เอกสาร
เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์
และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คานา
เอกสารเล่มนีส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการ
พัฒนาครูผู้ช่วย ซึ่งประกอบด้วย ๓ หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ ๑ การครองตน
หน่วยที่ ๒ การครองคน
หน่วยที่ ๓ การครองงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูส้ นใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดารง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติวิชาชีพในระยะการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รวมทัง้ การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
ในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณคณะทางาน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทีท่ าให้การจัดทาเอกสารเล่มนี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อด้านเนื้อหา
สาระสาคัญต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาครูผู้ช่วยให้เป็น “ครูมืออาชีพ”ต่อไป

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
หน่วยที่ ๑ การครองตน
รายวิชาที่ ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง
รายวิชาที่ ๑.๓ การบริการที่ดี
รายวิชาที่ 1.4 ภาวะผู้นาครู
รายวิชาที่ 1.5 ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์
รายวิชาที่ ๑.๖ การน้อมนาศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
หน่วยที่ ๒ การครองคน
รายวิชาที่ ๒.๑ การทางานเป็นทีม
รายวิชาที่ ๒.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
รายวิชาที่ 2.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน่วยที่ ๓ การครองงาน
รายวิชาที่ 3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
รายวิชาที่ 3.2 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ 3.3 การพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน
รายวิชาที่ ๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน
รายวิชาที่ ๓.๖ ภาษาอังกฤษกับการเป็นครู
รายวิชาที่ ๓.๗ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐
คณะผู้จัดทา
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หน่วยที่ ๑ การครองตน

รายวิชาที่ ๑.๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เดิมที่ ข้าราชการครูได้อนุโลมใช้ข้อกาหนดด้านวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน จนกระทั่ ง พ.ศ.2540 ได้มี รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ซึ่งกาหนดให้ให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงบังเกิดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นแม่บทที่ทาให้ต้องมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ถูก แก้ ไขเพิ่ม เติม มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ในหมวดที่ 6
ว่าด้วยเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ไม่ถูกแก้ไขไปด้วย ยังคงเนื้อหาสาระเดิม
วินัย ข้ า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดพฤติก รรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ข้อบัง คับที่กาหนด
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที่ ร าชการบรรลุตามเป้า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องทางราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษามี ความสาคัญเป็นอันมากในการบริหารงาน
ด้ า นการศึ ก ษา เพราะข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีวินัย จะทาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างไม่เต็มที่
อันจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า
เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยหรือปฏิบัติตามข้อก าหนดในเรื่องวินัย
และการรัก ษาวินัย จะช่วยให้ห น่วยงานทางการศึก ษา ผู้บัง คับ บัญชาระดับต่าง ๆ บริ ห ารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา ตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาเองก็ มี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการศึ ก ษา มี ค วามภาคภู มิ ใ จในอาชี พ
มีความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่ราชการ ในที่สุดผู้เรียนก็จะได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์สมเจตนารมณ์
ของรัฐ
ข้อกาหนดในเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีดังนี้
มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
การรัก ษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา จะต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา
ในช่วงที่ยังรับราชการอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ การประพฤติหรือปฏิบัติ
ตนในบางเรื่องประชาชนทั่วไปอาจกระทาได้ แต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อาจที่จะ
กระทาเช่นนั้นได้ เพระวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น นายร่าเริง บันเทิงใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน
พันธุดี ในคืนวันศุก ร์ ที่ 30 มกราคม 2557 หลัง เลิก เรียนได้นัดเพื่อนๆสมั ยที่เ รียนมั ธยมศึกษา

๒
ตอนปลายด้วยกั นมาเลี้ยงฉลองปีใหม่ กั นที่ร้านอาหารแห่ง หนึ่ง เมื่ อเริ่ม รับ ประทานอาหารเสร็จ
เพื่อนคนหนึ่งได้สั่งสุรามาดื่ม ในคืนนั้นนายร่าเริง บันเทิงใจและเพื่อนดื่มสุราจนเมาครองสติไม่ ได้
เนื่องจากวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด เมื่อเหล้าเข้าปากความยากหายไป นายร่าเริง บันเทิงใจ ควบคุมสติ
ตนเองไม่ได้ได้แทะโลมด้วยวาจาเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารกับแฟน
และเดินเข้าไปกระทาอนาจารโดยการจับหน้าอกแล้วบีบ ทาให้แฟนหนุ่มไม่พอใจ ชกหน้านายร่าเริง
บันเทิงใจไป 1 ครั้ง นายร่าเริง บันเทิงใจ ได้รับบาดเจ็บฟันหักหนึ่งซี่ นายร่ าเริง บันเทิงใจ ได้ไปแจ้ง
ความฐานทาร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายกาย
มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการของรัฐที่ มีก ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดัง นั้นข้าราชการที่ ดีก็จะต้อ งสนับ สนุนการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
นอกจากนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเช่นว่านั้นอีกด้วย การไม่สนับสนุนหรือรางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง
แต่ ห ากถึ ง ขั้ น เป็ น ผู้ ไ ม่ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ข ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย ขาดคุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป
ตามมาตรา 30 ต้องออกจากราชการโดยพลัน
มาตรา 84 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร
ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด
คาว่า “หน้าที่ ร าชการ”หมายความเฉพาะหน้า ที่ ที่ เ ป็นราชการโดยตรงเท่ า นั้ น
หากเป็นหน้าที่ อื่ นที่ มิ ใช่ห น้ าที่ ร าชการโดยตรงก็ ไม่ อยู่ในความหมายของคาว่า “หน้าที่ ร าชการ”
และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการก็ได้
หรืออาจจะปฏิบัติในวันหยุดหรือนอกเวลาที่กาหนดให้ปฏิบัติราชการตามปกติก็ได้
การพิจารณาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีหน้าที่ราชการเรื่องใด
หรือไม่มีข้อพิจารณาดังนี้
1. พิ จ ารณาจากกฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ใดดารง
ตาแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ดารงตาแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้น
2. พิจารณาจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เมื่อใครดารงตาแหน่งใดก็ย่อมมีหน้าที่
ราชการตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งนั้น
3. พิ จ ารณาจากคาสั่งหรือการมอบหมายของผู้บัง คับบัญชา แม้ จ ะไม่ มี ระเบียบ
กฎหมายหรือมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดให้เป็นหน้าที่ไว้ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใดทาหน้าที่
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หรือมอบหมายหน้าที่ใดให้ผู้ใดปฏิบัติภายในขอบอานาจของผู้บังคับบัญชา ก็ย่อมเป็นหน้าที่ราชการ
ของผู้ได้รับคาสั่งหรือได้รับมอบหมายนั้นที่จะต้องรับผิดชอบตามนั้น
4. พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจผูกพันตนเองยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้อง
รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับส่ง
เงิน และการรับฝากนั้นมิ ใช่รับฝากในฐานะส่วนตัว แต่มี ลัก ษณะเป็นการรับ ฝากเป็นทางราชการ
เพื่อนาเงินไปลงบัญชี โดยได้เซ็นชื่อรับได้รับเงินไปแล้ว เช่นนี้ ถือว่าเจ้าหน้าที่ธุรการผู้นั้นมีห น้ าที่
ราชการที่จะต้องนาเงินลงบัญชี เมื่อไม่นาเงินส่งลงบัญชีและนาเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ตามนัยมติของ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2520 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520
นอกจากค าว่ าหน้า ที่ ร าชการแล้ว ในมาตรา 84 วรรคแรก ยั ง คงมี ค าที่ จ ะต้อง
พิจารณาความหมายดังนี้
ค าว่ า “ซื่ อ สั ต ย์ ” ตามพจนานุก รม มี ค วามหมายว่ า ปฏิ บั ติ อ ย่ า งตรงไปตรงมา
ไม่คดโกง ไม่หลอกล่วง
ค าว่ า “สุ จ ริ ต ”ตามพจนานุ ก รม มี ค วามหมายว่ า ปฏิ บั ติ ด้ ว ยความมุ ง หมาย
ในทางที่ชอบ
คาว่า “เสมอภาค”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่า เทียม
กัน
คาว่า “เที่ยงธรรม”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม
ไม่ลาเอียง
คาว่า “วิริยะ อุสาหะ”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความพยายาม
ความขยัน ความอดทน
คาว่า “ขยันหมั่นเพียร”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติงานด้วยความขยัน
ขันแข็ง ด้วยความสม่าเสมอ พยายามจนกว่างานจะสาเร็จ
คาว่า “ดูแลเอาใจใส่”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ปฏิบัติด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ
คาว่า “รักษาประโยชน์ของทางราชการ” มีความหมายว่า ปฏิบัติงานเพื่อรักษาสิ่งที่
ให้ผลดี หรือเป็นคุณแก่ทางราชการ
คาว่า “ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน” มี ความหมายว่า ปฏิบัติตนมาตรฐานตาแหน่ง
มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาว่า “จรรยาบรรณวิชาชีพ ” มีความหมายว่าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม
ตัวอย่างเช่น นางล าไย สาวารี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาสัง กั ด
โรงเรียนโคกอีแร้ง ได้รับมอบหมายให้เป็นครูเวรอาหารกลางวันของโรงเรียน ในวันที่นางลาไย สาวารี
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรจะตักอาหารเลือกแต่ของดีให้เด็กชายลาเพลิน สาวารี ซึ่งเป็นบุตรชายของตนพิเศษ
กว่าเด็ก นัก เรียนคนอื่ นเป็นประจ า ท าให้นัก เรียนคนบางคนไม่ พอใจนาความไปบอกผู้ป กครอง
และนาไปสู่การร้องเรียนในครั้งนี้
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มาตรา 84 วรรคสอง ห้า มมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย อานาจและหน้าที่
ราชการของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีอานาจหน้าที่ราชการ
3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
4. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การพิจารณาว่าผู้ใดกระทาผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง นี้หรือไม่ จะต้องพิจารณา
ก่อนว่าผู้นั้นมีอานาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ หากมีจึงจะพิจารราต่อไปว่าผู้นั้นได้อาศัยอานาจ
หน้าที่นั้น หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่นั้นหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่
การอาศัยอานาจหน้าที่ราชการนั้น ไม่จาเป็นจะต้องทาโดยตรง เพียงแต่ยอมให้ผู้อื่น
ทาหรือแม้แต่โดยทางอ้อมก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว
มาตรา 84 วรรคสาม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ
3.ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
4. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
5. มีเจตนาทุจริต
แนวทางการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีดังนี้
1. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ (หน้าที่ราชการเหมือน ม. 84 วรรคแรก)
2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปโดยมิชอบ
คาว่า “ปฏิบัติหน้าที่ราชการ”หมายความว่า ได้มีการกระทาลงไปแล้ว
คาว่า “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ”หมายความว่า มี ห น้าที่ ร าชการที่ผู้นั้น
จะต้องปฏิบัติ แต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น ไม่
กระทาการตามหน้าที่นั้น จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็นการจง
ใจที่ จ ะไม่ ก ระท าการตามหน้าที่ โ ดยปราศจากอานาจที่ จ ะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ปล่อยปละละเลย ปฏิบัติการด้วยความพลั่งเผลอ เข้าใจผิด สะเพร่า หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่มีเจตนาที่จะปล่อยปละละเลยก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนจะเป็นความผิดฐานใด
จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
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การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องเป็นการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเท่านั้น
คาว่า “มิ ชอบ”หมายความว่า ไม่ เ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
คาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียม
ของทางราชการ หรือทานองคลองธรรม แยกพิจารณาได้ดังนี้
1) มิ ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่ง ของผู้บัง คับ บัญ ชาที่ สั่ง
ในหน้ า ที่ ร าชการโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี คื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
2) มิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ คือ ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ ยกตัวอย่าง
เช่นเร้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่อผู้อานวยการเพื่ออนุมัติโดยไม่ผ่าน
รองผู้อานวยการที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายงาน เพราะถ้าเสนอผ่านรองผู้อานวยการก็จะไม่ได้รับ
อนุมัติเพราะรองผู้อานวยการรู้ว่าคุณภาพของสินค้าที่เสนอมาไม่มีคุณภาพและราคาแพงเกินไป ทั้งที่
เจ้าหน้าที่ พั ส ดุมี เ จตนาที่ จะให้ตนเองหรือร้านค้าที่ จ าหน่ายวัส ดุอุป กรณ์ก ารศึก ษาได้ ประโยชน์
เป็นพิเศษ ดังนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยธรรมเนียมของทางราชการ เพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
3) มิชอบด้วยทานองคลองธรรม คือ กระทาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือไม่กระทา
ในทางที่ ถูก ที่ควร ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่วางฎีก าเบิก เงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ให้ผู้รับเหมาหลายราย ได้ทาเรื่องวางฎีกาเบิกเงินให้ผู้รับจ้างรายที่ให้ค่าตอบแทนเป็นส่วนตัวก่อนและ
ทาให้อย่างรวดเร็ ว ส่วนผู้รับจ้างรายใดมิได้ให้ค่าตอบแทนเป็นส่วนตัวจะทาให้ช้า หน่วงเหนี่ยวเรื่อง
เอาไว้ ดังนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยถูกต้องทุกประการแล้ว ต่อมาภายหลังได้ประโยชน์
ส่วนตัวเนื่องจากการปฏิบัติห น้าที่ร าชการในลัก ษณะ “ของขวัญ หรือ กินตามน้า หรือ สินน้าใจ”
จะไม่เข้าลักษณะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบตามมาตรา 84 วรรคสามนี้
แต่อาจจะเป็นความผิดตามมาตราอื่น เช่น มาตรา 94 ฐานประพฤติชั่ว เป็นต้น
3. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
ค าว่ า “ผู้ อื่ น ”หมายถึ ง ใครก็ ไ ด้ ที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการที่ ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คาว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น
คาว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบ
แทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต
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คาว่า “ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ความผิ ด ฐานทุ จ ริตต่ อหน้ าที่ ร าชการตามมาตรา 84 วรรคสามนี้เ ป็น ความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามมติคณะรัฐมนตรีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียว ไม่มีเหตุใดลดหย่อน
เป็นโทษปลดออกจากราชการได้
มาตรา 85 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่
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
ผู้บ ริหารสถานศึกษา ผู้บ ริหารการศึกษา ผู้ส นับ สนุนการศึกษา ปฏิบัติง านเกี่ ยวการจัดการศึกษา
การเรียน การสอน การนิเทศ การบริการการศึกษา และการปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึก ษา
จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสาคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราช และระเบียบแบบแผนของหน่วยงานการศึกษา คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล โดยถือเอาประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสาคัญ และต้องไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการอีกด้วย
มาตรา 85 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 85 วรรคสอง มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติห น้าที่ร าชการโดยจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
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2. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประมาท
เลินเล่อ ขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
คาว่า “จงใจ” มีความหมายเหมือนกับคาว่า “เจตนา”ในกฎหมายอาญากล่าวคือ
เป็ น การกระท าโดยผู้ก ระท ารู้ส านึ ก ในการกระท าและประสงค์ ต่ อผลหรือ ยอมเล็ง เห็นผลของ
การกระทานั้น
คาว่า “ประมาทเลินเล่อ”หมายถึงกระทาโดยไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวัง หรือกระทา
โดยพลั้งเผลอ หลงลืม
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการมีได้ทั้ง กระทา หรือ ละเว้นการกระทา เช่น
มีหน้าที่ควบคุมห้องสอบ ควบคุมห้องสอบไม่ดีจนมีผู้เข้าสอบหลอกคาตอบซึ่งกันและกัน หรือเช่น
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินลืมนาเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยของหน่วยงานเป็นเหตุให้เงินสูญหาย เป็นต้น
ความเสียหายที่ว่าร้ายแรงนั้นจะต้องพิจารณาข้อเท็ จจริงเป็นเรื่องไป และความ
เสียหายไม่จาเป็นต้องเป็นทรัพย์สินมีราคาหรือตีราคาได้เสมอไป อาจจะเป็นการเสียหายแก่ชื่อเสียง
ของทางราชการ หรือความเสียหายในด้านความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อทางราชการ ก็นับเป็นความ
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน
มาตรา 86 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้บังคั บบั ญชา ซึ่ งสั่งในหน้า ที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบีย บของทาง
ราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเหลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่ รักษาประโยชน์ข องทางราชการจะเสนอความเห็นความเห็นเป็ น
หนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 86 วรรคแรก มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
3. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
4. สั่งในหน้าที่ราชการ
5. เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
6. มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
ผู้บัง คับ บัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ สังกัดสถานศึกษา คือ
ผู้อานวยการสถานศึก ษา ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา เลขาธิก ารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา คือ ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน รัฐมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี เป็นต้น
คาว่า “สั่งในหน้าที่ราชการ”มีองค์ประกอบ 2 ประการ
1) ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น
2) สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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คาว่า “เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ”หมายความว่า
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอยู่ ใ นฐานะที่ จ ะสั่ ง ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากระท าการได้
ตาม กฎหมายและระเบียบของทางราชการ และสั่งภายในขอบอานาจหน้าที่ของตน
ในกรณี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเห็ นว่ า การปฏิ บั ติ ต ามคาสั่ง
ของ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะท าให้เ สียหายแก่ ท างราชการหรือจะเป็น การไม่ รัก ษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ ให้เ สนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บัง คับ บัญชาทบทวนคาสั่งนั้น
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคาสั่ง นั้น
ในการเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง จะต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย
1) คาสั่งสั่งขัดต่อกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างไร และหากปฏิบัติตาม
คาสั่งจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างไร
2) หรือ การปฏิบัติตามคาสั่งจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างไร
การเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งจะอ้างเหตุผลส่วนตัวไม่ได้ เช่น
ขาดความถนัด ไม่ เ คยท างานนั้นมาก่ อน หรือท างานนั้นไม่ เ ป็น อย่างนี้เ ป็นต้น มิ ฉะนั้นแล้วงาน
ของทางราชการอาจจะเสียหายได้
มาตรา 86 วรรคสอง การขั ดคาสั่ง หรือ หลีก เหลี่ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ ป ระกอบของความผิดตามมาตรา 86 วรรคสอง เหมื อ นกั บ องค์ป ระกอบ
ของความผิ ด ในมาตรา 86 วรรคแรก ที่ ก ล่ า วมาแล้ว แต่ จ ะพิ จ ารณาว่ า เป็ นความผิ ดทางวินัย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ดูผลกระทบที่เกิดกับทางราชการเป็นสาคัญ ถ้าทางราชการเสียหาย
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าทางราชการเสียหายไม่ร้ายแรง ก็เป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง
ความเสียหายที่ว่าร้ายแรงนั้นจะต้องพิจารณาข้อเท็ จจริงเป็นเรื่องไป และความ
เสียหายไม่จาเป็นต้องเป็นทรัพย์สินมีราคาหรือตีราคาได้เสมอไป อาจจะเป็นการเสียหายแก่ชื่อเสียง
ของทางราชการ หรือ ความเสียหายในด้านความเชื่อถือที่ ป ระชาชนมี ต่อทางราชการ ก็ นับ เป็น
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน
มาตรา 87 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา
อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรมิได้
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 87 วรรคแรก มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
3. ต้อ งตรงต่อ เวลา อุทิ ศเวลาของตนให้แก่ ท างราชการและผู้เ รียน จะทอดทิ้ ง
หรือ ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้
คาว่า “อุทิศ” ตามพจนานุกรมมีความหมายว่า สละให้
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คาว่า “เวลาของตน”หมายความว่า เวลานอกเหนือจากเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการ
ตามปกติ เช่น เวลาหยุดพัก เวลาหลังเลิกงาน วันหยุดราชการ เป็นต้น
คาว่า “ทอดทิ้ง” หมายความว่า ตัวอยู่แต่ไม่ทางาน เช่น มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้ว
ยังอยู่ในบริเวณที่ทางานแต่ไม่สนใจเอาเป็นธุระ ใช้เวลานั้ นทุ่มเททางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย
หรือเสร็จไปตามควรจะทา ปล่อยให้งานคั่งคาง เป็นต้น
คาว่า “ละทิ้ง” หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจจะไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่อยู่ที่โต๊ะทางานหรือจุดที่กาหนดให้ปฏิ บัตงิ าน
กลับละทิ้งหน้าที่ออกไปที่อื่นเสีย ซึ่งอาจไปนอกสานักงานหรือเพียงไปที่ห้องอื่นหรือจุดอื่นนอกจุด
ที่กาหนดให้อยู่ประจาทางานก็ได้
กรณีจ ะเป็นการทอดทิ้ ง หรือทอดทิ้ ง หน้าที่ ร าชการตามมาตรา 87 วรรคแรกนี้
จะต้องพิจารณาด้วยว่าผู้นั้นจะต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ผู้บังคับบัญชามิได้มอบหมายหน้าที่
ราชการให้หรือยังมิได้มอบหน้าที่ราชการให้ถือว่ายังไม่มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ก็มีหน้าที่
ราชการที่จะต้องอยู่รอเพื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ราชการให้ ถ้าไม่อยู่รอเพราะเห็นว่าตนเอง
ไม่มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติก็มีความผิดตามมาตรานี้เช่นกัน
มาตรา 87 วรรคสอง การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 87 วรรคสอง มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้า
วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ
กรณี แ รก ไม่ นั บ ว่ า จะละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง เป็น เวลาเท่ า ไร แม้ เ พี ย งชั่ ง โมงเดี ยว
ถ้าการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งนั้นเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เช่น ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ร าชการไปชั่งโมงเดียวเป็นเหตุให้มีผู้ม าวางเพลิง เผา
สถานที่ ราชการเป็นเหตุให้อาคารเสียหายทั้งหลัง แต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควรก็ไม่เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เช่น ที่ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการไปชั่งโมงนั้นเพราะเจ็บป่วยมาก
ในทันทีทันใด ซึ่งต้องรีบไปหาแพทย์ทันที่ถ้าไม่ไปหาแพทย์อาจอันตรายถึงชีวิตได้
กรณีห ลัง ถือ เอาจานวนวันที่ละทิ้งเป็นสาคัญ โดยไม่ คานึงว่าราชการจะเสียหาย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ การนับวันละทิ้งเกินกว่าสิบห้าวันให้นับติดต่อกันและนับวันหยุดด้วย ถ้าไม่มี
เหตุผ ลอั นสมควรหรือ มีพ ฤติก ารณ์อันแสดงถึง ความจงใจไม่ป ฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และโทษทางวินัยคือไล่ออกสถานเดียว แต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่พฤติการณ์ที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ก็ไม่เป็นความผิดวินัย

