเคราะห์ความต้องการ ระดบัสตปิรญิญา และความสามารถของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
จัดการเรียนการสอนอยู่ในรปูของการจัดชุดการเรียนใหผู้้เรยีนได้ศึกษาและพัฒนาความสามารถของ
ตนไปตามล าดับ มีข้อดีคือ ผูเ้รียนสามารถได้เรียนได้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าปรึกษา 
ผู้เรียนยึดแนวการสอนทีจ่ัดท าไว้ โดยไม่ต้องพบผู้สอนเป็นประจ า ผูเ้รียนที่มีความสามารถสูงสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าความสมัพันธ์ในการรวมกลุม่มีน้อย ผูเ้รียนที่ขาด
ความรับผิดชอบและไมม่ีความซื่อสัตย์อาจจะไม่ได้ผลเตม็ที่ การแก้ปญัหาต่าง ๆ กระท าได้น้อยและ
ควรจะมาจากความคิดเห็นของกลุ่มมากกว่าคนเดียว 
  ๑.๒.๘  หลักสูตรบูรณาการ เป็นการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็น
รายวิชาโดยพยายามรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจะคัดเลือกตัดตอนมาจาก
หลาย ๆ สาขา แล้วมาจัดเป็นกลุม่หมวดหมู่เพื่อให้นกัเรียนได้ประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง มีคุณค่าต่อการ
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ด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง การบูรณาการเนื้อหาวิขาต่าง ๆ จะเน้นที่ตัวเด็กและปัญหาสังคม
เป็นส าคัญการจัดการเรียนสอน มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ การวัดผลจะเน้นพัฒนาการ
ทุกด้านโดยเฉพาะด้านความสามารถในการแก้ปัญหามีข้อดี คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ต่อเนื่อง มีประโยชน์โดยตรงต่อการด ารงชีวิตเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานกันอย่างดี 
  จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การก าหนดรูปแบบของหลกัสูตรเป็นการพจิารณาเลอืก
และจัดเนื้อหาวิชาของวิชาของหลักสูตรใหส้อดคล้องกบัความมุ่งหมายของหลกัสตูร โดยหลักสูตรแตล่ะ
รูปแบบจะมจีุดมุง่หมายโครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป เนือ่งจากการสร้างหลกัสูตรแตล่ะครัง้ 
ต่างยุคต่างสมัย จงึต้องค านงึถึงพืน้ฐานที่ต่างกันด้วย 
 ๑.๓ องค์ประกอบของหลักสูตร 
           องค์ประกอบของหลักสูตร นบัว่าเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะท าให้ความหมายของหลกัสูตร
สมบรูณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรงุการ
เรียนการสอนหรือการพัฒนาหลกัสูตรได้ 
            องค์ประกอบของหลกัสูตร โดยทั่วไปมี ๔ องค์ประกอบ 
  ๑. ความมุ่งหมาย (objectives) คือ เป็นเสมือนการก าหนดทิศทางของการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งใหผู้้เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่าง ๆทีพ่ึงประสงค์อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในสงัคมนั้นการก าหนดความมุง่หมายของหลักสูตรต้องค านงึถึงข้อมลูพื้นฐานของ
สังคม เพือ่ประโยชน์ ในการแกป้ัญหา และสนองความต้องการของสงัคมและผูเ้รียน และต้อง
สอดคล้องสมัพันธ์กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติด้วย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดองคป์ระกอบของหลักสูตรส่วนน้ี เป็น 2 ลักษณะ คือ “หลกัการของหลักสูตร” หมายถึง 
แนวทางหรอืทิศทางในการจัดการศึกษาซึง่ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝา่ยในการจัดการศึกษาระดบันั้น ๆ จะได้
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ “จุดหมายของหลักสูตร” หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆหรือคุณสมบัติต่าง ๆที่
ต้องการให้เกิดข้ึนแกผู่้เรียน เมือ่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นแล้ว 
  ๒. เน้ือหาวิชา (Content) เป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน โดย
มุ่งใหผู้้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาไปสู่ความมุ่งหมายของหลกัสูตร เนื้อหาสาระที่ได้
ก าหนดไว้ต้องสมบรูณ์ ต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด และทัศนคติเข้าด้วยกัน
เพื่อใหผู้้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ 
  ๓. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นกจิกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสูก่ารปฏิบัติกิจกรรมนั้นมหีลายลักษณะ แต่
กิจกรรมที่ส าคัญทีสุ่ด คือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรือ อาจกล่าวได้ว่า “การสอนเป็นหัวใจของ
การน าหลักสูตรไปใช้” ดังนั้น ครผูู้สอนจงึเป็นผู้ทีม่ีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ การ
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ก าหนดวิธีการทีจ่ะน าผูเ้รียนไปสู่ความมุง่หมายของหลักสูตร ประกอบด้วย 
   ๓.๑ วิธีการจัดการเรียนรู้ การก าหนดวิธีการจัดการเรียนรูห้ลักสูตรจะเน้น
แบบยึดครเูป็นส าคัญหรือยึดผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษา หรือแนวความคิด 
ความเช่ือในการจัดการศึกษาที่พงึประสงค์ และข้ึนอยู่กบัจุดหมายของหลกัสูตรนั้นเป็นส าคัญ ส าหรับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในปัจจุบันเน้นแบบยึดผูเ้รยีนเป็นส าคัญ หรอืเน้น “การสอนคน
มากกว่าการสอนหนังสือ” โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู ้เช่น กระบวนการเรียนหรอืวิธีการเรียน
ส าคัญพอ ๆ กบัเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงและครเูป็นผู้ก ากบัการแสดงช้ีแนะแนวทาง ผูเ้รียน
ค้นหาความรู้ สรปุ และ ตัดสินใจเอง สอนปฏิบัติควบคู่ไปกบัทฤษฎี เป็นต้น 
   ๓.๒ วัสดุประกอบหลักสูตร หมายถึง วัสดุ เอกสาร รวมทั้งสื่อการเรียน
การสอนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ครูใช้หลักสูตรได้โดยง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพสูงข้ึน แบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ 
               ๓.๒.๑ วัสดุประกอบหลักสูตรส าหรับครู เช่น แผนการจัดการ
เรียนรู้ คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการประเมินผล คู่มือการแนะแนว คู่มือการจัดกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตร เป็นต้น 
               ๓.๒.๒ วัสดุประกอบหลักสูตรส าหรับนักเรียน เช่น หนังสอืเรียน 
หนังสือแบบฝึกหัด บัตรงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบคัดลายมือ เป็นต้น 
     ๔. การประเมินผล (evaluation) เป็นองค์ประกอบที่ช้ีใหเ้ห็นว่าการน าหลักสูตร 
แปลงไปสู่การปฏิบัติน้ัน บรรลจุุดมุ่งหมายหรอืไม่ หลกัสูตรเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด ข้อมูลจา
การประเมินผลนีจ้ะเป็นแนวทางไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรตอ่ไป 
 ๑.๔ โครงสร้างหลักสูตร 
             โครงสร้างของหลักสูตร หมายถึง การก าหนดรูปแบบของการจัดเนือ้หาสาระ การ
ก าหนดขอบเขตหรอืจ านวนความมากน้อยของสาระ รวมทั้งเวลาเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร 
 ๑.๕ ลักษณะของหลักสูตรท่ีด ี
  หลักสูตรที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
กล่าวคือ หลกัสูตรที่ดีจะเป็นแนวทางใหผู้้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติได้ดี มีประสิทธิภาพทางด้านครู
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดีต่อผูเ้รียน หลกัสูตรที่ดีควรมลีักษณะดังนี้ คือ 
  ๑. หลักสูตรควรมีความคล่องตัว และสามารถปรับปรุงและยดืหยุ่นให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างด ี
  ๒. หลักสูตรควรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนได้บรรลุตามความมุง่
หมายที่ก าหนดไว้ 
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  ๓. หลักสูตรควรไดร้ับการจัดท าหรือพฒันาจากคณะบุคคลหลายฝ่าย 
  ๔. หลักสูตรจะต้องจัดได้ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ 
  ๕. หลักสูตรควรจะมกีิจกรรมกระบวนการและเนื้อหาสาระของเรือ่งทีส่อนบรบิูรณ์
เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แกป้ัญหาเปน็ และพัฒนาการเรียนผูเ้รียนในทกุๆด้าน 
  ๖. หลกัสูตรควรบอกแนวทาง ด้านสือ่การสอน การใช้สือ่ การวัดและประเมินผลไว้อย่าง
ชัดเจน 
  ๗. หลักสูตรควรจะมลีักษณะทีส่นองความต้องการและความสนใจ ทัง้ของนักเรียน
และสงัคม 
  ๘. หลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกงามในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งสง่เสรมิ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๙. หลักสูตรควรช้ีแนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนได้เพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและเจตคติได้ด้วยตนเอง จากสื่อต่างๆทีอ่ยู่รอบตัว 
  ๑๐. หลักสูตรควรจัดท ามาจากการศึกษาข้อมลูพื้นฐานด้านต่างๆอย่างรอบคอบ 
  ๑๑. เป็นหลักสูตรที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ เนื้อหาและกิจกรรมต้องเหมาะสมกับ
ธรรมชาติ 
  ๑๒. เนื้อหาและประสบการณ์ต้องสอดคลอ้งกบัสภาพการด ารงชีวิตของผูเ้รียน 
ประสบการณ์ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๑.๖ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 
๒๙๓/๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
ก าหนดใหส้ถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แบ่งการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
  ๑. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) เปน็ระดบัการศึกษาทีมุ่่งเน้น
ทักษะ 
พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้
ทางสงัคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบรูณ์และสมดลุทั้งด้าน
ร่างกาย สตปิัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) เปน็ระดับการศึกษาที่
มุ่งเน้นให ้
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ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแกป้ัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิต มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีความสมดุลทัง้ด้านความรู้ 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาต่อ 
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) เป็นระดบัการศึกษาที่
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะ มทีักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี 
ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ใหบ้ริการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
                     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดา้นรา่งกาย ความรู้  คุณธรรม  มจีิตส านึกในความเปน็พลเมือง
ไทยและเปน็พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข  
มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 หลักการ 
  ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มคีวามรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน              
        ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
                             ๒. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รบั
การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
                             ๓. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
   ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ 
เวลาและการจัดการเรียนรู ้
   ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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   ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรบัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 จุดหมาย 
   ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
                ๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
   ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
              ๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและ           การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                ๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม                  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสงัคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๒. ความสามารถในการคิด 
  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  
       ๒. ซื่อสัตย์สุจริต      
  ๓. มีวินัย     
  ๔. ใฝ่เรียนรู้                    
       ๕. อยู่อย่างพอเพียง    
  ๖. มุ่งมั่นในการท างาน    
       ๗. รักความเป็นไทย   
  ๘. มีจิตสาธารณะ 
 



๒๒๘ 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning 
standards) 
  คุณภาพที่ต้องการใหเ้กิดข้ึนในตัวผูเ้รียนเป็นสิ่งทีผู่้เรียนพงึรูแ้ละปฏิบัติได้เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะทีร่ะบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทกุคนดังนั้น หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพฒันาผู้เรียนให้
บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรูก้ารศึกษาข้ันพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเปา้หมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และใช้ส าหรบัผูเ้รียนทุกคนในระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือทีว่่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ  เท่าเทียมกันได้ 
 ตัวชี้วัด (Indicators) 
  สิ่งที่นกัเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรบัการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ
ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสูม่าตรฐานการเรียนรู้ การ
ก าหนดตัวช้ีวัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแหง่อาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปีแต่บางแห่ง
อาจก าหนดทุกระดับช้ัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมกบับรบิทการศึกษาแต่ละแหง่ 
* หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ . ศ . ๒๕๕๑ ก าหนดตัวช้ีวัดช้ันปีในระดับการศึกษาภาค
บังคับ ( ป . ๑ - ม . ๓ ) ตัวช้ีวัดช่วงช้ันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม . ๔ - ม . ๖ ) 
  ตัวชี้วัดชั้นปี (Grade-level Indicators/Grade-level expectations) 
  สิ่งที่นกัเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในแต่ละระดับช้ัน เป็นตัวช้ีวัดพัฒนาการของผูเ้รียน
ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ก าหนด ตัวช้ีวัดช้ันปีมี
ความชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา 
จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรบัการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนด
ตัวช้ีวัดช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑-ม.๓) เพื่อเปน็เป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดช่วงชั้น (Interval indicators) 
  หมายถึง สิง่ที่นักเรียนพงึรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบแตล่ะช่วงช้ันเป็นตัวช้ีวัด
พัฒนาการของผูเ้รียนไปสูม่าตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดช่วงช้ันจึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐาน



๒๒๙ 
 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี   : ความรู้  

ทักษะ และเจตคติในการ

ท างาน  การจัดการ การ

ด ารงชีวิต  การประกอบ

อาชีพ  และการใช้

เทคโนโลย ี

การเรียนรู้ แต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดช่วงช้ันเพื่อใช้ส าหรับเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการจัดท าหลักสูตร 
ก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้                 
                     ๑. ภาษาไทย        ๒. คณิตศาสตร์     
  ๓. วิทยาศาสตร์              ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
  ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา      ๖. ศิลปะ       
  ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ๘. ภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. กิจกรรมแนะแนว 
  ๒. กิจกรรมนกัเรียน 
  ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
แต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ได้ 
ก าหนดองค์ความรู้ ทกัษะส าคัญและคุณลกัษณะที่ส าคัญ ทีเ่ป็นจุดเน้นในการพฒันาผูเ้รียน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรู ้

และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์

ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา

ความรู้ และแก้ปญัหาอย่างเป็น

ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตเุป็น

ผล  คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์  และจิต

วิทยาศาสตร ์

 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
:    การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็น
พลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการ

คิดริเริม่  จินตนาการ สร้างสรรค์

งานศิลปะ  สุนทรียภาพและการ

เห็นคุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  

ทักษะ 

และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   

เพื่อการสื่อสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 

ไทย และภูมิใจในภาษาประจ า

ชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้

ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 

การใช้ภาษา ต่างประเทศในการ

สื่อสาร  การแสวงหาความรู้และ

การประกอบอาชีพ 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา   :   

ความรู้ ทักษะและเจตคติในการ

สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ

ตนเองและผูอ้ื่น  การป้องกันและ

ปฏิบัติต่อสิง่ต่าง ๆ   

ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและ

ทักษะ          ในการด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การน าความรู้

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  และ

ศึกษาต่อการมเีหตุมผีล มีเจต

คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

และสร้างสรรค์ 

 



๒๓๐ 
 
๑.๗ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปน็หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา
จึงเริ่มจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดช้ันปี/ช่วงช้ันของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดบัท้องถ่ิน ที่ก าหนดโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าว มาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานของสถานศึกษาในการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มีดังนี ้
 การเตรียมการ 
 ๑. สถานศึกษาจัดท าโครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๒. ครูผู้สอนจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 ๓. ครูผูส้อนจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
 ๔. ครูผู้สอนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือวัดผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (มาตรฐานการเรียนรู้-โครงสร้างเวลา

เรียนของหลักสูตรฯ  -กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน-คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์-สมรรถนะส าคัญ-การประเมินผล

ฯลฯ) 

หลักสูตรระดับท้องถิ่น(เป้าหมายระดับทอ้งถ่ิน ก าหนดโดย สพท.) 

หลักสูตรสถานศึกษา 

• วิสัยทัศน ์

• คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

• โครงสร้างหลักสูตร 

• ค าอธิบายรายวิชา 

• เกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และการจบหลักสูตร 

กรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความ

เห็นชอบ 

น าไปใช้ 



๒๓๑ 
 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๕. สถานศึกษาจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 
 การด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยครูผู้สอน 
๑. ครูสอนตามหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหน่วยฯที่ก าหนด(สาระส าคัญ-ตัวช้ีวัดช้ันปี/ช่วงช้ัน
สมรรถนะส าคัญ-คุณลักษณะของหน่วย-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรฯ)  
๓. สถานศึกษา ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตที่ผูเ้รียนเรียนใหต้รงกบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตรฯ 
๔. สถานศึกษาออกหลักฐานการศึกษาให้กบัผู้เรียนเมือ่ผูเ้รียนจบการศึกษา 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
       ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
รัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
หลักการ 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการสง่เสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
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 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมี
การพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี จัดข้ึนส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
จุดหมาย 
 การพัฒนาเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 ๓.  มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๔.  มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  ๒. ใช้อวัยวะของร่ายกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม 
  ๔. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ๖. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  ๗. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
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การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสรมิพัฒนาการและการเรยีนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี แบ่งการอบรมเลี้ยงดูและการพฒันา
เด็กออกเป็น ๒ ช่วงอายุ ประกอบด้วย ช่วงอายุแรกเกิด-๒ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถี
ชีวิตประจ าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู แต่ละช่วงอายุมีรายละเอียด ดังนี้ 
ช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี 
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เน้นการอบรม
เลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ร่างกายตามความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการตอบสนองความต้องการของเด็กอย่าง
เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลใกล้ชิด และด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิง่ต่างๆ รอบตัว เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมการคิด และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 
 การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรม
ในแต่ละวัน ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดย
ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ตามวิถีชีวิตประจ าวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
 ๑. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยท่ีดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลกัษณะนิสัยทีด่ีในการดแูล
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทที่สุภาพ นุ่มนวล แบบไทย 
 ๒. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้ว
มือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้
เคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว่ า คลาน ยืน เดิน 
เล่นน้ิวมือ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก เล่นม้า
โยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ข่ีจักรยานทรงตัวของเด็กเล็กโดยใช้เท้าช่วยไถ เป็นต้น 
 ๓. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มือ นิ้วมือ ให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา รวมทั้งฝึกให้เด็ก
รู้จักคาดคะเน หรือกะระยะทางของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น 
มองตามเครื่องแขวนหรือโมบายที่มีเสียงและสี (ส าหรับขวบปีแรกควรเป็นโมบายสีขาวด า) ร้อยลูกปัด
ขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน้ า เล่นปั้นแป้ง ใช้สีเทียน
แท่งใหญ่วาดเขียนขีดเข่ีย เป็นต้น 
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 ๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความ
ต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิ ดความรู้สึกอบอุ่นและมี
ความสุข เช่น สบตา อุ้ม โอบกอด สัมผัส การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์
ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เด็กแสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังการช่ืนชมธรรมชาติรอบตัว 
เป็นต้น 
 ๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยง
ดู และบุคคลใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้ าจี้ เล่นโยกเยก เล่น
ประกอบค าร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเดินเล่นนอกบ้าน พบปะเด็กอื่น
หรือผู้ใหญ่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น พาไปบ้านญาติ พาไปร่วมกิจกรรมที่ศาสนสถาน เป็นต้น 
 ๖. การใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ
มองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันในด้าน
ขนาด รูปร่าง สี น้ าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา การเล่นของเล่นที่มี
พื้นผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 
 ๗. การส่งเสริมการส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ่งรอบตัวผ่าน
เหตุการณ์ และสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่างๆ รู้จักส ารวจ และทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น มองตาม
สิ่งของ หันหาที่มาของเสียง ค้นหาสิ่งของที่ปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมการทดลองง่ายๆ เป็นต้น 
 ๘. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน
เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักช่ือเรียกของตนเอง ช่ืออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่ือพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิด
และช่ือสิ่งต่างๆ รอบตัว ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและท่าทาง ช้ีชวนและสอน
ให้รู้จักช่ือเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริง อ่านหนังสือนิทานภาพหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง เป็นต้น 
 ๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ เล่น
ของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื่องตามจินตนาการ เล่นสมมติ เป็นต้น 
ช่วงอายุ ๒-๓ ปี 
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี 
เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยนี้ จะมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนมากกว่าใน
ช่วงแรก เด็กมีการพึ่งพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู ้ตลอดจนสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเปน็
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึนไป 



๒๓๕ 
 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ 
ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส าคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลง
มือท าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ
ในระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ 
ใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและ
ในสังคมภายนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรูแ้ละสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่
ระดับที่สูงข้ึน 
 ประสบการณ์ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคน
ใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่างๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การ
ฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์ส าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้จากการเลยีนแบบ ลองผดิลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพนัธ์
กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัด
ประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เดก็
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาทในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแล
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายตามจังหวะดนตรี การเล่นออกก าลังกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การวาด การเขียนขีดเข่ีย 
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การปั้น การฉีก การตัดปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนนุ 
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนา
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิด
ความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
   ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม  ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของตนเอง การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ 
การเล่นบทบาทสมมติ การช่ืนชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การ
ร้องเพลง การท่องค าคล้องจอง การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น 
  ๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิง่แวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมตา่งๆ 
และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัย
เดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศอย่างสม่ าเสมอ 
   ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวันตามวัย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น การแบ่งปันหรือการให้ การ
อดทนรอคอยตามวัย การใช้ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณะ 
การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน เป็นต้น 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหว 
ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ าช่ือเรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว 
   ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม ประกอบด้วย การตอบค าถามจากการคิด 
การเช่ือมโยงจากประสบการณ์เดิม การเรียงล าดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อ
ใส่ใจ การสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟัง
นิทานหรือเรื่องราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ เล่าเรื่องรา การส ารวจ และการทดลองอย่างงา่ยๆ 
การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น 
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 ๒. สาระท่ีควรเรียนรู้ สาระที่จะให้เด็กอายุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง
เป็นล าดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควร
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือและเพศของตนเอง การ
เรียกช่ือส่วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การ
ล้างมือ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการ
นอนหลังพักผ่อน 
  ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล
ภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักช่ือเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรอืผู้
เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี่น้องในบ้าน การไป
เที่ยวตลาดและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 
  ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ า เล่นทราย การเลี้ยง
สัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
  ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว การ
เช่ือมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ผิวสัมผัส 
การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ 
 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญ
ต่อไปนี ้
 ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิข้ันพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ 
 ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
 ๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 
 ๖. ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
 ๘. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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 ๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ชุมชน 
 แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มีแนวทาง
ดังนี ้
 ๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั่นคงทางอารมณ์
ให้กับเด็กในวิถีชีวิตประจ าวัน 
 ๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า
และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่น 
 ๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด
หลากหลาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน รวมถึงมีพื้นที่ในการ
เล่นน้ า เล่นทราย 
 ๖. จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื่อที่
เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
 ๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ๘. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนมี
ส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ควรประเมินให้ครอบคลุมครบทุกช่วงอายุ 
เพราะช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติต่างๆ จึง
จ าเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู 
ควรสังเกตพัฒนาการเด็ก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หากพบความผิดปกติ ต้องรีบพา
ไปพบแพทย์หรือผู้ที่มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื่อหาทางแก้ไขหรือบ าบดั ฟื้นฟู
โดยเร็วที่สุด หลักในการประเมินพัฒนาการมีดังนี้ 
 ๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
 ๒. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
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 ๓. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ป ี
มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่างๆ และกิจวัตรประจ าวัน การบันทึกพฤติกรรม การ
สนทนา การสัมภาษณ์เด็กและผู้ใกล้ชิด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก 
 ๔. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) และใช้คู่มือการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของ
หน่วยงานอื่น 
 ๕. น าผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
 พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู 
 พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมีความเช่ือและวิธีการในการอบรมเลี้ยงดูเด็กแตกต่างกันไปตาม
แนวความคิดและสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินที่ตนเองอยู่อาศัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า ๓ ปี ฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซึ่งมีข้อแนะน า ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาปรัชญาการศึกษา หลักการ จุดหมาย เพื่อท าความเข้าใจกับแนวทางการ
พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๒  ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัย ในกรณีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี ให้ใช้แนว
ปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันเป็นกรอบการพัฒนาเด็ก และหากมีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุ ๒-๓ ปี ให้ใช้แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
  ๑.๓ ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเด็ก  โดยการสังเกตและบันทึกการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามช่วงอายุที่ก าหนด รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้าหรือ
ความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนกับเด็ก หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือเด็กต่อไป 
  ๑.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเร็วช้า
ต่างกัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลกีเลีย่งการเปรียบเทียบเด็ก หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพาะคน แต่ควรจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่องหรือด้านที่เด็กขาดโอกาสในการพัฒนา 
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 ๒. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว แต่
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ต้องออกไปท างานนอกบ้าน ประกอบกับ
ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่จึงน าเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ดังนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยวางแผนหรือก าหนดแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตรงตามปรัชญาและหลักการของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรด าเนินการจัดท าหลกัสตูรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกบัพอ่แม ่
ครอบครัว บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้เลี้ยงดูหรือผู้สอน คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน 
เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑ การจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรออกแบบและจัดท าบนพื้นฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น วิธีการอบรมเลี้ยง
ดู ความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเช่ือของท้องถ่ิน และความพร้อมของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๒.๑.๒ จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการก าหนดปรัชญา
การศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และก าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่
ละช่วงอายุอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ผ่านประสบการณ์ส าคัญที่เด็กใช้ในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสาระที่ควรรู้ซึ่งอาจต่างกันตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ของเด็ก การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมิน
พัฒนาการ โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจก าหนดหัวข้ออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเปน็
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง 
   ๒.๑.๓ การประเมิน เป็นข้ันตอนของการตรวจสอบหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร หลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท า
หลักสูตร ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็น
การประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด 
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และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลั งจากที่ใช้
หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีข้ึน
อย่างไร 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละประเภท โดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ พ่อแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟู โดยเร็วที่สุด โดย
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถน าเด็กไปรับบริการในการสง่เสริมพฒันาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงพยาบาล ศูนย์บริการทางสาธารณสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนเรียน
รวม 
การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การเช่ือมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการเช่ือมต่อการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดู
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือเป็นการเช่ือมต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด-๓ ปี กับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) การเช่ือมต่อการพัฒนาเด็กมีส่วนส าคัญเนื่องจากการพัฒนาต้องมี
ความต่อเนื่อง เด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพราะพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ยังไม่เอื้อต่อการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน การปรับตัวของเด็กในรอยเช่ือมต่อการพัฒนา จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุน การช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ผู้สอน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู 
  พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก มีบทบาทส าคัญในการเช่ือมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  ๑.๑ ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก โดยให้รายละเอียดตามผลการ
บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอื่น 
  ๑.๒ เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น มั่นคง มีการ
สื่อสารทางบวก ระหว่างสมาชิกในครอบครวั มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
  ๑.๓ ต้องพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐาน
การเลี้ยงดูเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ป ี
  ๑.๔ ตระหนักถึงความส าคัญที่จะร่วมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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  ๑.๕ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็ก
ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร ความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการท า
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๑.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเดก็
ไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๑.๗ สร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะให้เด็กรับการ
อบรมเลี้ยงดู ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสามารถเตรียมใหเ้ด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุขได้ ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมให้เด็กฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เช่น การบอกช่ือตนเอง 
การบอกความต้องการของตนเอง การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
 ๒) ส่งเสริมให้เด็กเช่ือมั่นในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ท าอะไรด้วยตนเอง แม้จะ
สกปรกเลอะเทอะบ้าง ไม่ถูกใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อตอ่
เถียง ท าโทษรุนแรง แต่ใช้วิธีอบรมสั่งสอนด้วยความเข้าใจ สนใจ ชมเชย เมื่อเด็ กท าสิ่งที่ควร และ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ 
 ๓) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง เรียบเรียงความคิด ฝึกการใช้ภาษาด้วยการถามให้เด็กแสดง
ความคิดเห็น พูดถึงเรื่องราวหรือแสดงท่าทางตามที่เด็กเข้าใจ หลังจากที่เด็กได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ 
หรือจากที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเล่านิทานให้ฟัง 
 ๔) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความ
รักและเข้าใจ ซึ่งจะท าให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคย ท าให้เกิดความรักความผูกพันและ
รู้สึกได้รับความรัก 
 ๕) ส่งเสริมให้เด็กรู้สกึสนุก มีความสุขกับการกระท าสิ่งที่สร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ เล่น และฝึกท าสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย 
 ๖) ส่งเสริมให้เด็กเปน็ผู้ที่มคีวามเป็นมิตร และเปน็ที่ยอมรบัในสงัคมได้ง่ายด้วยการยิ้มแยม้
สัมผัสเด็กอย่างอ่อนโยน คอยสังเกตการณ์แสดงออกของเด็ก สนใจที่จะตอบค าถามและเล่าเรื่องต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วและมีก าลังใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๗) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั่นคงไม่สับสน ด้วยการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา 
เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการใช้เหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ฝึกให้เป็นคน รู้จักคิด มีน้ าใจและ
คุณธรรม หลีกเลี่ยงการท าโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับเด็ก ให้
ความสนใจต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ 
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 ๘) ส่งเสริมให้เป็นเด็กใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะด้วยการให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กก าลังท า ตอบค าถามของเด็ก ฝึกให้เด็กสังเกต สิ่งต่างๆ 
รอบตัว ให้โอกาสที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูกใน
โอกาสที่ไม่เสียหายและเป็นอันตราย 
 ๙) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจงูใจที่จะท าสิ่งที่ดีๆ ด้วยการให้ความสนใจ ชมเชยหรือให้รางวัล
ตามสมควรทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบของ พูดเพราะ 
รับฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
 ๑๐) ส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ด้วยการพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายและชัดเจน
ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร อาจใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้ฟัง 
 ๑๑) เตรียมเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กอายุ ๓ ปี ก็พร้อมที่จะเข้าสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยหรือไปรับบริการจากสถานที่ที่รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดูสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะไปเรียนรู้โลกกว้าง ได้ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฟัง พาไปรู้จักกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ ไปอยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะเข้าเรียน ไปเล่นเครื่องเล่น โดย
ไม่ขู่เด็กว่าถ้าท าตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้
เลี้ยงด้วยการพูดคุยกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรท าความคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อนพาเด็กไปดูการจัด
กิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน มีความส าคัญในการช่วยเหลือการปรับตัว
ของเด็กในระยะเช่ือมต่อน้ี โดยมีบทบาท ดังนี้ 
  ๒.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็ก ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย ข้อมูลด้านพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเจ็บป่ วย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนตัวของเด็ก และครอบครัว 
  ๒.๒ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องตระหนักในเรื่องการกลัวการพลัด
พรากว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ต้องสร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มี
ความเมตตาต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความไว้วางใจผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
  ๒.๓ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน 
เช่น สัมผัส โอบกอด สบตา ใช้ค าพูดที่ไพเราะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เช่น ใช้ภาษาที่
สร้างสรรค์ มีกิริยามารยาทสุภาพ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
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  ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กคน
ใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื่อเพื่อการ
เล่นสิ่งใหม่ๆ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในที่ปลอดภัยตามล าพังบ้าง แต่สามารถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรก
อาจยินยอมให้เด็กน าสิ่งของที่เด็กรักจากบ้านมาได้ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล  
จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย  และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ  
   ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
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  มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ  
   สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
   ได้เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
สภาพท่ีพึงประสงค์ 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก  
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสรา้งเวลาในการจดัประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-
๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะข้ึนอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส าคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เดก็
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
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ระบบประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สขุภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย  
  ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึของตนเองทีเ่หมาะสมกบัวัย ตระหนักถึงลกัษณะพิเศษ
เฉพาะ ที่เป็นอัตลกัษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเรงิแจม่ใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ   
  ๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
เรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญัญา เป็นการสนับสนุนให้เดก็
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึนต่อไป  
 ๒. สาระที่ควรเรียนรู้ 
  สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน าสาระที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดข้ึนเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
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  ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินอื่นๆ 
  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการ 
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่
จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
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 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจติวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง ที่
เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ
การเรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดข้ึนใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 ๓. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้
หลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร 
เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของ
กิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
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  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
   ๑. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
    วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาที 
    วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาที  
    วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาที 
   ๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที 
   ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 
   ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก 
เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
  การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจดั
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเน้ือใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
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ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย  เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวัง
อันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร 
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กไดส้นทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างข้ึนงาน และท ากิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่
สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่ ง
ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมร์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 
การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์หรือจดัท า
ข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็ กเป็นรายบุคคลที่
สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด 
ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิ จกรรม และ
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ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่ อเนื่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดป ี
 ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
  หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 ๕. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การ
บันทึกพฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมี
ระบบ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสตูรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแหง่
วางแผนหรือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด สถานศึกษาต้อง
ค านึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเช่ือมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น 
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
สภาพปัจจุบัน สภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
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  ๒.๒ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ 
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพื่อก าหนดประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรรู้ใน
แต่ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้สื่อและแหลง่การ
เรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  ๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน า
หลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
หลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท าหลักสูตร 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสตูรเปน็การประเมนิ
เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตร
ครบแตล่ะช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีข้ึนอย่างไร 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ปี) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถน าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการ
ประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท 
เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ก าหนด โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถ
เลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งช้ี และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อน าไปจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 ๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มี
ความพิการแต่ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก 
ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 
 ๓. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงให้การ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไป
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ตามเป้าหมาย ควรมีการส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนา
ต่อไป 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 การสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลส าเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเช่ือมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปีที่ 
๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่
จะเอื้อต่อการเช่ือมต่อการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเช่ือมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้งสอง
ระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยน้ี 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอน
และบุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 
ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเช่ือมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ
และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีที่โรงเรียนไม่มี ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
  ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดการเรยีน
การสอนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรบัตัวก่อนเลื่อนข้ึนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ โดยผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
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  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะท าให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกบัวัยเด็กที่สง่เสริมให้เด็กได้เรยีนรู้และมี
ประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับรอยเช่ือมต่อในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
  ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจต
คติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้สอนและห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีบัเด็ก พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
  พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรด าเนินการ
ดังนี ้
  ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 



๒๕๕ 
 
  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้
บุตรหลานปรับตัวได้ดีข้ึน 
การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถ่ินโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทีม่ี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับและทกุอาชีพ การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อน าข้อมูล
จากรายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อไป 
 
 ๒. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ มีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
๒. ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู ้
๓. ก าหนดหลักฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด(ออกแบบการประเมินผล 
การเรียนรู้ และก าหนดผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 



๒๕๖ 
 
๔. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่ก าหนด (โดยตรวจสอบ
ผลการจัดการเรียนรู้จาก “หลักฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้”)  
  ๒.๑ การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
 เมื่อได้รายวิชาลงโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว(ระดบัประถม เป็น 
รายวิชาละ ๑ ปีการศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นรายวิชาละ ๑ ภาคเรียน) 
ครูผูส้อนจัดท าโครงสร้างรายวิชาโดยด าเนินการ ดังนี ้
  ๑. ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้สอนพิจารณาค า/ข้อความส าคัญ (Key 
words) หรือเนือ้หา ในตัวช้ีวัดของทั้งรายวิชามาจัดกลุ่ม โดยน าตัวช้ีวัดที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
หรือเป็นเรื่องเดียวกัน มจีุดเน้นเดียวกันเพียง ๑ จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน มารวมกันจัดเป็น ๑ 
หนว่ยการเรียนรู้ ซึ่งใน ๑ รายวิชาจะมีหลายหน่วยฯ และแต่ละหน่วยฯ จะมีตัวช้ีวัดซ้ าหรือไมซ่้ ากันก็
ได้(ถ้าจัดซ้ า ต้องสอนซ้ า-เนื้อหาอาจจะลึกกว่าเดมิ และต้องประเมินผลการเรียนรู้ด้วย) อยู่ในดุลพินิจ
ของผูส้อน แต่เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้รวมทัง้หมด ต้อง ไม่เกนิจ านวนช่ัวโมงที่ก าหนดในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา แล้วตั้งช่ือหน่วยให้น่าสนใจส าหรับผู้เรยีนและสื่อความหมายของเนื้อหาในหน่วย
ฯ ด้วย 
  ๒. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่น ามาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดบัช้ันและตัวช้ีวัดที่น ามาจัดท าหน่วยฯ ทั้งหมด 
  ๓. ก าหนดสาระส าคัญ ส าหรับแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ โดยเขียนเป็นข้อความที่เป็น
หลักการกลาง ๆ ของหน่วย เพื่อช้ีใหเ้ห็นว่า หน่วยน้ี ต้องการเน้นใหผู้้เรียนได้รบัหลักการอะไรของ
วิชา ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต หรือเรียนต่อสูงข้ึนได้ และหลักการนี้ อาจจะเหมอืนกัน
หลายระดับช้ันได้ เนื่องจากผู้เรียนเรียนเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อเรียนช้ันสงูข้ึน จะได้รบัรายละเอยีดที่
ซับซ้อน และลกึซึ้งมากขึ้น เช่น “การบวกคือการเพิ่มจ านวน การลบ คือการลดจ านวน” “แสง 
คลอโรฟิลล์ แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ และน้ า เป็นปัจจัยทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช” “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ต้องใช้อย่างคุ้มค่า ใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง และไมท่ าให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม” “งานเขียนที่ดีต้องเขียนให้มีการด าเนินเรื่องที่
ชวนให้ติดตาม และใช้ส านวนที่เหมาะสม” “การให้ข้อมลูหรือขอร้อง ต้องพูดด้วยรปูแบบประโยคที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ และพูดอย่างมีมารยาทตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา” “การไดร้ับ
สารอาหารในสัดส่วนทีเ่หมาะสมกับวัย ท าใหร้ะบบต่าง ๆ ของร่างกายท างานเป็นปกติ สง่ผลให้
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างปกตสิมวัย” เป็นต้น 
 - ก าหนดระยะเวลา (จ านวนช่ัวโมง) ส าหรบัแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทุกหน่วย แล้ว มี
จ านวนช่ัวโมงเท่ากบัจ านวนช่ัวโมงของรายวิชา 



๒๕๗ 
 
  - ก าหนดคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามความส าคัญของแต่ละหน่วย 
การจัดท าโครงสร้างรายวิชา อาจจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึก ดังต่อไปนี ้

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา................................................  กลุ่มสาระการเรียนรู.้......................................... 
ช้ัน.................................. เวลา..............ช่ัวโมง  จ านวน............หน่วยกิต  ภาคเรียนที่..................... 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ. และ

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวมตลอดปี/ภาค   
   
๒.๒ การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มมีาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด เป็นเป้าหมายของหน่วยฯ ข้ันตอนน้ี เป็นข้ันตอนส าคัญทีสุ่ดของการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา เป็นการน ามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียน 
  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สพฐ.แนะน า คือ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค Backward Design ซึ่งมี ๓ ข้ันตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 
๑. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้
 ๒. ก าหนดหลักฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 ๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อใหผู้้เรียนมผีลการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
 ขั้นท่ี ๑ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากทีเ่ป็นหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน เป้าหมาย 
การเรียนรู้ของหน่วยฯ ได้แก่  
 ชื่อหน่วย....................................................................................................................... 
 เป้าหมายการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………. 
 สาระส าคัญ ........................(น ามาจากโครงสร้างรายวิชา)........................................... 



๒๕๘ 
 
 ตัวชี้วัด...........(น ามาจากโครงสร้างรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัด) 
 สมรรถนะส าคัญ............................................................................................................. 
 คุณลักษณะ...(น ามาจากตารางการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา หรืออาจจะ
เลือกคุณลักษณะทีส่ าคัญและเด่น ก าหนดเป็นคุณลกัษณะของหน่วยฯ).................. 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ให้พิจารณาภาพรวมของหน่วยฯ ว่า ควรจะเน้นคุณลักษณะ
อะไรบ้างจากคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะตามที่หลกัสูตรฯ ก าหนด ตามความเหมาะสม) 
 ขั้นท่ี ๑ ก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน เปน็การน าเป้าหมายทกุเป้าหมาย 
(สาระส าคัญ ตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัด และคุณลกัษณะ) มาก าหนดหลักฐานทีเ่ปน็ผลการเรียนรู้ของผูเ้รยีน 
อาจจะใช้ตาราง ดงันี ้

เป้าหมาย หลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรุ้ 
สาระส าคัญ 
................................................................... 

(ภาระงาน/ช้ินงาน) 
......................................................................... 

ตัวชี้วัด 
ว๑.๑ป.๑/
๑.......................................................... 

(ภาระงาน/ช้ินงาน) 
.......................................................................... 

สมรรถนะส าคัญ 
........................................................................ 

(ภาระงาน/ช้ินงาน) 
........................................................................ 

คุณลักษณะ 
........................................................................ 

(ภาระงาน/ช้ินงาน) 
......................................................................... 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
........................................................................ 

(ภาระงาน/ช้ินงาน) 
........................................................................ . 

  
การก าหนดหลักฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการออกแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซึง่โดยทั่วไปได้ก าหนดเป็น ๖ เทคนิคของการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี ้
 ๑. Selected Response หมายถึง ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด 
 ๒. Constructed Response หมายถึง ข้อสอบเตมิค า หรอืเติมข้อความ หรอืเขียน Mind 
map 
 ๓. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเลา่เรื่อง เขียนรายงาน 
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 ๔. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
เช่น โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role 
play)… ประกอบอาหาร.. สบืค้นข้อมลู......(โดยใช้ internet ในโรงเรียน)  
 ๕. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิต 
จริงนอกสถานศึกษา เช่น “ส ารวจราคาพืชผักในตลาด สรปุ และน าเสนอผลการส ารวจ” “ส ารวจสินค้า  
OTOP สรปุ และน าเสนอผลการส ารวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แล้วเขียนรายงานส่ง หรือน ามาเล่า 
ให้เพื่อนผู้เรียนฟงัในช่ัวโมง” 
 ๖. On-going Tools  หมายถึง เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการประเมิน
ผู้เรียนตลอดเวลา ทุกวัน เช่น ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผู้เรียน
ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่น จนหลบันอนทกุวัน 
 ใน ๑ เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลักฐาน(ช้ินงาน/ภาระงาน)มากกว่า ๑ อย่างก็ได้ เพื่อ
เป็นการยืนยัน และสร้างความมั่นใจใหก้ับครผููส้อนว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ จริง และ
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ ๑ อย่าง อาจจะตอบได้หลายเป้าหมายกเ็ป็นได้ จงึเขียนซ้ ากันหลาย
เป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน 
 การก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ ต้องก าหนดให้ครอบคลุมแต่ละเป้าหมาย โดย
อาจจะก าหนดหลกัฐานฯ ที่เป้าหมายตัวช้ีวัดก่อน เพราะเปน็หลักฐานที่ก าหนดได้ง่าย และชัดเจน 
จากนั้นจงึก าหนดหลักฐานทีเ่ป็นภาระงาน/ช้ินงานทีเ่ป็นภาพรวมของหน่วย ส าหรับเป้าหมาย
สาระส าคัญ แล้วให้พจิารณาว่ามีภาระงาน/ช้ินงานใด จากภาระงาน/ช้ินงานของเป้าหมายตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายสาระส าคัญ ที่จะสามารถเป็นหลักฐานผลการเรียนรู้ส าหรบัเป้าหมายสมรรถนะส าคัญ 
เป้าหมายคุณลักษณะ และเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ไม่ควรคิดภาระงาน/ช้ินงานใหม่ให้
ผู้เรียนท า เพราะจะท าใหผู้้เรียนต้องท างานมากเกินไปส าหรบัหน่วยน้ี ยกเว้นหาไม่ได้จริง ๆ) 
 ขั้นท่ี ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แนวด าเนินการ ดังนี ้
 ๑. ผู้สอนต้องวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เช่น ข้อมูลส่วนตัว คุณลักษณะของ
ผู้เรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ๒. จัดล าดับหลกัฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ โดยน าหลกัฐานทีเ่ป็นผลการเรียนรู้ทัง้หมดที่ระบุ 
ในข้ันที่ ๒ (หลักฐานทีซ่้ ากัน ให้น ามาจัดล าดับครั้งเดียว) ตามล าดับที่ครผูู้สอนจะท าการสอนผู้เรียน 
ให้เป็นล าดับก่อนหลังให้เหมาะสม 
 ๓. ก าหนดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ วางแผนออกแบบวิธีการสอนแบบต่างๆหรือกจิกรรม
การเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนและธรรมชาติของแตล่ะรายวิชา พร้อมจัดท าสือ่การเรียนการสอน
ประกอบเนื้อหาและกจิกรรม โดยน าหลกัฐานที่เป็นผลการเรียนรูเ้ป็นหลักในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนท าภารกิจ หรือผลิตช้ินงานให้ได้ตามทีก่ าหนดในข้ันที่ ๒ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
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โดยครูเป็นคนก าหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างเข้าใจ แล้วท างานได้
บรรลเุป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯทีก่ าหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทกึ ดังนี้ 

หลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ อุปกรณ์ ชั่วโมง 
๑................................. 
๒................................ 
 

กิจกรรมท่ี ๑ (เขียนกิจกรรมหลัก) 
๑............................................................ 
๒............................................................ 

  

๓................................ กิจกรรมท่ี ๒ 
๑.............................................................. 
๒.............................................................. 

  

  
 ๔. การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ ผู้สอนจะตอ้งก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียน
ให้แน่นอนก่อน เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวช้ีน าในการเลอืกสื่อและแหล่งเรียนรู้การสอนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมหีลักการอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา เช่น 
  ๑. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กบัเนื้อหาบทเรียนและจุดมุง่หมายที่จะสอน 
  ๒. เลือกสื่อที่มีเนือ้หาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและเป็นสือ่ทีจ่ะใหผ้ลตอ่การเรียน
การสอนมากทีสุ่ดช่วยให้ผูเ้รียน เข้าใจเนื้อหาวิชาน้ันได้ดี เป็นล าดับข้ันตอน 
  ๓. เป็นสือ่ที่เหมาะสมกับวัย ระดบัช้ัน ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
  ๔. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกนิไป 
  ๕. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตสื่อที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจรงิ 
  ๖. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองต้องคุ้มกบัเวลาและการลงทุน 
 ๕. การวัดและการประเมินผล สิง่ที่ส าคัญสิง่แรกที่จะมีการประเมินคือจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ซึ่งจ าเป็นจะต้องแบง่ออกเป็นประเด็นย่อยที่ส าคัญส าคัญที่ จะเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือ
การบรรลุจุดประสงค์ผูส้อนจะต้องคิดหาวิธีการประเมินที่หลากหลายวิธีและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์พร้อมทั้งการสร้างเครื่องมอืการประเมินให้ครบและการก าหนดน าข้อมลูทีจ่ะใช้ในการ
ประเมินด้วย  
 เมื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกหลักฐานแล้ว ใหน้ าข้อมูลทัง้หมดตั้งแต่เริ่มก าหนด
หน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ (น าเข้าสู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน)  
มอีงค์ประกอบ ดังนี ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................รายวิชา.......................................... 
ชั้น..........................ภาคเรียนท่ี.............................ปีการศึกษา.......................................................... 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้.......................เรื่อง...............................................................เวลา.........ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................. 
ตัวชี้วัด 
 ............................................................................................................................................ 
สาระส าคัญ 
 ............................................................................................................................. ................. 
สมรรถนะส าคัญ 
. .................................................................................................. ........................................... 
สาระการเรยีนรู้  
 ......................................................................................................... .................................. 
 ............................................................................................................................................ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 .......................................................................................................................................... 
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
 ................................................................................... ....................................................... 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

สาระส าคัญ 
.............................. 

 
............................ 

 
.......................... 

 
....................... 

 
....................... 

ตัวชี้วัด 
ว๑.๑ป.๑/๑ 

 
............................ 

 
........................... 

 
......................... 

 
......................... 

ว๑.๑ป.๑/๒ ........................... ........................... ......................... ......................... 
สมรรถนะส าคัญ 
............................ 

 
............................ 

 
............................. 

 
......................... 

 
......................... 

คุณลักษณะ 
............................. 

 
........................... 

 
............................. 

 
......................... 

 
......................... 

คุณลักษณะอันพ ึง
ประสงค์ 
............................. 

 
 
.......................... 

 
 
............................. 

 
 
.......................... 

 
 
.......................... 

  
รายละเอียดขั้นตอนของการเขียนแผนการเรียนรู้ 
๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
จัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
การฝกึทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยจัดกจิกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ คือ ระบสุิ่งที่ผูเ้รียนเพิ่งรู้และปฏิบัตไิด้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดข้ึนแกผู่้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. สาระ คือ กลุม่เนื้อหาและทักษะที่ตอ้งการใหผู้้เรียนเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑  ซึ่งก าหนดไว้ในหลกัสูตร 
๔. ตัวช้ีวัดช้ันปีหรือตัวช้ีวัดช่วงช้ัน คือ เป้าหมายในการพฒันาผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละระดบัช้ันเรียนซึ่ง ป.๑-ม.๓ ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดช้ันปีส าหรบั ม.๔-ม.๖ ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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๕. สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือความรู้หรือประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและน ามาใช้เป็นสือ่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละช้ัน 
๖. ค าอธิบายรายวิชา คือ ขอบข่ายเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรูร้ายวิชาและเป้าหมายที่จะ
เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างกว้างๆ 
๗. หน่วยการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรูท้ี่จัดเป็นชุด เป็นหมู่ เป็นกลุ่ม ในลักษณะสัมพันธ์เช่ือมโยง
หรือบูรณาการ เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรยีนรู้แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยสาระ
การเรียนรูจุ้ดประสงค์การเรียนรู้และเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
๘. การออกแบบการเรียนรู้ คือ ข้ันตอนก่อนครลูงมือเขียนแผน โดยการน าข้อมลูต่างๆมาเช่ือมโยง
สัมพันธ์ทัง้ด้านผูเ้รียนทกัษะการคิดวิธีการจัดการเรียนรูส้ื่อการวัดและประเมินผล 
๙. แผนการจัดการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนรู้ที่ก าหนดข้ึนเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายหรือ
จุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้  
๑๐. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ บอกใหท้ราบถึงผลที่ตอ้งการให้เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมในเรื่องนั้น
นั้น  
๑๑. สาระการเรียนรู้ คือ ความรู้หรือประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและน ามาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๑๒. กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ล าดับข้ันตอนการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัธรรมชาติของเนือ้หาวิชา 
สอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รียน ผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเองและผูเ้รียนไดล้งมอืปฏิบัติ  
๑๓. สื่อ/นวัตกรรม คือ ใช้ประกอบในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ต้องสอดคล้องกับกจิกรรมการเรียนรู ้มีคุณธรรมและผู้เรียนมีโอกาสใช้สื่อใน
วรรณกรรมอย่างทั่วถึง 
๑๔. การวัดและประเมินผล คือต้องสอดคล้องและครอบคลมุมาตรฐานเรียนรู้ มาใช้วิธีการที่
หลากหลายการประเมินควรเป็นไปตามสภาพของผู้เรียนเพือ่น าไปใช้ในการปรุงพฒันาผูเ้รียนการการ
การเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู ้
๑๕. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
  - การน าเข้าสู่การเรียนรู้ เป็นกิจกรรมสั้นๆทีก่ระตุ้นความสนใจ เตรียมตัวเรียนให้
พร้อมรับความรู้ใหม่  
  - กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ล าดับข้ันตอนตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกบัจุดประสงค์เนือ้หาความสนใจและความสามารถของผู้เรียนมีวิธีการที่หลากหลายผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
   - กิจกรรมการสรุปผลการเรียนรู้ เป็นกจิกรรมทีผู่้เรียนสามารถสร้างสมความรู้ด้วย
ตนเองและมีพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 



๒๖๔ 
 
 ๓. การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลกัสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพงึประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรบัพฒันาเด็กและเยาวชน
ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทัง้ ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์พฒันา
ทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการใหเ้กิดแกผู่้เรยีน 
 ๑. หลักการจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรแกนกลางการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ทีเ่กิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีน สามารถพฒันา ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน้น
ให้ความส าคัญทัง้ความรู้และคุณธรรม 
 ๒. กระบวนการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้  ที่
หลากหลาย เป็นเครื่องมือทีจ่ะน าพาตนเองไปสู้เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ทีจ่ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหากระบวนการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมอืท าจริง กระบวนการจัดการกระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่าน้ีเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทีผู่้เรียนควรได้รับการ ฝึกฝนพฒันาเพราะจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจงึจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพงึประสงค์ แล้วจึงพจิารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้
วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลง่เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อใหผู้้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึง่ เป็นเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๔. บทบาทของผูส้อนและผู้เรียน 
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 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทัง้ผูส้อนและผู้เรียนควร
มีบทบาทดังนี ้
  ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้
ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
 ๒. ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทีเ่ป็น
ความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์รวมทัง้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
 ๔. จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 ๕. จัดเตรียมและเลอืกใช้สื่อให้เหมาะสมกบักจิกรรม น าภูมปิัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา
และระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
 ๗. วิเคราะหผ์ลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน รวมทั้งปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔.๒ บทบาทของผู้เรียน 
 ๑. ก าหนดเป้าหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 ๒. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหลง่การเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถาม คิด
หาค าคอบหรือหาแนวทางแก้ปญัหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 ๓. ลงมือปฏิบัติจริง สรปุสิง่ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ๔. มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
 ๕ ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                                          ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
                                         การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การให้ผูเ้รียนมบีทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมปีฏิสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยกุต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ และพัฒนาตนเองเตม็ความสามารถ รวมถึง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้มโีอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านการ
สื่อสาร  
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 ลักษณะของ Active Learning 

๑. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปญัหา การน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ 

๒. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู ้
๓. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๔. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู ้การสร้างปฎิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 

๕. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรบัผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

๖. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
๗. เป็นกจิกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดข้ันสูง 

๘. เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนบรูณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และ
หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 

๙. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
๑๐. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรปุทบทวนของผูเ้รียน 

 บทบาทของครู กับ Active Learning   มีดังนี ้
๑. จัดให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กจิกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพฒันา
ผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
๒. สร้างบรรยากาศของการมสี่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนมปีฏิสัมพันธ์ที่ดกีับ
ผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต สง่เสริมใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกจิกรรมรวมทั้ง
กระตุ้นใหผู้้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
๔. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ สง่เสรมิให้เกิดการร่วมมอืในกลุ่มผู้เรียน 
๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนทีห่ลากหลาย 
๖. วางแผนเกี่ยวกบัเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนือ้หา และกิจกรรม 
๗. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของทีผู่้เรียน 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

รายวิชาท่ี ๓.๓ การพัฒนาผู้เรียน 
 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเปน็วิชาชีพช้ันสูงที่มีความจ าเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่วย 

สร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สงูเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพ และไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก
เท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเช่ือถือไว้วางใจเพียง
นั้น ความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครู
ให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็นการยืนยันกับสังคมว่าในวงการครูนั้น ครูจะควบคุมสอดส่องดูแล
ความประพฤติของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม การควบคุม
ความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสร้างจิตส านึกหรือการควบคุมทางจิตใจ 
ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงย่อมเป็นครูที่มีมาตรฐานความเป็นครู กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็น
ครูที่มีจรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง 