๑๐
อย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ็บป่วยมากไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 16 วัน โดยไม่ยืนใบลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในวันแรกได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้มีอานาจอนุญาตการลา เช่นนี้ การละทิ้งหน้าที่ราชการนั้นก็ยังไม่ถือว่า
ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น แต่ถ้าไม่ยืนใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็อาจเป็นความผิดฐาน
ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการได้
มาตรา 88 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล
ต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้ว ยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวกให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 88 วรรคแรก มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษา
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติร าชการ
ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
1. ข้อกาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อผู้เรียน
ก. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
ข. มีความสุภาพเรียบร้อยต่อผู้เรียน
ค. ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียน
คาว่า “สุภาพเรียบร้อ ย” หมายถึง การแสดงออกทางกิ ริยาท่ าทางหรือวาจาในลัก ษณะ
อ่อนโยน ละมุนละม่อม รวมทั้งใช้กิริยาวาจาที่ไม่หยาบคายและเหมาะสมแก่สถานที่ที่ด้วย
2. ข้อ ก าหนดที่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยกัน
หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ มีดังนี้
ก. มีความสุภาพเรียบร้อยต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข. รักษาความสามัคคีต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ค. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
3. ข้อกาหนดที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อประชาชน 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
กระทาในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาโดยมีเจตนา
2.1 กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนอย่างร้ายแรง
2.2 กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

๑๑
อย่างร้ายแรง
คาว่า “กลั่นแกล้ง”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า หาความไม่ดีมาใส่ให้ หาอุบายให้ร้าย
ด้วยวิธีการต่างๆ แกล้งใส่ความ
คาว่า “ดูห มิ่ น ”ตามพจนานุกรม มี ความหมายว่า ดูถูก เหยียดหยามผู้อื่นหรือแสดงกิริยา
อาการดูถูกหรือรังเกียจ
คาว่า “กดขี่” ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ข่มให้อยู่ในอานาจของตน ใช้ อานาจบังคับ
เอา แสดงอานาจเอา
คาว่า “ข่มเหง”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ใช้กาลังรังแก แกล้งทาความเดือดร้อนให้
มาตรา 89 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา
หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
คาว่า “กลั่นแกล้ง”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า หาความไม่ดีมาใส่ให้ หาอุบายให้ร้าย
ด้วยวิธีการต่างๆ แกล้งใส่ความ
คาว่า “ผู้อื่น”มีความหมายว่าทุกคนที่มิใช่ตัวเอง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 89 วรรคแรก มีดังนี้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรีย นผู้อื่น
โดยปราศจากความเป็นจริง
มาตรา 89 วรรคสอง การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง เป้นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 89 วรรคสอง มีดังนี้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่น
โดยปราศจากความเป็นจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายร้ายแรง
คาว่า “ผู้อื่น”มีความหมายว่าทุกคนที่มิใช่ตัวเอง
คาว่า “เสียหาย”หมายความว่าเสียหายทางใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียติยศ ตาแหน่ง
หน้าที่การงาน หรือทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น
คาว่า “อย่างร้ายแรง เช่น ถูกดาเนินคดีอาญา ถูกดาเนินการทางวินัย ถูกโยกย้ายจนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างสาหัส เป็นต้น
มาตรา 90 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการ หรือ
ยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกีย รติ
ศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 90 วรรคแรก มีดังนี้
เป็ น ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากระท าการหรือ ยอมให้ผู้อื่ น กระท าการ
หาประโยชน์อาจทาให้เสียอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนเอง (ถ้ากระทาโดยอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตน ผิดทั้ง ม.90 และ ม. 84)
คาว่า “ประโยชน์ ” หมายถึง สิ่ง ที่ ได้รับ อั นเป็นคุณแก่ ผู้รับ ซึ่ง อาจเป็นทรัพย์สินเงินทอง
หรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับการบริการเป็นต้น
คาว่า “เกียรติศักดิ์”ตามพจนานุกรม มีความหมายว่า ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ

๑๒
การที่จะพิจารณาว่าการกระทาอย่างไรเป็นการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่ อมเสียเกียรติ
ศัก ดิ์ในตาแหน่ง หน้าที่ ร าชการของตนเองหรือไม่ นั้นจะต้องพิจารณาโดยคานึง ถึง ตาแหน่งหน้าที่
ราชการผู้นั้นดารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือเป็นที่นับถือของประชาชน
สังคมหรือทางราชการเพียงใด
มาตรา 90 วรรคสอง การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะ
ให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือเป็นการกระทาอันมี ลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่ งทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อื่น เพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
คาว่า “โดยมิชอบ”ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการ
คาว่า “ความเที่ยงธรรม”ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมไม่ลาเลียง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการซื้ อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึง่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
มาตรา 91 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่คัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน
ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ ในการเสนอขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่า ผืนหลักเกณฑ์
ดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 91 วรรคแรก มีดังนี้
เป็ น ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลอกเลีย นผลงานทางวิ ช าการของผู้อื่น
โดยมิชอบ นาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือจ้างวาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการมีเ จตนา
พิเศษเพื่อนาไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
มาตรา 91 วรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ร่วมดาเนินการคัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานทางวิชาการนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 91 วรรคสอง มีดังนี้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ มีเจตนาพิเศษเพื่อให้
ผู้อื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น
มาตรา 92 ข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาต้อ งไม่เ ป็ นกรรมการผู้จัดการ
หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

๑๓
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 92 มีดังนี้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา 93 วรรคแรก ข้ า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบั ติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่
อาศั ย อ านาจและหน้ า ที่ ร าชการของตนแสดงการฝั ก ใฝ่ ส่ ง เสริ ม เกื้ อ กู ล สนั บ สนุ นบุ ค คล
กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด
การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนั้น เฉาะแต่ในการปฏิบัติราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เช่น ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะอานวยประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองใด
เป็นพิเศษกว่าพรรคการเมืองอื่น หรือว่าบุคคลทั่วไปมิได้ หรือจะชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ส่วนในทางส่วนตัวจะนิยมหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ใดได้ คงห้ามแต่การเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองเท่านั้น
มาตรา 93 วรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิ ก
รัฐสภา สมาชิ กสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่น
กระทาการในลักษณะเดี ย วกั น การดาเนินการที่ ฝ่า ฝื นหลัก การดั งกล่า วนี้เ ป็ นความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง
มาตรา 94 วรรคแรก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกีย รติศักดิ์ข องตาแหน่งหน้า ที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทาการใด ๆ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
คาว่า “ประพฤติชั่ว”หมายความว่าการกระทาที่ไม่ดี จงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณี
มีองค์ประกอบดังนี้
เกียรติของข้าราชการ พิจารณาตาแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระทาประกอบกับพฤติการณ์
ในการกระทาของข้าราชการผู้นั้น ความรู้สึกของสังคม พิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนทั่วไป
หรือข้าราชการว่ามี ความรังเกียจต่อการกระท านั้นๆโดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติชั่วเพียงใดหรือ
ไม่เจตนาที่การกระทา พิจารณาว่าเป็นการกระทาโดยรู้สานึกในเรื่องที่กระทาหรือไม่เพียงใด
มาตรา 94 วรรคสอง การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรื อคุกโทษที่หนัก
กว่ า จ าคุ ก โดยคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก หรื อ ให้ รั บ โทษหนั ก กว่ า จ าคุ ก เว้ นแต่ เ ป็ น โทษ
สาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
คาว่า “ความผิดอาญา” หมายความว่า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
คาว่า “ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด” หมายความว่าได้โทษจาคุกจริง ๆ และต้อง
เป็นโทษที่ ถึง ที่ สุดแล้ว หากมี ก ารอุทธรณ์หรือฎีก า ยัง ไม่ ถือว่าคดีถึง ที่ สุด หรือหากศาลพิพากษา
ให้ลงโทษจาคุกแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน หรืศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกแต่ให้เปลี่ยนจากโทษจาคุก
เป็นโทษสถานอื่นที่เบากว่าโทษจาคุก ยังไม่ถือว่าได้รับโทษจาคุก

๑๔
ถ้าหากได้รับ โทษจ าคุก จริง ในคดีที่ ความผิดที่ ก ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ
(ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 มี 32 มาตรา ตั้งแต่ มาตรา 367 – มาตรา
398)
มาตรา 94 วรรคสาม ข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ เ สพยาเสพติ ด
หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อผู้เ รีย นหรือนักศึก ษาไม่ ว่า จะอยู่ ใ นความดูแ ลรับผิดชอบของตนหรื อไม่ เป็นความผิด วิ นัย
อย่างร้ายแรง
การเสพยาเสพติดหรือ สนับ สนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด นอกจากจะเป็นการกระท าที่ผิด
ตามมาตรานี้แล้ว ยังเป็นความผิดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิ ให้เ กี่ยวข้อ งกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 อีก ด้วย ซึ่ง ระเบียบนี้มี มาตรการการดาเนินการทางวินัย
อย่างเข้มงวด ครอบคลุมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ดาเนินการสืบสวน หรือดาเนินการทางวินัย
กรณีมี ก ารร้อ งเรียนกล่าวหาหรือกรณีเ ป็นที่ส งสัยว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ใดเกี่ ยวข้องกั บ ยาเสพติด
โดยให้ถือ ว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย นอกจากนี้หากมีก รณีมี มูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดผู้บังคับบัญชาต้องสักพักราชการและจะต้องลงโทษสถานหนักด้วย
มาตรา 95 วรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า หน้ า ที่ เ สริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคบบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัย
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
มาตรา 95 วรรคสอง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทา
โดยการปฏิ บั ติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี การฝึ ก อบรม การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ การจู ง ใจ
หรื อก า ร อื่ นใ ด ใ นอั นที่ จ ะเ สริ มสร้ างและพั ฒนา เ จต คติ จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ พฤ ติ ก รรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
มาตรา 95 วรรคสาม การป้ อ งกั นมิ ใ ห้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระท าผิ ด วิ นัย ให้ ก ระท า
โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัย
ที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้
มาตรา 95 วรรคสี่ เมื่ อปรากฏกรณีมีมูล ที่ควรกล่า วหาว่าข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นัย โดยมี พยานหลั ก ฐานในเบื้ อ งต้ นอยู่ แ ล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ดาเนินการทางวินัยทันที
มาตรา 95 วรรคห้า เมื่อมีกรณีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัย
ว่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย โดยไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน
ให้ผู้บังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาผู้นั้น
กระทาผิดหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
มาตรา 95 วรรคหก การด าเนิ นการทางวินัย แก่ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ งมี กรณี อันมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7

๑๕
มาตรา 95 วรรคเจ็ด ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และหมวด 7
หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ในมาตรา 95 ได้กาหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในเรื่องวินัยไว้ดังนี้
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระทาผิดวินัย
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย มีดังนี้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดาเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สร้างขวัญ และก าลัง ให้ผู้ใต้บัง คับ บัญ ชามี วินัย จูง ใจให้ผู้ใต้บัง คับ บัญ ชามี วินัย ดาเนินการอื่นใด
ในอันที่ จ ะเสริม สร้างและพั ฒ นาเจตนคติ จิ ตส านึก และพฤติก รรมของผู้ใต้บัง คับ บัญ ชาให้ เ ป็ น
ไปในทางที่มีวินัย
วิธีป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย มีดังนี้
เอาใจใส่ สั ง เกตพฤติ ก รรมที่ อ าจน าไปสู่ก ารกระท าผิด วิ นั ย ขจั ด เหตุ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
การกระทาผิดวินัย เมื่อปรากฏมีมูลว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิ ดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้น
แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
๒.มาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย
มาตรฐานตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้บริหารจัดการ
ชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสยั ให้ผู้เรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 นาผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการ
จัดทารายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ทักษะคุณลักษณะ
ประจาวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตร
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.4 เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๖
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน
2.2 ด าเนิ น การตามระบบดูแ ลช่ ว ยเหลือผู้เ รีย นโดยมี ก ารศึ ก ษาและรวบรวมข้ อมู ล ผู้เ รียนเป็น
รายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
3.ด้านการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีจิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
1 มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่กกส กาหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับ
ตาแหน่งนี้
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบอาชีพครูตามที่คุรสุ ภา
ออกให้ เพือ่ ปฏิบัตหิ น้าทีส่ อน ก่อนการบรรจุ และแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ที่มา หนังสือ กพ สานักงาน กคศ. พี่ ศธ 0206.4/ว.20
๒. คุณธรรม จริยธรรม
ครู เป็นทั้งผู้ให้และแบบอย่างที่ดี มุ่งให้การอบรม สั่งสอนและพัฒนาเยาวชนให้เจริญก้าวหน้า
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 พร้อมนี้ได้ดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ละ
เว้น อบายมุขและสิ่งเสพติด รักการศึกษา/ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ นาองค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาใช้พัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เอาใจใส่ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และให้บริการแก่
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ สม่าเสมอเท่าเทียมกัน
วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่วย
สร้างสรรค์ จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมี ความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม ในระดับที่สูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพ ครู