๑. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
ค าว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งในวงการการศึกษา 

สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนาทั่ว ๆ  ไป อย่างไรก็ดี ความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใช้ในลักษณะที่
ครอบคลุมความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือจริยธรรม
เป็นการแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง 

ความหมายของคุณธรรม (morality)  
คุณธรรม ตามรปูศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความดี ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 

๒๕๓๘: ๓๔) อธิบายความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือธรรมทีเ่ป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล 
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๒๙ : ๙๐) อธิบายว่าคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ 

ฝ่ายดีเป็นที่ตั้ง หรือประโยชน์แก่สันติภาพหรือสันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือ
ให้เกิดข้ึนอย่างเหมาะสมกับที่ต้องการ 

คุณธรรมตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตกนั้น มีลั กษณะเป็นสหวิทยาการ
(interdisciplines) คือเป็นแนวคิดทั้งในลักษณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและการศึกษา
แนวความคิดของนักวิชาการตะวันตกค่อนข้างหลากหลายและมีพื้นฐานของศาสตร์ในการศึกษาที่
แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน  

 
 
 



๒๖๘ 
 

พจนานุกรม Collin Cobuild (๑๙๘๗: ๙๓๗) อธิบายว่าคุณธรรมมีความหมาย ๒ นัย คือ 
๑. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (idea) นั้น คุณธรรม แปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรม

เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท าและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดีหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปทั้งโดย
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและของสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ควรท าและยอมรับได้ 

๒. คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของ
คนส่วนใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน 

    ความหมายของจริยธรรม (ethics) 
จริย แปลว่า กริยา ความประพฤติ การปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจงึหมายถึงแนวทางการ 

ประพฤติปฏิบัติส าหรบัมนุษย์เพื่อใหบ้รรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์  
พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺมจิตโต. ๒๕๔๑: ๑๑) อธิบาย จรยิธรรมเป็นเรื่องของการ

ประพฤติตามหลักตามระเบียบที่วัดได้ ประเมินได้ ในทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับวาจา
และเป็นหลักทั่ว ๆ ไป ของทุกคน มาจากหลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี 
อะไรที่ควรท าเป็นจริยธรรมทั้งสิ้น 

พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๒๙: ๒๑๕) อธิบายว่าจริยธรรม หมายถึง ตัวของ
กฎที่ต้องปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์  คือเหตุผลส าหรับใช้อธิบายข้อกฎที่จะต้องปฏิบัติ มีลักษณะเป็น
ปรัชญา และเมื่อรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่า จริยศึกษา 

ซามุเอล สตัมพ์ (Stumpf. ๑๙๗๗: ๓) อธิบายความหมายของจริยธรรมในเชิงวิชาปรัชญา
ว่าจริยธรรมเป็นความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกกันว่าถูก หรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์
หรือไม่พึงประสงค์  มีคุณค่าหรือไร้ค่า นอกจากนี้จริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับความรู้รับผิดชอบ หน้าที่
พฤติกรรมที่ยอมรับนับถือต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ดี สตัมพ์  อธิบายว่าในเรื่องทฤษฎี
จริยธรรมของลัทธิปรัชญาน้ัน จะไม่ใช้ตอบค าถามว่าจริยธรรมใดดีกว่าหรือถูกต้องกว่า 

แคน คอสท์เลย์  และราล์ฟ ทอดด์ (Costiey and Todd. ๑๙๘๓ : ๕๐๔) อธิบายว่า 
จริยธรรม (ethics) เป็นสาระทีเ่กี่ยวข้องกับความถูกและผิดของความดีกับความช่ัว ค าว่า ethics เป็น
ภาษากรีกโบราณ แปลว่า คุณลักษณะ (character) ในภาษาโรมันจะหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี 
(customs) ซึ่งการเรียนรูจ้ากภูมปิัญญาด้ังเดิมนั้นก็คือคุณลกัษณะมักจะเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดโดยธรรม
เนียมประเพณีของกลุ่มบุคคลซึง่แต่ละคนอาศัยหรือท างานอยู่ร่วมกันด้วย 

ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม คือข้อประพฤติปฏิบัติ หรอืกฎที่ควรปฏิบัติในทางที่ดีที่
ควรกระท า เพื่อใหเ้กิดสิง่ที่ดหีรือมีสันติสุขในสงัคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพทุธ
นั้นมีสองแบบคือเทศนาธรรม หมายถึง การบอก หรืออธิบายข้อธรรมต่าง ๆ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร                      



๒๖๙ 
 
มีประโยชน์หรือเป้าประสงค์อะไร ส่วนเทศนาจริยะ คือการอบรมและอธิบายสิง่ที่พึงกระท าหรือบอก
ถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีให้แกส่าธุชนทั้งหลายนั่นเอง 

คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรมฝ่ายดีที่อยู ่
ภายในจิตใจของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่า จริยธรรม ส่วน ค าว่า จริยศาสตร์  
คือเหตผุลที่อธิบายส าหรบัข้อหรือกฎที่ตอ้งปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ทางวิชาปรัชญาที่เกี่ยวกบัส่วนที่ 
เรียกว่า จริยธรรม 

๓. ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องจากคุณธรรมเป็นสภาพของความดี ลักษณะของความดีงามหรือธรรมชาติของ

ความดีที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ส่วนการกระท าดีหรือพฤติกรรมดี ๆ ที่บุคคลได้กระท าน้ันเกิดจาก
การน าหลักในการด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่อง
ของจริยธรรม ด้วยเหตุนี้คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน กล่าวคือเมื่อบุคคลมีจิตวิญญาณที่
เปี่ยมไปด้วยคุณความดีย่อมจะกระท าแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากบุคคลใดมีแต่
ความคิดดี ๆแต่ไร้การกระท าดีย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่นแต่ประการใด แต่ก็
ยังมีประโยชน์ อยู่บ้าง เพราะมิได้สร้างความสับสนวุ่นวายหรือความเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้ใดคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศีลธรรมมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของบุคคลและสังคมเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งยังด ารงสมณศักดิ์เป็นพระเทพเวที (๒๕๓๓ : ๓-
๔) ได้กล่าวไว้ว่า “น้ าและอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่ว ๆ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิต เพราะว่าถ้าขาดน้ าเพียงวัน
เดี่ยวคนก็แทบตาย ยิ่งขาดอากาศประเดี่ยวเดี่ยวก็อาจจะตายหรือไม่ก็เป็นอัมพาตไป จริยธรรมหล่อ
เลี้ยงชีวิตมนุษย์และสังคมของเราอยู่โดยไม่รู้ตัว แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งระหว่างน้ าและ
อากาศกับศาสนาและจริยธรรม คือน้ าและอากาศนั้น คนขาดไปแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองขาดอะไรและ
ต้องการอะไร แต่ศาสนาและจริยธรรมนั้นมีลักษณะประณีตและเป็นนามธรรมมาก จนกระทั่งแม้ว่า
คนจะขาดสิ่งเหล่านี้จนถึงข้ันมีปัญหาเกิดข้ึนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขาดอะไรซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องสร้างความ
เข้าใจช้ีแจงอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักเห็นคุณค่าและความส าคัญ ”  

จากค ากล่าวข้างบนน้ี แสดงให้เห็นว่า คุณธรรม จริยธรรม มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลและสังคมทุกหมูเ่หล่า “ สังคมหรือชาติใดที่เต็มไปด้วยประชาชน ซึ่งเป็นผู้ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่ าระสาย ความเดือดร้อนจะเกิดข้ึนทุก
หนทุกแห่งไม่ว่างเว้น อาทิ จะมีการลักขโมย แย่งชิง ปล้นฆ่า ข่มขืน และสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ  จะบังเกิด
ข้ึนไม่เว้นแต่ละวัน เด็กหนุ่มจะมั่วสุมอยู่กับอบายมุขและสิ่งเสพติดนานาชนิด เด็กสาวจะหลงใหลมัว
เมาอยู่กับแฟช่ันและสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสิ่งเย้ายวนและอารมณ์ปรารถนา และ
จะถูกข่มเหงรังแกจากผู้ที่มีก าลังมากกว่าไม่ว่างเว้น ผู้ที่มีอ านาจ มีก าลัง ก็จะหมกมุ่นอยู่ในอ านาจ มี
การ แย่งชิงอ านาจและผลประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่ตนและพวกพ้องของตนจะกระท าได้ คนที่อ่อนแอ



๒๗๐ 
 
กว่า คนที่ ไร้ความสามารถ ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบ คนชราบุพการีก็จะถูกทอดทิ้งให้ต้องทนทุกข์
ทรมานว้าเหว่ไร้ ที่พึ่ง ส่วนนักบวชก็จะมีชีวิตอยู่อย่างผู้ลวงโลกไร้ยางอาย พยายามโอ้อวดชักชวนให้
คนลุ่มหลงในทางที่ ไม่ถูกไม่ควร แทนที่จะอบรมสั่งสอนให้คนมีสติปญัญา กลับท าให้คนต้องลุ่มหลงงม
งาย ผู้ที่มีหน้าที่ใน การปกครองดูแลบ้านเมืองก็ปล่อยปละละเลย งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
บ้านเมืองก็ถูกใช้ไปไม่คุ้มค่า การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าไร้ผล” ถ้าหากสังคมใดมี
สภาพดังกล่าวนี้ ชีวิตของคน ในสังคมนั้นจะต้องปราศจากความสุขอย่างแน่แท้ กล่าวโดยสรุป 
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีความส าคัญทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แกผู่้เรียน  
สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วง อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น

วิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมอืง 
ข้าราชการ หรือ คนในแวดวงอาชีพอื่นๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจริต
คอรัปช่ัน การก่ออาชญากรรม การเสพและการค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา จนถึง อุดมศึกษา รวมถึงการแต่งกายล่ อแหลม ที่ เป็นมูลเหตุก่อให้เกิด
อาชญากรรม ทางเพศ ของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่
ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา 

การทะเลาะวิวาทของผู้เรียนทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่าน้ีเป็นต้นปัญหา
ที่เกิดข้ึนในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาดการ
ปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่
ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข มีรายงานผลการส ารวจของผู้ที่ถูกให้ออก
จากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง พบว่า ๑๗ % ถูกให้ออกงานเพราะ 
ขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ ๘๓ %ถูกออกจากงานเพราะปัญหาเรื่อง ความประพฤติ และ
บุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผู้ไปส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในการพิจารณารับคนเข้า
ท างาน ในหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากต้องการบัณทิต ที่ มี
คุณลักษณะดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณ์ใน
สังคม ดังกล่าวมานี้เป็นผลโดยตรง มาจากเรื่องของการปลูกฝัง ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นั่นเอง 

 
 

http://first66bobo.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html
http://first66bobo.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html
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จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้อย่างไร 
จริยธรรม เป็น หลักความประพฤติ หรือ แนวทางในการปฏิบัติตน ที่ ควรแก่การยึดถือ 

ปฏิบัติ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีคุณธรรม และ ศีลธรรมเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความประพฤติของคน คุณธรรม เป็นสภาวะที่อยากให้เราท าอะไรที่เป็นคุณ ศีลธรรม เป็นสภาวะที่เรา
ห้ามจิตใจของเราไม่ให้ท าในสิ่งผิด หรือบอกไม่ให้คนอื่นท า ทั้งคุณธรรม และ ศีลธรรม จึงเป็น
ตัวก าหนดความประพฤติของเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร คือ เป็นตัวก าหนดจริยธรรม จริยธรรมที่
เกิดข้ึนจึงเป็นผลมาจากศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย 

ศาสตราจารย์ นพ.เชวง เตชะโกศยะ ให้แนวคิดในเรื่องการปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เยาวชน เอาไว้ว่า คนเราถ้าไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อ พ่อ แม่ ต่องานต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
เขา จะสอนเท่าไดก็คงไม่มีประโยชน์ เพราะเขาจะเกิดความส านึกในหน้าที่ ในคุณค่าของชีวิต คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้ชีวิตของเขาเอง เขาก็ไม่รับผิดชอบเสียแล้ว เขาจะไป
รับผิดชอบในหน้าที่ของเขาที่ต้องท าความดีและให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น 
คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นตัวผล ที่จะต้องสร้างด้วยเหตุ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เขาเป็นอย่างดี
นั่นเอง และมีผู้ใหญ่ที่เปน็แบบอย่างที่ดีด้วย การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม จ าเป็นต้องมีครู ๓ สถานะ 
เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่โรงเรียน / สถานศึกษา และครู ที่เป็นค าสอนในศาสนา เพราะบุคคล ๓ 
จ าพวกนี้ ซึ่งหมายถึง ๑. บุพการี ๒. ครู ๓. พระสงฆ์ เท่านั้น ที่อยากเห็นบุคคลอื่นได้ดี ถ้าขาดเหตุ 
หรือ เหตุ ไม่ครบถ้วน ผลคือ คุณธรรม และจริยธรรม ย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง เรา
มักจะเอาผลกลับมาเป็นเหตุ คือ เอา จริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอนเขาโดยตรง จริยธรรม ศีลธรรม 
และ คุณธรรมอื่นๆ ย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ หรือ มีขึ้นได้น้อยเต็มที 

ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลวณิชย์ องคมนตรี ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนใน
สังคมปัจจุบันเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เป็นเพราะคนไทยไม่รกัแผ่นดินเกิด ท่านขอร้องให้ ครู - อาจารย์ ไป
สอนลกูศิษย์ว่า ตื่นนอนตอนเช้าทุกวัน ให้มองหน้าตนเองในกระจกแล้วตั้งค าถาม ถามตนเอง ๓ ข้อ 
(ให้ตอบด้วยความจริงใจ) 

๑. ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันน้ี เราเคยท าอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ แผ่นดินเกิดบ้าง 
๒. ถ้ายังไม่เคยท า ให้ถามตนเองต่อว่า แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ เช่น เมื่อถึงวันเกิด วันส าคัญต่าง ๆ 

เป็นต้น 
๓. ถ้าไม่เคยท าและยังไม่คิดจะท า ดังข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ถามตน เองอีกว่า ช่วงชีวิตที่ผ่าน

มา เคยท าอะไรทีเ่ป็นผลเสียหาย ต่อแผ่นดินเกิดบ้าง และจะเลิกเมื่อใด 
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คุณธรรม จริยธรรม ที่ควรปลกูฝงัแกผู่้เรียน 
คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝัง คือ ความกตัญญู ซึ่งควรจะได้แสดงออกทั้ง ทางกาย ทาง

วาจา    และ ทางใจ เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่แสดงออกมาด้วยความดีงาม แต่สิ่งเหล่าน้ี ก าลังถูก
ท าลาย ด้วยความรีบเร่ง จากกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ที่ไม่ได้ค านึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ 
หากคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจไม่มั่นคง สิ่งที่แสดงออกมาจากพฤติกรรมของคน ก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอม
ทั้งสิ้น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งจึงมีส่วนส าคัญในการกล่อมเกลา จิตใจ 
ให้มีความอ่อนโยน สุภาพ นอบน้อม สุขุม รอบคอบ เช่น การกราบไหว้พระแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ 
ซึ่งเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือข้ึน 
เพื่อให้สติอยู่กับมือ พนมมือที่น่าอกในท่าอัญชลี เป็นการส ารวมใจออกจากปัญหา ที่ว้าวุ่น การยกมือ
จรดบริเวณหว่างค้ิวในท่าวันทา เป็นการส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ ก าหนดจิตให้เป็นสมาธิ  
มีความแน่วแน่มั่นคงใน จิตใจ การก้มกราบ ท่าอภิวาท เป็นการปล่อยใจให้ว่างลง สยบยอมทั้งกาย
และใจให้กับความดี เป็นการลดอัตตา ความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง ซึ่งท่าทีเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยรักษาสภาพจิตใจให้ดีงาม การปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักพึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นคนดี มีวินัย คือ 
การปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง และ รู้จักคุณค่าของตัวเอง ไม่มีชนชาติใดในโลกที่มี
ความเจริญ งอกงาม มั่นคงอยู่ได้ เพราะการรอรับการช่วยเหลือ ของผู้อื่น โดยไม่พึ่งตนเอง 

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน บนพื้นฐาน อุดมการณ์ชีวิต งาน 
คือ ชีวิต ชีวิต คืองาน บันดาลสุข ท างานใหส้นุก เป็นสุข เมือ่ ท างาน 
ของดีต้องมีแบบ แบบที่ดี ต้องมรีะเบียบ ระเบียบที่ดี ต้องมวิีนัย คนที่มีวินัย คือ ... 
- เคารพตนเอง - เคารพผู้อื่น 
- เคารพเวลา - เคารพกติกา 
- เคารพสถานที ่
บุญ คือ การละกิเลส  
คน + ความดี (คน มี ความดี) = สุข , เจริญ 
คน + บุญ (คน มี บุญ ) = สุข , เจริญ 
คน มี ความดี = คน มี บุญ ( สุข , เจริญ ) 
ความดี = บุญ 
คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 
๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ

เป็นธรรม 
๒. การรูจ้ักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ใหป้ระพฤติปฏิบัติ อยูใ่น ความสัตย์ ความดี 
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๓. การอดทน อดกลั้น อดออม ทีจ่ะไม่ประพฤติล่วงความสตัย์ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 

๔. การรูจ้ักละวางความช่ัว ความทุจริต และ รูจ้ักเสียสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตน เพือ่
ประโยชน์ ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง 

คุณธรรม ๗ ประการ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่จะท าใหบุ้คคลมีความ
เจริญ 
ในชีวิต  

๑. รู้จักเลอืกหาแหลง่ความรู้และแบบอย่างที่ด ี
๒. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 
๓. พร้อมด้วยแรงจงูใจ ใฝรู่้ ใฝ่สร้างสรรค์ 
๔. มุ่งมั่นพฒันาตนเองใหเ้ต็มศักยภาพ 
๕. ปรับทัศนคติและค่านิยมใหส้มแนวเหตุผล 
๖. มีสติกระตือรอืร้นต่ืนตัวทุกเวลา 
๗. แก้ปัญหาและพึง่พาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด 
ปณิธาน ๑๐ ข้อ ของ พระพิพิธธรรมสุนทร ที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
๑. ยึดมั่นกตัญญู    ๒. ใฝ่รู้ใฝเ่รียน 
๓. มีความเพียรสม่ าเสมอ   ๔. อย่าเผลอใจใฝ่ต่ า 
๕. เช่ือฟังค าผูห้ลกัผู้ใหญ่   ๖. รักไทยด ารงไทย 
๗. ใส่ใจในโลกกว้าง   ๘. ยึดแบบอย่างที่ดี 
๙. รู้รักสามัคคีตลอดเวลา   ๑๐. ใช้ศาสนาเป็นเครื่องด ารงชีวิต 
คุณธรรม เพื่อความสวัสดีของชีวิต ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)  
สิ่งทีเ่ธอควรมี "สตปิัญญา " สิ่งทีเ่ธอควรแสวงหา "กัลยาณมติร"  
สิ่งทีเ่ธอควรคิด "ความดีงาม" สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"  
สิ่งทีเ่ธอควรเข้าหา "นักปราชญ"์ สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"  
สิ่งทีเ่ธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์" สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมลู"  
สิ่งทีเ่ธอควรเพิม่พูน "บญุกุศล" สิ่งทีเ่ธอควรอดทน "การดูหมิน่"  
สิ่งทีเ่ธอควรยิน "พุทธธรรม" สิ่งที่เธอควรจดจ า "ผูม้ีคุณ"  
สิ่งทีเ่ธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์" สิง่ที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"  
สิ่งทีเ่ธอควรเลิกเมามัว "การพนนั" สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"  
สิ่งทีเ่ธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี" สิง่ที่เธอควรปฏิบัตทิันที "ท าวันน้ีให้ดีทีสุ่ด" 
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การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็ก เพราะอายุก่อน ๖ ปี 
จะสามารกบันทึกจริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมี
บทบาทส าคัญมาก ในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหล่าน้ีเข้าสู่ การเรียนในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
จนถึง ระดับอุดมศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ยังคงต้อง 
ด าเนินต่อไป อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาเป็นทั้ง คนเก่ง คนดี และมีความสุข 

การวางแผนการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ใหเ้กิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
๑. การสอนโดยตรงในรายวิชา 
๒. การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยบรูณาการไว้ในการเรียน การสอน 
๓. การสนบัสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม 
๔. ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
๕. การใหร้างวัลและการยกย่อง ชมเชย นกัศึกษาที่ท าความดี กระท าตนเป็นประโยชน์แกส่ังคม 
แนวทางในการประเมินด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของผูเ้รียน 
๑. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันก าหนด คุณธรรม จริยธรรม ที่พงึประสงค์ และควรไดร้ับการ

ปลูกฝัง หรือแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยอาจ ก าหนดเป็นบทบัญญัติ เช่น ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา 
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น 

๒. วางแผนร่วมกบัผูเ้รียนในการก าหนดเกณฑก์ารประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม ว่าจะ
พิจารณาจากสิง่ใดบ้างในการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) และ ให้น้ าหนักความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. ก าหนด เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพื่อใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน เช่น 
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบบันทึกผลการสังเกต 
- การประเมินตนเองของผู้เรียน 
- การประเมินโดยเพื่อน 
- การประเมินโดยอาจารยผ์ู้สอน 
- แฟ้มสะสมงาน 
ฯลฯ 
ที่กล่าวมาทัง้หมดนี้ เป็นตัวอย่างของการปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ให้แกผู่้เรียน แต่สิ่งที่

ต้องค านึงอีกประการหนึ่ง คือ ความถ่ีในการ ปฏิบัติ ตามหลกัจิตวิทยาของมนุษย์ ต้องมีการเรียนรู้โดย
การตอกย้ าหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันปัญหาที่เกิดข้ึนกับผูเ้รียนมีมากมาย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผูเ้รียนจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ ควบคู่กันไปกับการพฒันาในส่วนอื่นๆ ครู - 
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อาจารย์ จงึเป็นผูท้ี่มีบทบาทอย่างมาก นอกเหนือจาก บิดา มารดา ญาติพี่น้องและสภาวะแวดล้อม
อื่นๆ ในสังคม  

ที่มา : http://first66bobo.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html 
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การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสขุภาพจิต 

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต 
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สดุในการพัฒนาประเทศดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยห์รอื

พัฒนา “คน” ต้องท าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็กวัยรุ่นวัยท างานและวัย
ชราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องมีการปลูกฝังการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้ทักษะชีวิตเป็น
สมรรถนะส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความรู้สึกนึกคิดให้รู้จักสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลรู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นป้องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสังคม 

ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโดยสอดคล้องกับหลักสูตร ส าหรับผู้เรียนใน
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและ
เยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ความหมายของทักษะชีวิต 
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคม

ปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่จะ

เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การปรับตัวของผู้เรียนในอนาคตไว้ ๔ องค์ประกอบดังนี้ 

๑. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นหมายถึงการรู้ความถนัดความสามารถ

จุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็ นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึงการแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

๓. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจ และรู้เท่าทันภาวะอารมณ์

ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลีย่ง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

๔. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 

ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสมัพันธภาพทีด่ี 
สร้างความร่วมมือ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

การเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการคือ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  ๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมาย

ทักษะชีวิตไว้ว่าเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการ
เรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตวั
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จกัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

การเสริมสร้างทักษะชีวิตระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีการส าคัญ ๒ วิธี คือ 
๑. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ที่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี 

แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติ จะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอนบางครั้งกว่าจะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป 
๒. การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ร่วมกันในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ  ได้ลงมือปฏิบัติได้ร่วมคิดอภิปราย แสดงความคิดเห็น ได้
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แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เช่ือมโยง  
สู่วิถีชีวิตของตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชีวิต 

การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมในเด็กและเยาวชน 
กลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เกิดข้ึนกับเด็กในสถานศึกษาอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิด ๓ 

ประการ คือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟู 
ส่งเสริม หมายถึง การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับนักเรียนกลุ่มปกติหรือมีพฤติกรรมปกติ 

(Normal Behavior) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตของเด็ก 
ป้องกัน หมายถึง ช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behavior)เช่น เด็กที่ เริ่มมี

พฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมให้มีทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นเด็กปกติ 

แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟูหมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหาแล้ว
หรือป่วยแล้วโดยการช่วยเหลือบ าบัดและรักษา 
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รายวิชาท่ี ๓.๔  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
ส่วนท่ี ๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 การบริหารจัดการช้ันเรียน เป็นวิธีการด าเนินการให้ช้ันเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะ
ด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้          
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เนื่องด้วยช้ันเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ทั้งประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน หรืออาจ
เรียกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (Individual Difference) ช้ันเรียนที่มีการบริหารจัดการดี 
เป็นความสามารถของผู้สอนที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปจัจัยส าคัญของการเรยีน 
การสอน และหมายความรวมถึง ผู้เรียนมีความสุขในขณะที่อยู่ในช้ันเรียน ความสุขของผู้เรียนเป็นสิ่ง
ที่สุดยอดปรารถนาของผู้สอน และผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มีข้ึนโดยทั่วกัน      
การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นองค์รวมของการบูรณาการความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน     
พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข  

ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 สุรางค์ โค้วตระกูล (๒๕๕๖ : ๔๗๐) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการช้ันเรียน หมายถึง     การ
สร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรม
ทุกอย่างที่ครูท าเพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส าหรับบทเรียนหนึ่งๆนอกจากนี้การจัดการห้องเรียนยังรวมถึงการที่ครูสามารถที่
จะใช้เวลาที่ก าหนดไว้ในตารางสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และการจัดที่นั่งของนักเรียน และ
อุปกรณ์ที่ครูจะใช้ในการสอนให้อยู่ในสภาพที่จะช่วยครูได้ในเวลาสอน 
 สันติ บุญภิรมย์ (๒๕๕๗ : ๑๑๔) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการช้ันเรียน หมายถึง 
กระบวนการด าเนินการในช้ันเรยีน ประกอบด้วย ๑) การเตรียมการ ๒) การวางแผนจัดการ          ๓) 
การด าเนินการในช้ันเรียน ส าหรับในแต่ละข้ันมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 
 ๑. การเตรียมการ หมายถึง การจัดเตรียมการเรียนไว้ให้พร้อมที่จะมีการเรียนการสอนในปี
การศึกษาน้ัน ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านศักยภาพ 
 ๒. การวางแผนการเรียนการสอน หมายถึง การวางแผนการเรียนการสอนในช้ันเรียน       
และการวางแผนการเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ  มาใช้ประกอบการเรียนการสอนที่คาดว่าน่าจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ัน ๆ 
 ๓. การด าเนินการในช้ันเรียน หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กระบวนการที่ได้ก าหนดไว้มีวัตถุปะสงค์เพื่อผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามรถตามสมรรถนะของ
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รายวิชาพร้อมทั้งมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการ
ด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง และก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายในระดับที่ยอมรบัไดเ้พือ่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในช้ันเรียน 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการช้ันเรียน หมายถึง การสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อม      ของ
ห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียนเพื่อรักษา
สภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น นักเรียนเกิดความ
ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ความส าคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ความส าคัญของการบริหารจัดการช้ันเรียน ( Importance of Classroom Management) 
ที่มีต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นในขณะอยู่ในช้ันเรียน และมีความสุขในขณะที่มีการเรียนการสอน 
 ๒. ช่วยให้ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเวลาเรียน
ปกติและนอกเวลาเรียน 
 ๓. ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติของรายวิชาน้ัน ๆ 
 ๔. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องของวินัยในช้ันเรียน 
 ๕. ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 ดังนั้น การบริหารจัดการช้ันเรียน จึงเป็นการช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของ
ผู้สอนได้เอื้ออ านวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุด  ในขณะนั้นให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสูงสุด และผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้
เต็มตามอัตภาพพร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็มศักยภาพทั้งสองฝ่าย  

องค์ประกอบของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 สันติ บุญภิรมย์ (๒๕๕๗ : ๑๑๕-๑๑๖) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการช้ันเรียนไว้
ดังนี้ องค์ประกอบของการจัดการช้ันเรียน (Element of Classroom Management) เพื่อให้ช้ัน
เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้น จึงมีการจัดองค์ประกอบของการจัดการช้ันเรียน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกภายในช้ันเรียนจัดให้มีไว้อยา่ง
เพียงพอ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กระดานด า 
บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การจัดเตรียมการในด้านวัสดุอุปกรณ์       
สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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 ๒. องค์ประกอบด้านสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในรูปแบบต่างๆ 
ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ผู้สอนกับผู้เรียนได้ช่วยกันท างาน ผู้เรียน
ท างานกันเป็นกลุ่ม ผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนได้ศึกษาสังเกต 
 ๓. องค์ประกอบด้านการศึกษา หมายถึง การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ผู้เรียนมกีาสวางแผนการเรยีนร่วมกับผู้สอน และให้ผู้เรียนได้ตระหนกั
ในคุณค่าของความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากผู้สอน หรือการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมายให้
เต็มตามอัตภาพ ทั้งนี้ เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในส่วนของการจัดการช้ันเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
การเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามอัตภาพและ
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้โดยให้ความส าคัญไปที่การบริหารจัดการช้ันเรียน เนื่องจากช้ันเรียนเป็น
สถานที่อยู่ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาของการมาเรียนที่โรงเรียน ส าหรับองค์ประกอบด้านกายภาพ
และด้านสังคม เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ประกอบด้านการศึกษาของผู้เรียนได้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่  
น่าเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเรียนการสอนของผูส้อน เพื่อส่งเสริมวินัยในตน
องและวินัยในสังคมให้ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน เพื่อใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นไปในทางบวกและเสริมสร้างในการบริหารจัดการช้ัน
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
 ๑. เพื่อให้มีเวลาในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน คือการขยายเวลาแต่ละเสี้ยววินาทีให้มีส าหรับ  
การเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าสายและออกก่อนเวลา ขจัดการขัดจังหวะการรบกวน
ขณะที่มีครูสอน ครูควรจัดการสอนให้มีล าดับต่อเนื่องกัน ให้เด็กท ากิจกรรมที่มีความหมาย ให้เด็กมี
ความตื่นตัวท ากิจกรรมที่เหมาะสมและคุ้มค่า 
 ๒. วิธีการในการเรียนรู้ การจะให้กิจกรรมทุกอย่างด าเนินไปโดยราบรื่น ครูต้องแน่ใจว่าเด็กมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะอย่างไร ครูมีเกณฑ์และความคาดหวังอย่างไร ที่เป็นที่เข้าใจดี             การ
ให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีความชัดเจนสม่ าเสมอ หรือไม่ครูควรวางกฎเกณฑ์ไว้ชัดตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา 
 ๓. การบริหารเพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารตนเองได้ดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
กระตุ้นให้เด็กมีการจัดการกับตัวเอง ครูจะต้องใช้เวลาเป็นพิเศษเพื่อสอนให้เกิดสิ่งเหล่าน้ีเปน็การสอน
ให้เกิดจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน 

 บรรยากาศท่ีพึงปรารถนาในชั้นเรียน 
 ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไป
อย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในช้ันเรียน
มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง บรรยากาศในช้ันเรียนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการสอน จัดแบ่งได้ ๖ ลักษณะ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียน เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จในการท างาน นักเรียนจะเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและพยายามท างานให้ส าเร็จ 
 ๒. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตก
กังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึก     
ตึงเครียด 
 ๓. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียนเป็น
บุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและเกิด
ความยอมรับนับถือตนเอง 
 ๔. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้
นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 
 ๕. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองช้ันเรียนและฝึกให้นักเรียน
รู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต 
 ๖. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จให้มากกว่า การพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึง แต่สิ่งที่ล้มเหลวจะมีผล
ท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดี ข้ึน บรรยากาศทั้ง ๖ ลักษณะนี้ มีผลต่อ
ความส าเร็จของผู้สอนและความส าเร็จของผู้เรียน ผู้สอนควรสร้างให้เกิดในช้ันเรียน 

ลักษณะของชั้นเรียนท่ีดี 
เพื่อให้การจัดช้ันเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ ผู้สอนควรได้ทราบถึงลักษณะของช้ันเรียนที่ดี

สรุป ไดด้ังนี้ 
 ๑. ช้ันเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ 
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 ๒. จัดโต๊ะเก้าอี้และสิ่งที่ที่อยู่ในช้ันเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ 
 ๓. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสระ เสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง 
 ๔. ใช้ประโยชน์ช้ันเรียนให้คุ้มค่า ครูอาจดัดแปลงให้เป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์       
และอื่น ๆ 
 ๕. จัดเตรียมช้ันเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การท างานกลุ่ม การสาธิต
การแสดงบทบาทสมมุติ 
 ๖. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
การจัดช้ันเรียนจัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการ

สอน จ านวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในช้ันเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้นครูควรได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ มุมวิชาการ และมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศของ
ห้องเรียนให้น่าสนใจไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่น่าเบื่อหน่าย นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นและ
กระฉับกระเฉงในการเรยีนดีข้ึน การจัดช้ันเรียนถ้าแบ่งตามวิธีการสอนจะได้ ๒ แบบ คือ แบบธรรมดา
และแบบนวัตกรรม 
 ๑. ช้ันเรียนแบบธรรมดา ช้ันเรียนแบบธรรมดาเป็นช้ันเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้น า   
การเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากครู การจัดช้ันเรียนแบบนี้จะมีโต๊ะครูอยู่หน้าช้ันเรียน        
และมีโต๊ะเรียนวางเรียงกันเป็นแถว โดยหันหน้าเข้าหาครูแสดงดังรูป 
  ๑.๑ ลักษณะการจัดช้ันเรียน การจัดช้ันเรียนแบบธรรมดานี้ โต๊ะเรียนของนักเรียน 
อาจเป็นโต๊ะเดี่ยวหรือโต๊ะคู่ก็ได้ ผนังห้องเรียนอาจจะมีกระดานป้ายนิเทศ หรือสื่อการสอนเช่น 
แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ติดไว้ ซึ่งสื่อการสอนเหล่าน้ีจะไม่เปลี่ยนบ่อยนัก การตกแต่งผนังห้องเรียนจะ
แตกต่างกันออกไปตามแต่สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนที่อยู่ในตั วเมืองอาจจะมีการตกแต่ง 
มากกว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปตมชนบท เพราะหาสื่อการสอนได้ยากกว่าบางห้องเรียนอาจจะมี
มุมความสนใจ แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 
  ๑.๒ บทบาทของครูและนักเรียน บทบาทของครูและนักเรียนในช้ันเรียนแบบ
ธรรมดานี้ ครูจะเป็นผู้รอบรู้ในด้านต่าง ๆ ใช้วิธีการสอนแบบป้อนความรู้ให้แก่นักเรียนโดยการ
บรรยาย และอธิบายให้นักเรียนฝงัอยู่ตลอดเวลา ครูจะเป็นผู้แสดงกิจกรรมต่าง ๆ  เอง แม้กระทั่ง  การ
ทดลองอย่างง่ายๆ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ยิบจับ หรือแตะต้องสื่อการสอนที่ครูน ามาแสดง 
นักเรียนจึงต้องฟังครู มีมีโอกาสได้พูด หรือท างานเป็นกลุ่ม เพื่อค้นหาค าตอบใด ๆ สื่อการสอนที่ใช้
ส่วนมาก ได้แก่ ชอล์ก กระดานด า และแบบเรียน 
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 ๒. ช้ันเรียนแบบนวัตกรรม ช้ันเรียนแบบนวัตกรรม เป็นช้ันเรียนที่เอื้ ออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการแบบสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ    
โฟร์แมท แบบสตอรี่ไลน์ แบบโครงงาน เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเป็น
กลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา การจัดช้ันเรียนจึงมีรูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอี้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องเรียงแถวหันหน้าเข้าหาครู เช่น จัดเป็นรูปตัวที ตัวยู วงกลม หรือจัดเป็นกลุ่ม 
  ๒.๑ ลักษณะการจัดช้ันเรียน การจัดช้ันเรียนแบบนวัตกรรมนี้ โต๊ะครูไม่จ าเป็นต้อง
อยู่หน้าช้ัน อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่าง ๆ การจัดโต๊ะนักเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน มีการจัดศูนย์สนใจ มีสื่อการสอนในรูปของชุดการสอนหรือเครื่องช่วยสอนต่าง ๆ ไว้ให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาร่วมกับ เพื่อน มีการตกแต่งผนังห้องและเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเรื่องที่นักเรียนก าลังเรียน 
  ๒.๒ บทบาทของครูและนักเรียน การจัดช้ันเรียนแบบนี้ครูจะเป็นผู้ก ากับ  และ   
แนะแนวนักเรียนเป็นผู้แสดงบทบาท ครูจะพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ได้ถาม ได้แก้ปัญหา  และได้
ท ากิจกรรมด้วยตนเอง นักเรียนอาจจะเรียนด้วยตนเองจากสื่อประสม เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม 
ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า และช่วยเหลอืเมื่อจ าเป็น ดังนั้น การจัด
ช้ันเรียนแบบนี้จึงเป็นการจัดช้ันเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
คิดค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ และลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน จนสามารถเรียนรู้ได้ตนเอง 
 

ประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ 
บรรยากาศการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกได้ดังน้ี 

 ๑. บรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดข้ึนโดยการกระท าของผู้เรียนที่
ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าลักษณะบรรยากาศทางจิต วิทยาเป็นไปใน
ทางบวก ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ผ่อนคลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย และมีผลท าให้
รู้สึกมีความสุขในการเรียนรู้ ท าให้เป็นผู้ที่รักและใฝ่ในการเรียนรู้ 
 ๒. บรรยากาศทางกายภาพ เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้และสภาพของผูเ้รยีน การจัดบรรยากาศทางกายภาพ
ที่ตอบสนองผู้เรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก และด าเนินกิจกรรม
ด้วยความราบรื่น ส่งผลให้การเรียนรู้ด าเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัดไม่รู้สึกว่ามีความยุ่งยาก ท าให้ผู้เรียนรัก
ที่จะเรียนและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
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 ๓. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ ร่วมกัน
และท ากิจกรรมร่วมกัน การมีบรรยากาศทางสังคมที่เป็นมิตรต่อกัน จะท าให้ผู้เรียนรู้สึก อบอุ่นใจเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน มีการอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและการ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการศึกษา 

การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 จากประเภทของบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าวข้างต้น ครูซึ่งเป็น
บุคคลส าคัญที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวได้ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 
 ๑. บรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุด ควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวผู้
เรียนรู้มากที่สุด คือความรู้สึกภายใน ทั้งนี้จะต้องไม่มีบรรยากาศของความกลัว ความหวาดระแวง 
ความดูหมิ่นเหยียดหยาม ติเตียน บรรยากาศของการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องให้
อิสรภาพแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอิสรภาพจากความหวาดกลัว ซึ่งจากความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของบรรยากาศทาง จิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึก และการกระท าของผู้เรียน บรรยากาศ
ทางจิตวิทยาที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  ๑.๑ การสร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้
อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวเปน็การกระตุ้นใหผู้้เรียน     มี
ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ และให้ก าลังใจ         เมื่อ
ผู้เรียนได้ลงมือท าหรือตอบสนอง รวมทั้งการยกตัวอย่างความส าเร็จ หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยท ามาก่อนท า
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจท าให้ไม่มีความกลัวที่จะท ากิจกรรมอื่น 
ๆ ต่อไป 
  ๑.๒ การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความ
หวาดกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวจะท าให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิด
ลองท าสิ่งต่าง ๆ  ไม่ว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่กต็าม การสร้างบรรยากาศดังกลา่วสามารถ
ท าได้โดยครูท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความราบรื่นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยอาจเข้า
ไปช่วยเป็นผู้ร่วมคิดในการท าปัญหาที่ยากให้ง่ายหรือลดความซับซ้อนลง แต่ยังคง ให้เด็กได้ใช้
ความสามารถของเขาในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรง และให้ค าปรึกษาจากครู 
  ๑.๓ บรรยากาศที่เป็นอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง บรรยากาศดังกล่าวนี้จะ
ท าให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  บรรยากาศที่เป็น
อิสระนี้ท าได้โดยครูให้โอกาส และสนับสนุนให้เด็กได้ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ให้
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ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสแก่เด็กแต่ละคนในการ
ที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน และให้เวลาอย่างพอเพียงตามความสนใจของผู้เรียน
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้และใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่แม้ว่าเด็กจะได้รับ
อิสระดังกล่าว ครูก็ต้องสอนให้เด็กค านึงถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นอิสระของแต่ละคนจะต้องไม่
รบกวนหรือท าให้ผู้อื่นมีความสะดวกน้อยลง 
  ๑.๔ บรรยากาศที่ให้ได้รับความส าเร็จและเรียนรู้ผลที่เกิดจากการท าสิ่งต่าง ๆ
บรรยากาศดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีก าลังใจเข้มแข็ง มีความมั่นใจในการท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการท าสิ่งต่าง ๆ และยอมรับผลจากการกระท าทั้งความส าเร็จ
และผลที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ครูสามารถสร้างบรรยากาศดังกล่ าวได้โดยการให้เด็กก าหนด
จุดมุ่งหมายและวางแผนที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ  และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ให้เวลาอย่างเพียง
พอที่จะท าตามแผนงาน ครูคอยสนับสนุนให้ก าลังใจ คอยแก้ปัญหาเมื่อเด็กต้องการ ให้ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับหลังการปฏิบัติ ให้การเสริมแรงช่ืนชมยินดีต่อผลส าเร็จ แต่ถ้าหากผลไม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง
ไว้ ก็อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการหาความรู้จากความล้มเหลวให้ก าลังใจและให้ทดลองแก้ปัญหาด้วย
วิธีที่ต่างออกไป 
  ๑.๕ บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน โดยการเริ่มจากการที่ครู
ยอมรับผู้เรียนให้ความส าคัญต่อการคิดและการกระท าของผู้เรียน รับฟังและให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มให้ได้รับความส าเร็จจากการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิดการยอมรับระหว่าง
เด็กกับเพื่อน และเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากครู เห็นความส าคัญของกลุ่ม บรรยากาศ
ดังกล่าวท าให้เกิดการพัฒนาวุฒิภาวะ ได้รับประสบการณ์ทางบวกในการพัฒนาตนเอง เกิดการ นับถือ
ระหว่างกัน ท าให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น สามารถที่จะคิด เลือกและตัดสินใจเข้าใจถึง
ความสามารถของตนเอง ยอมรับผลการกระท าทั้งที่ส าเร็จและท าความเข้าใจได้เมื่อท าผิดหรือ
ล้มเหลว รู้จักน าอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้  และแนวทางแก้ปัญหา 
เนื่องจากเช่ือว่าตนมีความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ 
  ๑.๖ บรรยากาศแห่งความใกล้ชิด สนิทสนมและมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน
เนื่องจากเด็กทุกคนต้องการความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจ ต้องการการเอาใจใส่ และความรัก
ใคร่ การจัดให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน ได้เล่น ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยขจัดหรือลดความขัดแย้งลง ให้มาก
ที่สุด หรือไม่ให้เกิดข้ึนเลย การสอนให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการให้อภัยและช่วยเหลือกัน     
ท าให้เกิดความรู้สึกรักใคร่ กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ครูต้องแสดงความรู้สึกที่ดีต่อผู้เรียน แสดงให้
ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเปน็ที่ยอมรับของครู ทั้งการคิดและการกระท า การแสดงออกของครู ได้แก่        การ
แสดงท่าทีที่แสดงถึงการเอาใจใส่ทางบวกต่อผู้เรียนอย่างจริงใจที่สอดคล้องกับการแสดงออกทางบวก
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ของผู้เรียน เช่น การสัมผัสทางกาย การมอง การสบตา การใช้ค าพูด การแสดงสีหน้าท่าทาง การได้รบั
การเอาใจใส่ดังกล่าว ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของครู  มีความส าคัญเป็นคนหนึ่งที่มี
ความหมาย ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น บรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่     
ท าให้เกิดความสุขในการท าสิ่งต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้โดยง่าย 
 ๒. การจัดบรรยากาศทางกายภาพ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่งความรู้ที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยเน้น
ความสะดวกสบาย สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีเครื่องมือและแหล่งความรู้ สอดคล้องกับ
กิจกรรมและความต้องการ ส าหรับการจัดบรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้สามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 
  ๒.๑ การจัดสถานที่และบริเวณในห้องเรยีนที่อ านวยความสะดวกและตอบสนองการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการก าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่เด็กต้องการใช้อย่างเป็น
ระบบสะดวกในการน ามาใช้ การท าความสะอาดและการจัดเก็บจดับรเิวณการท ากิจกรรมที่สะดวกตอ่
การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม มีบริเวณที่ว่างพอที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ สามารถเตรียมย้ายไปสู่    
การท ากิจกรรมอื่นได้โดยไม่รบกวนท ากิจกรรมของผู้อื่น มีการจัดบริเวณส าหรับการจัดแสดงหรือเก็บ
ผลงานที่เกิดจากการท ากิจกรรมของเด็ก 
  ๒.๒ การจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกจิกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรยีนรู้
จากการกระท า การมีปฏิสัมพันธ์กับสือ่ วัสดุต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและแสดงผล       การเรียนรู้
ผ่านการแสดงออกและจากผลงาน ดังนั้นจะต้องจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับรปูแบบกิจกรรมทีไ่ด้
ออกแบบไว้ การมีสื่อ วัสดุอย่างหลากหลาย พอเพียง สะดวกในการน ามาใช้             จะช่วย
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
  ๒.๓ การจัดแหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับกจิกรรมและความสนใจของผูเ้รยีน ซึ่งแหลง่
ความรู้เหล่านี้ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่สอดคล้องกับหน่วยประสบการณ์ที่ผู้ เรียนเลือกเรียน 
และแหล่งความรู้ที่จัดประจ าไว้ เพื่อตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย การจัดแหล่งความรู้ควร
ค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและใช้ได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันแหล่งความรู้ก็ต้อง
น่าสนใจ เป็นเครื่องเร้ากระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากสืบเสาะ ค้นหา และลงมือ 
 ๓. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่อยู่ร่วมกัน 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จะท าให้ผู้เรียนรู้สกึรกัที่จะเรยีนรู้และเกดิการเรียนรูไ้ด้โดยง่าย      การ
เรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ การเรียนรู้ด้านความรู้ และการเรียนรู้ทางสังคม ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายส าคัญ
ของการจัดการศึกษา คือ การให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข ส าหรับการจัดบรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้ 
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  ๓.๑ การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกัน โดยครู
ต้องก าหนดให้มีอิทธิพลในห้องให้น้อยที่สุด สร้างระบบการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย ให้ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับผู้เรียนด้วยกัน ฝึกการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
  ๓.๒ การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจ โดยจัดกิจกรรมให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่น ท างานและเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ครูคอยปรับปรุงการใช้
ภาษา มารยาทและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กสามารถท างานกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างดี  
เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ท าสิ่งต่าง ๆ  ในบรรยากาศร่วมมือร่วมใจกัน 
ซึ่งแม้จะมีการแข่งขันกันบ้าง แต่ควรเป็นการแข่งขันกันอย่างเป็นมิตร ได้มีโอกาสได้รับผลแห่ง      
การท างานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกันทั้งด้าน
ความคิด และการกระท าอันส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะ
น าไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป 
  ๓.๓ สร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่
ผู้เรียนด้วยกัน และกับบุคคลอื่น ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เริ่มด้วยการสื่อสารที่ดี ซึ่งการสื่อสาร
ระหว่างกันน้ันสามารถท าได้ทั้งการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูมีหน้าที่ใน       การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ครูมีหน้าที่ในการลดความขัดแย้ง ที่
เกิดข้ึน และจะต้องเป็นแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่น 
  ๓.๔ สร้างบรรยากาศที่ไม่กดดัน โดยลดกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดผล
แพ้ ชนะหรือการเป็นที่หนึ่งเหนือผูอ้ื่น ให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกเท่าเทียมกนัและได้รบัการยกยอ่ง
เหมือนกัน ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ควรประเมินผลที่แสดงถึงพัฒนาการแห่งความเป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุข ให้ผู้เรียนได้รู้ผลของการกระท าของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองโดยไม่
ต้องแข่งขันกับผู้อื่น 

ปัญหาในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ๑. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรยีนรู ้
เนื่องจากการจัดการตกแต่งห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ตกแต่งต่าง ๆ 
 ๒. ขาดความร่วมมือของบุคลากรและผู้เรียน ในบางห้องเรียนครูผู้สอนและนักเรียนเกิดความ
ขัดแย้งและมองไม่เห็นความส าคัญของการจัดการบริหารช้ันเรียน 
 ๓. ครูไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ ครูบางท่านมีภาระการสอนในหลายช้ันเรียน ท าให้ไม่มีเวลาใน
การปรับปรุงหรือตกแต่งภายในห้องเรียน อีกทั้งขาดประสบการณ์ในการจัดการบริหารห้องเรียน 
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 ๔. ผู้บริหารไม่สนับสนุน ผู้บริหารในบางโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญและขาดความเข้าใจใน
การจัดการบริหารช้ันเรียน 
 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเอง ได้ในอนาคต การจัดบรรยากาศมีทั้งด้าน
กายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริม
ความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน ทางด้านจิตวิทยา เป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุข
สบายใจให้กับผู้เรียน ผู้สอนควรจัดบรรยากาศทั้ง ๒ ด้านนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้าง
คุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี  และการมีสุขภาพจิตที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ซึ่งบุคคลส าคัญที่จะสร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้เกิดข้ึนได้ คือ ครูผู้น าทางการเรียนรู้นั่นเองการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการเรียนรู้ที่ครบวงจร ซึ่งได้แก่การให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่จะเรียนและวิธี    
การเรียน จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามที่ได้คิดไว้โดยการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มแล้วสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ยังเกิดจากการสนับสนุนจากปัจจัยเอื้อสามประการ  คือ       
การเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของวัยหรือพัฒนาการได้แก่ การเรียนรู้โดยการ
เคลื่อนไหวและการกระท า ปัจจัยเอื้อประการต่อมาคือบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความรู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากกลุม่ ส่วนปัจจัยเอือ้
ที่สามคือการดูแลสนับสนุนและอ านวยความสะดวกของครูในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สร้างความรู้
ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน กับครู และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก เพราะการเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุข ผู้เรียนจะเกิด
ความรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

การจัดการชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 
 สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ อาคารสถานที่
โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติได้แก่ ต้นไม้ พืชภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ จะส่งผลต่อการเรียนการสอน        
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย          
น่าดู มีความสะอาด มีเครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้ การเรียนของ
นักเรียนสะดวกข้ึน เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่างเพียงพอ           
กระดานด ามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น 
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สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  
 ประกอบด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ แสงสว่าง สี เ สียง อุณหภูมิ เหล่านี้     
เป็นต้น 
 ๑. ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรยีน ได้แก่ ห้อง พื้นห้อง ผนัง ประตู หน้าต่าง ขนาด และพื้นที่
ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ กระดานด า อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น แจกันดอกไม้ ภาพวาด 
เป็นต้น 
 ๒. แสงสว่าง ได้แก่แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแสงจากหลอดไฟ
ประดิษฐ์ 
 ๓. เสียง ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือ
ผู้เรียนกับผู้เรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหล่าน้ีจะต้องมีระดับความดังที่พอเหมาะ 
 ๔. อุณหภูมิ ได้แก่ ระดับความช้ืนของอากาศ การถ่ายเทของอากาศ การระบายอากาศโดย
ธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ได้แก่ พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งความรู้ต่าง ๆ  เช่น แหล่งวิทยาบริการห้องปฏิบัติการ 
ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรม ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกับ การเรียน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน 

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 
 การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ      
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ      
ช้ันวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดความสบายตา สบายใจ 
แก่ผู้พบเห็น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว การจัดบรรยากาศทางด้ายกายภาพ ได้แก่ การจัดสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน 
  - ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียน 
  - ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และท ากิจกรรมได้คล่องตัว 
  - ให้มีความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน 
  - ให้มีรูปแบบที่ไม่จ าเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ  เข้า
กลุ่มเป็นวงกลมได้ อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
  - ให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานด าได้ชัดเจน 
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  - แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 
ไม่ควรจัดโต๊ะติดกระดานด ามากเกินไป ท าให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดานด า และหายใจเอาฝุ่น
ชอล์กเข้าไปมาก ท าให้เสียสุขภาพ 
 ๒ .การจัดโต๊ะครู 
  - ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัยบาง
เรื่องเสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพื่อให้มองเหน็นักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การจัด
โต๊ะครูนั้นข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย 
  - ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพื่อสะดวกต่อการ
ท างานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่นักเรียน 
 ๓. การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศ ไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้างกระดานด า
ทั้ง ๒ ข้าง ครูควรใช้ป้ายนิเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย 
  - จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แกนักเรียน 
  - จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน 
หรือเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 
  - จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์ส าคัญ หรือวันส าคัญต่าง ๆ  ที่นักเรียน
เรียนและควรรู้ 
  - จัดติดผลงานของนักเรียนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน
จะเป็นการให้แรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง 
 
 ๔. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ 
  - มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก 
  - มีแสงสว่างพอเหมาะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เพื่อเป็นการถนอม
สายตา ควรใช้ไฟฟ้าช่วย ถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป 
  - ปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น ฯลฯ 
  - มีความสะอาด โดยฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาด เช็ดถู เป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกัน 
 ๕. การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน ได้แก่ 
  - มุมหนังสือ ควรมีไว้เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสรมิให้นักเรียนอ่านคล่อง ส่งเสริม 
การค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ  ประเภท        ที่
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มีความยากง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยนบ่อย ๆ   
การจัดมุมหนังสือควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยิบอ่าน 
  - มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจ ช่วยเสรมความรู้ 
ทบทวนความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว เหตุการณ์ 
ฯลฯ 
  - มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไว้บนโต๊ะ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลังใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยังสามารถแก้ไข
พัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีข้ึนโดยล าดับได้อีกด้วย 
  - ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ 
ควรจัดไว้ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ อุปกรณ์ช้ินใดที่เก่าเกินไปหรือไม่ใช้แล้ว
ไม่ควรเก็บไว้ในตู้ให้ดูรกรุงรัง 
  - การประดับตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มักนิยมประดับตกแต่งห้องเรียนด้วยสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ม่าน มู่ลี่ ภาพ ดอกไม้ ค าขวัญ สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุงรัง สีสันที่ใช้ไม่
ควรฉูดฉาด หรือใช้สีสะท้อนแสง อาจท าให้นักเรยีนเสยีสายตาได้ การประดับตกแต่งห้องเรยีน     ควร
ค านึงถึงหลักความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม 
  - มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนช้ันวางเครื่องมือเครื่องใช้ของนักเรียน 
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า กล่องอาหาร ปิ่นโต ฯลฯ ควรจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ และหมั่น
เช็ดถูให้สะอาดเสมอ 