๑๗
มากเท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือ ไว้วางใจ
เพียงนั้น การควบคุม ความประพฤติห รือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีก ารที่ ดีที่ สุด คือ การสร้าง
จิตสานึก หรือการควบคุมทางจิตใจ ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงย่อมเป็นครู ที่มีจรรยาบรรณเป็น
มาตรวัดมาตรฐาน ความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สาคัญยิ่ง กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็น
ครูที่มี จรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง
1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
คาว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้ งในวงการการศึกษา
สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนาทั่วๆ ไป อย่างไรก็ดี ความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใช้ในลักษณะที่
ครอบคลุม ความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ จริยธรรม
เป็นการแสดงออกให้ผู้อื่น เห็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง
ความหมายของคุณธรรม (morality)
คุณธรรม ตามรูปศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความดี ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต.
2538 : 34) อธิบ ายความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่ เ ป็นคุณ ความดีง าม สภาพที่ เกื้อกูล
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529 : 90) อธิบายว่าคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี เป็น
ที่ตั้ง หรือประโยชน์แก่สันติภาพ หรือสันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือให้เกิดขึ้น
อย่างเหมาะสมกับที่ต้องการคุณธรรมตามแนวคิด ในวงการการศึกษาตะวันตกนั้น มีลักษณะเป็นสห
วิทยาการ (interdisciplines) คือ เป็นแนวคิดทั้งในลักษณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและ
การศึกษา แนวความคิดของนักวิชาการตะวั นตกค่อนข้างหลากหลาย และมีพื้นฐานของศาสตร์ใน
การศึกษาที่แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน พจนานุกรม Collin Cobuild (1987 : 937) อธิบาย
ว่าคุณธรรมมีความหมาย 2 นัย คือ
1. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (idea) นั้น คุณธรรม แปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเป็น
สิ่งที่ถูกต้อง ที่ควรทาและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปทั้งโดย
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และของสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการ
ดาเนินชีวิต อย่างถูกต้อง ควรทาและยอมรับได้
2.คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคน
ส่วนใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน
ความหมายของจริยธรรม (ethics)
จริย แปลว่า กิ ริยา ความประพฤติ การปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจึงหมายถึง แนวทาง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ สาหรับมนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์ พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺม
จิตโต. 2541: 11) อธิบ าย จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติ ตามหลัก ตามระเบียบที่ วัดได้
ประเมินได้ในทางพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทางกายกับวาจาและเป็นหลักทั่วๆ ไป ของทุกคน มาจาก
หลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี อะไรที่ควรทาเป็นจริยธรรมทั้งสิ้น
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529: 215) อธิบายว่าจริยธรรม หมายถึง ตัวของกฎที่
ต้องปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลสาหรับใช้อธิบายข้อกฎที่จะต้องปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญา
และเมื่อรวมทั้งสองส่วน เข้าด้วยกัน จะเรียกว่าจริยศึกษา
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ซามุเอล สตัมพ์ (Stumpf. 1977: 3) อธิบายความหมายของจริยธรรมในเชิงวิชาปรัชญาว่า
จริยธรรม เป็นความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกกันว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์
หรือไม่พึงประสงค์ มีคุณค่าหรือไร้ค่า นอกจากนี้จริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ หน้าที่
พฤติกรรมที่ยอมรับนับถือต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ดี สตัมพ์ อธิบายว่าในเรื่อง ทฤษฎี
จริยธรรมของ ลัทธิปรัชญานั้น จะไม่ใช้ตอบ คาถามว่าจริยธรรมใดดีกว่าหรือถูกต้องกว่า
แคน คอสท์เลย์ และราล์ฟ ทอดด์ (Costiey and Todd. 1983 : 504) อธิบายว่า จริยธรรม
(ethics) เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับความถูกและผิดของความดีกับความชั่ว คาว่า ethics เป็นภาษากรีก
โบราณ แปลว่า คุณลักษณะ (character) ในภาษาโรมันจะหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี (costoms)
ซึ่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ดั้งเดิมนั้นก็คือ คุณลักษณะมักจะเป็น สิ่งที่ถูกกาหนดโดยธรรมเนียม
ประเพณีของกลุ่มบุคคล ซึ่งแต่ละคนอาศัยหรือทางานอยู่ร่วมกันด้วย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม
คือ ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎที่ควร ปฏิบัติในทางที่ดีที่ควรกระท เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขใน
สังคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนั้นมี สองแบบคือ เทศนาธรรม หมายถึง การ
บอกหรือ อธิบ ายข้อ ธรรมต่างๆ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มี ป ระโยชน์หรือเป้าประสงค์อะไร ส่วน
เทศนาจริยะ คือ การอบรม และอธิบายสิ่งที่พึงกระทา หรือบอกถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีให้แก่
สาธุชนทั้งหลายนั่นเอง
คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรม ฝ่ายดีที่อยู่
ภายในจิตใจ ของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่า จริยธรรม ส่วนคาว่า จริย
ศาสตร์ คือ เหตุผลที่ อธิบายสาหรับข้อหรือกฎ ที่ต้องปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ ทางวิชาปรัชญาที่เกี่ยวกับ
ส่วนที่ เรียกว่า จริยธรรม
2. ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม
เนื่องจากคุณธรรมเป็นสภาพของความดี ลักษณะของความดีงาม หรือธรรมชาติของความดี
ที่อยู่ภายใน จิตใจของบุคคล ส่วนการกระทาดีหรือพฤติกรรมดีๆ ที่บุคคลได้กระทานั้นเกิดจากการนา
หลักในการดาเนินชีวิต อย่างประเสริฐ หรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของ
จริยธรรม ด้วยเหตุนี้คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิตวิญญาณ ที่เปี่ยม
ไปด้วยคุณความดี ย่อมจะกระทาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากบุคคลใด มีแต่ความคิด
ดีๆ แต่ไร้การกระทาดีย่อม ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่นแต่ประการใด แต่ก็ยังมี
ประโยชน์ อยู่บ้างเพราะมิได้สร้างความสับสน วุ่นวายหรือความเดือดร้อนหรือเป็นอันตราย ต่อผู้ใด
จากคากล่าวข้างบนนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิต ของบุคคลและสังคมทุกหมู่เหล่า “สังคมหรือชาติใดที่เต็มไปด้วยประชาชน ซึ่งเป็นผู้ขาด
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่าระสาย ความเดือดร้อน จะ
เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งไม่ว่างเว้น อาทิ จะมีการลักขโมย แย่งชิง ปล้นฆ่า ข่มขืน และสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ
จะ บังเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน
3. คุณธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู
หลั ก ธรรมที่ ย กมากล่า วในบทนี้ ห าได้ มุ่ ง หมายที่ จ ะให้ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ต้ อ งน าเอา
หลักธรรมทุกๆ ข้อ ไปประพฤติ เพียงแต่ต้องการให้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็น
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ธรรม ขั้นพื้นฐาน สาหรับการอบรมสั่งสอนศิษย์ของตนและปลูกฝังคุณธรรมให้มีไว้ในจิตใจ เพื่อให้เป็น
มนุษย์ โดยสมบูรณ์หลักธรรมในพุทธศาสนา ที่สาคัญ ได้แก่
3.1 เบญจศีล หรือศีล 5 คาว่าศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ความคงที่ ความไม่แปลไปจาก
เดิม ได้แก่ ข้อปฏิบัติสาหรับรักษากาย และวาจา ให้ปกติเรียบร้อย คาว่า เบญจศีล แปลว่า ศีล 5 เป็น
ข้อปฏิบัติสาหรับ คนทั่วไปขั้นพื้นฐาน 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 งดเว้นจากการดื่มน้าเมา คือ สุรา
เมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกอย่าง
3.2 กัลยาณมิตรธรรม คุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้อบรมสั่งสอน แนะนาซึ่ง
ประกอบไปด้วย
3.2.1 ปิยตา คือ กระทาตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์
3.2.2 ครุ คือ กระท าตนเป็นที่ น่าเคารพบูชา โดยการปกครอง ขู่ ยกย่อง เป็น
ตัวอย่างทาให้เด็ก รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีความยุติธรรมเที่ยงตรง
3.2.3 ภาวนียตา คือ อบรมตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถในการทางาน และเจริญ
ด้วย ศีลธรรม มีภูมิปัญญาน่ายกย่อง
3.2.4 วัตถุตา คือ อุตสาหะสั่งสอนอบรม รู้จักชี้ทางให้เข้าใจด้วยเหตุผล โดยการ
อธิบายชัดเจน เร้าให้สนใจอยากติดตาม ให้ผู้เรียนสนุกสนาน อธิบายให้แจ่มแจ้ง ชักชวนให้ทาตามให้
มีความอุตสาหะและให้ ความร่าเริง สบายใจ
3.2.5 วัจ นัก ขันติ คือ อดทนต่อถ้อยคารบกวนของศิ ษ ย์ อดทนต่อการเสี ย ดสี
กวนใจ ติเตียน
3.2.6 คัม ภีร กถากรณัง คือ ขยายข้อลึก ให้ตื้น อธิบ ายให้ง่าย โดยใช้วิธีต่างๆ ได้
อย่างลึกซึ้ง และเข้าใจ โดยแสดงจุดเด่นของวิชา แสดงเหตุผลของวิชา และแสดงสาระของวิชา
3.2.7 อนิโยธนัง คือ การไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางชั่ว ไม่แนะนาไปในทางเสื่อม
3.3 ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้
3.3.1 อนุบุปพิถา คือ สอนให้มีลาดับขั้นตอน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
3.3.2 ปริยายทั ส สาวี คือ จับ จุดส 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 การวางจิตใจให้ตรงตามเนื้อเรือ่ ง ไม่กระทบกระแทกผู้อื่น หรือ
ข่มขู่ผู้อื่น
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3.4 โลกบาลธรรม คือ ธรรมที่ คุ้ม ครองโลกและเป็นเทวธรรม ประกอบไปด้วยธรรม 2
ประการ ได้แก่
หิริ คือ ความละอายต่อบาปและความชั่วทั้งปวง
โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป และความชั่วทั้งปวง บุคคลที่มีธรรมคู่นี้อยู่ใน
จิตใจจะไม่กระทาสิ่งใดๆ ที่เป็นความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพราะความ ละอาย และเกรงกลัวต่อ
บาปจะช่วยให้บุคคลในสัง คมโลกไม่ เ บียดเบียนซึ่ง กั นและกั น ช่ว ยให้สัง คม มี ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
3.5 ธรรมที่ทาให้งาม 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 ธรรมที่ นาไปสู่ความสาเร็จแห่งผลที่มุ่ง หมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
หลักธรรมสาหรับการ “ครองงาน” มี 4 ประการ คือ
3.6.1 ฉั น ทะ คื อ ความยิ น ดี พ อใจรั ก ใคร่ ใ ฝ่ใ จ รั ก ที่ จ ะท าสิ่ง นั้ น อยู่ เ สมอและ
ปรารถน จะทาให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
3.6.2 วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมั่ นเพียรประกอบกิจ การงานนั้น ๆ
อย่างเข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย
3.6.3 จิตตะ คือ การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทาและทาสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจ ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
3.6.4 วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรื อทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้กระทานั้นน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง
3.7 สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิด
ความสามัคคี และเป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลทุกชั้นวรรณะ หลักธรรมนี้เรียก
อีกอย่างว่าเป็น “ธรรมสาหรับการครองคน” หรือ “ธรรมสาหรับการสงเคราะห์สร้างไมตรี ” มี 4
ประการ คือ
3.7.1 ทาน คือ การให้แบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความรู้
การให้คาแนะนา สั่งสอน หรือกล่าวอย่างง่ายว่าเป็นการให้ทั้งสิ่งของและวิทยาทาน
3.7.2 ปิยวาจา คือ การเจรจากันด้วยถ้อยคาที่สุภาพอ่อนหวาน สมานใจ เป็นคาพูด
ที่แสดง ประโยชน์ มีเหตุมีผล
3.7.3 อัตจริยา คือ การประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนการแก้ไข
ปรับปรุง ส่งเสริมทางจริยธรรมด้วย
3.7.4 สมานัตตตา คือ การทาตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่าเสมอ
ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขทุกข์สุข หรือเป็นการนาตนของเราเข้าไปสมานไมตรีกับบุคคลนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
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การจดจาคุณธรรมทั้ง 4 ประการ จึงขอให้ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมนี้จดจาข้อความต่อไปนี้ คือ “โอบอ้อม
อารี วจี ไพเราะ สงเคราะห์การงาน สมานไมตรี”
3.8 พรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมประจาใจอันประเสริฐ เป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์ เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และกากับความประพฤติ เพื่อให้ปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์
โดยชอบ หรือเรียกอย่างง่ายๆ ว่าเป็น “ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม” หรือ “ธรรมของผู้ใหญ่ปกครอง
ผู้น้อย” มี 4 ประการ คือ
3.8.1 เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดทาประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า
3.8.2 กรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน การใฝ่ใจ ใน
อันที่จะปลดเปลื้องบาบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
3.8.3 มุ ทิ ตา คือ ความยินดีเ มื่อผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้า มี จิตผ่องใส
บันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วย
เมื่อเขาได้ดี มีความสุขความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
3.8.4 อุ เ บกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะท าให้ดารงอยู่ในธรรมตาม ที่
พิจารณาเห็น ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรง เที่ยงธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง พิจารณา
เห็นกรรมที่สัตว์ได้กระทาแล้วอันควรได้รับผลดีหรือผลชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนได้ป ระกอบ สามารถ
วางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจ ที่ควรทาเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว หรือเขาสมควร ได้รับผล
อันสมกับความรับผิดชอบของตน
3.9. ฆราวาสธรรม เป็นธรรมของผู้ครองเรือน ประกอบด้วย
3.9.1 สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน
3.9.2 ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตนให้รู้จกั ข่มใจ ควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเองและ
ปรับตัวให้เข้ากับงานและสิ่งแวดล้อม
3.9.3 ขันติ ความอดทนต่อการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
3.9.4 จาคะ ความเสียสละเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้าใจ
๓.๑๐ คุณธรรมตามหลักศาสนาอื่นที่ตนเองนับถือ
3.1๑ คุณธรรมพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้สร้างความตระหนักสานึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงความร่วมมื อของสถาบันครอบครัว ชุม ชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมี
จุดเน้น เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมี
ความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม “8 คุณธรรม
พื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝังประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ
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3.10.1 ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หาจนเกิดผลสาเร็จ ผู้ทมี่ ีความ
ขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งานมีความพยายามไม่ท้อถอย
กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานทีท่ า ตั้งใจทาอย่างจริงจัง
3.10.2 ประหยัด คือ การรูจ้ ักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิง่ ของแต่พอควร
พอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผูท้ มี่ ีความประหยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตความ
เป็นอยู่ทเี่ รียบง่าย รูจ้ ักฐานะ
การเงินของตนคิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิง่ ของอย่างคุ้มค่า รู้จกั ทาบัญชี
รายรับ-รายจ่าย รายออม ของตนเองอยูเ่ สมอ
3.10.3 ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอด
จากความรูส้ ึกลาเอียง หรืออคติ ผู้ที่มีความซือ่ สัตย์ คือ ผู้ทมี่ คี วามประพฤติตรงทัง้ ต่อหน้าที่ ต่อ
วิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่หก์ ล คดโกง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รับรูห้ น้าที่ของตนเองและปฏิบัติ
อย่างเต็มที่ถูกต้อง
3.10.4 มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึง่ มีทงั้
วินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผูม้ ีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา
สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัตติ ามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
3.10.5 สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกริ ิยามารยาทที่ดงี าม มี
สัมมาคารวะผู้ทมี่ ีความสุภาพ คือ ผูที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว
รุนแรง วางอานาจข่มขู่ ผู้อื่นทัง้ โดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง
เป็นผู้ที่มมี ารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3.10.6 สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทัง้ กาย ใจและสภาพแวดล้อม ความ
ผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ทมี่ ีความสะอาด คือ ผู้รกั ษาร่างกาย ทีอ่ ยู่
อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเ่ สมอ
3.10.7 สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า
ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นรู้บทบาทของตน
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่น ต่อการรวมพลังช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จ
ลุล่วง แก้ ปัญ หาและขจัดความขัดแย้ง ได้ เป็นผู้มี เ หตุผ ล ยอมรับ ความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

๒๓
3.10.8 มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็น
อกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จาเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้
และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็น
ใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดขึ้นในชุมชน
วิชาชีพครูได้รับการยกยองและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคมเป็นอาชีพ ที่
ช่วยสร้างสรรค์ จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึง ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับที่สูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพ และไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูม ากเท่าใด ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ครู ก็ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เ หมาะสมกับความเคารพเชื่อถือ
ไว้วางใจเพียงนั้น
๔. อุดมการณ์ความเป็นครู
ครู เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุด ในวงการศึ ก ษา เพราะเป็น ผู้ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด องค์ ความรู้
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก
บัณฑิ ตจะมี ความคิดที่ ดี มี วิธีก ารวิเ คราะห์อย่างถู ก ต้อง และมี ร ะบบระเบียบในการปฏิบัติ ง าน
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน
และบุคลิกภาพของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังคากล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จาก
ศิษย์ที่สอนมา”
ครูจึง จ าเป็นต้อ งพั ฒ นาจิตส านึก ของความเป็นครู เพราะครูห รืออาจารย์ จ าเป็นต้องมี
ข้อกาหนดอยู่ในใจ เพื่อให้มีหลักในการดารงตนให้เป็นครู
สิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นจริง นั้น
“ครุ ธรรม” คื อ ธรรมส าหรั บครู เป็ นสิ่ งที่ ครู หลายท่ านทราบ และได้ ปฏิ บั ติ แล้ ว แต่ ก็ มี อี กหลายท่ าน
ที่ ทั้ ง ไม่ ทราบและไม่ปฏิบัติ ครุธรรมเป็นสิ่งที่ จาเป็นมากสาหรับการดาเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพ
ที่ มี เ กี ย รติ เ ป็ น อาชี พ ที่ ค นทั่ ว ไปยกย่ อ ง และถื อ ว่ า เป็ น อาชี พ ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาสั ง คม
หรื อ ประเทศชาติ ครู ที่ ข าดครุ ธ รรมจะเปรีย บเสมื อ นเรือ ที่ ข าดหางเสือ ดั ง นั้ น การจะพาศิษย์
ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นสิ่งที่ทาได้ยากอย่างแน่นอน
ท่ านพุ ทธทาสกล่าวอยู่ เสมอว่ า “ธรรม” คื อ หน้ าที่ ผู้ ที่ มี ธรรมะคื อผู้ที่ ปฏิ บัติ หน้าที่ อย่ างดีแล้ว
ครุ ธ รรมจึ ง เป็น “หน้ า ที่ ส าหรับ ครู ” ซึ่ ง ครู ส่ว นใหญ่ทุ ก คนย่ อมทราบดี ว่ า “หน้ า ที่ ข องครู ก็ คื อ
การอบรมสั่ง สอนศิ ษ ย์ ” แต่ ก ารอบรมสั่ง สอนศิ ษ ย์ข องครูแ ต่ล ะคนก็ มี ก ารปฏิ บัติ ที่ แ ตกต่างกั น
ครู บางคนก็ อาจจะคิ ดว่ าหน้ าที่ ของครู คื อ สอนวิ ชาการที่ ตนได้ รั บมอบหมายให้ สอน แต่ อี กหลาย ๆ คน
ก็คิดว่าครูควรทาหน้าที่คนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวิชาการ ความคิดที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่ที่ตนเห็นว่า
ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสืออย่างเดียว
แต่ต้องสอนคน ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย
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การที่ครูจะปฏิบัติหน้าของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้น ครูจาเป็นต้องมี
หลักยึดเพื่อนาตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ นั่นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์
ครู มีหลักการที่จะยึดไว้ประจาใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้
1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์
อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้แก่คน ดังนั้นครูทุกคนจะต้องเป็น
ผู้ที่ ท าให้ตนเองนั้นบริบูรณ์ หรือ เต็มไปด้วยความรู้ ครูควรจะท าให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วย
ความรู้ 3 ประการ คือ
1.๑ ความรู้ ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ครู ค วรเสาะแสวงหาความรู้ รวบรวมข้ อ มู ล
โดยการอ่าน การฟัง และพยายามนาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนของตนได้เกิด
ความรู้ ที่ ทั น สมั ย ดั ง นั้ น ครู จ ะต้ อ งแสวงหาความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละเหมาะสมให้ ผู้ เ รี ย น
เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู้นั้น
๑.2 ความรู้เ รื่อ งโลก ครูควรมี ความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถ
อธิบายบอกเล่า ถ่ายทอด ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติ ของสังคมไปสู่ศิษย์
ครูควรเข้าใจชีวิตอย่างเพียงพอที่จะให้คาแนะนา คาสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ได้ดาเนินชีวิตที่ดีในอนาคตได้
ดัง นั้น นอกเหนือ จากตาราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้ร อบตัวด้านอื่น ๆ ให้บ ริบูร ณ์โ ดยเ ฉพาะ
ความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม
๑.๓ ความรู้เรื่องธรรมะ ครูควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์
มี ความคิดที่ ดี มี ความประพฤติดี ไม่ ว่าครูจ ะนับถือศาสนาใดก็ตาม ทุ ก ศาสนามี จุดหมายเดียวกัน
คือมุ่งให้คนเป็นคนดี ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอุทาหรณ์ สาหรับ
สั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลสาเร็จด้านการศึกษา เล่าเรียนได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะ
อย่างอิทธิบาท 4 คือ
1) พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน
2) มีความเพียรที่จะเรียน ไม่ย่อท้อ
3) เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน
4) หมั่นทบทวนอยู่เสมอ
ถ้าศิษย์เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ก็ย่อมทาให้ศิษย์ประสบความสาเร็จในการศึกษานอกจากที่
ครูจะต้องทาตนให้บริบูรณ์ด้วยธรรมะเพื่อไปสอนศิษย์ ครูก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะ
เพื่อให้ครูไม่ ห วั่นไหวต่อ กิ เ ลส อั นท าให้จิตของครูต้องเป็นทุ ก ข์เ ศร้าหมอง ครูก็ ย่อมจะเบิก บาน
และได้รับความสุขที่จะได้สอนคนในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย การศึกษาธรรมะจึงจาเป็นสาหรับอาชีพครู
๒. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู
พุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า “ใจนั้ น แหละเป็ นใหญ่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งเกิ ด จากใจทั้ ง นั้ น ” ดั ง นั้น
คนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จาเป็นต้องสร้างใจ ให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการ มีใจเป็นครู การทาใจ
ให้เต็มนั้น มีความหมาย 2 ประการคือ
๒.๑ ใจครู การทาใจให้เต็มบริบูรณ์ นั้น จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบดังนี้
๒.๑.๑ รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ
มีกุศล ได้บุญ ได้ความภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอ พยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์
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2.๑.๒ รั ก ศิ ษ ย์ มี ใ จคิ ด อยากให้ศิ ษย์ พ้ น จากสิ่ง ที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนา ครู ต้ อ งมี ใจ
นึกอยากให้ทุกคนมีความสุ ข พยายามชี้แนะหนทางสู่ความสาเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรือ
มี มุ ทิ ตาจิต เมื่ อ เห็นศิษย์ป ระสบความก้ าวหน้าในชีวิต ความรัก ศิษย์ย่อมท าให้ครูส ามารถทุ่ ม เท
และเสียสละเพื่อศิษย์ได้
๒.๒ ใจสูง ครูควรพยายามทาใจให้สูงส่ง มีจิตใจที่ดีงาม การจะวัดใจเราว่าสูงหรือไม่
มีข้อที่ลองถามตัวเองได้หลายประการ เช่น
๒.๒.1 ท างานอยู่ที่ ใด ท่ านมั ก จะด่าว่านินทา เจ้านายแห่ง นั้น หรือดูถูก สถาบัน
หรือเปล่า
2.๒.๒ ท่านมักจะคิดว่าเพื่อน ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า
๒.๒.3 ทาไมท่านก็ทาดี แต่เจ้านายไม่เห็น
๒.๒.4 ทาไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว
๒.๒.5 ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น
๒.๒.6 ทาไมที่ทางานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด
การท าจิ ต ใจให้ สู ง ก็ คื อ การที่ ม องเห็น คุ ณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ โ ลกและการคิดที่ จ ะ
สร้างสรรค์ให้โลกมีแต่สิ่งที่ดีงาม มองโลกและคนในแง่ดีใจกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเอง
และคนอื่นไม่คิดว่าตนเองฉลาด หรือเก่งกว่าผู้ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น คิดเสมอว่าจะช่วยให้คน
มีความรู้มีความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดี คิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน
๓. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน
ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ
๓.๑ งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอนค้นคว้า
หาวิธีก ารที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และในขณะที่ดาเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลา
ที่กาหนด เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา
๓.๒ งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ
งานบริหาร บริการและงานที่จะทาให้สถาบันก้าวหน้า
3.๓ งานนั ก ศึ ก ษา ให้ เ วลา ให้ ก ารอบรม แนะน าสั่ ง สอนศิ ษ ย์ เมื่ อ ศิ ษ ย์ ต้ อ งการ
คาแนะนา หรือต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าในเวลาทางานหรือนอกเวลาทางาน ครูควรมีเวลาให้
ศิษย์
๔. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คน
ในสังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจาเป็นที่ต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็น
มนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม ครูจึงควรสารวมกาย วาจา ใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างทีด่ ี
งามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน การที่จะทาให้ตนเองเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ได้ คนผู้นั้น
ควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการดาเนินชีวิต
ที่ดี ปฏิบัติการถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเอง เพื่อหาทางแก้ไข้ปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์
อยู่เสมอ
๕. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน
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ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน เพื่อวิชาการ เพื่อศิษย์ ครู
ต้องอุ ทิ ศตนอย่างเต็ม ที่ ท างานอย่างไม่ คิดออมแรง เพื่อผลงานที่ ส มบูร ณ์นั้นก็ คือ การปั้นศิษย์
ให้มีความรู้ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ครูที่มีหลักยึดไปครบเต็ม 5 ประการนี้
ย่อมเป็นครูที่ มี ครุธรรม ที่ พ ร้อ มจะเป็นผู้ชี้ท างแห่ง ปัญ ญา ชี้ท างแห่ง ชีวิ ต และชี้ท างแห่ง สัง คม
ในอนาคตได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง นั้ น ครู ค วรสร้ า งอุ ด มการณ์ ค รู เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของสั ง คมไทย
และการพัฒนาวิชาชีพครู
คุณลักษณะของครูที่ดี
ครูนับ เป็นบุคคลส าคัญ ที่ สัง คมคาดหวัง การก าหนดคุณสมบัติของครูที่ ดี มี ห ลากหลาย
ตามความต้องการ ของสังคมไทยทั้ง นักวิชาการของไทยและต่างประเทศ จาแนกพอสรุปได้ดังนี้
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกาหนดลักษณะครูที่ดีไว้ ๗ ประการ ดังนี้
๑) ปิโย - น่ารัก หมายความว่า บุคคลใดที่เป็นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่น่ารักศิษย์พบเห็นแล้ว
อยากเข้าไปพบ สบายใจเมื่อได้พบปะกับครูผู้นั้น
๒) ครุ - น่าเคารพ หมายความว่า บุคคลที่ เ ป็นครูนั้นต้องเป็นผู้ป ระพฤติตนเหมาะสม
แก่ฐานะของความเป็นครู กระทาตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ
๓) ภาวนีโย – น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง หมายความว่ากระทาตนให้เป็นที่เจริญน่ายกย่อง
ของศิษย์และบุคคลทั่วไป มีความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง มีคุณธรรมควรแก่การกราบไหว้บูชา
ของศิษย์เสมอ เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เชื่อกฎแห่งกรรม เป็นผู้รักษาศีล ควบคุมจิตด้วยสมาธิ
๔) วัตตา - มี ร ะเบียบแบบแผน หมายความว่า ครูต้องกระท าตนให้เป็นบุคคลที่ เคารพ
กฎระเบียบมีระเบียบแบบแผน ขณะเดียวกันอบรมตักเตือนศิษย์ให้เป็นผู้มีระเบียบ
๕) วจนั ก ขโม - อดทนต่ อ ถ้ อ ยค า หมายความว่ า ครู จ ะต้ อ งอดทนต่ อ คาพู ด ของศิษย์
ที่มากระทบความรู้สึก ครูต้องพร้อมรับฟังข้อซักถาม ให้คาปรึกษาหารือ แนะนา ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
๖) คัมภีรัญจะ กถังกัตตา - แถลงเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง หมายความว่าครูจะต้องมีความสามารถ
ในการสอน ใช้คาพูดในการอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อย่าง แจ่มแจ้ง มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะพูด
๗) โน จัฏฐาเน นิโ ยชเย - ไม่ ชัก นาศิษย์ไปในทางเสื่อม หมายความว่า ไม่ ชัก นาศิษ ย์
ไปในทางที่ต่าทรามใดๆ สิ่งใดเป็นความเสื่อมโทรมทางจิต จะไม่ชักนาศิษย์ไปทางนั้น ในขณะเดียวกัน
ครูต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวง
ยุคปัจจุบันนับเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาหรือยุคแห่งการเรียนรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานครู
เกิดผลดีครูผู้สอนต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยซึ่งบุคลิกลักษณะที่ดี
ของครูยุคปฏิรูป ควรมีลักษณะดังนี้
๑. มี ความศรัทธาในวิชาชีพครู กล่าวคือ ครูต้องมีเจตคติที่ ดี มี ค่านิยมที่ ดี รัก และศรัทธา
ในวิชาชีพครู คุณลักษณะในข้อนี้ต้องมีเป็นอันดับแรกสุด
๒. เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพราะผู้เรียนแต่ละคนมาจาก
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ตลอดจนมีระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันมีความยุติธรรม ไม่อาฆาตศิษย์
ไม่ดูถูกศิษย์ ควรยกย่องศิษย์บ้างไม่เอาคนไม่เก่งไปเปรียบเทียบกับคนเก่ง