ลักษณะของการจัดชั้นเรียนทางกายภาพท่ีดี 
 จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการจดัช้ันเรียนทางกายภาพที่ดีน้ันจะสะท้อนลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีการจัดที่ว่างในช้ันเรียนอย่างชัดเจน เพื่อใช้อเนกประสงค์แลละเพื่อให้นักเรียนมั่นใจใน
การใช้ที่ว่างของตน ตัวอย่างเช่น ช้ันเรียนจะประกอบด้วยพื้นที่ทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง
พลุกพล่านได้แก่ บริเวณที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน และที่ว่างส่วนตัวที่นักเรียนจะท างานได้โดย
ล าพัง เช่น โต๊ะในแถวของนักเรียนแต่ละคน เป็นต้น 
 ๒. ในช้ันเรียนที่มีนักเรียนมีปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมอาจแก้ปัญหาได้
ด้วยการแยกออกมาอยู่ในที่ว่างมากข้ึน เพื่อให้นักเรียนสงบ มีสมาธิในการท างานได้อย่างอิสระตาม
ล าพัง 
 ๓. มีที่ว่างส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน และมีพื้นที่ของนักเรียนทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กส าหรบั
ท ากิจกรรมต่าง ๆ  จึงควรจัดสถานที่เฉพาะเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหรือระหว่างนักเรียน
กับครู และอาจจะมีที่ว่างส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ 
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 ๔. ลักษณะที่นั่งของนักเรียนเป็นแถวเพื่อสะดวกในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหา
วิชาการ ในขณะที่การจัดที่นั่งแบบกลุ่ม จะท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 ๕. การจัดช้ันเรียนในบริเวณที่จ ากัดและมีการใช้อย่างหนาแน่น เช่น บริเวณที่เหลาดินสอ    
ที่วางถังขยะหลังห้อง หรือบริเวณที่มีการเรียนการสอน ตลอดจนส่วนที่จะท าให้นักเรียนถูกรบกวน
โดยง่าย ครูควรจัดให้นักเรียนนั่งห่างออกไป 
 ๖. ครูและนักเรียนทั้งช้ันควรมองเห็นกันและกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ลักษณะของการ
เคลื่อนไหวในช้ันเรียนนั้น ควรให้ครูมีโอกาสใกล้ชิดนักเรียนได้มากที่สุด 
 ๗. ควรจ ากัดสิ่งเร้าทางการมองเห็นและการได้ยินที่จะมารบกวนความสนใจ และพฤติกรรม
ของนักเรียนซึ่งจะท าให้เกิดผลดีต่อการด าเนินในช้ันเรียน 
 ๘. การจัดที่ว่างส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรให้นั่งอยู่ใกล้กับครูจะท าให้เกิดผลดี 
เพราะการท าเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะท าให้ครูสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียน
เท่านั้น หากแต่ยังจะช่วยครูให้สามารถพูดส่งเสริมนักเรียนในทางบวก โดยอนุโลมหรือยินยอมท าให้
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาบ้าง 
 ๙. การจัดช้ันเรียนทางกายภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีประโยชน์และท าให้เกิดพลัง
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสภาพทางกายภาพในช้ันเรียนควร
จะเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะทางวัฒนธรรม และทางภาษาของนักเรียน ซึ่งควรจะเป็นไปตามความ
ต้องการเฉพาะของนักเรียน 

การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา 
 การจัดการช้ันเรียนทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก เจตคติ และ
พฤติกรรมของนักเรียน มีความอบอุ่น ความสบายใจ ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความ
รักความศรัทธาต่อผู้สอน มีความกล้า มีความอิสระ ในการแสดงออก อย่างมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน 
โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของการเรยีนรู้สรา้งสรรค์เร้าความสนใจ       ให้
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุข ซึ่งนักเรียนจะเกิดบรรยากาศความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้อง
ข้ึนกับครูเป็นส าคัญ ซึ่งในแต่ละช้ันเรียนจะข้ึนอยู่กับแนวคิด หรือความเช่ือในการจัดการศึกษาของครู
หรือของสังคมในแต่ละยุคสมัย ว่ามุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างไร เช่น ต้องการให้
ห้องเรียนเงียบสงบ เพื่อให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และมุ่งอยู่กับการท างานตรงหน้าให้ส าเร็จ       
ซึ่งบางครั้งห้องเรียนสงบเรียบร้อยอาจท าให้นักเรียนบางคนไม่มีความสุขและอาจเกิดปัญหาการหนี
โรงเรียน เป็นต้น หรือครูบางคนอาจมุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน   มีการสนทนาแลกเปลี่ ยน
ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการท างานในลักษณะ ของการร่วมมือกันภายในกลุ่ม           หรอื
แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุม่หอ้งเรียน ลักษณะเช่นน้ีย่อมมีความคลื่นไหวมีเสียงพูดคุยกันดัง พอสมควร 
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จึงแตกต่างจากห้องเรียนประเภทแรก ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะด าเนินการจัดการช้ันเรียนอย่างไรนั้น 
ครูมืออาชีพควรส ารวจหรือพจิารณาความเช่ือของตนเองว่ามุ่งให้นักเรยีนอยู่ในช้ันเรียน ด้วยความรู้สึก 
เจตคต ิค่านิยม และการเรียนรู้ในรูปแบบใด และมีแนวทางการด าเนินการในช้ันเรียนของตนอย่างไร 

แนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน 
 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการช้ันเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจาก
การสังเกตช้ันเรียน เปรียบเทียบพฤติกรรมของการจัดช้ันเรียนบันทึกภาพกิจกรรมในช้ันเรียนที่มีการ
จัดการที่ดี ทั้งที่มองเห็นได้ เช่น ความมีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม หรือมีการวางแผนที่ดี การแบ่ง
สัดส่วนของการใช้ประโยชน์ของช้ันเรียนอย่างชัดเจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หยิบใช้ได้อย่างสะดวก      
มีการเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบ ส่วนการจัดการช้ันเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพน้ัน ได้แก่ ห้องเรียนที่ครู
ต้องคอยวุ่นวายกับการจัดระบบช้ันเรียนหรือการเรียนของนักเรียนถูกรบกวนตลอดเวลาหรือช้ันเรียน
ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของการสอนที่เน้นเนื้อหาทางวิชาการ ในตอนแรกคูนิน วิเคราะห์โดยให้
ความส าคัญกับ ความสามารถของครู ในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เข้าขัดขวางการด าเนินงานในช้ัน
เรียน ผลการวิเคราะห์ ไม่พบปัจจัยที่มี ความแตกต่างชัดเจนระหว่างครูที่มีการจดัการทีม่ีประสทิธิภาพ
และไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิธีการตอบสนองต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือวิธีการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ อย่างไรก็ตามจากวิจัย คูนินได้วิเคราะห์ติดตามผลและพบว่าครูที่สามารถ
จัดการช้ันเรียนที่ดีนั้นแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
  ๑) Withitness ครูจะต้องตระหนักและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในทุกส่วนของห้องเรียน
อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในขณะที่ครูท างานกับนักเรียนกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลและ
แสดงให้เห็นถึงการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน โดยการเข้าไปมีส่วนแก้ไขสถานการณ์ในทันทีและ
อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ข้ึน นับเป็น
พฤติกรรมส าคัญที่ครูจะสามารถจัดการกับสิ่งผิดปกติที่ก าลังจะเกิดข้ึนในช้ันเรียนโดยการสังเกตและ
เข้าไปอยู่ระหว่างความขัดแย้งนั้นได้ก่อน แม้จนกระทั่งเหตุการณ์ที่มีปัญหาเกิดข้ึนแล้ว ครูก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทวนที 
  ๒) Overlapping เป็นการจัดการที่ครูสามารถท าสิ่งต่าง ๆ  ได้มากกว่าหนึ่งอย่างใน
เวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับผิดชอบต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคนใ น
ขณะเดียวกันก็ยังต้องสนับสนุนดูแลการท างานของนักเรียนเป็นกลุ่มโดยการใช้สายตาในการสื่อสาร 
หรือใช้การใกล้ชิดทางกายเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนให้กลับมาอยู่กับบทเรียนในขณะที่ครูยังคง
ด าเนินการสอนไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดหรือขัดจังหวะแต่อย่างใด 
  ๓) Signal continuity and momentum during lessons เป็นการส่งสัญญาณ
อย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนกิจกรรมในระหว่างบทเรียน การสอนที่มีการเตรียมการอย่างดีและการ
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ด าเนินการสอนตามบทเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญนั้น ครูจะมีความตั้งใจในการจัดการเรียน
เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องมากกว่าการบังคับให้เกิดการแข่งขัน ครูจึงมีทักษะในการส่งสัญญาณให้
นักเรียนที่ก าลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (เช่นการเดินเข้าไปยืนใกล้  ๆ นักเรียนที่ไม่สนใจ
บทเรียน หรือถามนักเรียนคนน้ันในเรื่องที่ครูก าลังสอนอยู่) เพื่อดึงความสนใจของเด็กให้กลับมาอยู่ที่
บทเรียนโดยไม่รบกวนนักเรียนคนอื่นที่ก าลังตั้งใจเรียน นอกจากนั้นครูจะสามารถเปลี่ยนหัวข้อเรื่องที่
จะสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนในระหว่างบทเรียนด้วยความราบรื่นและต่อเนื่องโดยไม่สะดุด 
  ๔) Challenge and variety in assignment เป็นการมอบหมายงานที่หลากหลาย
ท้าทายเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้สนใจบทเรียนได้แก่ การมอบหมายงานในช้ันเรียนอย่างเหมาะสม
โดยมีความยากง่ายพอเหมาะ คือง่ายพอที่จะแน่ใจว่านักเรียนจะได้ใช้ความพยายามในการท างานและ
ควรเป็นสิ่งใหม่หรือยากพอที่จะท้าทายความสามารถของนักเรียนโดย มีความหลากหลายเพื่อที่จะท า
ให้นักเรียนสนใจตลอดเวลา คูนินเช่ือว่าครูที่สามารถจัดการช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เป็น
เพียงเพราะความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเท่านั้น หากแต่เพราะเป็นความสามารถในการ
ป้องกันเกิดปัญหาต้ังแต่แรกนอกจากนี้ ครูเหล่านี้ยังเน้นการสร้างห้องเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการ
ให้นักเรียนท างานตามที่ครูก าหนดให้ดีที่สุด 

การจัดการช้ันเรียนทางด้านจิตวิทยาเป็นการจัดการช้ันเรียนที่มีความเข้าใจ การเรียนรู้     
การส่งเสริมในจติใจของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จลุลว่งไปด้วยดีโดย
จัดการสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้าใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน รวมถึงขจัดสิ่งต่างที่
เป็นสิ่งรบกวนออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องจัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สมกับการเป็นครูมือ
อาชีพ ซึ่งการจัดการช้ันเรียนทางด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย 
 ๑. บทบาทในการเป็นผู้น าของครู 

ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สดุในช้ันเรียน เป็นผู้สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้มสีภาพน่าเรยีนรู ้
อบอุ่น หรือว่าตึงเครียดน่ากลัว โดยครูต้องทราบความคาดหวังที่นักเรียนมีต่อครู และครูมีต่อนักเรียน 
โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การท า
ความเคารพการพูดการจา การตรงต่อเวลา เป็นต้นบทบาทในการเป็นผู้น าของครูแต่ละประเภทจะมี
ผลต่อความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและยิ่งไปกว่าน้ันอาจมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ
ผู้อื่นหรือต่อตนเองอีกด้วยไดรกเคอร์ แบ่งประเภทของลักษณะของบุคลิกภาพและบทบาทในการเป็น
ผู้น าของครูออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้ 
  ๑.๑ ครูประเภทเผด็จการ 
  ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะหงุดหงิด 
  ถ้าครูหน้านิ่วค้ิวขมวด นักเรียนจะรู้สึกเครียด 
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  ถ้าครูฉุนเฉียว นักเรียนจะอึดอัด 
  ถ้าครูปั้นปึ่ง นักเรียนจะกลัว 
  ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 
 ถ้าครูใช้น้ าเสียงดุดัน นักเรียนจะหวาดกลัว 
 ครูที่มีลักษณะเผด็จการ ( autocratic teacher ) ครูที่มีลักษณะเช่นนี้เช่ือว่าตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินการใด ๆ  ในช้ันเรียนตั้งแต่การจัดตกแต่งห้องเรียนทางกายภาพเพื่อการจัด
ระเบียบในช้ันเรียน การจัดตารางเรียนที่ไม่ยืดหยุ่น จากความคิด เช่น นี้ ครูจึงมีความรับผิดชอบที่จะ
ก าหนดกฎระเบียบทั้งหมดของช้ันเรียนซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษแก่นักเรียนที่ประพฤติผิดกฎ
ด้วยตัวของครูเองทั้งหมด ครูที่มีลักษณะเช่นน้ีมี ความเช่ือว่าตนเองมีความรู้เป็นส าคัญทั้งในด้านการ
บรรยาย การแสดงความคิดเห็นและการก าหนดงานให้นักเรียนท า นักเรียน   มีหน้าที่เ ช่ือฟังและท า
ตามกฎระเรียบและงานที่ครูก าหนดให้ท า 
  ๑.๒ ครูประเภทปล่อยปะละเลย 
 ถ้าครูท้อถอย นักเรียนจะท้อแท้ 
 ถ้าครูเฉยเมย นักเรียนจะเฉ่ือยชา 
 ถ้าครูเช่ืองช้า นักเรียนจะหงอยเหงา 
 ถ้าครูใช้น้ าเสียงราบเรียบ นักเรียนจะไม่สนใจฟัง 
 ถ้าครูปล่อยปละละเลย นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย 
 ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 
 ครูมีลักษณะปล่อยปะละเลย (Permissive) ครูลักษณะนี้จะมีลักษณะโอนอ่อนผ่อนตามและ
ไม่มีพลัง ในช้ันเรียนอาจจะมีกฎระเบียบเพียงเล็กน้อยให้นักเรียนได้ปฏิบัติและไม่ได้ให้ความสนใจกับ
การที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ าเสมอ การลงโทษของครูประเภทนี้มักจะให้อภัย   
ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบยีบและดูเหมือนครูจะไม่มีอ านาจมากเพียงพอทีจ่ะ
ท าให้นักเรียนท างานตามที่ครูก าหนด บรรยากาศในช้ันเรียนเช่นนี้จะท าให้นักเรียนรู้สึกสับสนเพราะ
ไม่รู้ว่าครูต้องการให้นักเรียนท าอะไรหรือเป็นอย่างไรจึงเป็นที่พึ่งประสงค์ของครูลักษณะครูประเภทนี้
จะท าให้ช้ันเรียนขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนักเรียน    แต่ละคนก็จะท าในสิ่งที่ตนเองพึง
พอใจที่ครูก็ไม่ได้ว่าอะไร 
  ๑.๓ ครูประเภทประชาธิปไตย 
 ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร นักเรียนจะอบอุ่นใจ 
 ถ้าครูยิ้มแย้ม นักเรียนจะแจ่มใส 
 ถ้าครูมีอารมณ์ขัน นักเรียนจะเรียนสนุก 
 ถ้าครูกระตือรือร้น นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า 
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 ถ้าครูมีน าเสียงนุ่มนวล นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม 
 ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย นักเรียนจะเคารพ 
 ถ้าครูให้ความเมตตาปรานี นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน 
 ถ้าครูให้ความยุติธรรม นักเรียนจะศรัทธา 
 ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย (Democratic Style ) ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะมีลักษณะของ
ความเป็นเผด็จการหรือปล่อยปะละเลย แต่จะมีความมั่งคง มีเหตุผลเกี่ยวกับความคาดหวังของตนที่มี
ค่าการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมของเด็ก ครูจะใช้การอภิปรายร่วมกับนักเรียนและให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบของช้ันเรียนรวมทั้งก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎนอกจากนี้อาจ
ร่วมกับนักเรียนในการทบทวนกฎระเบียบของช้ันเรียนได้อยู่เสมอหากมคีวามจ าเปน็เพื่อใหก้ฎระเบยีบ
เหล่าน้ันมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นผู้ทีพ่ร้อมที่จะตัดสินปญัหา
ใด ๆ แต่ก็ยอมรับความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน ผลของการเป็นครูประชาธิปไตยจะเปน็
การสร้างพลังของความเช่ือมั่นและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของช้ันเรี ยนให้กับนักเรียนในท านอง
เดียวกันก็จะท าให้ครูรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนนั้น 
ครูที่กล่าวมาทั้ง ๓ ประเภทข้างต้น เป็นบทบาทในการเป็นผู้น าของครู เพราะฉะนั้นในยุคการศึกษา
ปัจจุบัน ครูที่สมควรเป็นผู้น าคือ ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความมั่นใจในตัวเองและเป็น
การปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยของชาติด้วย 
 ๒. พฤติกรรม เทคนิค ทักษะการสอนของครู 

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนครูผู้สอนต้องมีเทคนิค วิธีการในการถ่ายทอดที่น่าสนใจ 
หลากหลาย มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ควรสอนแบบเดียวกัน
นานเกินไปเพราะจะท าให้เด็กเบื่อ เช่นการสอนบรรยาย ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมการทดลอง   
การอภิปราย การแบ่งกลุ่มท างานเพื่อเพิ่มความสนใจของเด็กต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนมีความรู้   
เจตคติ และทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งพฤติกรรมของครูควรเป็นลักษณะดังต่อไปนี้ 
  - ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น     
ใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเริม
แรงให้ทั่วถึงและเหมาะสม 
  - เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
แสดงให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้ 
  - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การให้ท างานเป็นกลุม่จะช่วยให้นักเรียนรูจ้กัท างานรว่มกบั
ผู้อื่นได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
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ได้ผลงานน ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มท านั้น ครูควร
ค านึงถึงความยากง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่ม เพื่อให้งานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายาก ครูควรเข้าไปดูแล
กระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครูจะต้องมีความอดทนที่จะไม่รบีช้ีแนะ     หรอื
บอกวิธีการแก้ปัญหาตรง ๆ ต้องฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถแก้ปัญหาได้
ส าเร็จ 
  - ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดค้นคว้า
และแสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียนเปน็
ศูนย์กลาง หรือนักเรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลองแบบแก้ปัญหา แบบแสดง
บทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนย์การเรียน 
ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใช้วิธีสอนแบบใดนั้นครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
บทเรียน ระยะเวลา สติปัญญา และวัยของนักเรียน 
 ๓. เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 

เทคนิคหรือวิธีการที่ครูใช้ปกครองช้ันเรียนมีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา 
กล่าวคือ ถ้าครูปกครองช้ันเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุก
คนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและ
สบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกที่รักมักที่ชัง ปกครองช้ันเรียนแบบเผด็จการ 
นักเรียนจะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจ
เรียน ไม่อยากมาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครองช้ันเรียนของครูจึงมีความส าคัญต่อการ
สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาด้วย ซึ่งครูควรยึดหลักดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ หลักประชาธิปไตย ครูควรให้ความส าคัญต่อนักเรียนเท่าเทียมกัน ให้ความ
เสมอภาคให้อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้าง ยินดีรับ
ฟังความเห็นของทุกคน และควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิ ของผู้อื่น   
ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย 
  ๓.๒ หลักความยุติธรรม ครูควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคน
โดยทั่วถึง นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตามค า
อบรมสั่งสอนของครู ตลอดจนไม่สร้างปัญหาในช้ันเรียน 
  ๓.๓ หลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งมีความหมาย
ดังตอ่ไปนี ้
   เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดุ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข 
   กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
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   มุทิตา หมายถึง ความยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ลาภยศ สุข สรรเสริญ 
   อุเบกขา หมายถึง ความเที่ยงธรรม การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย 
ถ้าครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร ๔ ในการปกครองช้ันเรียน นอกจากจะท าให้นักเรียนมีความเคารพรกั
ศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วย 
  ๓.๔ หลักความใกล้ชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความใกล้ชิดกับ
นักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา วิธีการแสดงความสนใจนักเรียนท า
ได้หลายวิธี ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑. ครูจะต้องรู้จักนักเรียนในช้ันทุกคน รู้จักช่ือจริง ช่ือเล่น ความสนใจของ
เด็กแต่ละคนเป็นต้นว่า งานอดิเรก มีพี่น้องกี่คน จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนแต่ละคน 
   ๒. ครูจะต้องแสดงความสนใจในสารทุกข์สุขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น  
หมั่นถามความเป็นไปของพี่น้อง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู้แต่ว่าเด็กเป็นอะไร
ในข้อ ๑ แต่รู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่าน้ันด้วย 
   ๓. ครูจะมอบเวลาของตนเพื่อเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่ 
เวลาเย็นหลังเลิกเรียน ช่วงพักระหว่างการเรียน เพื่อช่วยเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษว่า
ต้องการขอค าปรึกษา ต้องการขอค าแนะน าในการหารายได้พิเศษ ครูจะต้องพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเด็กได้ตลอดเวลา 
   ๔. ครูจะต้องใกล้ชิด สัมผัสทั้งร่างกายและจิตใจ ค าสั่งสอนและการกระท า
ของครูจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ถ้าครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย์ ครูจะต้องปฏิบัติ
ตนเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็นสิง่จ าเปน็ การจับต้องตัวบ้าง จะเป็นสื่อน าให้เด็กรูส้กึถึง
ความใกล้ชิดสนิทสนม 
 ๔. ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน 

     ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน หมายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง ๒ คนหรือบุคคล ๒ ฝ่าย
โดยต่างฝ่ายต่างมีอิทธิผลซึ่งกันและกัน ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน      
ที่ส าคัญต่อการเรียนการสอนในข้ันแรก ในการเจอกันครั้งแรกของครูกับนักเรียนบุคลิกภาพของครูจะ
ส่งผลต่อความรู้สึกของนักเรียน ถ้าครูดูมีความอบอุ่น เป็นกันเอง มีความเป็นมิตร เด็กก็จะไว้วางใจ
และมีความรู้สึกกับครู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าครูดูไม่เป็นมิตร ไม่มีความอบอุ่น เข้มงวดนักเรียนก็จะ
ไม่มีความรู้สึกที่ดีกับครู รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีจิตใจในการเรียนรู้วิชานั้น และอาจเป็นปัญหาในเวลา
ต่อมาคือเด็กท าให้ความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่มาโรงเรียน ไม่เข้าเรียน     
และผลการเรียนวิชาน้ันอาจตกต่ า ซึ่งปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ 
  ๔.๑ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนถ้า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ครูให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมีความ
สบายใจในการท ากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์     
น่าเรียน น่าสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
ครูควรด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. เริ่มสร้างความสัมพันธ์ 
   ๒. สร้างสัดส่วนของค าพูดทางบวกและทางลบอย่างสม่ าเสมอ 
   ๓. สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังระดับสูงของตน 
   ๔. ร่วมกันควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวัง 
   ๕. สร้างทางเลือกเพื่อน าไปสู่กฎกติกาในช้ันเรียน 
  ๔.๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียนได้ถ้านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน คือ มีความสมัคร
สมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน  และกันฯลฯ 
นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้น้ัน ข้ึนอยู่กับครูเป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรยีน 
ปกครองดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง สั่งสอนอบรมบม่นิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้
ถูกต้อง นักเรียนก็จะค่อย ๆ ซึมซับและซับเอาสิ่งที่ดีงามไว้ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึง
ประสงค์ เมื่อนักเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นส่วน
สร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาข้ึนในห้องเรียน 
  ๔.๓ ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกันในช้ันเรียนระหว่างครูกับ
นักเรียน อาจเป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน 
เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน ครูควรใช้ค าพูดที่เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ซึ่งค าพูดเหล่าน้ีควรเป็นน้ าเสียงที่ดูอบอุ่น ยอมรับ เห็นใจ เข้าใจ ถ้าเป็นการตั้งค าถามหรือถาม
นักเรียนควรเป็นค าถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นและยัง
เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมความรู้สึกของเด็กขั้นพื้นฐานว่าเด็กมีความรู้สึก เจตคติอย่างไรเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น ค าชมเมื่อนักเรียนท างานได้ดี ทันเวลา มาเรียนทุกวันโดยทั่วไปครูใช้
การสื่อสารกับนักเรียนในสามด้าน คือ 
   ๑. เพื่อระบุความต้องการที่ครูต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   ๒. เพื่อแจ้งผลการกระท าของนักเรียน 
   ๓. เพื่อเสนอความคาดหวังทางบวกของนักเรียน 
ส าหรับการสื่อสารเราอาจไม่ใช้ค าพูดเพียงอย่างเดียวก็ได้ เราอาจใช้การกระท าเป็นการสื่อสาร เช่น 
การเดินไปมาในห้องเรียน การสบสายตานักเรียน ฯลฯ ซึ่งผลดีของการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาที่ดีต่อ
กัน สรุปได้ดังนี้ 
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  ๑. การแสดงออกทางวาจาด้วยดีระหว่างครูกับนักเรียน จะช่วยสร้างความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน 
  ๒. ช่วยให้การเรียนได้ผลดี เพราะมีการสื่อความหมายที่ถูกต้อง เข้าใจกัน 
  ๓. ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะรับวิชาการ หรือท าความเข้าใจบทเรียนและกล้า
แสดงความคิดเห็นโดยไม่หวาดกลัวครู 
  ๔. ช่วยให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจในตัวครู มีเหตุผล 
  ๕. ช่วยให้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันได้ 
  ๖. ช่วยสร้างบรรยากาศที่อื้ออ านวยให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการ
เรียนรู้ เป็นไปตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางวาจาน้ันควรใช้อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Influence) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรม
ทางวาจาที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เช่น ครูยอมรับความรู้สึกของนักเรียน ครูชมเชย
สนับสนุนให้ก าลังใจ ครูยอมรับหรือน าความคิดเห็นของนักเรียนมาใช้ ครูถามเพื่อให้นักเรียนตอบ 
ฯลฯ โดยครูหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลทางตรง (Direct Influence) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดง
ฝ่ายเดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสั่งการ ครูวิจารณ์ฝ่ายเดียว ดังนั้น ครูควรสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจาโดย
ใช้อิทธิพลทางอ้อม เพื่อส่งผลดีต่อการเรียนการสอน 
 ๕. การสร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู 

เป็นสิ่งที่จ าเป็นและเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการช้ันเรียนของครู ไม่ว่ากฎระเบียบเหล่าน้ัน
จะก าหนดข้ึนมาจากครูเอง จากความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนหรือจากนักเรียนที่สามารถ
ก าหนดกติกาของการอยู่ร่วมกันข้ึนเองโดยการแนะน าการมีครูเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าแนวคิดในการ
จัดการช้ันเรียนจะเน้นที่อ านาจของครูหรือเน้นความรับผิดชอบของนักเรียน หรือแม้กระทั่งเน้นความ
เป็นตัวของตัวเองของนักเรียนก็ตามเพราะด้วยความเช่ือที่ว่า การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจ าเป็นที่จะต้อง
มีกฎกติกาของการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความ
รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้ก าหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียน
เขาใจและยอมรับว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน จะท าให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้อย่าง
ราบรื่นปราศจากอุปสรรคด้วยศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตนเอง ทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานของการอยู่
ร่วมกันแบบประชาธิปไตย เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมอีกด้วย แนวทางการปฏิบัติจริงในช้ันเรยีน
เกี่ยวกับการก าหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมครูที่เป็นครูมืออาชีพอาจด าเนินการได้ดังนี ้
  ๑. ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา ครูอาจเริ่มต้นด้วย
การก าหนดความคาดหวังของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของ
หลักสูตรซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตร นอกจากนี้ครูอาจ
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ก าหนดความคาดหวังของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสูตรซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตร
นอกจากนี้ครูอาจก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กเพิ่มเติมจากลักษณะเฉพาะของเด็กในแต่
ละวัยที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
  ๒. ก าหนดกฎระเบียบของช้ันเรียนโดยระบุเป็นข้อ ๆ แนวทางในการก าหนด
กฎระเบียบที่นักเรียนในแต่ละช้ันเรียนจะต้องปฏิบัติตามนั้นครูอาจท าได้ดังนี้ 
   ๒.๑ เขียนด้วยข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายและครอบคลุมการก าหนด
กฎระเบียบหากเขียนด้วยข้อความที่เข้าใจยากและซับซ้อนเกินไปท าให้เด็กเข้าใจสับสนหรือจดจ ายาก
ก็อาจท าให้เด็กไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม 
   ๒.๒ ควรเป็นกฎระเบียบที่ครูเห็นว่าเป็นสิ่งจ าเป็นจริง ๆ  และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนของนักเรียน เช่น การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
เพื่อน การส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
   ๒.๓ ควรเป็นกฎระเบียบที่ให้ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ต้องการจะบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เพราะกฎกติกาในช้ันเรยีนส่วนใหญ่ก าหนดข้ึนเพื่อมุ่งใหน้ักเรยีนได้สามารถพฒันา
ความสามารถทางการเรียนได้บรรลุจุดประสงค์ การจัดการช้ันเรียนจึงเป็นการขจัดสิ่งที่จะเป็น
อุปสรรคที่จะรบกวนการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดข้ึนน้อยที่สุดโดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือ 
   ๒.๔ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบกติกา
ของห้องเรียน ครูอาจเป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดกฎระเบียบของหอ้งเรียนในระยะแรกของการเรยีน
หรือระยะต้นปีการศึกษาแต่ในระยะเวลาต่อมาเมื่อนักเรียนและครูเริ่มคุ้นเคยวิธีเรียนและวิธีสอนของ
แต่ละฝ่ายแล้ว นักเรียนอาจมีบทบาทมากข้ึนในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนให้
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น การที่ครูก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าช้ันเรียนสายไว้แต่เมื่อ
พบว่านักเรียนในช้ันเรียนทุกคนไม่ได้ประพฤติผิดกฎในข้อนี้เลยและทุกคนมีความกระตือรือร้นที่
อยากจะเข้าห้องเรียนทุกครั้ง กฎระเบียบข้อนี้จึงไม่จ าเป็นอีกต่อไปโดยอาจจะมีการเพิ่มเติม
กฎระเบียบอื่นที่นักเรียนเห็นว่าจ าเป็น เช่นการไม่แย่งกันพูด หรือพูดเสียงดังจนเกินไป เป็นต้น 
   ๒.๕ กฎระเบียบที่ดีควรจะระบุผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎซึ่งอาจ
เรียกว่า เป็นบทลงโทษ อาจเป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียนเช่น การให้ท างานเพิ่ม 
การช่วยเหลือเพื่อนมากข้ึนโดยบทลงโทษที่ก าหนดข้ึนควรเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและอาจจะต้อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษโดยใช้วิธีการใหม่ๆหากมีการผิดซ้ าอีกเพราะบางครั้งวิธีลงโทษที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าอาจไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือหยุดพฤติกรรมนั้นแต่กลับกลายเป็นการเสริมแรง
ทางบวกให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมที่มีปัญหาน้ันเพิ่มมากข้ึนตัวอย่างเช่น ครูคาดโทษนักเรียนที่ท า
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ผิดโดยเขียนช่ือนักเรียนไว้บนกระดานหรือการท าโทษหน้าช้ันเรียน วิธีการเช่นนี้อาจเป็นแรงเสริมให้
นักเรียนท าความผิดซ้ าอีกเพราะตนเองได้กลายเป็นจุดเด่นของช้ัน แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของห้องแม้จะเป็นไปในทางลบก็ตาม เมื่อเป็นเช่นน้ีควรปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษไปเป็นวิธีอื่นที่จะท า
ให้เด็กรู้สึกผิดต่อการกระท าของตนและจะไม่ได้ยอมรบัหรือได้รับความสนใจจากกลุ่มเพื่อน           ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของช้ันเรียนอย่างสม่ า เสมอก็ควร
ได้รับการยกย่องชมเชยตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเสริมแรงให้เด็กเหล่านี้ได้แสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป 
 สรุป การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน
การสอนและเกิดความศรัทธาในครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการสรา้ง
บรรยากาศทางจิตวิทยา โดยปรับบุคลิกภาพความเป็นครูให้เหมาะสมปรับพฤติกรรมการสอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีเทคนิคในการปกครองช้ันเรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งการสร้างการสร้างกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของช้ันเรียนโดยที่ผู้เรียนยอมรับและ
ปฏิบัติตาม เพื่อการเรียนการสอนส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี และนักเรียนมีเจตคติความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อครู 
ต่อวิชา ต่อโรงเรียน และนักเรียนก็จะเรียนรู้อย่าง เก่ง ดี มีสุข 

สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม 
 ได้แก่สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น คามสัมพันธ์ระหว่างนักเรยีนกบั
นักเรียนด้วยกัน นักเรียนกับครูผู้สอน รวมถึงกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน 
องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคม เช่น 
  - การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน จากงานวิจัยพบว่า บรรยากาศในช้ันเรียน         มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  - การสร้างแรงจูงใจ หากนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน จะท าให้ผลการเรียนดีข้ึน 
แรงจูงใจจะมีทั้งภายนอกและ ภายใน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผู้สอนสามารถกระตุ้นเพื่อให้
นักเรียนสามารถ แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ต้องการได้ 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความส าเร็จด้านวิชาการและพฤติกรรมของ
นักเรียนมีผลมาจากความ สัมพันธ์ ที่มีระหว่างครูและนักเรียน กล่าวคือ คุณภาพของความสัมพันธ์
และการให้ความสนับสนุน ร่วมมือกันส่วนบุคคล ในช้ันเรียน มีผลต่อระดับความต้องการของนักเรียน
แต่ละคน เนื่องมาจนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความ สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน   
และมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมด้านการเรียน 
 ดังนั้น จะเห็นว่าการจัดการบริหารช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผู้วางแผนและกระบวนการส่งเสริมทั้งทางด้าน
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กายภาพ จิตวิทยา และสังคม โดยมีสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow) ที่กล่าวว่า
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานอย่างเป็นล าดับข้ัน เริ่มตั้งแต่ข้ันความต้องการทางด้านร่างกาย 
ข้ันความต้องการความมั่นคง ข้ันความต้องการการยอมรับและยกย่องจากสังคมและข้ันความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ท าให้ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท าให้ครู
ต้องเป็นผู้ช่างสังเกตว่านักเรียนมีความต้องการพื้นฐานในระดับใด และพยายามช่วยเหลือตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน ให้ความเป็นอิสระและเสรี รวมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเอง 

ส่วนท่ี ๒ การก ากับดูแลชั้นเรียน 
การจัดการห้องเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีในสมัยปัจจุบันย่อม

แตกต่าง สมัยก่อนเพราะสภาวะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวิชาการได้เปลี่ยนแปลงไปในสมัยก่อนใช้
การเฆ่ียน ตี และการขู่เข็ญบังคับเมื่อวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันจึงหาวิธีควบคุมช้ันเรียน หรือการ
จัดการ ห้องเรียนให้ได้ผลโดยไม่ใช้การลงโทษเฆ่ียนตีและครูย่อมท าได้ดีหากครูได้ศึกษาและตระหนัก
ใน พัฒนาการและจิตวิทยาของนักเรียนวัยต่าง ๆ ซึ่งครูท าการสอนอยู่นอกจากความรู้ครูต้องใช้
ความคิดอย่าง รอบคอบด้วยและมีความห่วงใยในสวัสดิการของนักเรียนและสวัสดิภาพของสังคม  
 ๑. หลักในการจัดการช้ันเรียน 
  ลีเวนและโนแลน ได้เสนอหลักในการจัดการห้องเรียนไว้ดังนี้ 
  ๑. เมื่อพบเห็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมครูควรหายุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ภายในห้องเรียนก่อนที่จะหาผู้ช่วยภายนอก 
  ๒. วิธีการแก้ปัญหาที่ดีเมื่อครูพบเห็นนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมคือครูพูดคุยกบั
นักเรียนเป็นการส่วนตัว 
  ๓. การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเองจะท าให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น 
  ๔. พฤติกรรมของครูทั้งท่าทางและคาพูดจะมีอิทธิพลต่อนักเรียนมาก 
  ๕. ครูคือผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
  ๖. ครูจะต้องกระตือรือร้นในการช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอและมีการวางแผนการ
จัดการห้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
  ๗. การปกครองด้วยการวางแผนเป็นอย่างดีท าให้เกิดความคล้ายคลึงกันของ
พฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียน 
  ๘. ปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย และทาง
จิตใจ 
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  ๙. ครูที่สามารถจัดการกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้จะสนุกกับการสอน   
และมีความมั่นใจมากกว่าในการที่จะท่าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
  ๑๐.เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพครูต้องใช้การจัดการห้องเรียนกับ
นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

๒. การสังเกตนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
  ครูพอจะทราบได้ว่านักเรียนคนใดมีปัญหาทางพฤติกรรมหรือไม่ด้วยการสังเกต
พฤติกรรมบาง ประการของนักเรียนครูจะสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  ๑. ฝ่าฝืนค าสั่งครู 
  ๒. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  ๓. ท าลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
  ๔. ล้อเลียนเพื่อนเพื่อความสนุกสนานของตนเอง 
  ๕. ชกต่อยและรังแกเพื่อนร่วมช้ันที่เล็กกว่า 
  ๖. ส่งเสียงดังและเสียงหัวเราะเป็นที่ร าคาญ 
  ๗. เคลื่อนไหวอยู่เสมออยู่นิ่งเฉยไม่ได้ 
  ๘. เงื่องหงอยเศร้าซึม 
  ๙. ชอบเก็บตัวเงียบขรึมไม่คุยกับใคร 
  ๑๐. ข้ีอาย ไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าพูดคุยกับครูและเพื่อน 
  ๑๑. ปลีกตัวออกจากสังคม 
 นักเรียนปกติบางคนอาจมีพฤติกรรมดังกล่าวนี้บ้าง แต่ครูไม่อาจถือว่าเป็นนักเรียนที่มีปัญหา
ครู ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีปัญหาก็ต่อเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจ าอยู่เสมอแม้ครูจะ
ว่ากล่าว ตักเตือนก็ไม่เลิกพฤติกรรมนั้น ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. นักเรียนไม่สนใจเรียน 
  ๒. ชอบคุยในห้องเรียน 
  ๓. ไม่ท าแบบฝึกหัดที่ครูสั่ง 
  ๔. นักเรียนมีพฤติกรรมซนมากอยู่ไม่สุขเกินปกติ 
  ๕. อยู่ไม่นิ่ง 
  ๖. ชอบคุยเสียงดัง 
  ๗. เดินรอบห้อง 
  ๘. ลากโต๊ะเสียงดังบ่อย ๆ 
  ๙. ชอบท าร้ายตัวเอง 
  ๑๐. ชอบท าร้ายผู้อื่น 
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  ๑๑. ชอบแหย่หรือแกล้งเพื่อน 
  ๑๒. นักเรียนตะโกนเรียกกันในขณะเรียน 
  ๑๓. นักเรียนชอบแย่งกันไม่ชอบรอคอย 
  ๑๔. นักเรียนชอบเถียงครู 
  ๑๕. นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎ 
 ๓. สาเหตุในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 ในห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียนหลายคนซึ่งมีพื้นฐานเบื้องหลังแตกต่างกันไป จึงเกิด
พฤติกรรม มากมายในห้องเรียนส่วนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้กล่าวถึง
นักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนสาเหตุที่ท าให้
นักเรียนแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นก็มีหลายประการ อาจจะเป็นปัญหาทางจิตวิทยาหรือปัญหาทาง
ร่างกาย อันเกิดจากความบกพร่องทางประสาทและสมองหรืออาจจะเกิดจากทั้งสองอย่าง            แต่
ส่วนมากที่พบในโรงเรียนมกัจะมีสาเหตุทางจิตวิทยามากกว่าเป็นว่านักเรยีนมีความรู้สกึไม่มั่นคงว้าเหว่
ต้องการความรักอันเป็นสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมา อาจจะเกิดปัญหา
ในการปรับตัว นักเรียนไม่สามารถปรับตัวได้มีความวิตกกังวลน้อยเนื้อต่ าใจผิดหวังอิจฉาริษยาโลภ 
และขาดการศึกษา อันเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดี          ปัญหา
เหล่าน้ีล้วนมีส่วนผลักดันให้ดี นักเรียนแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ได้จึงจาเป็นที่ครูจะได้
ท าความเข้าใจกับนักเรียนก่อนจะลงโทษนักเรียนอย่างผิดๆเพราะปัญหาบางอย่างไม่ใช่ความผิดของ
นักเรียนเลยและเป็นปัญหาที่ นักเรียนไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ด้วย 
 ๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
 การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนั้น เป็นงานที่ละเอียดอ่อนจะต้องได้รับความ 
ร่วมมือจากหลายฝ่ายและใช้เทคนิคหลายประการแต่สิ่งส าคัญที่นักเรียนจะต้องได้รับก่อนอื่นก็คือ 
ความ เข้าใจของครูประจาช้ันเพราะครูประจาช้ันอยู่ใกล้ชิดนักเรียนกว่าครูพิเศษอื่น ๆ ถ้าพบนักเรียน
ที่มีปัญหา ทางพฤติกรรมในช้ันของตนครูควรช่วยเหลือนักเรียนก่อนเท่าที่ครูจะท าได้ในการช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี ปัญหาทางพฤติกรรมนั้นครูอาจจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑. พยายามยอมรับนักเรียนในฐานะเป็นบุคคลผู้หนึ่งถึงแม้ว่าพฤตกิรรมของนักเรียน
ไม่เป็นที่ยอมรับก็ตาม 
  ๒. พยายามเข้าใจนักเรียนโดยพยายามหาสาเหตุและศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนให้มาก
ที่สุด 
  ๓. ช่วยเหลือนักเรียนทางการเรียนโดยจัดการสอนซ่อมเสริมให้หรือถ้าเป็นไปได้ควร
จัดการสอนเป็นรายบุคคล 
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  ๔. เน้นความส าเร็จและความสามารถของนักเรียนเมื่อมีโอกาสไม่ควรย้ าในสิ่งที่จะ
ท าให้ นักเรียนเป็นปมด้อย 
  ๕. พยายามให้นักเรียนเห็นว่านักเรียนเป็นคนมีค่า 
  ๖. หาทางลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  ๗. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของนักเรียนและพยายามอบรมสั่งสอนนักเรียนให้
ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร 
  ๘. ขอความช่วยเหลือจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะเช่นนักแนะแนว นักจิตวิทยา
จิตแพทย์ เป็นต้น 

๕.วิธีสร้างกฎหรือข้อตกลงในห้องเรียน 
  ๑. ครูท าความเข้าใจค านิยามของค าว่ากฎและกระบวนการพัฒนาและปรับ
พฤติกร รม กฎ หมาย ถึงตั วก าหนดความคาดห วังทั่ ว ไปหรื อมาตรฐานของพฤติกรรม
กระบวนการพัฒนาและปรับพฤติกรรมหมายถึง ข้ันตอนต่าง  ๆ  ทางการบริหารที่ต้องด าเนินการ     
ในระหว่างมีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
  ๒. การวางแผนเกี่ยวกับกฎ กฎในแต่ละห้องเรียนไม่ควรมีมากอาจจะมีสัก ๕ ข้อ 
เน้นส่วนที่เป็นกฎบวก 

๓. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตั้งกฎเพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกฎ 
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง มากขึ้น วิธีการให้มีส่วนร่วม คือ 
 ๓.๑ อภิปรายถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีกฎ 
 ๓.๒ ความหมายของกฎแต่ละกฎ 
 ๓.๓ น ากฎไปใช้ที่ละกฎ 
 ๓.๔ อธิบายแนวทางปฏิบัติตามกฎอีกครั้งหนึ่ง 
  ๔. แนวทางปฏิบัติการใช้กฎหรือข้อตกลงในห้องเรียนมี ๖ ประการ 
  ๔.๑ การใช้ห้องหมายถึงให้ใช้อย่างมีระเบียบและรักษาความสะดวก 
  ๔.๒ ขณะนักเรียนนั่งท างานที่โต๊ะเรียนและขณะครูสอน 
   ๔.๒.๑ ก าหนดพฤติกรรมของนักเรียนให้ชัดเจน เช่น ตั้งใจฟัง เป็นต้น 
   ๔.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักเรียนเช่นยกมือก่อนตอบ 
 ๔.๓ การออกจากห้องเรียน 
   ๔.๓.๑ ขออนุญาตก่อนออกจากห้องเรียน 
   ๔.๓.๒ ไม่ใช้เวลามากเกินไปเมื่ออยู่นอกห้อง 
   ๔.๓.๓ ไม่ท าเสียงดัง 
 ๔.๔ การกลับเข้าห้องเรียน 
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   ๔.๔.๑ ต้องเดินเข้าห้องเงียบๆ 
   ๔.๔.๒ การเข้าแถวรอรับสิ่งของ 
   ๔.๔.๓ อนุญาตให้คุยเงียบๆก่อนเริ่มบทเรียน 
 ๔.๕ การท างานในกลุ่มย่อยหรือกิจกรรมกลุ่ม 
   ๔.๕.๑ ความพอใจที่จะท างานต้องให้นักเรียนรู้จักงานที่จะท าหน้าที่
รับผิดชอบ 
   ๔.๕.๒. การให้ความร่วมมือในกลุ่มและนอกกลุ่ม 
   ๔.๕.๓ พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังเช่นการยกมือก่อนพูด 
   ๔.๕.๔ กลุ่มการเรียนหมายถึง ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือ
ดังกล่าว ระหว่างสมาชิกกลุ่มต้องอาศัยแรงจูงใจทุกคนต้องท างานแข่งขันกันแต่ผลงานเป็นของกลุ่ม
ร่วมกัน 
 ๔.๖ แนวทางปฏิบัติการใช้กฎหรือข้อตกลงในห้องเรียนทั่วไป 
   ๔.๖.๑ การแจกอุปกรณ์หรือเอกสารการเรียน 
   ๔.๖.๒ การเข้าแถวรอรับสิ่งของ 
   ๔.๖.๓ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เช่นห้องน้ า โรงอาหาร  
  ๕. ก าหนดมาตรการฝ่าฝืนกฎให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเกิดจากความ
ร่วมมือของ นักเรียน 
  ๖. ก าหนดสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแก่นักเรียน ครูต้องการให้นักเรียน
เป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเช่นการพูดเป็นต้น 
  ๗. ต้องเตรียมสิ่งที่พูดและสิ่งที่ท า เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนข้อตกลง 
  ๘. การน าไปใช้การประเมินและการพัฒนาระบบครูต้องตรวจสอบระบบของตนเอง
ในการน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์สะดวกใช้สร้างบรรยากาศที่ดีและมีประสิทธิภาพในการควบคุม
พฤติกรรมที่ใช้ อย่างเหมาะสม  

ส่วนท่ี ๓ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้น/วิชา 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ัน/วิชา หมายถึง การด าเนินการรวบรวม

ข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจ าช้ันหรือประจ าวิชาที่รับผิดชอบ 
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียน/วิชา ที่ใช้ในสถานศึกษา มีดังนี้ 
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๑. เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย) และ แบบ  ปพ. หรือเรียก  
เต็ม ๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทั้งหมด ๙ แบบ
ด้วยกัน คือ 

 ๑.๑ แบบ ปพ.๑ คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน  
 ๑.๒ แบบ ปพ.๒ คือ ใบประกาศนียบัตร 
 ๑.๓ แบบ ปพ.๓ คือ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่ต้องเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัยห้ามท าลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนช่วงช้ันที่ ๓ 
และช่วงช้ันที่ ๔ โรงเรียนจัดท า ๓ ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. อย่างละ ๑ ชุด 
ทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา ๒ ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ. 
ส าหรับช่วงช้ันที่ ๑ – ๒ ท าเพียงชุดเดียวเก็บไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น  กรณีที่กรอกข้อมูลผิด ให้แก้ ไข
ข้อมูลด้วยปากกาสีแดง พร้อมลงลายมือช่ือผู้อนุมัติด้วยปากกาสีด า/น้ าเงิน  ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ลงผลประเมิน คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ลงผลประเมิน คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ช่องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้ลงตัวเลขหน่วยที่จัดให้เรียน และหน่วยที่ได้ เช่น ๑๒.๐/๑๒.๐ 
ข้อสังเกต การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยท าการประเมินสะสมหลาย ๆ ค รั้ง      
แล้วสรุปสุดท้ายของภาค/ปี ซึ่งสามารถบูรณาการกับการประเมินในวิชาอื่น ๆ  ได้ เช่นบูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรืออาจประเมิน ต่างหากโดยสร้างแบบประเมินข้ึนใหม่ 
 ๑.๔ แบบ ปพ.๔ คือ แบบแสดงผลการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาเป็นผู้
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่ก าหนด มี ๓ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (เอกสารประจ าช้ัน) 
 ๑.๕ แบบ ปพ.๕ คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา (เอกสารประจ าช้ัน)  
 ๑.๖ แบบ ปพ.๖ คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล บันทึกและ
รายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ ควรรายงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (เอกสาร
ประจ าช้ัน) 
 ๑.๗ แบบ ปพ.๗ คือ ใบรับรองผลการศึกษา รับรองผลการเรียนกรณีไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ๑.๘ แบบ ปพ.๘ คือ ระเบียนสะสม มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกด้าน เป็นประโยชน์กับ
การแนะแนว ส่งต่อให้ใช้ตลอด ๑๒ ปี มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงให้บันทึกและลงวันที่
ก ากับไว้ด้วย (เอกสารประจ าช้ัน) 
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 ๑.๙ แบบ ปพ.๙ คือ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา ใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบโอน และใช้เพื่อ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (จ าเป็นมากส าหรบันักเรยีนย้ายโรงเรียนเนือ่ง 
จากต้องน าไปเทียบหน่วยกิต) 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษา  พร้อมคู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระดับช้ัน  หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะต้องจัดท าสาระในรายละเอียดตามกรอบของหลักสูตร
แกนกลางและจัดท าหลักสูตรอื่นบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของท้องถ่ินนั้น ๆ เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินให้     
มากที่สุด  
 ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอน จ าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการจัดการศึกษาทั้งกับตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยอาศัย โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของ    
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะต้องประกอบด้วย 
 ๓.๑ หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องก าหนด ช่ือของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ช้ันที่สอน และเวลาที่
ใช้สอน 
 ๓.๒ สาระส าคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
ซึ่งก าหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเช่ือมโยงข้อมูลของสิ่งที่ก าลังจะสอน 
 ๓.๓ มาตรฐานและตัวช้ีวัด คือ คุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับ
ผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดน้ี จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและส่วนที่เพิ่มเติมให้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๔ จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้อง
เกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
 ๓.๕ สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้อง
เรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ 
 ๓.๖ การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันสอน และข้ันสรุป 
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 ๓.๗ สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามที่ก าหนด
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓.๘ การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งควรระบุ
เครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร 
 ๓.๙ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการน าแผน
จัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
 องค์ประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าครูผู้สอนสามารถเข้าใจความเกี่ยวพันของแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับของ
ตัวเองได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งลักษณะของการเขียนแผนการเรียนรู้ที่
ดีน้ัน ควรมีดังนี้ 

1)  มีความละเอียด  ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการออกแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยสามารถตอบค าถามได้ว่าสอนอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร โดยวิธีไหน และ
วัดผลเช่นไร 

๒)  แผนการจัดการเรียนรู้ควรเกิดจากการสร้างสรรค์และคิดค้นข้ึนมาโดยตัวครูผู้สอนเอง
และค านึงความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญควบคู่กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนตามหลักสูตร และที่ส าคัญ
ที่สุด คือแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๓)  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีความเช่ือมโยงและสอดคล้อง 
สัมพันธ์กันซึ่งในการจัดท าแผนการเรยีนรู้ จ าเป็นต้องมีการจัดท าตารางวิเคราะห์หลักสูตรก่อน     เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่เราต้องการวัดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ จากนั้นก็น ามาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดที่ได้ไปก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงน าจุดประสงค์การเรียนรู้ระบุในการ
ประเมินผล 

๔)  มีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยมีการบูรณาการ ความคิด ทักษะกระบวนการ และการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
ด้วยตัวเอง ซึ่งในการเขียนแบบการสอนนั้นต้องแยกเป็นข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป เพื่อให้เห็น
กระบวนการที่ชัดเจน และควรจะต้องออกแบบให้ผู้อื่นสามารถใช้แทนตัวเราได้ 

๕)  มีการเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้วางไว้ 

๖)  มีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควร 
มีการจัดท าเครื่องมือในการวัด และระบุเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 

๗)  มีการบันทึกหลังการสอน โดยระบุผลของการจัดการเรียนรู้  ปัญหาอุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดีในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
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๘)  มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของท้องถ่ินที่ผู้เรียนอาศัย 

๙)  มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 ๔.  คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล และหลักฐานการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน แนวทางการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
ของสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๕.  หลักฐานการสอนซอ่มเสรมิ เป็นหลักฐานที่แสดงการสอนเปน็กรณีพิเศษนอกเหนือไปจาก
การสอนตามปกติ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในตัวนักเรียน หรือสอนเพิ่มเติมเสรมิให้นักเรียนที่เรยีนดี
ได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่ และยังกล่าวถึง การสอนซ่อมเสริมที่ถูกต้องว่าให้จัดสอนเพิ่มเป็น
กรณีพิเศษเมื่อนักเรียนไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสาระวิขาน้ัน 
 ๖.  งานวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการท าวิจัยไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่แยกส่วนออกจากกัน มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่มีรูปแบบการด าเนินงานหรือรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการอาจท า
เป็นวิจัยง่าย ๆ ๔ - ๕ หน้า หรือจะท าเป็นวิจัย ๕ บทก็ได ้
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓.๕  การวิจัยในชั้นเรียน 
 
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๔๖) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียน หมายถึงวิธีการหรือกระบวนการที่
ได้มาซึ่งความรู้หรือค าตอบที่ครูเป็นผู้จัดท าข้ึนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนของตน 

สุวิมล ว่องวานิช (๒๕๔๔) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียนคือการวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในช้ัน
เรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสรมิ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท า
อย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง ให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรยีนได้มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของผู้สอนและผู้เรียน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (๒๕๔๗) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียนหมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ครูได้
แสวงหาวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 

สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ (๒๕๔๔) กล่าวว่าวิจัยในช้ันเรียนเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีน (Classroom Action Research) เป็น
การวิจัยที่ด าเนินการโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนการสอน             มี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่มีวามเหมาะสมกับผู้เรียนและมี
ความสัมพันธ์อย่างเป็นจริงกับปัญหา 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาวิธีการ/
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เช่ือถือได้ภายใต้กระบวนการการ PAOR คือ การวางแผน (Planning) ลงมือปฏิบัติการ 
(Acting) สังเกตผล(Observing) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง/
การศึกษา และการสะท้อนผลที่ได้รับ (Reflecting) กลับไปยังตัวครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรงุ
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูต่อไปได้อย่างทันท่วงที 