๒๗
๓. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพราะมีองค์ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลามีการเตรียมการสอนทุกครั้งก่อนการเข้าสอนมีความรู้ในแต่ละบทเรียนสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจด้วยปัญญา
๔. ทุ่ ม เทและรับผิดชอบ ไม่ มี ง านใดที่สาเร็จได้ง่ายโดยไม่ ต้องใช้ความพยายามอุทิศเวลา
ให้ ศิ ษ ย์ สนใจปั ญ หาของศิ ษ ย์ ใ จกว้ า งยอมรั บ ความคิ ด ของศิ ษ ย์ มี น้ าใจนั ก กี ฬ าและยอมรับ ผิด
เมื่อกระทาผิด
๕. เป็ น แบบอย่ างที่ ดี การเป็น แบบอย่า งที่ ดี ย่อ มดี ก ว่ า ค าสอนใด ๆ เข้ า สอนตรงเวลา
อยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามคาสอนได้บุคลิกดี ไม่แต่งกายนาสมัยหรือล้าสมัยจนเกินไป
๖. เป็ น นั ก ประสาน ครู ต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระสานความเข้ า ใจและร่ ว มมื อ ทั้ ง กั บ บุ ค ลากรใน
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 น สั ง คม มี อ า ร ม ณ์ ขั น
ไม่เครียดจนเกินไป
๗. ความรั ก ในลู ก ศิ ษ ย์ ครู ต้ อ งรั ก และเข้ า ใจเด็ ก เข้ า ใจพฤติ ก รรมประจ าวั ย ของเด็ ก
มีความเมตตาปราณี มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์สนใจผู้เรียนทั่วถึง มีความเป็นกันเองเข้าใจผู้เรียน
และเป็นที่ปรึกษาได้

๕. การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครูที่ดี
๑. ความรู้
๒. ความอดทนมุ่งมั่นยึดธรรมะและความถูกต้อง
๓. ความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายและประหยัด
๔. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
๕. รับฟังความเห็นของผู้อื่นเคารพความคิดที่แตกต่าง
๖. มีความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียร
๗. มีความสุจริตและความกตัญญู
๘. พึ่งตนเองส่งเสริมคนเก่ง
๙. รักประชาชน
๑๐. ทางานเพื่อประชาชน
๖. จรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง
ประพฤติป ฏิบัติเ ป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูก ต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะ

๒๘
ของวิชาชีพ นั้นก็ ได้ผู้ก ระท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับ โทษโดยว่ากล่าว ตัก เตือน ถูก พัก งาน
หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้
จรรยาบรรณในวิชาชีพ จะเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพ
ที่ เ ป็น “วิชาชีพ ” นั้นก าหนดให้มี องค์ก รรองรับ และมี ก ารก าหนดมาตรฐานของความประพฤติ
ของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่สาคัญคือ เป็นอาชีพ
ที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าว
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง การสอนด้ ว ยทฤษฏี แ ละการปฏิ บั ติ จ นผู้ เ รี ย นเกิ ด ความช านาญ
และมี ป ระสบการณ์ ใ นศาสตร์ นั้ น นอกจากนี้ จ ะต้ อ งมี อ งค์ ก รหรื อ สมาคมวิ ช าชี พ ตลอด จน
มี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ ” เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่
กาหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง
และต่อสังคม ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้
ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ ”
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิ บัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มที ักษะ หรือความช านาญสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ”
มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติป ฏิบัติตน ซึ่ง ผู้ป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ ง ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึก ษา ต้อ งยึดถือ ปฏิบัติตาม เพื่อรัก ษาและส่ง เสริม เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ”
(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้
( 1 ) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
( 2 ) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คาปรึกษา ในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจทิ ัล ในการจัดการเรียนรู้
( 4 ) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รียน
( 5 ) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล เพือ่ การศึกษา
( 6 ) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญา
ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรสุ ภากาหนด ดังต่อไปนี้

๒๙
(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
(2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
(4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
(5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้
(2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ทีส่ ามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มปี ัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร
(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน
(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทีม่ ีคุณภาพ
ของผู้เรียน
(3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ที่มา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐
รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาตนเอง
๑. การรู้จักตนเอง
๑.๑ บุคลิกภาพ
คื อ ลั ก ษณะและคุณ สมบัติ ทั้ ง ร่า งกายและจิต ใจ ได้ แ ก่ รู ป ร่ า ง หน้ า ตา กิ ริ ย า การ
แสดงออก อารมณ์ น้าเสียง การพูดจา ไหวพริบ ความเชื่อมั่น รวมทั้งรู้จักทักษะ ความสามารถพิเศษ
ค
ว
า
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ด
ที่ แท้ จ ริง ทั ศนคติ และค่านิยมของตนเองด้วยการค้นพบตนเองในด้านนี้มี วิธีการมากมาย วิธีง่าย
ที่ไม่เสียเวลามาก ได้แก่ การทาแบบทดสอบต่าง ๆ ซึ่งจะมีแบบทดสอบความสนใจ ความถนัด ค่านิยม
บุคลิกภาพ ฯลฯ
๑.๒ ความชอบหรือความสนใจ
ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เราควรนาเอาผลการสารวจในด้านต่าง ๆ มา
ประมวลเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถด้านใด ชอบทากิจกรรม
อะไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราพิจารณาตนเองได้ว่าเราควรประกอบอาชีพอะไร ซึ่งหากเลือกอาชีพใดได้
ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้ว จะทาให้ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุข มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
น่าพอใจ คนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกัน ความสนใจนี้จะสังเกตได้จากการที่
นักเรียนชอบทากิจกรรมใดอยู่เสมอ ๆ หรือบ่อย ๆ กว่ากิจกรรมอื่น
๑.๓ ความถนัด
การที่บุคคลจะวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองได้ นั้น สิ่งหนึ่งที่เป็น
ปัจจัยสาคัญ คือบุคคลต้องรู้จักความถนัดของตนเอง ทุกคนมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป
เมื่อเราทาสิ่งใดได้ดีก็จะทาให้เรามีความสุขและเกิดความภาคภูมิ ใจในตัวเอง การรู้จักจุดด้อยของ
ตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนาได้ถูกต้อง และเรียนรู้ที่จะปรับปรุงด้านที่ไม่ถนัด ความถนัดและความสนใจ
มักเป็นสิ่งที่คู่กันไป ความถนัดนี้อาจสังเกตได้จากการที่บุคคลทากิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้วท าได้ดี
คล่องแคล่ว ทาแล้วประสบความสาเร็จ
๑.๔ สติปัญญาและความสามารถ
การที่จะดูว่าสติปัญญาหรือความสามารถดีไม่ดี อาจดูได้จ ากระดับคะแนนหรือผลการ
เ
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น
ที่ผ่านมาในสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนดูว่าในแต่ละวิชาที่สอบไปแล้วได้ระดับคะแนนหรือผลการ
เรียนเป็นอย่างไร ถ้าได้ร ะดับ การเรียนหรือผลการเรียนในวิชานั้นสูง ก็ แสดงว่าระดับ สติปัญญา
หรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง แต่ถ้าระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชานั้นต่า ก็แสดงว่า
สติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นต่าส่วนหนึ่งที่เราควรรู้ คือ รู้ว่าตนเองมีความสามารถ
ด้านใดบ้าง เพราะสิ่งนี้จะช่วยทาให้เรา เลือกแนวทางเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เราควรคานึงว่าเรา
ไม่จาเป็นต้องเก่งในด้าน ที่เหมือนกับคนอื่น เพียงแต่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
แต่เชี่ยวชาญในทักษะด้านนั้น ๆ มากก็เพียงพอแล้ว
๑.๕ เป้าหมายในชีวิต

๓๑
ควรตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า ต้องการประกอบอาชีพใด เพื่อจะได้ศึกษาต่อในสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน นักเรียนควรใส่
ใ
จ
ที่จะวางเป้าหมายให้กับชีวิตตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชาเรียน การเลือกอาชีพ ส่วนใหญ่จะ
เรียนตามที่โรงเรียนกาหนด เรียนตามเพื่อน ตามความนิยมของสังคม สิ่งเหล่านี้ทาให้เราไม่ทราบว่า
จะทาอย่างไรกับอนาคตตนเอง การวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสาคัญ เราควรรู้ว่าตนเองต้องการทาอะไรกับ
ชีวิตตนเอง จะไปที่ไหนและไปอย่างไร ทั้งนี้การวางแผนชีวิตต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง
ของแต่ละบุคคลด้วย
๑.๖ สภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัว
พิ จ ารณาว่าฐานะทางบ้านเป็นอย่างไร พอที่ จ ะส่ง เสียให้ศึก ษาต่อได้เ พียงใด เพราะ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปนั้น บางสาขาวิชาจาเป็นต้องใช้ทุนในการศึกษามาก แต่บางสาขาวิชา
อ
า
จ
ใ
ช้
เ
ว
ล
า
ในการศึกษาระยะสั้น ๆ ใช้ทุนในการศึกษาไม่มาก ทั้งนี้แล้วแต่สถานศึกษาหรือสาขาวิชาที่เลือกเรียน
๑.๗ ค่านิยม
การที่บุคคลจะวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องกับเหมาะสมกับตนเองได้นั้น สิ่งหนึ่ง ที่เป็น
ปัจจัยสาคัญมากก็คือ ต้องรู้ค่านิยมในงานที่ตนยึดไว้เป็นหลักสาคัญ ค่านิยมในตนเองมีผลต่อการเลือก
แนวทางต่าง ๆ ในชีวิตของเราเสมอ การสารวจค่านิยมในงานจะช่วยชี้นาไปสู่อาชีพที่ตรงกับความ
ต้องการของเรา มีโอกาสประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานสูง แต่ทั้งนี้เราควรนาคุณสมบัติในด้าน
อื่น ๆ มาประกอบกับค่านิยมของตนเองด้ว เพื่อช่วยให้การพิจารณาอาชีพที่เราควรเลือกทาเมื่อจะไป
ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย
๑.๘ รูปร่างและลักษณะของร่างกาย
สถานศึกษาหลายแห่งกาหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปร่าง และลักษณะของทางร่างกายไว้
ด้วยเช่น สถานศึกษาด้านทหาร ตารวจ พลศึกษา จะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดี คือ มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง (มีส่วนสูง สัมพันธ์กับน้าหนัก) มีลักษณะสมชาย และต้องไม่พิการทางสายตา เป็นต้น
๒. การพัฒนาบุคลิกภาพ
ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิก ภาพตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่า Personality มี ร ากศัพท์ เ ต็ม มาจากภาษากรีก คือ Persona
(Per + Sonar) ซึ่งหมายถึง Mask แปลว่าหน้ากากที่ตัวละครใช้สวมใส่ในการเล่นเป็นบทบาทแตกต่าง
กั นไปตามที่ ได้รับ การเล่นละครของกรีก และโรมันในสมั ยก่ อนตัวละครได้รับบทบาทใดก็ จะสวม
ห
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แล้วแสดงตามบทบาทที่ ได้รับมอบหมาย เช่น เล่นเป็นผีก็จ ะสวมหน้ากากผี เล่นเป็นลิง ก็จะสวม
หน้ากากลิง เป็นต้น หน้ากากที่สวมนั้นจะได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ผู้เล่นพูดได้อย่างสะดวก
บุ ค ลิ ก ภาพ หมายถึ ง แบบแผนพฤติ ก รรมของบุ ค คลซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเอกลั ก ษณ์ ที่ แ สดงออก
ทั้ งทางด้านความคิด ความรู้สึก ความสนใจ สติปัญญา รวมทั้ งทางด้านสรีระ บุคลิกภาพภายนอกและภายใน

๓๒
ทาให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากพันธุกรรม
(Heredity) และสิ่งแวดล้อม (Environment)
ความสาคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในด้านของการดาเนินชีวิต การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิบัติหน้าที่การงาน การเข้าสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคล การมีบุคลิกภาพที่ดีทาให้บุคคลได้รับประโยชน์ ดังนี้
๑. ความมั่ นใจ (Confident) ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี จะท าให้ รู้ สึ ก มั่ น ใจในการแสดงออกมากขึ้น
กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และกล้าที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการแสดงออกที่
ดี
ทาให้ผู้พบเห็นให้ความสนใจซึ่งนาไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลผู้นั้น เช่น กรกนกมีบุคลิกภาพ
ที่ดี เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มในการนาเสนอผลงาน ก็สามารถนาเสนอผลงานได้ดี เพราะมีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก
๒. ความสาเร็จ (Success) บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธา ประกอบกับ
ความเชื่อ มั่ นในตนเอง จึง สามารถท างานได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ สามารถสร้างความศรัท ธาให้
ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ ทาให้ได้รับความสะดวกพร้อมเพรียงและปฏิบัติงานให้สาเร็จด้วยดี
๔. ความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง (Self-confident) ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี จะมี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว
และเป็นตัวของตัวเองสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้ งด้านการแสดงออก การแสดงความคิดเห็ น
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๕. การยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (Individual differences) ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี
จะมองเห็นและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลว่า คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปร่าง
และสติปัญญา จึงทาให้ผู้พบเห็นยอมรับและแยกความแตกต่างของบุคคลได้ ช่วยให้สามารถรู้จัก
และเข้าใจบุคคลแต่ละคนได้ดีขึ้น
5. การปรับตัว (Adaptation) ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมองเห็น และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลจึ ง สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ บุ ค คลและสถานการณ์ ไ ด้ ดี ขึ้ น สามารถสร้ า งสั ม พั น ธภาพ
กับบุคคลที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องได้
6. การยอมรั บ ของกลุ่ ม (Acceptance) บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี ย่ อ มเป็น ที่ ต้ องตาต้ อ งใจ นิ ย ม
ชมชอบศรัทธาเชื่อมั่น และได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป็นอย่างดี ทาให้รู้สึกพอใจ ยินดี และมีความ
มั่นคงทางด้านจิตใจ เสริมสร้างให้ได้รับความสาเร็จทั้งส่วนตนและองค์กร
7. การคาดหมายพฤติก รรม (The expected behavior) บุคคลที่ มี บุคลิก ภาพดีที่ ต่างกั นท าให้
สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ เช่น บุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
บุคคลที่มีความกระตือรือร้น มักเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นต้น
ขอบข่ายของบุคลิกภาพ
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดถือในการพิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลมีดังต่อไปนี้
1. ลั ก ษณะทางกาย (Physical characteristics) เป็นสิ่ง ที่ เ ราสามารถมองเห็นได้ ได้แก่ รูป ร่าง
ทรวดทรงความสูงน้าหนัก หน้ าตา สีผ ม ผิวพรรณ เป็นต้น สิ่ง เหล่านี้เ ป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของบุคคลและความสามารถในการงาน
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2. ลักษณะการพูดจาท่าทาง (Flattering styles) คือ การแสดงออกทางด้านการพูด ได้แก่ ความ
ชัดเจนชัดถ้อ ยชัดคา การพู ดเร็ว การพูดช้า การพูดติดอ่าง การพูดแบบมี จัง หวัดจะโคน รวมถึง
การใช้น้าเสียงในการพูด เป็นต้น
3. ลั ก ษณะทางจิต ใจ (Psychological characteristics) ซึ่ ง เป็นสิ่ง ที่ เ กี่ ยวกั บ สมองทั้ ง สิ้น ได้ แก่
สติปัญ ญา ความจ า ความถนัด จินตนาการ ความสนใจ ความตั้ง ใจ เจตคติ การตัดสินใจ การคิด
ด้วยเหตุผล เป็นต้น
4. อุ ป นิ สั ย (Character) เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงออกเป็น พฤติ ก รรมเป็น ระยะเวลายาวนานพอสมควร
จนเป็นความประพฤติ เช่น ความซื่อสัตย์ ความไม่ เ ห็นแก่ ตัว ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพ
อ่อนโยนความเคารพกฎหมาย ความมัธยัสถ์ อดออม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น
5. อารมณ์ (Emotion) เป็นความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดอาการกระทาต่าง ๆ เช่น โกรธ ร่าเริงตกใจ
หงุดหงิด กังวล กล้าหาญ หวาดกลัว เกลียด รัก เป็นต้น
6. ก าลั ง ใจ (Encouragement) คื อ ความสามารถที่ จ ะควบคุ ม หรื อ บั ง คั บ กิ ริ ย าอาการต่ า ง ๆ
ที่กระทาไปโดยเจตนา บางคนมีกาลังใจดี กาลังใจเข้มแข็ง ก็จะสามารถเผชิญอุปสรรคหรือปัญหาได้ดี
บางคนเปราะบาง เมื่อมีสิ่งใดเข้ามากระทบจิตใจก็เกิดอาการท้อถอย หมดกาลังใจในการแก้ไขปัญหา
7. การสมาคม (Sociability) เป็นกิริยาท่าทาง หรืออาการที่แสดงออกต่อบุคคลอื่น เช่น เสียสละหรือ
ว่าเอาเปรียบ ชอบคบหาสมาคมหรือชอบเก็บตัว เมตตาปรานี เห็นใจผู้อื่นหรือไม่แยแสผู้อื่น
8. ความรู้ ความสามารถ อานาจ ฐานะ การเป็นคนมีความรู้สูง มีความชานาญ มีความสามารถ
พิเ ศษ มี อ านาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ มี อิ ท ธิพล มี ฐานะทางการเงินดีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะ
ส่งเสริมบุคลิกภาพอย่างมาก
องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิก หมายถึง สิ่งที่มาประกอบเข้ากันจนกลายเป็นตัวบุคคลโดย
ส่วนรวมทาให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่น องค์ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคลไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด
เพียงอย่างเดียว หากแต่บ างสิ่ง บางอย่างได้มี ก ารพัฒ นาขึ้นมาอย่างไม่ ได้วันจบสิ้น จึง เห็นได้ว่า
บุ ค ลิ ก ภาพของคนมี ก ารเปลี่ย นแปลงเคลื่ อนไหวอยู่ เ สมอ ปั จ จัย ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การพัฒ นา
บุคลิกภาพ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สติปัญญา และด้านสังคม ซึ่งได้มาโดย
การสร้างสมจากอิทธิพลของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความพยามยามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของ
แต่ละคน จึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ มีดังต่อไปนี้
1. อิ ท ธิ พ ลจากพั นธุ ก รรม (Heredity) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ตที่ ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ได้
หรือ พันธุกรรม (Heredity) คือ การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึง่
ซึ่ ง พั น ธุ ก รรมถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว มาตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ซึ่ ง ท าให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น เบื้ อ งต้ น
และเป็นเงื่อนไขกาหนดทิศทาง และขอบเขตของการพัฒนาบุคลิกภาพระดับหนึ่ง บุคลิกภาพที่ได้มา
จากพันธุกรรม ได้แก่
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1.1 ลั ก ษณะทางกาย เช่ น รู ป ร่ า ง หน้ า ตา สี ผิ ว สี ต า โรคบางอย่ า ง ความแข็ ง แรง
ความอ่ อ นแอ น้าเสียง ซึ่ง ลัก ษณะทางกายนี้ เป็นด่านแรกที่อาจท าผู้พบเห็นเกิดความสนใจ หรือ
ประทับใจ
1.2 พัฒนาการทางสติปัญญา เช่น ความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ พรสวรรค์ ฯลฯ พัฒนาการ
ทางสติปัญญานี้นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมแล้วยังร่วมด้วยบทบาทของสิ่งแวดล้อม เช่น
บางคนได้รับพันธุกรรมทางสติปัญญาไม่ได้ แต่ได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่นอาหาร การอบรม
บรรยากาศ ความอบอุ่น การศึกษาที่ดี เหล่านี้ช่วยส่งเสริมความสามารถทางสติปัญ ญาได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับพันธุกรรมทางสติปัญญา แต่ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี รับประทาน
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ไม่ครบหมู่ มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือได้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ มากมายนักก็จะเป็นการบั่น
ทอนความสามารถทางสติปัญญาได้
1.3 ลักษณะทางใจ หมายถึง เจตคติต่อ สิ่งต่าง ๆ เช่น อุปนิสัย ความร่าเริง ความจา ความ คิดอ่าน
การตัดสินใจ เป็นต้น
1.4 ลักษณะทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการควบคุมความรู้สึก และการกระทาต่าง ๆ ซึ่งมักเป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก
2. บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) สิ่ ง แวดล้ อ มคื อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ที่อยู่รอบตัวบุคคล เป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น ญาติพี่น้อง และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น วัฒนธรรม การศึกษา
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกาหนดขอบเขตของการพัฒนาของบุคคล เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี ได้รับ
การอบรมที่ดี มีอาหารการกินที่ดี ก็จะได้รับการพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ ในทางตรงกันข้าม
เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นหรือขาดการอบรมสั่งสอนที่ถูกที่ควร เด็กก็จะเติบโตใน
แ
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ที่แตกต่างไป จึงอาจกล่าวได้ว่า เมื่อมนุษย์อยู่ในครรภ์มารดา เหมือนกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
ย่อมต้องการดิน ต้องการน้า และต้องการปุ๋ย เมื่อเมล็ดพันธุ์เติบโตในดินที่ต่างกัน ได้รับน้าและปุ๋ยที่
ต่างกัน ก็ย่อมเติบโตมาต่างกัน แม้แต่กระทั่งเด็กแฝดที่เกิดมาในครรภ์มารดาเดียวกัน มีลักษณะทาง
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ที่เหมือนกัน จึงกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพมาก สิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีอิทธิพล
ต่อบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่
2.1 อาหาร เป็นสิ่ง สาคัญ ต่อการพัฒนาบุคลิก ภาพ หากเด็กเกิดมาได้รับอาหารที่ ไม่ครบหมู่ด้าน
โภชนาการ ได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะส่งผลให้เกิด
ความบกพร่องต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กได้รับอาคารครบหมู่ อาหารมี
คุณภาพ เพี ยงพอกั บความต้องการของร่างกาย จะท าให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย มี พัฒ นาการด้าน
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 หุ่นจาลอง รูปภาพ ของเล่น ต่าง ๆ จึงได้เปรียบเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและขาด
แคลน
2.3 โรงเรียนและสังคมภายนอก ละแวกบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ โรงเรียนที่เด็กเรียน เพื่อนที่เด็กคบด้วย
ล้วนมี อิ ท ธิพ ลต่อ บุคลิกภาพทั้งสิ้น การได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ดีมี ระเบียบ ได้รับ การอบรมสั่งสอน
จากโรงเรียนที่ดี มีครูเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดี และได้คบเพื่อนที่ดี เด็กก็จะได้รับสิ่งดี
ๆในทางตรงกั นข้าม หากเด็ก ได้พ บแต่เ พื่อนเกเร อยู่ในแหล่ง เสื่อมโทรม พบกั บ ตั วอย่างที่ ไ ม่ ดี
พฤติกรรมของเด็กก็จะกลายเป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกัน
2.4 การเจ็ บ ป่ ว ย การเจ็ บ ป่ ว ยท าให้ สุ ข ภาพของเด็ ก เสี ย ไป จนอาจเกิ ด การขาดความมั่ น ใจ
ไม่กล้าแสดงออก นอกจากนี้แล้วการขาดสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตก็ทาให้เด็กขาดความมั่นใจได้เช่นเดียวกัน
เช่น เด็กที่สวมใส่เสื้อผ้าที่สกปรก ขาดวิ่น มักถูกล้อเลียนและรู้สึกมีปมด้อย การจะช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้
ให้หมดไป จึงควรช่วยกันเอาใจใส่ต่อสุขภาพของเด็กให้มากขึ้น เช่น ให้เด็กทานอาหารที่มีคุณค่า ได้รับ
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ที่บริสุทธิ์ดื่มน้าที่บริสุทธิ์ อยู่ในบ้านเรือนที่สะอาด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาด เหล่านี้จะส่งผลให้เด็ก
เกิดความภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2.5 ประสบการณ์ เป็ น สิ่ ง ที่ บุ ค คลได้ ป ระสบหลั ง จากที่ ค ลอดออกมาจากครรภ์ ม ารดา
ซึ่งแต่ละคนได้รับทั้งประสบการณ์ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้
2.5.1 ประสบการณ์ร่วม คือ ประสบการณ์ที่คนอยู่ในแวดวงเดียวกันได้รับเหมือนกัน เช่น ค่านิยม
ทางสังคม วัฒนธรรม บทบาททางเพศ ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งก็จะทาให้คนในสังคมเดียวกั นปฏิบัติ
เหมือน ๆ กันหากปฏิบัติผิดไปจากนี้จะถูกมองว่าแปลกออกไปจากกลุ่ม
2.5.2 ประสบการณ์เฉพาะอย่าง คือ บุคคลย่อมมีประสบการณ์เฉพาะอย่างที่แตกต่างกันออกไป
ประสบการณ์ที่เ ขาได้รับในช่วงชีวิตหนึ่ง อาจเป็นประสบการณ์ที่ ทุก ข์ระทม เช่น บ้านถูก ไฟไหม้
ประสบอุบัติเหตุ ได้รับภัยจากธรรมชาติจนทาให้ครอบครัวหมดตัวและต้องจากบุคคลอันเป็น ที่รัก
บางคนเคยได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันต่าง ๆ ได้พบ
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ที่รักซึ่งพลัดพรากจากกันมานาน ฯลฯ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพทั้งสิ้น
2.5.3 ความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพที่ได้รับจากพันธุกรรมหรือ
ได้ รั บ จากสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น บางครั้ ง อาจยั ง มี ข้ อ บกพร่ องที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง บุ ค คล
จึงพยายามจะให้ปรับเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น เช่น ผู้ที่เกิดมาร่างกายอ่อนแอก็จะพยายามออกกาลัง
กายรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หรือเมื่อ
คนเราได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ความคิ ด ค่านิยม หรือเจตคติอาจเปลี่ยนไป เช่น บางคนเกิดมาใน
สั
ง
ค
ม
อันไม่พึงประสงค์ทาให้พฤติกรรมเบี่ยงเบนไป ต่อมาอาจมองเห็นพฤติกรรมเลวร้ายของตนจึงกลับตัว
เป็นคนดี บางคนเมื่อได้เข้าสังคมและได้รับคาทักท้วงจากเพื่อน หรือครู อาจารย์ชี้ให้เห็นถึงบุคลิกภาพ
ส่วนที่ บ กพร่อ ง ก็ จ ะปรับ ปรุง ส่วนที่บ กพร่องนั้น จึง อาจกล่าวได้ว่าบุคลิก ภาพเป็นส่วนที่ สามารถ
ปรับ ปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ เช่น คนที่ ใจร้อนอาจท าให้ใจเย็นลง คนที่ ชอบเอะอะโวยวายอาจ
ป
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บ
ป
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ง
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มี
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ความสุขุมมากขึ้น คนที่เห็นแก่ตัวอาจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนอ้วนก็ทาให้ผอมลงได้ หรือคนผอมก็
ทาให้อ้วนได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงที่จะพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละคน
แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
1. บุคลิกภาพเป็นผลรวมจากพันธุกรรมและประสบการณ์ของบุคคล
2. บุคลิกภาพต้องมีการเสริมสร้าง ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3. บุคลิกภาพต้องการใช้เวลาในการหล่อหลอมเป็นระยะเวลานาน ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลา
สั้น
4. บุคลิกภาพพื้นฐานของบุคคลจะถูกหล่อหลอมในช่วงอายุแรกเกิด ถึง 6 ขวบ หรือวัยเด็กตอนต้น
5. บุคลิกภาพไม่ใช่สิ่งที่คงที่ตายตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้
6. ไม่มีบุคคลใดมีบุคลิกภาพเหมือนกันทุกประการ
7. ไม่มีบุคลิกภาพของบุคคลใดที่สมบูรณ์พร้อมจนไม่มีทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอีกได้
8. บุคลิกภาพ หมายรวมถึงลักษณะทางกายและจิตร่วมกัน และมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความ
รอบรู้ อารมณ์และการกระทา ซึ่งออกมาเป็นลักษณะนิสัย
9. บุคลิกภาพมีผลโดยตรงทั้งเชิงบวกและลบต่อองค์กรธุรกิจ การงานหรือสะท้อนเป็นภาพพจน์ของ
หน่วยงานและองค์กร
10. บุคลิกภาพมีผลอย่างยิ่งต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของบุคคล ทั้ง ส่วนตน ครอบครัว การ
งาน และการดาเนินชีวิต 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 รู ป ร่ า ง หน้ า ตา ผิ ว พรรณ รู ป ร่ า ง ได้ แ ก่ อ้ ว น ผอม เตี้ ย สู ง หน้ า ตานั้ น รวมไปถึ ง
การแสดงออกทางสีหน้าด้วย เช่น ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าบูดบึ้ง ส่วนผิวพรรณ ได้แก่ ผิวขาว
ผิวดา ผิวดาแดง ผิวสีแทน เป็นต้น
1.2 การพู ด จาและน้ าเสี ย ง การแสดงออกทางวาจา เช่ น พู ด จาสุ ภ าพ นุ่ ม นวล หยาบคาย
พูดชัดถ้อยชัดคา พูดไม่ชัด บางคนเสียงเบา หรือบางคนเสียงดัง เป็นต้น
1.3 การแต่งกาย บางคนแต่งกายเรียบร้อย ประณีต ทันสมัย เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะ บางคน
มักแต่งกายด้วยสีสันฉูดฉาด เป็นต้น
1.4 กิ ริ ย าท่ า ทาง การแสดงออกทางอากั ป กิ ริ ย า ท่ า ทางการยื น เดิ น นั่ ง การพู ด การ มอง
การทางาน เป็นต้น
2. บุ คลิ กภาพภายใน เป็ นพฤติ กรรมที่ สามารถมองเห็ นได้ เป็ นเรื่ องที่ ต้ องสั งเกต เช่ น ความจริ งใจ
ความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น ความรอบรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตและมองเห็นได้ยากมาก ซึ่งบางคน
อาจแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจดี แต่แท้ที่จริงแล้วอาจเป็นคนใจร้าย ใจดาก็ได้ ดังกล่าวที่ว่า “จิตมนุษย์นี้
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ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและภายใน ครอบคลุมถึงลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. อุ ป นิ สั ย (Character) หมายถึ ง การแสดงพฤติ ก รรมหรื อ การกระท าของบุ ค คลที่ ท าอยู่
เป็นประจาสม่าเสมอ จนเกิดเป็นนิสัย เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความโอบ
อ้อมอารี เป็นต้น
2. อัธยาศัย (Temperate) หมายถึง กิริยาที่แสดงออกพร้อมอารมณ์ เช่น ความสุขุม เยือกเย็น ความ
อิจฉาริษยา ความโกรธ เป็นต้น
3. ความสามารถ (Ability) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ เ ฉพาะในตัว บุ ค คลและพร้ อมที่ จ ะแสดงออกได้
เมื่ อต้อ งการหรือ โอกาส เช่น ระดับ เชาวน์ปัญ ญา การคิดคานวณเก่ ง การร้องเพลงไพเราะ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การกล้าตัดสินใจ เป็นต้น
4. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงแนวโน้มที่จะเข้าหาสิ่งเร้านั้น ๆ ของ แต่ละ
บุคคล เช่น การไปชมรายการฟุตบอล แสดงถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอล การไปชมคอนเสิร์ต แสดง
ถึงความสนใจด้านดนตรี เป็นต้น
5. สุขภาพร่างกายหรือโครงสร้างทางร่างกาย (Physical construction) หมายถึง ลักษณะภายนอก
ของบุคคลที่มองเห็นได้ง่าย เช่น สูง เตี้ย ผอม อ้วน เป็นต้น
ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี
ลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นเป็นที่ปรารถนาของสังคม บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ยอ่ ม
เป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และทัศนคติของ
คนโดยทั่ ว ไปเห็ น ว่ า บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี นั้ น จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ซึ่ ง สถิ ต วงศ์
สวรรค์ (2551 : 215) ได้สรุปลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี ดังนี้
1. ท่าทางสง่างามมีลักษณะท่าทางที่ดี มีลักษณะทางร่างกายสง่า กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไว
2. มีสุขภาพที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3. ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมได้ ดี ใ นทุ ก กาลเทศะ เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป และเป็นบุคคลที่ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
4. เป็นคนที่มีเหตุมีผลละเอียดอ่อน สุขุมรอบคอบ
5. เป็ น คนมี ค วามอดทน มี ก าลั ง ใจกล้า เผชิ ญ กั บ อุป สรรคและภาวะคั บ ขั น สามารถที่ จ ะเผชิญ
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หวั่นไหว
6. เป็ น ตั ว ของตั ว เองกล้ า ตั ด สิ น ใจ กล้ า คิ ด ไม่ ค อยแต่ จ ะพึ่ ง พาผู้ อื่ น รู้ จั ก ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เอง
เมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน กล้าพูดความจริงกล้ายอมรับความจริง ยิ้มได้เมื่อมีภัยมา กล้าเผชิญความ
จริงและเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์
7. มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ไม่ เ ป็ น คนขี้อ ายเป็น คนที่ มี ค วามสามารถตั ดสิน ใจได้อ ย่างฉับ พลัน
ไม่มีจิตใจเรรวน สิ่งเหล่านี้จะทาให้มีลักษณะของความเป็นผู้นาเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้อื่น
8. ไม่มองโลกในแง่ร้ายเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
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9. ไม่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
10. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
11. มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้และรักความก้าวหน้า
12. มีความสุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทดี วาจาท่าทางที่แสดงออกมีวาทศิลป์ในการพูด พูดจา
ไพเราะไม่หยาบคาย ให้เกียรติผู้อื่นถือว่าเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
13. มีความสงบเสงี่ยมรู้จักอดกลั้น รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ง่าย
เกินไป มีสติที่ดีและรู้จักบังคับจิตใจตนเอง
14. มี ค วามร่ า เริ ง สดชื่ น แจ่ ม ใสอยู่ เ สมอเป็ น คนที่ มี อ ารมณ์ ดี จิ ต ใจดี ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ บุ ค คล
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 และร่วมเรียนรู้ร่วมกั นของครู ผู้บ ริห าร และนัก การศึก ษา บนพื้นฐาน
วั ฒ นธรรมความสั ม พั นธ์ แ บบกั ล ยาณมิ ต ร สู่ คุ ณ ภาพการจั ด การเรีย นรู้ ที่ เ น้ นความส าเร็จ หรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญ และความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนย้า PLC
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ไม่ใช่ หัวเรื่องในการสอน
วัตถุประสงค์ของ PLC
1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การร่ ว มมื อ รวมพลั ง ของทุ ก ฝ่ า ยในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนสู่ คุ ณ ภาพ
ของผู้เรียน
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน
PLC ถือว่าทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้
ความเชื่อของ PLC
1. ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครู มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ยอมรับหลักการที่ว่า การเรียนรู้ของครู คือการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ยอมรับว่า ครูมีความแตกต่างกัน
4. ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร
องค์ประกอบสาคัญของ PLC
1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่
คุณภาพผู้เรียน
2. ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ และร่ ว มมื อ หมายถึ ง ต้ อ งเ ปิ ด ใจ รั บ ฟั ง เสนอวิ ธี ก าร น าสู่ ก ารปฏิ บั ติ
และประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ care และ Share
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3. ภาวะผู้นาร่วม หมายถึง การทาPLC ต้องมีผู้นาและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน
5. ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร หมายถึ ง ต้ อ งเน้ น การท างานที่ เ ปิ ด โอกาสการท างาน
ที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย
6. การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาวิ ช าชี พ หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง านและตรงกั บ ภาระงาน
คือ การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน
PLC มีวิธีการทางาน (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/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน
- กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน
- กลุ่มครูตามลักษณะงาน
1.2 จานวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)
1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา กาหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะดี
มาก
1.4 จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น
1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดาเนินการ
2. บทบาทของบุคคลในการทา PLC
2.1 ผู้อานวยความสะดว
- รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- ควบคุมประเด็นการพูดคุย
- ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
2.2 สมาชิก
- เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- รับแนวทางไปปฏิบัติและนาผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด
2.3 ผู้บันทึก
สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook
3. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”หาปัญหาสาคัญที่สุด
สิ่งที่ต้องระวัง คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว
4. หาสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้นไปที่การสอนของ
ครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออกเป็นปัญหาสาคัญร่วมกันไม่ใช่
สาเหตุว่าพ่อแม่แยกทาง
5. หาแนวทางแก้ ไ ข “ปั ญ หาการเรี ย นรู้ข องนั ก เรีย น”ที่ ส าคั ญ นั้ น จะแก้ ไ ขอย่ า งไรดู ส าเหตุ
ของปัญ หา แนวทางแก้ ปัญ หาอาจใช้ป ระสบการณ์ของครูที่ ท าให้เ กิ ดความส าเร็จ ผู้ท รงคุณวุฒิ
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งานวิจัย หรือแหล่งอื่นๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้นสรุปแนวทางการแก้ปัญหาสาคัญ 1
เรื่องหรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน
6. นาแนวทางที่สรุปเพื่อนาไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) โดยมีสิ่งที่ต้องทาต่อ คือทาอย่างไร ทา
เมื่อไร ใช้อย่างไร และตรวจสอบการทางานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างทางานและสรุปผลเมื่อไร
7. นาแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามกาหนดการทางาน ต้องนาไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผลจะ
สาเร็จหรือไม่กต็ ามและพร้อมจะนาไปปรับปรุง ต้องนาผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานที่อาจนาเสนอ
กันในช่องทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่นๆ
8. นาผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผลการ
ทดลองเป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ ก็ เ ผยแพร่ห รือปรับปรุง ให้ยิ่ง ขึ้น ผลไม่ เ ป็นไปตามวัตถุป ระสงค์
ก็ปรับปรุงทดลองใหม่
สิ่งสาเร็จ คือ นวัตกรรม
ที่ ส าคัญ คือ การท างานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ าย ต้องมี การบันทึ ก (Logbook) ออกแบบเอง
ง่าย สั้นหนึ่งหน้าก็พอ อาจนาเสนอทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่นๆ
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แผนภาพที่ ๑.๒ ภาพตลอดแนวของ PLC
เทคนิค หรือเคล็ดลับ ที่จาเป็นในการเสริมกระบวนการ PLC
1. ทักษะการฟัง
2. เรื่องเล่าเร้าพลัง
3. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
4. AAR
5. ระดับการพัฒนาของนักเรียน
6. ICT
ขั้นตอน “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)”