สรุปแล้ว การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการวิจัย         
โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน มีการน านวัตกรรม
หรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาดังกล่าวเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

รูปแบบและประเภทของวิจัยในชั้นเรียน 



๓๑๕ 
 

นพเก้า ณ พัทลุง (๒๕๕๐) การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนหรือ CAR สามารถแบ่งตามลักษณะ
ของข้อมูลการวิจัยได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดัง
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึง การวิจัยที่มุ่งวัดและวิเคราะหข้์อมลู
ที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผล แบ่งการวิจัยที่ไม่ใช่ทดลอง และการวิจัยเชิงทดลอง ดังนี้ 

๑. การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง (Non-experimental Research) จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภทคือ 
 ๑.๑ การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว (Ex-post Facto Research) เป็น 

การศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วเพื่อสืบค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์นั้น มีลักษณะการ
วิจัยเชิงทดลอง เพียงแต่ไม่ต้องควบคุมตัวแปรอิสระที่เกิดข้ึน 

 ๑ .๒ การวิจัยเ ชิงหาความสัมพันธ์ (Core-relational Research) เป็นการหา
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร ๒ ตัวข้ึนไป โดยวัดสิ่งที่เกิดข้ึนในปัจจุบันหรือในอดีต 

 ๑.๓ การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
เรื่องหรือลักษณะต่างๆจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เจตคติ       
หรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย 

๒. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หมายถึงการวิจัยที่จัดกระท าโดยการ
สร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะทดลอง และควบคุมตัวแปรต่าง  ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรืออาจเรียกว่า
เป็นการศึกษาตัวแปรหนึ่ง (สาเหตุ) ที่เรียกว่าตัวแปรต้น และอีกตัวแปรหนึ่ง (ผลลัพธ์) ซึ่งเรียกว่าตัว
แปรตาม มีหลายลักษณะ เช่น Pre-experimental Research แบบ One-shot Case , แบบ     One-
group Pre-Post Design หรือการวิจัยแบบ Quasi Experimental Research ซึ่งรูปแบบเหล่านี้
ผู้วิจัยสามารถศึกษารายละเอียดจากต าราวิจัยทางการศึกษาได้ซึ่งมีอยู่ทั่วไป 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เกิดข้ึนจากมุมมองของมนุษย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลใน
ลักษณะของการบรรยาย การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีหลายประกก แต่ที่เหมาะที่จะน ามาใช้ในการวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ได้แก่ การศึกษารายกรณี (Case Study) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาเชิงลึกของหน่วย
หรือกลุ่มเดียว องค์การเดียว โปรแกรมเดียว ซึ่งการศึกษารายกรณีจะมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

๑) ข้ันการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับบุคคล (Collecting of the Necessary Data)    
ซึ่งจะช่วยให้รู้จักนักเรียนที่ ถูกท าการศึกษา ตลอดจนช่วยทราบภาวะความเป็นไปในปัจจุบันของ
นักเรียนนั้นอีกด้วย 
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๒) ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้รวบรวมเอาไว้มาวิเคราะห์หา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และจ าแนกออกเป็นด้าน ๆ เพื่อสะดวกในการตีความหมาย 

๓) ข้ันตรวจวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis) เป็นการน าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้ันที่สองเป็น
พื้นฐานประกอบการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาเป็นพื้นฐานการ
สังเคราะห์ข้อเท็จจริงข้ันต่อไป 

๔) ข้ันสังเคราะห์ข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (Synthesis) คือการศึกษาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัญหาน้ันเพิ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ ฯลฯ แล้วน าข้อเท็จจริงที่คัน
พบมาสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน
เกิดเป็นภาพรวมทางบุคลิกของบุคคลนั้น 

๕) ข้ันให้ความช่วยเหลือ (Treatment) เมื่อผู้ศึกษารายกรณีแน่ใจว่าการตรวจวินิจฉัยปัญหา
ของตนถูกต้องแล้วก็ควรคิดหามาตรการต่างๆที่จะน ามาช่วยเหลือแนะแนวทางนักเรียนในการ
แก้ปัญหา 

๖) ติดตามผล (Follow-up) เพื่อให้ทราบว่าการศึกษากรณีประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ 

ภาพที่ ๑ ช้ันตอนวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ตามแนวคิดของ Zuber-Skerritt 
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กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทั้ง ๔ ข้ันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Zuber-Skerritt , ๑๙๙๒) 
ข้ันที่ ๑ ข้ันวางแผน (Plan) เป็นข้ันแรกโดยการส ารวจปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไข ผู้วิจัยและ 

ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นครูช่วยสอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้บริหารจะร่วมกันวางแผนและท าการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันว่าปัญหาและความต้องการมีอะไรบ้าง และแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ      
มีอย่างไร 

ข้ันที่ ๒ ข้ันปฏิบัติการ (Action) เมื่อท าการส ารวจสภาพปัจจุบันและสภาพต่าง ๆ และพบ
ปัญหา รวมทั้งวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว ในช้ันปฏิบัติอาจมีความยึดหยุ่นได้บ้างซึ่ง
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยอาจต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ประกอบไปด้วย โดยต้อง
ฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน หรืออาจใช้ข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย  

ข้ันที่ ๓ ข้ันการสังเกต (Observe) เป็นข้ันการวางแผนจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กับข้ันการ
ปฏิบัติโดยจะต้องท าการสังเกตอย่างระมัดระวังด้วยความใจกว้าง พร้อมทั้งบันทึกการสังเกตทุกกรณี
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง สิ่งที่ควรสังเกตได้แก่กระบวนการของการปฏิบัติ            
(The action process) ผลของการปฏิบัติ (The effect of action) และสภาพการณ์แวดล้อมรวมทัง้
ข้อจ ากัดของการปฏิบัติ (The circumstances and constraints) ส าหรับเทคนิคในการสังเกตและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่กระท าในข้ันนี้สามารถใช้ได้ในหลายวิธีเช่น การจดบันทึกสะสม (Anecdotal 
Recor) การใช้บันทึกสนาม (Field Note) การบันทึกหรือบรรยายถึงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม (Ecological Behavioral) การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การบันอนุทิน
หรือบันทึกหมายเหตุรายวัน (Diaries) การบันทึกในกระดาษแข็งเป็นรายเรื่อง ( item Sampling 
Cards) การใช้ ข้อมูลจากแฟ้มรายการ (Portfolio) การใช้แบบสอบถาม  (Questionnaires)            
การสัมภาษณ์ ( Interview) การใช้สังคมมิติ (Socio - metric Methods) การใช้แบบตรวจสอบ
ปฏิสัมพันธ์ และแบบส ารวจรายการ ( Interaction Schedules and Checklists) การใช้เครื่อง
บันทึกเสียง (Tape Recording) การใช้วีดิทัศน์ (Video Recording) การใช้แบบทดสอบ (Test) 
เหล่าน้ีเป็นต้น 

ข้ันที่ ๔ ช้ันสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) เป็นช้ันการตรวจสอบการปฏิบัติการ หรือสะท้อน
ผลการปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องน าผลที่ได้จากการสังเกตมาตรวจสอบในแง่มุมต่าง  ๆ
โดยการอภิปรายเพื่อประเมินโดยกลุม่ผูม้ีสว่นร่วมในการวิจยั เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
วางแผนการปฏิบัติการต่อไป 

ความแตกต่างของการวิจัยในชั้นเรียนกับการวิจัยท่ัวไป 
การวิจัยเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัย 
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ประเภทใดก็ตามจะมีข้ันตอนส าคัญ ๆ ไม่แตกต่างกัน คือ 

๑. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
๒. การแสวงหาสู่ทางแก้ปัญหา 
๓. การใช้วิธีการต่าง ๆ แก้ปัญหา 
๔. การบันทึกและการปฏิบัติการแก้ปัญหา 
๕. การสรุปและน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
ส าหรับการวิจัยในช้ันเรียนมีขั้นตอนการด าเนินงานเช่นเดียวกับการวิจัยทั่วไป แต่ต่างกันที่          

การวิจัยช้ันเรียนมีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสดุ มิใช่ 
การมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเอง (ซึ่งหากครูสามารถท าได้
ถึงข้ันน้ี นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา) ดังนั้นการวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นการท าวิจัยไป
พร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอนไม่แยกส่วนออกจากกัน นอกจากนั้นการวิจัยช้ันเรียนไม่มีรูปแบบ
การด าเนินงานหรือรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการมากนัก อาจจะเป็นวิจัยง่าย  ๆ           
๔-๕ หน้าหรือ จะท าเป็นงานวิจัย ๕ บท ก็ได้เช่นกัน  

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนที่จะน าเสนอ  

๑. เลือกปัญหาการวิจัย : ปัญหาที่น ามาใช้ในการวิจัยพิจารณาได้จาก 
๑.๑ ปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียนอาจจะเป็นปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนรู้ซึ่งครู

สามารถค้นหาปัญหาเหล่านี้จากบันทึกท้ายแผนการสอน บันทึกผลการเรียน พอร์ตโฟลิโอ
การสังเกต การคุยกับเพื่อนครู  
     ๑.๒ ปัญหาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอน อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสื่อการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม กระบวนการสอนของครู หรือการวัดประเมินผล เป็นต้น 
     ๑.๓ ปัญหาจากความต้องการของครูที่พัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีย่ิงข้ึน 

     ในข้ันนี้ท่านอาจจะพบปัญหาหลายปัญหาซึ่งในการเลือกปัญหามาท าวิจัยนั้นควรเป็น
ปัญหาที่มีความส าคัญส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตามมา เป็นปัญหาที่วิธีการเดิมๆ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือครูสามารถด าเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง 

๒. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ปัญหาที่เลือกว่าจะน ามาท าวิจัย ครูจะต้องศึกษาสภาพให้ละเอียดลงไปอีกว่ามีสภาพปัญหา 

อย่างไรบ้าง ปัญหาเกิดข้ึนกับเด็กทั้งช้ัน หรือเด็กส่วนใหญ่หรือเด็กบางคน  
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 ตัวอย่าง ครูคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนช้ัน ม.๒/๔ จ านวน ๓๐ คน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย
ในเรื่องการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ ๑๒.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน จากการวิเคราะห์
สภาพปัญหาเป็น ดังนี้ 

ลักษณะปัญหา จ านวนนักเรียน (๓๐ คน) 
มีปัญหาเล็กน้อยในบางครั้ง ๑๕ 
วิเคราะห์โจทย์ไม่ถูกต้อง ๘ 
คิดค านวณไม่ถูกต้อง ๕ 
วิเคราะห์โจทย์และค านวณไม่ถูกต้อง ๒ 

๓. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
ในการวิเคราะห์ควรพิจารณาให้รอบด้านเพื่อทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เช่น สาเหตุ

อาจมา จากตัวนักเรียนเอง ผู้สอน เพื่อน ผู้ปกครอง สภาพครอบครัว เป็นต้น วิธีการที่จะค้นหาสาเหตุ 
คือ ใช้การสังเกต พูดคุยกับนักเรียน ดูจากผลงานของนักเรียน ใช้การทดสอบ การสอบถามพูดคุยกับ
เพื่อนครู ผู้ปกครอง ฯลฯ  

จากตัวอย่างในข้อ ๒ เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่าสาเหตุอาจมาจากนักเรียนอ่านภาษาไทย 
เชิงวิเคราะห์ไม่คล่อง นักเรียนได้รับการฝึกฝนไม่เพียงพอหรือการสอนของครูท าให้นักเรียนไม่สนใจการ
เรียนรู้ เป็นต้น  

๔. หาแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
จากสภาพปัญหาครูจะทราบว่าการท าวิจัยมีเป้าหมายอะไร กล่าวคือ ถ้าเป็นการวิจัยเพื่อมุ่ง 

พัฒนาการเรียนรู้ ถ้าวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของนักเรียนบางคน หรือบางกลุ่มจัดเป็นการวิจัยแก้ปัญหา   
จากตัวอย่างในข้อ ๒ อาจจะท าวิจัยในช้ันเรียนได้ ๒ เรื่อง คือ วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของช้ันเรียน 
เนื่องจากมี ผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยต่ า หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน ๒ คน ที่มีปัญหาการเรียนรู้
ค่อนข้างมาก ซึ่งวิธีการที่ใช้ ในแต่ละเป้าหมายอาจจะแตกต่างกัน ในการหาแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอน สามารถใช้การสังเกตแล้วเช่ือมโยงกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา เช่น สังเกตว่าเวลาที่นักเรียนไปเรียนนอก ห้องเรียนแล้วมีความสุข ครูอาจจะใช้วิธีเรียน
คณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้แก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจจะหาแนวทางจาก
การศึกษางานวิจัยของผู้อื่นแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน  

๕. ก าหนดชื่อเรื่องวิจัย ค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อเป็นการก าหนดเข็มทิศน าทางในการด าเนินการวิจัย จึงต้องก าหนดช่ือเรื่องวิจัยค าถาม

การวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีหลักการ ดังนี้ 
ชื่อเรื่องวิจัย ระบุให้ชัดถึงเรื่องที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีที่จะน ามาใช้ 

แก้ปัญหาหรือพัฒนา เช่น  
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- ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๒/๔ 

-  การแก้ปัญหาพื้นฐานความรู้ด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะการค านวณของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔    

ค าถามวิจัย ก าหนดค าถามน าทางเพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการ ค าถามวิจัยก าหนดได้มากกว่า ๑ ข้อ เช่น  

- การเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะการค านวณอย่างเป็น
ระบบ ท าได้อย่างไร  

- นักเรียนมีปฏิกิริยาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานอย่างเป็นระบบนอก
เวลา เรียนอย่างไร  

- การเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด และ 
อย่างไร   

วัตถุประสงค์การวิจัย ก าหนดให้สอดคล้องกับช่ือเรื่องวิจัยว่าต้องการท าวิจัยเพื่ออะไร เช่น  
- เพื่อพัฒนากระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะ

การ ค านวณอย่างเป็นระบบ  
- เพื่อแก้ปัญหานักเรยีนจ านวน ๒ คน ที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่านภาษาไทย

และ ทักษะการค านวณโดยใช้กระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ  
- เพื่อศึกษาผลการแก้ปัญหานักเรียนจ านวน ๒ คน ที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการ

อ่าน ภาษาไทยและทักษะการค านวณโดยใช้กระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

๖. วางแผนการด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
ในการวางแผนจะต้องเขียนให้สามารถมองเห็นภาพของการด าเนินงานอย่างชัดเจน          ซึ่ง

อาจจะระบุประเด็นต่อไปนี้  
- เครื่องมือในการวิจัย โดยระบุทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ 

เช่น แผนการสอน แผนการแก้ปัญหาโดยการสอน ซ่อมเสริม เป็นต้น และเครื่องมือ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เป็นต้น 
ส าหรับการท าวิจัยในช้ันเรียนไม่จ าเป็นต้องหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

-  การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าจะใช้เครื่องมือใดเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใด                  
และเก็บอย่างไร 
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๗. ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  
ในข้ันที่ ๑-๖ เป็นโครงร่างของการวิจัย จากนั้นด าเนินการตามแผน และเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยในช้ันเรียนส่วน
ใหญ่ใช้การหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับค่า t-test ใช้กับการ
ท าวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วอ้างอิงไปถึงประชากร ดังนั้นการวิจัยในช้ันเรียนซึ่งเป็นการกระท ากับ
ประชากรอยู่แล้วจึงไม่ควรน า t-test มาใช้  

๘. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
การสรุปผลการวิจัยจะต้องสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ อาจจะในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรือเขียนบรรยาย ส่วนการอภิปรายผลเป็นการกล่าวว่า
ผลจากการวิจัย เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้อื่นท าไว้หรือไม่ 
หรือผู้วิจัยมีแนวคิดอะไร เพิ่มเติมจากการท าวิจัยในครั้งนี้บ้าง   

การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
การเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียนไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการเหมือนการวิจัยทั่วไป ดังนั้น

อาจจะเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น หรือจะใช้รูปแบบที่เปน็ทางการตามความคุ้นเคยก็ได้
เช่นกัน  

จะเห็นได้ว่าการวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการที่ด าเนินงานไปพร้อม ๆ กับการจัดการเรียน
การสอนมีขั้นตอนส าคัญ ๆ เหมือนกับการวิจัยทั่วไป แต่ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการ และการวิเคราะห์
ข้อมูลมาใช้เพียง สถิติที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ทราบอย่างนี้แล้วคุณครูคงไม่ต้องวิตกกังวลกับการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนอีกต่อไป 
ตัวอย่างท่ี ๑ 
 การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ ผู้ เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โดย นางจันฑิตา  กุศลวัฒนะ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง
อุทัยธานี ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองอุทัยธานี ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้วิจัย : นางจันฑิตา  กุศลวัฒนะ เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจยั
ในช้ันเรียนหลายครั้ง และตัดสินใจท าวิจัยในช้ันเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เช่ียวชาญ ด้านการวิจัยในช้ันเรียนหลายท่าน 

 วิธีการคิดและขั้นตอนการท าวิจัย ด าเนินการดังน้ี  
๑. ปัญหาในการวิจัย  
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ในการวัดผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ ๑ ผู้สอนพบว่า ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ ๖ /๑ ขาด ทักษะในการอ่านจับใจความในวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถเล่าเรื่องราวหรือ
ปะติดปะต่อเรื่องราวที่อ่านได้ ถูกต้อง   

๒. สาเหตุของปัญหา 
ผู้สอนหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้เรียนยังขาดแบบฝึกทักษะในการอ่านจับใจความวิชา

ภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน  
๓. การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา 
ผู้สอนศึกษาแนวคิดและหลักการสอนอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษจาก Internet  สรุป

เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความและการฝึกอ่านจับใจความ ดังนี้  
    ๓.๑  แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความต้องใช้ค าศัพท์ที่ผู้เรียนคุ้นเคย  
    ๓.๒  การฝึกฝนการอ่านต้องเริ่มต้นต้ังแต่เด็กและควรฝึกทุกวัน 
   ๓.๓  ควรมีภาพประกอบในแบบฝึกหัดที่ให้อ่าน  
   ๓.๔  ควรให้ผู้เรียนอ่านเรื่องที่มีความสนุกสนาน  

๔. การพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ สอนได้สร้างแบบฝึกการอ่ านจับใจความโดยดัดแปลงจากหนังสือ Preparatory 

Comprehension for Primary One  Book ๔ ของ Casco Publications Pte Ltd. ซึ่ งมีทั้งหมด 
๖๓ เรื่อง ผู้สอนเลือกมา ๒๐ เรื่อง โดย พิจารณาจากแนวทางในการสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความ
และ      การฝึกอ่านจับใจความข้างต้น แล้วน ามาสร้าง เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความ และพิสูจน์
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยขอความร่วมมือจากครูที่สอนวิชา ภาษาอังกฤษ  ศึกษานิเทศก์อ าเภอ
และศึกษานิเทศก์จังหวัด ให้ช่วยอ่านเนื้อหาและตรวจสอบความเหมาะสมกับ ปัญหาของกลุ่มผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วผู้สอนน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเหล่านั้นมาปรับปรุงแบบฝึก  

๕. การน านวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
ผู้สอนน าแบบฝึกที่สร้างข้ึนมาใช้ฝึกผู้เรียนทุกคนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ในภาคเรียนที่ ๒ 

เพราะ ต้องการให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน  
๖. ผลการใช้นวัตกรรม  
    ผู้สอนได้ศึกษาผลการใช้นวัตกรรม ๔  ด้าน คือ   
   ๖.๑ คะแนนการสอบย่อยของผู้ เรียนขณะท าแบบฝึกหัด พบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการอ่านจับใจความดี  
   ๖.๒ คะแนนผลการอ่านจับใจความของผู้เรียนหลังการเรียน พบว่า ความสามารถในการ

อ่านจับ ใจความของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี  
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   ๖.๓ การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการอ่านจับใจความ พบว่า ผู้เรียน
ส่วน ใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยเฉพาะในการที่สามารถตั้งช่ือเรื่องที่อ่านได้เอง การมี
ภาพประกอบที่สอดคล้อง กับเนื้อเรื่อง เนื้อหาสนุกสนานเหมาะกับวัยเด็ก 

   ๖.๔ การสังเกตความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อการท ากิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
พบว่า ในระยะแรกผู้เรียนสนใจร่วมท ากิจกรรม แต่ตอนหลังเมื่อแบบฝึกยากข้ึน ผู้เรียนเริ่มลดความ
สนใจในบทเรียนแต่ยัง ร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดข้ึน  
การจัดท ารายงานการวิจัย  

ผู้สอนได้จัดท ารายงานการแก้ปัญหาการสอนอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

๑. ชื่อเรื่อง :  รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจบั
ใจความของ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  

 
๒. เน้ือหาท่ีเขียนในรายงานการวิจัย : ผู้เขียนน าเสนอเป็นหัวข้อตามล าดับ ดังนี้  

๒.๑ การสะท้อนความคิดก่อนปฏิบัติการ 
๒.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า  
๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติการ  
๒.๔ การปฏิบัติการศึกษาทดลอง  
๒.๕ การน าเสนอผลการทดลอง  
๒.๖ สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
๒.๗ อ้างอิง  
๒.๘ ภาคผนวก  

        ๒.๙ แบบฝึกการอ่านจับใจความ ๒๐ ชุด 
๓. บทวิเคราะห์ของผู้เขียน :  

จุดเด่นของงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ที่ความพยายามของครู ที่จะน านวัตกรรมที่มีหลักการในการสร้างมา
รองรับ มีการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบฝึกอย่างกว้างขวางและทันสมัยใช้ในการพัฒนางาน 
งานวิจัยเรื่องนี้เป็น ตัวอย่างที่ดีในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมโดยมีแนวคิดที่เหมาะสมมารองรับ 
 
ตัวอย่างท่ี ๒ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
ของนางอุไร  เที่ยงอยู่ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านวังทับยา 
ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเมืองพิจิตร ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร 



๓๒๔ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้วิจัย : นางอุไร  วังทับยา เป็นผู้ที่สนใจในการคิดค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสม
เพื่อที่จะน ามาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน  และเป็นครูคนแรกที่ประกาศเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยในช้ันเรียนของตนเอง ใน วารสาร “สานปฏิรูป” ซึ่งท าให้ผู้เขียนสนใจและได้รับรายงานฉบับนี้ 
นางอุไร  วังทับยา เขียนว่า “ดิฉันได้จัดท า รายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการคิดของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ ข้ึน (โดย ไม่ยึดรูปแบบการวิจัย)” ปัจจุบันรายงาน
การวิจัยในช้ันเรียนเล่มนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์ วงศ์    

วิธีการคิดและขั้นตอนการท าวิจัย ด าเนินการดังนี้  
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ ๕ ผู้สอน ค้นพบว่าผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเรียนส าเร็จรูปที่ซื้อจาก
ส านักพิมพ์ เพราะเวลาที่ ครูเข้าห้องสอนผู้เรียนจะเปิดหนังสือเรียนทันที และมีความกล้าแสดงออก
น้อยมาก ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความ มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด เวลาครูถามจะพูด
ตะกุกตะกัก ขาดความต่อเนื่อง เวลาที่ครูสอนโดย ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนไม่กล้าลงมือท า          
ไม่สามารถคิดตัดสินใจเองได้ ครูต้องบอกให้ท าตามทีละข้ัน ไม่คุ้นเคย กับการท างานกลุ่ม  

๒. สาเหตุของปัญหา 
ผู้สอนหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในการคิด และขาดทักษะในการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
๓. การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ผู้สอนศึกษาหลักการและแนวคิดจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง คือ   
 ๓.๑ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓)  
 ๓.๒  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๓.๓ แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ ๘  ( พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ของส านักงาน

คณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ  
 ๓.๔ แนวคิดเรื่องการสอนให้เด็กคิด  
หลังจากศึกษาเอกสารแลว้ ผู้สอนได้สรุปเป็นความคิดของตนเองว่าต้องการพัฒนาการคิดของ

ผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดแบบ ต่าง ๆ โดยเริ่มน าสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กมาเป็นเนื้อหาในการสอนที่เช่ือมโยงไปสู่
การคิด  

๔. การพัฒนานวัตกรรมและผลการใช้นวัตกรรม  
  ผู้สอนได้สร้างนวัตกรรม แบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน โดยด าเนินการดังนี้  



๓๒๕ 
 

๔.๑ การวางแผนด าเนินงาน ( Planning )  
 ๑) เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรแกนน าเพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูปการ

เรียนรู้ของส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร  
 ๒) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ และบันทึกผล               

การสังเกต  
๔.๒ การปฏิบัติการในช้ันเรียน (Action) 
 ท าแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านโดยออกแบบเป็นแผ่นกระดาษเปล่าและให้

ผู้เรียนร่วม สร้างแบบฝึกกับครู โดยครูตั้งค าถามในเรื่องที่ผู้เรียนอยากรู้ แล้วให้ผู้เรียนน ากลับไปฝึกคิด
ที่บ้านร่วมกับบุคคลในครอบครัวทุกวันตลอดปีการศึกษา ๒๕๔๓ 

๔.๓ การสังเกตประเมินผล (Observation)  
 ๑) ในท้ายช่ัวโมงการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครูซักถามให้ผู้เรียน

สะท้อน ความคิดจากค าถามที่น ากลับไปคิดที่บ้านร่วมกัน  ครูสังเกตการร่วมอภิปราย และจด พบว่า 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะรับแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านไปปฏิบัติ  

 ๒) การฝึกคิดในช่วงแรกผู้เรียนยังขาดทักษะในการคิด การเขียน จะตอบค าถามไม่
ตรงประเด็น ผู้สอนน าประเด็นนี้มาร่วมคิดวิเคราะห์กับผู้เรียนในห้อง และเสนอแนะการ ปรับปรุง
แก้ไขให้ผู้เรียน ในช่วงหลังกระบวนการคิดของผู้เรียนดีข้ึน มีการพัฒนาการ เขียนหนังสือ การตอบ
ค าถามที่ตรงประเด็นมากขึ้น  

 ๓) สิ่งที่ผู้สอนสังเกตพบจากพฤติกรรมการสนใจแบบฝึก คือ ผู้เรียนหลายคนชอบ
วาดภาพระบายสี ลงในแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน  

๔.๔  การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)  
 ๑) มอบหมายให้ผู้เรยีนรวบรวมความคิดที่กลุม่เพือ่นแสดงความคิดเห็นรว่มกันจดัท า

เป็นรายงาน   
 ๒) สิ้นปีน าผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงให้ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อนผู้เรียน คณะครู          

ในโรงเรียน และผู้ที่สนใจเข้าชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

๕. การจัดท ารายงานการวิจัย  
ผู้สอนได้จัดท ารายงานการพัฒนาการคิดของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้ 
๕.๑ ช่ือเรื่อง :  รายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดของ

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕  
๕.๒ เนื้อหาที่เขียนในรายงานการวิจัย : ผู้เขียนน าเสนอเป็นหัวข้อตามล าดับ ดังนี้  
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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
๒. การวางแผนการด าเนินงาน 
๓. การปฏิบัติการในช้ันเรียน  
๔. การสังเกตประเมินผล  
๕. การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน  
๖. สารบัญตาราง  
๗. ภาคผนวก  
๘. แบบฝึกคิดฝึกเขียนฝึกเรียนที่บ้านและแบบประเมินต่าง ๆ  
๙. รายงานผลการจัดนิทรรศการของผู้เรียน  

๕.๓ บทวิเคราะห์ของผู้เขียน   
งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาการไม่กล้าคิดหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของ

ผู้เรียน จึงได้ จัดท าแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านข้ึน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พยายามให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน การท าการบ้านกับผู้ เรียน และพยายามท าวิจัยเรื่ องนี้โดยน า
กระบวนการ P A O R ที่มีนักวิชาการหลายท่าน เสนอแนะให้เป็นกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ 
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นพเก้า ณ พัทลุง. (๒๕๕๐). เทคนิคการวิจัยในช้ันเรียน, สงขลา : เทมการพิมพ์สงขลา 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (๒๕๔๗). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน, กรุงเทพฯ : 

คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร. 

รัตนา ศรีเหรัญ. (๒๕๕๔). การวิจัยในช้ันเรียน. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://xn--๘๒ce๘bba๔cdh

๔a๕hd๔av๖mqb๑g.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๕/blog-post.html  
(๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (๒๕๔๖). การวิจัยในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สุวิริยสาส์น 
สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์. (๒๕๔๐). ตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียน ประสบการณ์ครูต้นแบบ. กรุงเทพฯ : 
 ส านักพิมพ์ธารอักษร. 
สุวิมล ว่องวานิช. (๒๕๔๔). การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์อักษรไทย. 
Zuber-Skerritt, O. (๑ ๙ ๙ ๒ ). Action Research in Higher Education. Kogan Page 
 Limited. 
 

http://วิจัยในชั้นเรียน.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://วิจัยในชั้นเรียน.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://วิจัยในชั้นเรียน.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://วิจัยในชั้นเรียน.blogspot.com/2012/05/blog-post.html


๓๒๗ 
 

เรื่อง   eng๒๔ 
eng๒๔ คืออะไร 
 eng๒๔  เป ็นส ่วนหนึ ่งของโครงการวิจ ัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ       
โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การรับชม 
 eng๒๔ เน้นน าเสนอในรูปแบบของ edutainment (education + entertainment) 
เพื่อให้  ทุกคน เด็กวัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง ชมรายการได้อย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ที่ถูกต้ อง
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ eng๒๔ 
 สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  
eng๒๔ เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษและครีเอทีฟ ไดเร็ก
เตอร์รายการโทรทัศน์ ที่มาร่วมมือกันเพื่อท าให้ eng๒๔ เป็นสื่อภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดส าหรับครู           
และนักเรียนไทย     
eng๒๔ ท าเพ่ือใคร 
เพื่อให้ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้มีสื่อการเรียนการสอน   
ที่ดี    และใช้ได้จริง     
นอกจากสื่อวิดีโอแล้ว มีแผนการสอนหรือแบบฝึกหัดไหม 
 eng๒๔ มีไฟล์เอกสารที ่ประกอบด้วยแผนการสอน ค าแนะน าในการใช้ แบบฝึกหัด     
รวมค าศัพท์และประโยคในรายการ โดยแต่ละรายการมีไฟล์เนื้อหาเฉพาะแสดงประกอบกันไว้ ซึ่ง
ทั้งหมด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการน าไปใช้   
eng๒๔ มีรายการอะไรบ้าง 
 รายการใน eng๒๔ มีให้เลือกชม ๓ หมวดหลักคือ 
๑. eng hour 

 วิดีโอสอน Phonics ส าหรับชั้น ป.๑ และ ป.๒ โดยครูต่างชาติ ความยาว ๔๐ นาที 
เหมาะส าหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูสามารถ
ใช้วิดีโอนี ้เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู ้ไปกับครูและนักเรียนต้นทาง เนื ้อหาตรงตามหลักสูตร
แกนกลางฯ  ว ิด ีโ อช ุดนี ้ส อนโดย  Mr.Brian Wadman อาจารย ์ประจ  าคณะศ ิลปศาสตร  ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์ เดชา อาจารย์ประจ า สถาบันวิจัยภาษาและเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  



๓๒๘ 
 
๒. eng for occupations 
  วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย โดยเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง เน้นถึงค าศัพท์ ประโยคและวัฒนธรรมที ่ใช้ในชีวิตจริง      
เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้ 

  ๒.๑ The Workshop 

 เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ของนักเรียนคนหนึ่งที่ได้ไปฝึกงานกับมืออาชีพซึ่งมี
ความก้าวหน้าในชีวิตการงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกิจกรรมอันท้าทาย เพื่อฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในอาชีพนั้นๆ 

 ๒.๒ Speak Up 

 เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการท างานจากคนที่โดด เด่นและก้าวหน้าเพราะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษในรายการนี้มีรูป แบบชัดเจน ใช้ประโยคซ้ า นักเรียนเรียนรู้และ
ฝึกฝนได้ง่าย น าเสนอรายการโดย นาวิน ตาร์ (ดร.นาวิน เยาวพลกุล) และ ยิปโซ (อริย์กันตา มหา
พฤกษ์พงศ์)eng๒๔ มีไฟล์เอกสารที่ประกอบด้วยแผนการสอน ค าแนะน าในการใช้ แบบฝึกหัด
รวมค าศัพท์   และประโยคในรายการ โดยแต่ละรายการมีไฟล์เนื้อหาเฉพาะแสดงประกอบกันไว้ 
ซึ่งทั้งหมดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการน าไปใช้  
๓. eng for daily life 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เหมาะส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
แบ่งออกเป็น ๒ รายการ ดังนี้ 
๓.๑ CAT English 
 การรวมตัวพิเศษของ ๓ พิธีกรผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ Christopher Wright, 
Adam Bradshaw และ Tae เต้-สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นที่มาของช่ือรายการ CAT โดยให้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่สนุก ตลก และได้ความรู้ ใหม่ๆ     

๓.๒ Happy English 

 เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในความหมายดีๆ ช่วยเพิ่มความสุขในการเรียนจากครูสมศรี      
ธรรมสารโสภณ รายการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

 
 
 

http://www.dlf.ac.th/
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๓๒๙ 
 

เอกสารอ้างอิง 
สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  
 (๒๕๖๐).   
Eng ๒๔, สืบค้นเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  เข้าถึงได้จาก http://eng๒๔.ac.th/ . 
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๓๓๐ 
 

รายวิชาท่ี ๓.๗   การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และ Thailand ๔.๐ 
 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  สังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกจิ สังคม การเมอืงการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต Whitehead (1931) อธิบาย  
ว่าในอดีตช่วงอายุของคนคนหนึ่งอาจมเีรือ่งราวการเปลี่ยนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจากในปัจจุบัน      
ที่ในช่วงอายุคนคนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคมเกิดข้ึนมากมาย วิถีชีวิตและการท างานในศตวรรษ    
ที่  ๒๑ มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรบั และให้ความส าคัญกับข้อมูลความรู้     
และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้    
จึงไมส่ามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแกป้ัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการสง่เสรมิทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้คน นั่นเอง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย 
๑. ทักษะพื้นฐานในการรูห้นังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ การเงิน สงัคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 

๒. ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์      
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแกป้ัญหาได้อย่างดี เป็นต้น 

๓. ทักษะการท างาน ได้แก่ สามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะในการท างาน                  
การติดต่อสือ่สาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรบัตัว
ได้ดี ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันท างานหนกั สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นต้น 

๔. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสาร
สนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้
เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามรถน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ทั้งตอ่ตนเองและผู้อื่น เป็นต้น 

๕. ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้ น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจใน
ตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผูผ้ลิต มุง่ความเป็นเลิศ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย ค านึงถึงสังคม คิดถึงภาพรวมโลก 



๓๓๑ 
 
มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปัน
ประสบการณ์ เป็นต้น 
  การจัดศึกษาและการเรียนรู้ควรมเีป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปญัญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิตอย่างสมดลุ มีทักษะจ าเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจใหม้ีชีวิตอยู่
อย่างมีความหมาย การเรียนรูเ้พื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
การเรียนรูเ้พื่อปลกูฝงัจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรูเ้พื่อการน าไปปฏิบัติ มุง่สร้าง
การท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งนี้ หลกัสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรจัดใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจ าเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ทีเ่กิดจากความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างแทจ้รงิและลงมือปฏิบัติเพือ่ให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง 
ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทีม่ีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อ
การเรียนรูอ้ย่างมเีป้าหมาย การเช่ือมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กบัชุมชนและสังคมโดยรวม 
จัดการเรียนรู้ผ่านบรบิทความเป็นจริง และการสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ 
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในบริบทห้องเรียน 

              - หลักสูตรและการเรียนการสอนทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูผูส้อนควรให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทกัษะที่ระบุข้างต้น เปดิโอกาสให้ผูเ้รียนได้ประยุกต์ความรู้และ
ทักษะในรายวิชาต่างๆทีห่ลากหลาย โดยควรเน้นทีก่ารจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/สมรรถนะ 
(competency-based approach) น าวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการบรูณาการเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดข้ันสูง และการใช้ปัญหาเป็น
ฐานการเรียนรูท้ี่ส าคัญ (inquiry- and problem-based approaches) กระตุ้นและสร้างการมสี่วน
ร่วมกับชุมชนโดยการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรการเรยีนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

    - การประเมินผลการจัดการเรียนรูท้ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สง่เสรมิและสนับสนุน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างสมดุลและเหมาะสม อาทิ การใช้แบบทดสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในห้องเรียน อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับการให้การสะทอ้นกลบั (Feedback) หรือผลการ



๓๓๒ 
 
ประเมินความสามารถของผู้เรียนทีเ่ป็นประโยชน์ทุกครัง้ที่มกีารประเมินผลการเรียนรู้ การน า
เทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูส้อดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ นอกจากนี้ ควรใหผู้้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้ม
ผลงาน (Portfolio) เพือ่ยกระดับการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

              - บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผูส้อนต้องสร้างการเรียนรูท้ี่
เน้นการลงมือปฏิบัตจิรงิใหผู้้เรียนได้เรียนรูส้ภาพการณ์ทีเ่กดิข้ึนจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วย
โครงงานเป็นฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นต้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนครเูพื่อบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในบรบิท
ห้องเรียน น าเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์การเรียนรูเ้ข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้รียน การออกแบบการ
จัดเรียนการสอนใหม้ีความหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุม่และแบบทีม 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรูท้ี่หลากหลายทัง้ใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ และจัดให้มีการเช่ือมต่อการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนรู้ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น 

          จะเห็นได้ว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ต้องให้ความส าคัญ
กับทั้งระบบ โดยการบรูณาการประเด็นดังกล่าวในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการ
พัฒนาครผูู้สอน เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ทีจ่ าเป็นและการพัฒนาผู้เรียนที่มปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลทีพ่ึงประสงค์ ในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การให้ความส าคัญกบั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทัง้ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัยเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างด ี

          การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม อาทิ ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องปรบัหลักคิดและหลกัปฏิบัติในการพฒันาคุณภาพบุตร
หลาน ผูเ้รียน บุคคลากร และประชาชนให้เป็นผู้ทีม่ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างานที่ประสบความส าเรจ็และมีความสุข โดยมุ่งที่การสง่เสรมิการเรียนรูเ้พื่อรู้ 
(Learning to Know) เน้นองค์ความรู้ การเรียนรู้เพือ่ปฏิบัตจิริง (Learning to Do) เน้นการพฒันา
ทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพตนเอง การเรียนรูเ้พือ่ชีวิต (Learning to Be) เป็นการพัฒนา
ทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และการปรบัตัวอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ทีจ่ะอยูร่่วมกัน 
(Learning to Live Together) เน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งพากันและกัน การ
เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง (Learning to Change) พัฒนาศักยภาพทางความคิด การตัดสินใจ และการ



๓๓๓ 
 
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรูเ้พื่อความยั่งยืน (Learning for Sustainable) สามารถประยกุต์ใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

 

นักเรียนยุคใหม่…กบัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
3R 8C 

3R คือทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ได้แก่ 
๑. Reading คือ สามารถอ่านออก 
๒. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได ้
๓. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการค านวณ 

8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จ าเป็นเช่นกัน ซึ่งทกุทักษะสามารถน าไปปรบัใช้ในการเรียนรู้ได้ทกุวิชา ได้แก่ 
๑. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
๒. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
๓. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
๔. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

https://www.facebook.com/hashtag/3r?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTBge3FerneVd-Pj9CDLYsioA8PWGNc4xVW_23nkas6ZJyqCsPUvWt5uFmWopNyC9iFoseNpqSuAIBaJLRDOU_vcFuIzCGDFdsuW41SOiHW3ZYbQ5STiAhYxcsVhvK7DN2lwPIfzOIuLJVFeqNH1neOfFvzYYt4pf-NrediE2JuTe1TZcuvQIN2lEc1o5JmagHZoK_jdXUV1Dx3Yzpc8Wz94eQ9q9DIKsyDkKwwwwa38_XlhYLQhsuxF7YFYqQpYswQIkljtaDH7OPJ5uKa2UDN3GO8_OwZK7skvG87ZO0znTE2MnTbCumGVZsfHaK4Ps7wxLo1W_fIG6BU7cmPosb-XTgGKc0BjGtFRvIK-qYTtnswQpgfQri32eMxmILwYX_eWXEnKicqiIzhVZYCgsj17Lvyx8Q6iiG_M1fz19ddrF9-vzyba_TNM2JtxQw0V1eMIgaOuTxjQWNexl8PK-pFva5-pEdo7f-gynizuD2Pc3jezfUvA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/3r?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTBge3FerneVd-Pj9CDLYsioA8PWGNc4xVW_23nkas6ZJyqCsPUvWt5uFmWopNyC9iFoseNpqSuAIBaJLRDOU_vcFuIzCGDFdsuW41SOiHW3ZYbQ5STiAhYxcsVhvK7DN2lwPIfzOIuLJVFeqNH1neOfFvzYYt4pf-NrediE2JuTe1TZcuvQIN2lEc1o5JmagHZoK_jdXUV1Dx3Yzpc8Wz94eQ9q9DIKsyDkKwwwwa38_XlhYLQhsuxF7YFYqQpYswQIkljtaDH7OPJ5uKa2UDN3GO8_OwZK7skvG87ZO0znTE2MnTbCumGVZsfHaK4Ps7wxLo1W_fIG6BU7cmPosb-XTgGKc0BjGtFRvIK-qYTtnswQpgfQri32eMxmILwYX_eWXEnKicqiIzhVZYCgsj17Lvyx8Q6iiG_M1fz19ddrF9-vzyba_TNM2JtxQw0V1eMIgaOuTxjQWNexl8PK-pFva5-pEdo7f-gynizuD2Pc3jezfUvA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/8c?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTBge3FerneVd-Pj9CDLYsioA8PWGNc4xVW_23nkas6ZJyqCsPUvWt5uFmWopNyC9iFoseNpqSuAIBaJLRDOU_vcFuIzCGDFdsuW41SOiHW3ZYbQ5STiAhYxcsVhvK7DN2lwPIfzOIuLJVFeqNH1neOfFvzYYt4pf-NrediE2JuTe1TZcuvQIN2lEc1o5JmagHZoK_jdXUV1Dx3Yzpc8Wz94eQ9q9DIKsyDkKwwwwa38_XlhYLQhsuxF7YFYqQpYswQIkljtaDH7OPJ5uKa2UDN3GO8_OwZK7skvG87ZO0znTE2MnTbCumGVZsfHaK4Ps7wxLo1W_fIG6BU7cmPosb-XTgGKc0BjGtFRvIK-qYTtnswQpgfQri32eMxmILwYX_eWXEnKicqiIzhVZYCgsj17Lvyx8Q6iiG_M1fz19ddrF9-vzyba_TNM2JtxQw0V1eMIgaOuTxjQWNexl8PK-pFva5-pEdo7f-gynizuD2Pc3jezfUvA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/8c?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTBge3FerneVd-Pj9CDLYsioA8PWGNc4xVW_23nkas6ZJyqCsPUvWt5uFmWopNyC9iFoseNpqSuAIBaJLRDOU_vcFuIzCGDFdsuW41SOiHW3ZYbQ5STiAhYxcsVhvK7DN2lwPIfzOIuLJVFeqNH1neOfFvzYYt4pf-NrediE2JuTe1TZcuvQIN2lEc1o5JmagHZoK_jdXUV1Dx3Yzpc8Wz94eQ9q9DIKsyDkKwwwwa38_XlhYLQhsuxF7YFYqQpYswQIkljtaDH7OPJ5uKa2UDN3GO8_OwZK7skvG87ZO0znTE2MnTbCumGVZsfHaK4Ps7wxLo1W_fIG6BU7cmPosb-XTgGKc0BjGtFRvIK-qYTtnswQpgfQri32eMxmILwYX_eWXEnKicqiIzhVZYCgsj17Lvyx8Q6iiG_M1fz19ddrF9-vzyba_TNM2JtxQw0V1eMIgaOuTxjQWNexl8PK-pFva5-pEdo7f-gynizuD2Pc3jezfUvA&__tn__=%2ANKH-R


๓๓๔ 
 
ความเป็นผู้น า 
๕. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรูเ้ท่า
ทันสื่อ 
๖. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี 
๗. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู ้
๘. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 
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การเรียนรู้ยุค Thailand ๔.๐ 
จากกรอบยทุธศาสตรป์ระเทศไทยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ๖ ด้าน ทั้งความมั่นคง 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเจรญิเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง” ซึง่เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิของรัฐบาล ภายใต้ช่ือย่อว่าประเทศไทย ๔.๐ หรือ
ไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องจากปจัจบุันประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ ๔ จากเดิมประเทศไทยในยุคที่ ๑ 
จะเน้นการเกษตรเป็นหลัก ยุคที่ ๒ จะเน้นอุตสาหกรรมเบา ยุคที่ ๓ จะเน้นอุตสาหกรรมหนักและการ
ส่งออก จนมาสู่การก้าวสู่ยุคที่ ๔ ที่รัฐบาลตอ้งการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้มากขึ้น
ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนโมเดลนี้ต้องอาศัยความร่วมมอืในทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะปจัจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนานวัตกรรม คือ ปจัจัย
ด้านการศึกษาที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งให้คนในชาติได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ส าหรับยุคของการศึกษาของประเทศไทยนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มจากรปูแบบทีผู่้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ใหผู้้เรยีนเพียงฝ่ายเดียว ผู้เรียนท าหน้าทีร่ับการ
ถ่ายทอดจากผู้สอน เท่านั้น ซึ่งรูปแบบนีอ้ยู่ในยุคที่เรียกว่า Education ๑.๐ และต่อมาในยุค Education 
๒.๐ ผู้เรียนนอกจากท าหน้าที่รบัการถ่ายทอดความรูจ้ากผู้สอนแล้ว ยังต้องรูจ้ักค้นคว้าหาความรูจ้าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผูส้อนแนะน าด้วย และด้วยสภาพแวดลอ้มทางสังคม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีขีดจ ากัด ท าให้
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ถูกสง่ผ่านจากแหลง่ข้อมูลไปยังผู้รบัข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงน าไปสู่ยุค Education ๓.๐ ซึง่เป็นยุคที่ผูเ้รียนต้องรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ เป็นเครือ่งมอืในการสบืเสาะและสง่ผ่านข้อมูลไปยงัที่ต่าง 
ๆ ผสมผสานกับการท างานเป็นกลุ่ม โดยผูส้อนท าหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการเรียนรู้ หรือโคชที่คอยท า
หน้าที่ให้ค าแนะน า แก้ปญัหา ช้ีแนะ รวมถึงจัดสภาพแวดลอ้มของการเรียนรูม้ากกว่าการถ่ายทอด
ความรู้ไปยังผู้เรียน จนมาถึงยุคของการศึกษาทีส่อดคลอ้งกบัประเทศไทย ๔.๐ คือยุคทีเ่รียกว่า 



๓๓๖ 
 
Education ๔.๐ เป็นยุคที่ต้องสร้างนักนวัตกรรม โดยส่งเสรมิให้ผูส้อนและผูเ้รียน เป็นนักคิดนักสร้าง
นวัตกรรม และกระตุ้นให้คนทีเ่ข้าเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมด้วย
ตัวเอง และร่วมมือกบัเอกชนจัดการเรียนรู้ หรือประสานความร่วมมือในการใช้ทรพัยากรร่วมกันกบั
ภาคเอกชน เช่น ใช้สถานที่ท างานของภาคอุตสาหกรรมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพือ่ใหผู้้เรียน และ
ผู้สอนเรียนรู้และท างานร่วมกบัเอกชน ร่วมมือในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยเีช่ือมโยงทุกสรรพสิ่งและสง่ข้อมลูไปยังปลายทางอย่างรวดเร็ว และ
ง่ายข้ึน ท าให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพจ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนตัวเอง รู้จกัทีจ่ะเรียนรู้ ปรับใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและต้องรูเ้ท่าทันเทคโนโลยเีพื่อไมใ่ห้เกิดโทษกับตัวเองและสงัคม 

ในระบบการศึกษากเ็ช่นกัน จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทางสังคมที่เปลี่ยนไป
ด้วย กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความพร้อมทีจ่ะจัดการเรียนรู้ หาวิธีการ รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ สื่อ 
อุปกรณ์ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ๆ ในห้องเรียน เพือ่เน้นใหผู้้เรียนมทีักษะ
หลายๆ ด้าน มีกระบวนการคิด กระบวนการการแก้ปญัหา และมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรูส้ าหรับ
การด ารงชีวิตในโลกแหง่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ปจัจบุันมี
วิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายให้ผูส้อนเลอืกใช้ตามความเหมาะสมกับบรบิทของ
โรงเรียนและผูเ้รียน รูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ หรอื Smart Classroom ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรปูแบบ
ที่มีการน ามาใช้ในประเทศไทยกว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่ลักษณะของ Smart Classroom ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงสามารถน ามาเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการห้องเรียน เพือ่สร้างแรงจงูใจ และเพิ่มขีดความสามารถของห้องเรียน ให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีความสุข พร้อมทัง้เกิดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมได้ 
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แนวคิดของ Smart Classroom 
 

Smart Classroom ซึง่เป็นรปูแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบของการจัดสภาพแวดลอ้มการ
จัดการเรียนรู้ใหเ้ข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วย
ส่งเสริมกจิกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดมิ ๆ ไม่จ ากัด
ด้วยเวลาและสถานที่ โดยมีการน าเอานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในโรงเรียนและหอ้งเรียน เช่น อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things: IOT) การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ (Cloud Computing) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก ลดการใช้ทรัพยากร รวมทัง้ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ อีกมากมาย 
ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการการสอน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยออกแบบ แก้ปญัหา
การเรียนรู้ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความ
ร่วมมือ แรงจูงใจ ตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียนและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพของเนื้อหาความรู้และกระบวนการเรียนรูท้ี่มีอยู่ Smart 
Classroom อาจมรีูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบรบิทของโรงเรียน และผูเ้รียนด้วย 

ส าหรับบรบิทของไทย นักการศึกษา (อนุศร หงษ์ขุนทด, ๒๕๕๗) ได้อธิบายไว้ว่า Smart 
Classroom มีความหมายโดยภาพรวมคือ ห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ๓ สิ่ง
ด้วยกัน คือ ผู้สอน (Teacher) ผูเ้รียน (Learner) และสือ่ (Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Computer) โน้ตบุค (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) สมาร์ทบอร์ด 
(Smart Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) อินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไรส้าย 
(wifi)  โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) ใหเ้หมาะสม ทั้งสถานที่
และการเข้าร่วมกจิกรรมในการเรียนต่าง ๆ ในห้องเรียน ไมว่่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small 
Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) น าเสนอหน้าช้ันเรียน (Presentation) 
เพื่อใหผู้้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู้
จากการสบืค้น (Research Skill) ได้ด้วยตนเอง เพือ่ตอบสนองความต้องการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน และการมสี่วนร่วมในการเรียน (Collaborative Learning) ของผูเ้รียน และผูส้อนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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คู่มือการใช้งาน KAHOOT 
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Kahoot! คืออะไร 

Kahoot! คือแอปพลเิคชัน ส ำหรบัสร้ำงค ำถำมและตอบค ำถำม โดยมีรูปแบบที่ผู้ตอบนั้นต้อง
อยู่ในสถำนที่เดียวกบัผู้ถำมจึงจะสำมำรถมองเห็นค ำตอบได้ ซึ่งค ำถำมนั้นมีทัง้รปูแบบของค ำถำม
หลำยตัวเลือก แบบสอบถำมควำมคิดเห็น และแบบ ส ำรวจ 
คู่มือกำรใช้งำน 

กำรใช้งำนแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ กำรใช้งำนส ำหรบัผูส้ร้ำงค ำถำมและกำรใช้งำนส ำหรับผู้ตอบ 
การสรา้งค าถาม 

กำรสร้ำงค ำถำมสำมำรถเข้ำใช้ผ่ำนทำง https://getkahoot.com เมื่อเข้ำสูเ่ว็บไซต์แล้วให้
ท ำกำรสมัครโดยคลิกทีปุ่่ม Sign up for free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสมัครจะใหท้ ำกำรเลือกหน้ำที่เป็นครู โดยคลิกที่ปุ่ม As a teacher 
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จำกนั้นจะมีปุม่ให้คลกิเลือกโดยสำมำรถคลิกเลอืกกำรใช้งำนได้จำกบัญชีที่ต้องกำรใช้งำน 
1. Google 
2. Microsoft 
3. Email 
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๑. กรอกบัญชีอเีมล ์
๒. คลิกปุ่ม ถัดไป 
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๑. กรอกรหสัผ่ำน 
๒. คลิกปุ่มถัดไป 
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๑. กรอกช่ือโรงเรียน 
๒. เลือก School 
๓. กรอกช่ือผู้ใช้งำน 
๔. คลิกเครือ่งหมำยถูก  เพือ่ยอมรับข้อตกลงในกำรใช้งำน 
๕. คลิกปุ่ม Join Kahoot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกปุ่ม Continue for free 
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คลิกปุ่ม Create 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกปุ่ม Create new ในหัวข้อ Quiz เพื่อสร้ำงแบบสอบถำมแบบหลำยตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๕ 
 
 
 

๑. กรอกช่ือเรื่อง 
๒. กรอกรำยละเอียด 
๓. เลือกภำษำไทย 
๔. คลิกปุ่ม Ok, go 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกปุ่ม Add question 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๖ 
 
 
 

๑. กรอกค ำถำม 
๒. ก ำหนดกำรหมดเวลำตำมที่ตอ้งกำร 
๓. กรอกค ำตอบ และคลกิเครือ่งหมำยถูก เพื่อเฉลยค ำตอบที่ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คลิกปุ่ม Add question เพือ่เพิม่ข้อค ำถำม 
๒. คลิกปุ่ม Save เพือ่บันทกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๗ 
 
 
 
คลิกปุ่ม Play it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกเลือก Classic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๘ 
 
 
 
แสดงรหัสส ำหรบักำรใช้งำนและสถำนะรอผู้เข้ำร่วมกำรตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับผู้เข้าร่วมตอบค าถาม 

๑. ให้เข้ำเว็บไซต์ https://kahoot.it/ 
๒. กรอกรหสั 
๓. คลิกปุ่ม Enter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/


๓๔๙ 
 
 
 

๑. กรอกช่ือผู้เข้ำร่วมตอบค ำถำม 
๒. คลิกปุ่ม OK, go! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงสถำนะพร้อมเข้ำร่วมกำรตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
 
 
 
คลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นกำรตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 
 
 
 
คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้ำสูห่น้ำสรุปกำรตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงหน้าสรุปผลการตอบค าถาม 
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