๔๒
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา เป็นแนวทางให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหาและสะท้อน
ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา
3. การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล
4. การสะท้อนความคิดเห็น
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา ( ให้คุณครูได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ สาเหตุ
ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เพื่อกาหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ร่วมกันภายในกลุ่ม)
1. รายการปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. การแก้ไ ขปรับปรุ ง ปั ญ หา (จากผลการวิเ คราะห์ปัญ หา สาเหตุของปัญ หา และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในข้อที่1กลุ่มของท่านต้องการแก้ไขปรับปรุงปัญหาใดบ้างเพราะเหตุใด)
ส่วนที่ 2 การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา (เพื่อให้คุณครูคิดและวางแผนร่วมกันในการกาหนด
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้)
1. แนวทาง/กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคือ................
2. ชื่อกิจกรรม..............................................................................................................................
3. การออกแบบกิ จ กรรม/นวั ต กรรม /ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นา
โดยใช้ แนวทางที่เลือก............................................................................................................
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ.........................................................................
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล ( เพื่อให้คุณครูบันทึกผลจากการสังเกตและการเก็บ
ร
ว
บ
ร
ว
ม
ข้อมูลในระหว่างที่คุณครูจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้)
ส่วนที่ 4 การสะท้อนความคิดเห็น (เพื่อให้คุณครูทุก คนในกลุ่มได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิ
ด
เ
ห็
น
และสะท้อนผลการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา แก้ไข ในครั้งต่อไป)
1. คุณครูร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน……………………………………
2. สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติ…………………………………………………………………………………………
3. การนาผลที่ได้ไปใช้……………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………
๔. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)
หมายถึง เปนวิธีการพัฒนา บุคลากรโดยการกาหนดกรอบหรือแนวทางที่จะชวยใหบุคลากรบรรลุเปา
หมายในสายอาชีพ ของตนที่เชื่อ มโยง กั บความตองการหรือเปาหมายขององคกรและหนวยงาน
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โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (Weakness) และสรางจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร
ในองคกรหรือหนวยงาน แผนพั ฒนารายบุคคล หรือโดยทั่ วไปเรียกสั้น ๆ วา ID PLAN เพื่อเตรียมความพร้ อม
ใหมีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางาน สาหรับตาแหนงวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต หรือตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคกรกาหนด
ขึ้น โดยมีลักษณะทั่วไป ดังตอไปนี้
- เป นกระบวนการพั ฒ นาและเป นระบบการสื่ อ สารแบบสองทาง (Two Way
Communication) ระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากร
- เปนเครื่องมือที่สาคัญในการเชื่อมโยงความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับ
หรือ สนองตอความตองการในระดับองคกร
- เปนแผนพัฒนาบุคลากรที่ถูกจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของความสามารถที่คาดหวังของตา
แหนง งาน (Expected Competency) เปรียบเทียบกับความสามารถในการทางานจริง ของบุคลากร
ผู นั้น (Actual Competency) เกิ ดการรับรู อ ยางชัดเจนถึง ชองวาง (Gap) ในการ พัฒ นาเปนราย
บุคคล
- เปนระบบที่ ท าอยางตอเนื่ องและเป นขั้ นตอน โดยมี ก ารทบทวนตรวจสอบและ
เปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้น ID PLAN จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อน ตาแหนงงานหรือการปรับเงินเดือน และการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ แกบุคลากร แต ID
PLAN ถูกใช เปนขั้นตอนหลักที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น มิใชถูก
กาหนดขึ้นเพื่อใหคุณใหโทษ แกบุคลากรแตอยางใด นอกจากนี้ ID PLAN ไมใชแผนที่รับประกันวา
บุคลากรจะมีความกาวหนาในสายอาชีพ หรือจะไดรับการเลื่อนตาแหนงงานตอไปในอนาคต แผนดัง
กลาวควรกาหนดขึ้นโดยบุคลากรที่เปน ผู ใตบังคับบัญชากับหัวหนางานที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง
ซึ่
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เปาหมาย ความคาดหวัง หรือ สมรรถนะที่หัวหนางานตองการ โดยตองเชื่อมโยงความสนใจในอาชีพ
ของบุคลากรกับความตองการ ขององคกรที่มีความคาดหวังจากบุคลากรผูนั้น
ประโยชนของแผนพัฒนารายบุคคล แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก่
1. ระดับรายบุคคล ใชเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สาหรับการพัฒนา
จุดออนและสรางจุดแข็งในการปฏิบัติง านของตนเอง 2-2 คูมือการประเมินตนเองและการจัดท า
แผนพั ฒ นาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูส ายงานการสอน สัง กั ดส านัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. ระดับหนวยงาน ใชเปนขอมูลใหกับผูบังคับบัญชาและเปนขอมูลประกอบการวางแผน
พัฒนา บุคลากรของหนวยงาน
3. ระดับ องคกร ใชขอมู ล แผนพัฒ นารายบุคคลนี้ในการวิเ คราะห หาความตองการ
ในการพั ฒนาและ ความจ าเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากขอมู ลรายบุคคล อันจะนาไปสู่
การปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนา วิธีการพัฒนา และใชพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
และความจาเปนในการพัฒนาบุคลากรใน แตละตาแหนงสายงานและระดับ อีกทั้งในระยะยาวอาจใช
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ขอมู ลประกอบการพิ จารณาปรับปรุงหลัก สมรรถนะและมาตรฐานก าหนดตาแหนงใหรองรับกั บสภาพการณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอไป
แผนการพั ฒนาบุคคลรายบุคคล เปนการวางแผนอยางมี ระบบ มี ก ารจัดท าบันทึก ไว แผนพัฒนา
บุคลากรนี้จะตองสอดคลองกั บความตองการของหนวยงาน และเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแตละบุคคล
ใหมีสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางาน มีความพรอมสาหรับตาแหน
ง วิทยฐานะที่สูงขึ้น ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนารายบุคคล ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. การประเมินหาชองวางในการพัฒนา (Assess) โดยการทบทวนเปาหมาย บทบาท
ภารกิจของ องคกร และระบุบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของขาราชการนั้น ๆ ประเมินความรู
ทักษะ สมรรถนะของ ตนเอง ประเมินหาจุดแข็ง และสิ่งที่ตองการพัฒนา และจัดทารายละเอียดของ
แผนพัฒนารายบุคคล
2.การกาหนดวิธีการเรียนรู/พัฒนา (Acquire) เลือกวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมและ
ดาเนินการ พัฒนาตนเองตามแผนที่จัดทาไวโดยกาหนดวิธีการวัดความสาเร็จ ระบุอุปสรรคและการ
สนับสนุนที่ตองการ
3. การปรับ ใชในการปฏิ บัติ ง านจริง (Apply) ติ ด ตามประเมิ น ผลการพัฒ นา ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และวัดผลพัฒนาการตามวิธีที่กาหนด โดยเริ่มประยุกตจากสิ่งที่งายไปยาก
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่
หรือสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ
(Specificational Competency) ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยยึ ด หลั ก การประเมิ น สมรรถนะ
(Competency Based Approach) เพราะจะท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถรู้ จุด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของตนเอง และหน่วยงาน
ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้
มุ่ ง เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒ นาตนเองตามแนวทางดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการ
ประเมินสมรรถนะ การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมี
สมรรถนะตามความต้องการของน่วยงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดาเนินการ
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ตามระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ สามารถพัฒนา
สมรรถนะของตนเองเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
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ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือทางการ
(
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จะเรียกว่า มี ส มรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลในทุ ก ๆ ด้านทั้ ง ด้านความรู้
ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) ที่สูง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันในวงราชการก็
ไ
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เป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล ซึ่งสมรรถนะโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู
ทั ก ษะ ความสามารถ และคุณลัก ษณะอื่น ๆ ที่ ท าให บุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวา
เพื่อนรวมงานอื่น ๆ ในองคกร กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตอง
มีองคประกอบของทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ (สานักงาน ก.พ., 2553 :
2-3)
องคประกอบของสมรรถนะ ตามหลักแนวคิดของแมคเคิลแลนด ประกอบดวย 5 สวน คือ
1. ความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสาคัญ
เชน ความรู ดานเครื่องยนต เปนตน
2. ทั ก ษะ (Skill) คื อ สิ่ ง ที่ ต องการให ท าไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชน ทั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร ทักษะ ทางการถายทอดความรูเปนตนทักษะที่เกิดขึ้นไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรู
และสามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน
4. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะประจ าตั ว ของบุ ค คล (Traits) เปนสิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึง บุค คลนั้ น เช น
คนที่นาเชื่อถือและ ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนา เปนตน
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เปนแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทาให
บุคคลแสดง พฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสาเร็จ เปนตน
สาหรับระบบราชการพลเรือนไทย สมรรถนะประกอบดวย 2 สวน คือ (ขจรศักดิ์ ศิริสมัย, 2554)
1.สมรรถนะหลั ก (Core Competency) คื อ คุ ณ ลั ก ษณะร วมของข าราชการพลเรื อ น
ทุกตาแหนง ทั้งระบบ กาหนดขึ้นเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอ
บดวยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2) การบริการที่ดี (Service Mind)
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
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4) จริยธรรม (Integrity)
5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
2. สมรรถนะประจ ากลุ มงาน หรื อ สมรรถนะในงาน (Function Competencies) คื อ สมรรถนะ
ที่ตองมี ตองเปนและตองทาในแตละกลุมงานหรือตาแหนงงาน โดยกาหนดเฉพาะสาหรับแตละกลุ
มงาน เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ
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ในหนาที่ ไดดียิ่ง ขึ้น 2-4 คู มื อ การประเมิ นตนเองและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID
PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมรรถนะของครูถูก
กาหนดมาตรฐานโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่กาหนดมาตรฐานด
า
น
ค
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า
ม
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ของครูไว 9 มาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาไดก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติของครูไว 10 ดาน และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร ทางการศึกษา
ไดก าหนดสมรรถนะของครูไว 8 ดาน ซึ่ง สามารถสัง เคราะหมาตรฐานอันเปนสมรรถนะของครู
ที่พึงประสงคได 12 ดาน ดังนี้(จิติมา วรรณศรี, 2552)
๒.1 สรรถนะดานความรู วิชาเฉพาะ การมีความรู ในเนื้อหาวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
2.๒ สมรรถนะดานการพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเ คราะหหลักสูตร จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา นาหลักสูตรไปใชไดบรรลุวัตถุประสงค และสามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
๒.๓ สมรรถนะดานการจัดการเรี ยนรู เ พื่อ พัฒ นาผู เ รีย น สามารถวิเ คราะหผู เ รี ย น
ออกแบบและจัดทา แผนการจัดการเรียนรู ไดเหมาะสมกับผู เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนการ
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ใหผูเรียนไดฝก คิด วิเคราะห และแกปญหาได
๒.4 สมรรถนะดานการวัดและประเมินผล สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล ไดอยางเหมาะสม ตรงตามสภาพจริง สามารถสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู และนาผล การประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู
๒.๕ สมรรถนะดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู รวมทั้งสามารถออกแบบและโครงสรางสื่อในการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.6 สมรรถนะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สามารถดาเนินการวิจัยในชั้น
เรียน วิจัยเพื่ อ สรางองคความรู และวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยคิดคน
ท
ด
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ง
และนาผลการวิจัยไป ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๒.๗ สมรรถนะดานจิตวิท ยาและการจัดการชั้นเรียน มี ความเขาใจธรรมชาติผู เรียน
สามารถวิเคราะห ความแตกตางระหวางบุคคล สามารถจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน จัดทาขอมูล
สารสนเทศประจาชั้นเรียน สามารถกากับดูแล แกปญหาพฤติกรรมของผูเรียน และสามารถชวยเหลือ
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า
สงเสริมความถนัด เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
๒.๘ สมรรถนะดานการใชภาษาและการสื่อสาร สามารถใชทักษะในการฟง พูด อาน
และเขียน ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
และสามารถใช ภาษาตางประเทศเพื่อแสวงหาความรูหรือสื่อสารได
๒.๙ สมรรถนะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา
การจัดการ เรียนรู วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของสถานศึกษา สามารถสังเคราะหหรือจัดทาสิ่งตาง ๆ
อยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน สามารถสรางสรรค บูรณาการความรู วิธีการสอนหรือ
สรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๒.10 สมรรถนะดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง ยอมรับ
และปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถนานวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนางานและวิชาชีพ
สามารถเลือ กวิธีพั ฒ นา ตนเองอยางเหมาะสม แลกเปลี่ยนเรียนรู กั บ เพื่อนรวมงานเปนบุ ค คล
แห่งการเรียนรู้ สามารถใชแหลงเรียนรูที่ หลากหลายเพื่อแสวงหาความรู ทางวิชาการอยางสม่าเสมอ
และเปนผูนาทางวิชาการ
๒.11 สมรรถนะดานการทางานเปนทีม สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่น ใหความรวม
มื
อ
ในการ ปฏิบัติงานรับผิดชอบบทบาทหนาที่ของตน ยอมรับความคิดเห็นผูอื่น ปฏิบัติตนตามบทบาทผู
นาหรือผู ตามได อยางเหมาะสม สามารถสรางความสัมพันธและประสานงานกับชุมชน รวมมือกับ
ชุ
ม
ช
น
ในการดาเนินกิ จ กรรม ของสถานศึก ษาหรือชุม ชน และสามารถจัดบริการทางวิชาการแก ชุมชน
๒.12 สมรรถนะด านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ค วามรั ก เมตตา
และปรารถนาดี ตอผู เ รียน มี ความศรัท ธาในวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
มีความอดทนและรับผิดชอบตอหนาที่ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
สมรรถนะของครูดังกลาวเกิดจากการเรียนรูของครูทั้งดานเนื้อหาในภาคทฤษฏีและจากการฝกฝน
ทักษะ ประสบการณปฏิบัติ ตลอดจนการปลูกฝง อบรมบมเพาะผานการปฏิบัติกิจกรรม
รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล
รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล สามารถดาเนินการได
หลายวิธี แตละ วิธีขึ้นอยู กับความเหมาะสมของแตละบุคคล และสิ่งที่ต องการพัฒนา โดยเปนการต
กลงกั นระหว่ างผู บัง คับ บัญ ชาและบุคลากรที่ เ ปนผู ใตบัง คับ บัญ ชารวมกั นก าหนดมี วิธีก าร ดัง นี้
(
ส
า
นั
ก
ง
า
น
ศาลยุติธรรม, 2556)
1. การฝกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
การฝกขณะปฏิบัติงาน ถือเปนหนาที่ความ รับผิดชอบของผู บังคับบัญชาหรือผูที่ได
รับมอบหมายในหนวยงาน เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เปนการ

๔๘
ใหคาแนะนาเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัวหรือเปนกลุมเล็กในสถานศึกษา และในชวงการทางานปกติ
วิธีการนี้เนนประสิทธิภาพการทางานในลักษณะการพัฒนาทักษะเปนพื้นฐาน ใหแกบุคลากรเขาใจ
และสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง
2. การสอนงาน (Coaching)
การสอนงาน ถื อ เป นหนาที่ ค วามรับ ผิด ชอบของผู บั ง คั บ บัญ ชาหรือผู ที่ ไดรับ
มอบหมายในสถานศึกษา เปนวิธีการใหความรู (Knowledge) สรางเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(
Attitude)
ที่ชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดในระยะยาว โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธ ระหว
า
ง
ผูสอนงานและบุคลากรผู ถูกสอนงาน การสอนงานมักเปนรายบุคคลหรือเปนกลุ มเล็ก ตองใชเวลา
ในการพัฒนาอยางตอเนื่อ
3. การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
การเปนพี่เลี้ยง เปนอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล วิธีการนี้ ตองใชความคิด
ในการวิเคราะห รับฟง และนาเสนอทิศทางที่ถูกตองใหอีกฝาย โดยเนนการมีสวนรวมแกไข ปญหา
และกาหนดเปาหมายเพื่อใหงานบรรลุผลสาเร็จ เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง พี่
เลี้ยง (Mentor) และผูรับคาแนะนา (Mentee) จากผูมีความรูความชานาญใหกับผูไมมีประสบการณ
หรือ มีประสบการณไมมากนัก ลักษณะสาคัญของการเปนพี่เลี้ยง คือ ผูเปนพี่เลี้ยงอาจเปนบุคคลอื่น
ไดไมจาเปนตองเปน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาโดยตรง ทาหนาที่สนับสนุน ใหกาลังใจ ชวยเหลือ สอน
งาน และใหคาปรึกษาแนะนา ดูแลทั้งการทางาน การวางแผนเปาหมายในอาชีพใหกับบุคลากรเพื่อให
ผูรับคาแนะนามีความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมถึงการใชชีวิตสวนตัวที่เหมาะสม
4. การใหคาปรึกษาแนะนา (Consulting)
การใหคาปรึกษาแนะนา เปนวิธีการพัฒนาบุคคลอีก รูปแบบหนึ่งที่มักใชในการแก
ไ
ข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร ดวยวิธีวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน ซึ่งผู บังคับบัญชากาหนด
แนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมร่วมกั บผู ใตบัง คับบัญชา เพื่อใหบุคลากร มี แนวทางแกไขปญหา
ที่ เ กิ ดขึ้นกั บตนเองไดผู ใหคาปรึก ษาแนะนามักเปนผู บัง คับ บัญชาภายในหนวยงาน หรืออาจเปน
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูประสบการณ และความชานาญเปนพิเศษ
5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การใหปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น การหมุนเวียนงาน เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร ถือเปนวิธีการที่กอใหเกิดทักษะการทางานที่หลากหลาย
(Multi – Skill) ที่เนนการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง มากกวาการ
เลื่อนตาแหนงงานที่สูงขึ้น การหมุนเวียนงานเกิดไดทั้งการเปลี่ยนตาแหนงงานและการเปลี่ยน หนวย
ง
า
น
โดยการใหปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น ภายใตระยะเวลาที่กาหนด
6. การเขารวมประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)

๔๙
การเขารวมประชุม / สัมมนา เปนวิธีการ พัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เนนการ
พัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และประสบการณ และทักษะในการแกไขปญหา
และการตัดสินใจ สามารถนาแนวคิดที่ไดรับจาก การประชุมสัมมนามาปรับใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน เปนการมอบหมายจากผู บังคับบัญชา ใหบุคลากรไดเขารวมในการประชุม / สัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การดูง านนอกสถานที่ เปนวิธีก ารพัฒ นาบุคลากรอีกรูปแบบ หนึ่ง เนนดูงานที่มี
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือลักษะงานที่ต องท างานรวมกัน เพื่อใหบุคลากรได เรียนรู
เ
ฉ
พ
า
ะ
เ
รื่
อ
ง
และเห็นประสบการณใหม รูป แบบการทางานที่มี วิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) สามารถนา
แ
น
ว
คิ
ด
ที่ ไ ดรั บ จากการดู ง านมาประยุ ก ตใชปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการท างานและพั ฒ นา ขี ด
ความสามารถของตน
8. การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ (Counterpart)
การฝกงานกั บผู เชี่ยวชาญ เปนวิธีก ารพัฒนาบุคลากร แบบหนึ่ง ที่เนนใหความรู
ความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะดาน โดยใหฝกงานและทางานรวมงานกับผูเชี่ยวชาญ ที่ไดรับมอบหมาย
อาจเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ทางานอยู หรือเปนผูเชี่ยวชาญในทักษะหลายดานซึ่งรวมถึง ผูบริหารด
วยทั้งนี้มีวิธีการภายหลังจากการฝกงานกับผูเชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบความรูของบุคลากร เช
น
การมอบหมายใหบุคลากรจัดทารายงาน หรือมอบหมายงานใหภายหลัง จากการฝกงาน เปนตน
เพื่อให บุคลากรไดเขาใจในสิ่งที่เรียนรูมากยิ่งขึ้น
9. การมอบหมายงาน (Job Assignment)
การมอบหมายงาน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนา บุคลากรและเปนที่นิยม
โดยเนนการกระจายงานในหนาที่ และมอบอานาจการตัดสินใจภายในขอบเขต ที่กาหนดใหผูอื่นไป
ปฏิบัติ ซึ่งหากสังเกตจากผู บริหารระดับหัวหนาที่มีความมานะทุมเททางานทุกอยางที่ ขวางหนา แม
กระทั่ ง งานของลูก นองก็ ตาม อาจมี ผู บ ริห ารตั้ ง ค าถามวาแลวจะท าอยางไร เมื่ อ งานในความ
รั
บ
ผิ
ด
ช
อ
บ
มี
ม
า
ก
และตองจัดลาดับ ความสาคัญซึ่งการมอบหมายกระจายอานาจตองมีความไววางใจเปนสวนสาคัญ
ดัง นั้นการมอบหมายงาน นอกจากเปนการพัฒนาบุคลากรแลวยัง ชวยแกปญหางานผู บริหารให
บรรเทาเบาบางลงได้
10. การติดตามหัวหนา (Work Shadow)
การติดตามหัวหนา เปนอีก วิธีหนึ่งในการพัฒ นาบุคลากร คนเกง ใหไดมี โ อกาส
ติ
ด
ต
า
ม
ผูบริหารระหวางปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูผานการติดตาม / สังเกตพฤติกรรม
การทางานจากแมแบบที่เปนหัวหนาในฐานะผูเชี่ยวชาญนั้น เปนเทคนิคการสรางและทาตาม แมแบบ

๕๐
(Role Model) ที่เนนกิจกรรมการเรียนรูระยะสั้นโดยไมตองลงทุนมากนักเพียงแคอาศัยแมแบบที่ดี
ที่สามารถแสดงตัวอยางใหบุคลากรผูติดตามรับรู และเลียนแบบไดในระยะเวลาการทางานปกติ ใชใน
การพั ฒ นาบุคลากรที่ มีศัก ยภาพสูง โดยเนนใหเห็นสภาพแวดลอม ทั ก ษะที่ จ าเปน ขอบเขตงาน
ที่รับผิดชอบ
11. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning)
การเรียนรู ด วยตนเอง เปนวิธีก ารพัฒนาบุคลากรของ องคกรที่เนนใหบุคลากร
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเองโดยไมจาเปนตองใชชวงเวลาในการ ปฏิบัติงานเท
านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ ที่ตอง
ก
า
ร
ไ
ด
ซึ่ง วิธีก ารนี้เ หมาะสมกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู และพัฒนาตนเองอยู เสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทางานสูง
12. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน (In-House Instructor)
การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชในการพัฒนาบุคลากร เนื่องด
วยการเปนวิทยากรไดนั้นตองมีความรู ทักษะ ความชานาญ รวมทั้งประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และพรอมที่ จ ะถายทอดใหกั บ บุค คลตาง ๆ ได ผู บัง คับ บั ญ ชาสามารถ มอบหมายใหบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับการทางาน ทาหนาที่เปนวิ
ทยากรภายในถายทอดความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู อยาง เป
น
ร
ะ
บ
บ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและทัศนคติใหกับบุคลากร
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รายวิชาที่ ๑.๓ การบริการทีด่ ี
การบริก าร คื อ การให้ค วามช่ ว ยเหลือ หรือการด าเนิน การเพื่ อประโยชน์ของผู้อื่น
การบริก ารที่ ดีผู้รับ บริก ารจะได้รับ ความประทั บใจและเกิ ดความชื่นชมองค์ก ร อันเป็นการสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่ อ งค์ ก รเบื้ อ งหลั ง ความส าเร็ จ ของทุ ก งาน มั ก จะมี ง านบริ ก ารเป็ น เครื่ องมื อ
ในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่ง จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือหรือ การดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี
ผู้รับ บริก ารจะได้รับ ความประทั บใจและเกิ ดความชื่นชมองค์ก ร อันเป็นการสร้างภาพลัก ษณ์ที่ดี
แก่ อ งค์ ก รเบื้อ งหลัง ความส าเร็จ ของทุ ก งาน มั ก จะมี ง านบริก ารเป็น เครื่อ งมื อในการสนับ สนุน
ไม่ ว่าจะเป็นงานประชาสัมพั นธ์ งานบริการวิช าการต่าง ๆ ตลอดทั้ งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
จากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ความหมาย แนวคิด
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการ
ที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่ อ งค์ ก รเบื้อ งหลัง ความส าเร็จ ของทุ ก งาน มั ก จะมี ง านบริก ารเป็น เครื่อ งมื อในการสนับ สนุน
ไม่ ว่าจะเป็นงานประชาสัมพั นธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้ งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
จากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
การให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับ
ความประทั บ ใจและเกิ ดความชื่นชมองค์ก ร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีแก่ องค์ก รเบื้องหลัง
ความส าเร็ จ ของทุ ก งาน มั ก จะมี ง านบริ ก ารเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่
ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการสร้างความประทับใจ
1. การให้ความสนใจ คือ การต้อนรับ อย่างอบอุ่น การให้เ กี ยรติ ผู้รับ บริการ (นัก เรียน,
ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) มีความสาคัญ
2. การให้ ค วามใส่ ใ จ คื อ การเอาใจใส่ ใ นการให้บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ยม ไม่ แ สดงออก
อย่างเหนื่อยหน่ายเย็นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนสาเร็จ
3. การบริการอย่างตั้งใจ คือ การมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ การจัดบริการให้ตรงเวลา
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ( นั ก เ รี ย น , ผู้ ป ก คร อ ง , ผู้ ม า ติ ด ต่ อ ร า ชก า ร ) รู้ สึ ก คุ้ ม ค่ า
4. การบริการอย่างเต็มใจ คือ การสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้รับบริการ (นักเรี ยน, ผู้ปกครอง,
ผู้มาติดต่อราชการ) ว่าจะเป็นบริการที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องให้ความร่วมมือในการตอบสนอง
ความต้องการ
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5. การบริ ก ารอย่ า งจริ ง ใจคื อ การแสดงออกถึ ง บริ ก ารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เชื่ อ ใจได้
มีความรับผิดชอบในงานบริการ และให้บริการอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม
6. การบริ ก ารอย่ า งเข้ า ใจ คื อ มี ค วามรู้ ใ นการให้ บ ริ ก ารอย่ า งแท้ จ ริ ง มุ่ ง ถึ ง บริ ก าร
ที่มีคุณภาพสูงและต้องให้บริการอย่างถูกต้อง
7. การบริการอย่างรู้ใจ คือ ต้องสนองความต้องการของผู้รับบริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง,
ผู้มาติดต่อราชการ) ได้ถูกต้องและดาเนินการอย่างรวดเร็ว
8. การบริ ก ารอย่า งมี น้ าใจ คื อ การให้ ความช่ ว ยเหลืออย่ างเอื้ออาทร ให้ ผู้รับ บริก าร
(นั ก เรี ย น, ผู้ ป กครอง, ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ) ได้ รั บ ค าแนะน าอย่า งถู ก ต้ องเพื่อ ประกั น ไม่ ให้เ กิ ด
ความยุ่งยากเสียหายและให้ ผู้รับบริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อราชการ) ได้รับประโยชน์
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างครบถ้วน
ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความรักในงานบริการ
2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
3. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องาน
4. มีความสามารถควบคุมตนเองได้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีความมานะพยายามจะทาแต่สิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์
7. มีจิตใจมั่นคงไม่รวนเร
8. มีความมุ่งมั่น เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่น
9. มีความช่างสังเกต
10. มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ
11. มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไข
12. มีการพิจารณาใคร่ครวญ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง เป็นการทาให้คนต่าง ๆ เขานึกถึงตัวเราว่าเป็นคนดี
อย่างไร ในความคิดคานึง ของเขา เราอาจไม่ สามารถท าให้คนทุ กคนเห็นว่า เราเป็นคนดี คนเก่ง
และวิ เ ศษเลิ ศ ล้ น ไปทุ ก สิ่ ง เราจะต้ อ งเลื อ กสร้ า งภาพที่ เ ป็ น ไปไ ด้ แ ละเหมาะสมแก่ ตั ว เรา
โดยพิจารณาเลือกภาพลักษณ์ในทางที่ดีดังต่อไปนี้
1. บุคลิกดี มีเสน่ห์ ทางานเก่ง
2. รับผิดชอบ ติดตามงานดี
3. ขยันอดทน ทางานไม่ผิดพลาด
4. สุภาพ เรียบร้อย พูดน้อยใจเย็น
5. คล่องแคล่ว ว่องไว ไว้ใจได้
6. ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย
7. เก่ง ฉลาด รับผิดชอบสูง
8. โอบอ้อม อารี มีน้าใจ
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9. ละเอียด รอบคอบ ชอบช่วยเหลือ
10. ซื่อสัตย์สุจริต เก็บความลับดี มีความจริงใจ
11. เรียบง่าย นิสัยดี มีมารยาท
12. เป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือ
13. เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ อัธยาศัยดี
14. รับผิดชอบ เอาใจใส่ สนใจงาน
15. อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการดี
องค์ประกอบในการให้บริการ
๑. การให้บ ริก ารอย่างมี คุณภาพนั้น ต้องท าทุ ก ครั้ง ไม่ ใช่ท าเฉพาะการบริก ารครั้งแรก
เท่านั้น
๒. คุณภาพของการบริก ารวัดจากความพอใจของผู้รับ บริก ารไม่ ใช่วัดจากความพอใจ
ของผู้ให้บริการ
๓. การบริก ารที่ คุณภาพเกิ ดขึ้นจากการที่ทุ กคนในองค์การร่วมมือกั นและลงมือกระทา
อย่างจริงจังและจริงใจ
๔. การบริการที่มี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
๕. การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน
๖. ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสทาให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ
เอกสารอ้างอิง
ราชมงคลกรุงเทพ. (2560). หลักการให้บริการที่ดี, สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๒. เข้าถึง
ได้จาก http://wiki.rmutk.ac.th .
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รายวิชาที่ ๑.๔ ภาวะผู้นาครู
1. ความสาคัญของภาวะผู้นาครู
ผู้นา คือบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย อาจโดยการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจ ชักนา หรือชี้นาให้สมาชิกของกลุ่ม
รวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้สาเร็จ
ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ผู้นาใช้รูปแบบของอิทธิพลระหว่างผู้นาและสมาชิก
ในกลุ่ม หรือ ใช้อิ ท ธิพ ลของตาแหน่งให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม เพื่อนาไปสู่การบรรลุเ ป้าหมาย
ของกลุ่ม ตามที่ได้กาหนดไว้
กระบวนการส าคั ญ ที่ ผู้ น าใช้ ได้ แ ก่ กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการเกลี้ ย กล่ อ มจูง ใจ
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร กระบวนการใช้อานาจ อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม กระบวนการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตาม และระหว่างผู้ตามด้วยกันเอง และกระบวนการประสาน
สัมพันธ์บทบาทต่าง ๆ ในกลุ่ม ตลอดจนการควบคุมชี้นา กิจกรรมของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ความหมายของภาวะผู้นาของครู
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภาวะของผู้นาของครู ยังขาดการให้คาจากัดความที่ชัดเจน การให้
คาจากัดความมีหลายแง่มุม และเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ยอร์ค-บาร์ และดุ๊กค์ ( York-Barr and
Duke ,2004:260) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาของครู และสรุปความหมายของภาวะผู้นา
ของครูที่พบในงานวิจัยไว้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาของครูในแง่ผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ ครูที่ มี ความเชี่ ยวชาญด้านการเรียน
การสอน ใช้บทบาทของผู้นาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางครู และครูผู้นาเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นที่ความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ภาวะผู้นาของครูในแง่ของการใช้พฤติกรรมผู้นา คือ การที่ครูผู้นาใช้พฤติกรรมครูผู้นา
ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 4 ลักษณะ ได้แก่
2.1 ภาวะผู้ น าแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ครู ผู้ น าให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรึ ก ษาห ารื อ
กับผู้ร่วมงาน ใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
2.2 ภาวะผู้นาแบบมุ่งคุณภาพขององค์การ ครูผู้นาให้ความสาเร็จกับการพัฒนาองค์การ
ด้วยการกาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย แสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบั ติงาน เน้นความเป็นเลิศ แสดง
ความเชื่อมั่น ว่าผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้
2.3 ภาวะผู้นาตามภารกิจที่ปฏิบัติ ครูผู้นาใช้พฤติกรรมผู้นาให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของภารกิจที่ปฏิบัติและคุณลักษณะของกลุ่ม
2.4 ภาวะผู้นาแบบใช้บทบาทคู่ขนาน ครูผู้นาให้ความสาคัญกับกระบวนการในการสร้าง
ความผูก พั นให้ฝ่ายบริห ารเข้ามาปฏิบัติก ารร่วมกั น เพื่อเป้าหมายสร้างศัก ยภาพให้กั บ โรงเรียน
ด้วยการสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและการสื่อสารแบบเปิด
ความสาคัญของภาวะผู้นา

๕๕
การพัฒนาครูให้เป็นครูผู้นา และใช้ภาวะผู้นาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สาคัญ 4 ประการ
1. การเปิดโอกาสให้ครูผู้นาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ฝ่ายบริหารไม่สามารถ
บริหารและจัดการการศึกษาโดยลาพัง ต้องได้รับความร่ วมมือและร่วมรับผิดชอบในภารกิ จต่าง ๆ
จากทุ ก ฝ่ า ย โดยครู ผู้ น าเป็ น ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให้ เ กิ ด ที ม ผู้ ส อนที่ มี ค วามผู ก พั น และเต็ ม ใจ
ในการปฏิบัติการสอนแบบมืออาชีพ และเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและส่งเสริมครูคนอื่น ครูผู้นา
เป็นปัจจัยสาคัญต่อการนาวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ
2. การเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาครูที่เน้นให้ครูผู้นา
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสอนให้คาชี้นาและให้คาปรึกษาครูคนอื่น ตลอดจนร่วมคิดร่วมปฏิบัติภารกิจ
แบบกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้นาและครู ช่วยสลายบรรยากาศและวิธีการทางาน แบบต่างคนต่างอยู่
ของครูและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกัน เพื่อไปสู่ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศ
ด้านการสอน
3. การประกาศเกียรติคุณ การสร้างโอกาสของความก้าวหน้าในวิชาชีพและรางวัลสาหรับครู
ที่มีภาวะผู้นา ครูผู้นาเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการสอนให้
ครูคนอื่ น จึง ท าให้ความรู้และประสบการณ์ของครูผู้นาลึก ซึ้ง และนาไปปฏิบัติได้จ ริง จนเป็นที่
ประจักษ์ จึงเป็นไปได้ที่ครูผู้นาจะมีโอกาสได้รบั การยกย่อง และเชิดชูเกียรติ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้ครู
คนอื่ นเกิ ดแรงจูงใจในการพัฒนาภาวะผู้นาของตน ท าให้วงการวิชาชีพครูมี ครูที่มี ความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเพิ่ม ขึ้น ครูเหล่านี้ จะเป็นกาลังสาคัญสาหรับการพัฒนาวิชาชีพ ครู
ต่อไป
4. การเป็นตัวแบบสาหรับครูผู้นาแบบประชาธิปไตย ให้กับผู้เรียน ถ้าโรงเรียนใช้ภาวะผู้นา
ของครูเ ป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการศึกษา ย่อมท าให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นตัวแบบของสังคม
ประชาธิ ป ไตยในโรงเรีย นที่ เ น้น การมี ส่ว นร่ว มและการสื่อสารแบบเปิด เพื่ อ การปฏิ บัติภารกิ จ
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
บทบาทครูผู้นา
การประสานงานและการจัดการ
1. ประสานงานตามภารกิจประจาวัน และประสานงานในหตุการณ์พิเศษ
2. มีส่วนร่วมในการประชุมและการทางานเชิงบริหาร
3. กากับตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการทางาน และการจัดการกับความขัดแย้ง
งานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
2. เลือกและพัฒนาหลักสูตร
งานพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพื่อนร่วมงาน
1. เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับครูคนอื่น
2. เป็นผู้นาในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ให้เวลากับการประชุมกลุ่มย่อมกับเพื่อนครูในการแนะนาและสอนงาน
4. เป็นตัวแบบและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๕๖
การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาโรงเรียน
1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายของโรงเรียน
2. อานวยความสะดวกให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในหมู่ครูภายใต้กระบวนการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
3. ทางานกับเพื่อนครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาในทางที่ดีกว่าเดิม
4. มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
5. เผชิญ อุ ป สรรคและชัก ชวนให้เ กิดการรวมพลังสร้างสรรค์ในการแก้ ปัญหาภายใต้
วัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์การ
การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
1. สร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครองและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
2. สร้างพันธกิจกับธุรกิจชุมชน
3. ทางานกับชุมชนและองค์การชุมชน
การส่งเสริมวิชาชีพครู
1. มีส่วนร่วมกับองค์การวิชาชีพ
2. มีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน
การมีส่วนร่วมกับสถานบันผลิตครู
1. สร้างพันธกิจกับสถานบันผลิตครูเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครู
คุณลักษณะของครูผู้นาในฐานะครู
1. การมีประสบการณ์ตรงในวิชาที่สอน มีทักษะการสอนที่ดีเยี่ยม
2. การมีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้หลักสูตรและเนื้อหา
ในวิชาที่สอน
3. การบ่มเพาะบุคลิกภาพความเป็นครู
4. การมีหลักปรัชญาการศึกษาที่แจ่มชัดของตน
5. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนานวัตกรรม ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทา เรียนรู้ตลอด
ชีวิตและศรัทธาในอาชีพครู
6. การมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
7. การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานในความสามารถ
8. การใส่ใจต่อความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น
9. การมีความคิดที่ยืดหยุ่นและใจกว้าง
10. การมีความมุ่งมั่น การมีความสามารถในการจัดการกับภาระงาน มีทักษะในการบริหาร
จัดการ
คุณลักษณะของครูผู้นาในบทบาทของผู้นา
1. การสร้างความเชื่อถือ การช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน การสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคง
กับเพื่อนร่วมงาน

๕๗
2. การท างานแบบที ม กั ล ยาณมิ ต ร การมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วั ฒ นธรรมของโรงเรี ย น
โดยผ่านสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. การมีสมรรถภาพในการสื่อสารและทักษะในการฟัง
4. การมี ค วามสามารถในการจั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง สามารถท าให้ เ กิ ด การเจรจ า
และเกิดการปรองดอง
5. การดาเนินการแบบเป็นระบบมีขั้นตอนการทางาน
6. การมีทักษะกระบวนการกลุ่ม
7. การมีความสามารถในการประเมิน ตีความ จัดอันดับความสาคัญ
8. การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานสาคัญของโรงเรียน
9. การมีความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยผู้บริหาร
และครู
"ภาวะผู้นาของครู"(Teacher Leadership)
"ภาวะผู้นาของครู" หมายถึง ครูที่ มี ก ารครองตน ครองคน ครองงานเป็นแบบอย่างที่ ดี
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าว จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
ร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีความสุข โดยมีภาวะผู้นา (LEADERSHIP) ดังนี้
1. Learner คือ เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนคุณค่าความเป็นมนุษย์
2. Example คือ ครองตนเป็นแบบอย่างได้ มีเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในชีวิต เชื่อถือ
ได้และได้รับการยอมรับนับถือ
3. Attempt คื อ มี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะสร้ า งและพั ฒ นาคนตามวิ ถี ชี วิ ต ที่ ถู ก ทาง
ตามวิถีวัฒนธรรมที่ดี มุ่งมั่นสร้างสังคมให้น่าอยู่
4. Drive คือ มี แรงขับ จุดประกาย ใจเบิก บาน ในแนวทางวิถีชีวิตที่ บ ริสุทธิ์ มี วิธีก ารคิด
ที่ถูกต้อง มีจินตนาการ ไปสู่จุดหมายที่ชัดเจน
5. Expert คือ มีความชานาญมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถเชื่อมต่อมีความสุขที่ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์เพื่อศิษย์ได้
6. Responsibility คือ มีความรับผิดชอบการเรียนการสอน อยากเห็นรอยยิ้มในความสาเร็จ
ของลูกศิษย์ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ต่อส่วนตน ครอบครัว หน่วยงาน
ชุมชนและสังคม
7. Self-confidence คื อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี ค วามมั่ น ใจในการถ่ า ยทอด
วิชาความรู้และประสบการณ์ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
8. Human relation คื อ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มี ทั ศ นะที่ ก ว้ า งไกล เข้ า ใจตนและผู้ อื่ น
ให้ความร่วมมือในการทางานกับคนอื่น ๆ
9. Intelligence คือ มีปัญญา ฉลาด สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้
10. Personality คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นา ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
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จากที่กล่าวมาพอสรุปถึงคุณลักษณะที่ดีของภาวะผู้นาครูจักต้องมีอดุ มการณ์ของความเป็นครู
ที่อยู่ในจิตสานึก มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดถือในจิตใจและการปฏิบัติตน ให้เป็นบุคคลที่สามารถครอง
ตน ครองคน และครองงาน ที่ เ ป็นแบบอย่างให้สังคมที่มีความคาดหวังจากครู ครูต้องมี วิญญาณ
ของความเป็ น ครูอ ย่ า งแท้ จ ริง อั น จะน ามาสู่ก ารปฏิ บั ติง านการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการ สอน
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในหน้าที่ของครูที่ดี และเป็นครูของสังคมที่คาดหวังต่อไป
2. ความเป็นครู
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถ
อยู่ ในสัง คมได้อ ย่างมี ความสุข มี ก ารเกื้ อหนุนการพัฒ นาประเทศได้อย่ างเหมาะสมสอดคล้ อ ง
กับการ เปลี่ยนแปลง ในทุก ๆ ด้าน และบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าว
ก็ คือ ครู เพราะครูเ ป็นผู้ที่มี หน้าที่ สร้างประสบการณ์ก ารเรียนรู้ และการพัฒ นาโดยรอบให้เกิด
ในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในเชิงวิชาการนาไปสู่การมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ ที่ ดีขึ้น รวมทั้ ง การดารงตนเป็นสมาชิกที่ ดีของสัง คม ดัง นั้นการจะพัฒนาการศึกษา
ให้มีคุณภาพ จึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู
คาว่า ครู หรือ คุรุ ในภาษาไทย มาจากคาว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ ซึ่งแปลว่า เป็นผู้ที่หนัก
ในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทาหน้าที่ยกย่อง เชิดชูศิษย์ของตนเอง
จากผู้ที่ไม่รู้ ให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ที่ไม่มีความสามารถให้มีความสามารถ ผู้ที่ไม่มีความคิดให้มีความคิด
ผู้ ที่ มี ความประพฤติ ไม่ เหมาะสมให้มี ความเหมาะสม และจากผู้ ที่ ไม่ พึ งปรารถนาให้ เป็ นผู้ที่ พึ งปรารถนา
ซึ่ง ตามนัยของความเป็นครู ในภาษาไทยจึง เป็นผู้ที่ ต้อง ท างานหนัก จริง ๆ ส่วนในภาษาอัง กฤษ
มาจากคาว่า TEACHER ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ
T- Teach
E– Example
A–Ability
C- Characteristic
H– Health
E- Enthusiasm
R - Responsibility
1. TEACH (การสอน)
คุ ณ ลั ก ษณะประการแรกของความเป็น ครูก็ คื อ ต้ อ งสอนได้ สอนเพื่ อ ให้ ผู้เ รียนเกิ ด
กระบวน การเรียนรู้ ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี โดยการ :
1.๑ ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
๑.๒ สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๑.๓ สอนศิลปวิทยาให้หมดสิ้น
๑.๔ ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
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๑.๕ สร้างเครื่อ งคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จัก เลี้ยงตัวรัก ษาตนในอันที่จ ะดาเนินชีวิต
ต่อ ไปด้วยดี)
๑.๖ ต้องสอนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิด และสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามการสอนของครูแต่ละคนนั้นขึ้นกับทักษะและลักษณะของตนเอง (Teaching
skilland style) เป็นการนาเทคนิควิธีและทักษะหลาย ๆ ด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคล้องกัน
จึงต้องใช้ เทคนิคและทักษะหลายด้านร่วมกับประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และต้องมุ่ง
จัดสรรการเรียนรู้นั้น ไปในทิ ศทางที่ ดีและมี คุณธรรมในสัง คม บทบาทการสอนของครู จึง ต้อง
ดาเนินการ โดย
1) สอนเนื้อหาวิชาการตามหลัก สูตรรายวิชาที่ได้รับ มอบหมาย โดยมี การเตรียม
การสอน อย่างเป็น ขั้นเป็นตอน ตั้ง แต่ก ารท า Course Syllabus แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผน
การสอนรายชั่วโมง การดาเนินการสอน และการประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนา และสร้างผลงาน
ทางวิชาการอยู่เสมอ
2) สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม
3) สอนให้ เ จริ ญ เติ บ โต มี ค วามคิ ด มี เ หตุ ผ ล และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ตามแผนที่ได้ กาหนด หรือเตรียมการไว้เป็นอย่างดี
2. EXAMPLE (เป็นตัวอย่าง)
ผู้ เ รี ย นโดยทั่ ว ไปนั้ น จะ “เรี ย น” และ “เลี ย น” จากตั ว ครู การท าตั ว เป็ น ต้ น แบบ
หรือแบบอย่าง จึงเป็น สิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉย ๆ เพราะการแสดงต้นแบบให้เห็น
ด้วย สายตานั้น เป็นภาพที่มองเห็น ชัดเจน และง่ายต่อการลอกเลียนยิ่งกว่าการรับฟัง และบอกเล่า
อย่ า งปกติ ถ้ า ต้ อ งการให้ผู้เ รีย นเป็น อะไร จงพยายามแสดงออก เช่ น นั้ น ทั้ ง ในการดาเนิ นชีวิต
และในการสนทนา การวางตัวของครูเป็นตัวอย่าง หรือเยี่ยงอย่างให้แก่ผู้เรียนได้มาก แม้ว่าผู้เรียน
จะมีความคิด ความอ่านของตนเองที่ไม่ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ ทุกประการเหมือนเด็กเล็ก แต่ครู
ก็คือ ครู ที่ผู้เรียน พิจารณาว่ามีความหมายสาคัญอยู่มาก โดยเขาจะสนใจ และเฝ้าสังเกตนับ ตั้งแต่
การแต่ง กาย ไปจนถึง การประพฤติป ฏิบัติ จะเป็นประสบการณ์ให้เ ขาได้พิจ ารณา นอกจากนี้
การรู้ตัวเองของครู การแนะนาให้ผู้เ รียนประพฤติตนให้เ หมาะสม ก็ เ ป็นสิ่ง จ าเป็นที่ ครู (ตัวเรา)
ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วย
3. ABILITY (ความสามารถ)
คาว่า “ความสามารถ” หมายถึง ก าลัง ที่มีจริงในการแสดงหรือในการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นการกระทาทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่ากาลังนั้น จะได้มา
จากการฝึกฝนอบรม หรือไม่ก็ตาม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความสามารถทั่วไป (general
ability) และความสามารถพิเศษ (specific ability) นอกจากนั้นครูจะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ห รื อ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา (innovation in teaching) เพื่ อ จะช่ ว ยปรับ ปรุง และพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ หรือการเรียน การสอนให้ดียิ่งขึ้นไป การเรียนการสอน ก็เช่นเดียวกับการวินิจฉัย
การรักษาโรคทางการแพทย์ หรือ จะสมมติเป็นการปรุงอาหารในครัว ที่จะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่
เพื่อให้ได้อ าหารอร่อ ยที่สุดก็ ได้ ดัง นั้น ครูจึง ต้องประเมินตัวเอง ประเมิ นการสอน 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)
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสอนอย่างชัดเจน (specific of objectives)
- การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (learning activities)
- การนาโสตทัศนูปกรณ์มาช่วยสอน (the application of audiovisual aids)
- การจัดทาแผนการสอน (course syllabus and lesson planning)
- การประเมินการเรียนการสอน (assessment)
4. CHARACTERISTIC (คุณสมบัติ)
ความหมายที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง คุณภาพ หรือคุณสมบัติที่สังเกต ได้ชัดเจน ในตัว
บุคคล ทาให้ทราบ ได้ว่าบุคคลนั้นแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ในความหมายเฉพาะ อุปนิสัย หมายถึง
ผลรวมของ นิสัยต่าง ๆ ที่ บุคคลมี อยู่ หรือผลรวมของลัก ษณะของพฤติก รรมต่าง ๆ ของบุ คคล
ตามความเข้าใจของ คนทั่วไป
คาว่าอุ ปนิสัยนี้ แฝงความหมายของคุณธรรมจรรยาในตั วด้ วย เช่น เราพูดว่าเขาผู้ นั้ น
มี อุปนิสัยดี เป็นต้น ในคุณสมบัติของความเป็นครู สิ่งสาคัญ คือ ครูจะต้องมีเจตคติที่ดี ต่อผู้เรียน
ต่อวิชาที่สอน และต่องานที่ทา
5. HEALTH (สุขภาพดี)
การมี สุขภาพดี หมายถึง การไม่ มี โรค รวมถึง มี ส ภาพทางร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง พอที่จะดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้ที่เป็นครูนั้น ต้องทางานหนัก ดังนั้น สุขภาพ
ทางด้านร่างกาย จึงเป็นสิ่ง สาคัญ แต่ที่ สาคัญ กว่าคือสุขภาพจิต คงเคยได้ยินคาว่า “จิตเป็นนาย
กายเป็นบ่าว” ดัง นั้น ครู จึง จ าเป็นต้อง มี สุขภาพจิตที่ ดีด้วย จิตดีนั้น ไม่ เ พียงแต่ไม่ เ ป็นโรคจิต
โรคประสาท เท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มี สมรรถภาพ มีการงานและมีชีวิตที่เป็นสุขทาประโยชน์ ต่อสังคม
ด้วยความพอใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ ง ต่อบุคคลที่ เราอยู่ร่วมและต่อสังคม
ที่เราเกี่ยวข้องโดยไม่ก่อความเดือดร้อน ให้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6. ENTHUSIASM (ความกระตือรือร้น)
ความกระตือ รือ ร้นของครูนั้น อาจจะเป็นการใฝ่ห าความรู้ใส่ตนเพราะจะต้องถื อ ว่ า
การใฝ่หาความรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ของการพัฒ นาตน
(learning to teach is a process of self-development) การเพิ่มพูนความรู้มีหลายรูปแบบ เช่น
การประชุมสัมมนา การอบรมระยะสั้น เป็นต้น จะทาให้ครูที่ขาดความรู้ในเรื่องที่ตนสอนได้ มีความรู้
เพิ่ ม เติ ม และท าให้มี ค วามมั่ น ใจในการสอนมากขึ้ น ความกระตื อ รือร้น ของครูนั้ น ไม่ ใ ช่ มุ่ ง เน้น
เฉพาะการพัฒนาตัวครูเท่านั้น แต่จะต้องมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาการเรียน การสอนด้วย
7. RESPONSIBILITY (ความรับผิดชอบ)
ครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี รวมทั้ง
ยอมรับ ผลแห่ง การกระทานั้น ๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
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ลั ก ษณะของครู มื อ อาชี พ หมายถึ ง เครื่ อ งหมายที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความเป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
หรือคุณลักษณะที่ดีของครูอันเป็นที่ต้องการของสังคม ที่ครูต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์
เสียสละ หมั่นเพียร ศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุ ก คน
เป็นก าลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กั บศิษย์ เพื่อให้เ ป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เ รียน เป็นแบบอย่างที่ดี
มี จ รรยาบรรณ มี จิตวิญ ญาณของความเป็นครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มี วิสัยทั ศน์ที่ กว้างไกล
รัก ความยุติธรรมยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็ก แต่ละคน มี อุดมการณ์ ยึดมั่ น ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง
อุดมการณ์ของครู
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโส
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีข้อความที่เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี 3 ประการ คือ “ความเป็นครูนั้น
ประกอบขึ้น ด้วยสิ่งที่ มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ ปั ญ ญา คือ ความรู้ที่ ดีประกอบด้วย
หลั ก วิ ช าอั นถู ก ต้ อ ง ที่ แ น่ น แฟ้ น กระจ่างแจ้ง ในใจ รวมทั้ ง ความฉลาดที่ จ ะพิจ ารณาเรื่อ งต่า ง ๆ
ตลอดจนกิ จ ที่ จ ะท า คาที่ จ ะพู ดทุ ก อย่างได้โ ดยถูก ต้อง ด้วยเหตุผ ลอย่างหนึ่ง ได้แก่ ความดี คือ
ความสุ จ ริ ต ความเมตตากรุ ณ า เห็ น ใจและปรารถนาดี ต่ อ ผู้ อื่ น โดยเสมอหน้ า อี ก อย่ า งหนึ่ ง
ได้แก่ ความสามารถ ที่ จ ะเผื่อ แผ่และถ่ายทอดความรู้ค วามดี ของตนเองไปยัง ผู้อื่ นอย่ างได้ ผ ล
ความเป็นครูมี อยู่แล้ว ย่อ มฉาย ออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย..ผู้ที่มี ความเป็นครูสมบูรณ์ในตัว
นอกจากจะมี ความดีด้วยตนเองแล้ว ยัง จะช่วยให้ทุ ก คนที่ มี โอกาสเข้ามาสัมพันธ์เ กี่ยวข้องบรรลุ
ถึงความดีของความเจริญไปด้วย” (กรมวิชาการ.2540 : 88)
ครู เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุด ในวงการศึ ก ษา เพราะเป็น ผู้ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด องค์ ความรู้
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก
บัณฑิตจะมีความคิดที่ดีมีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง วิ ช าการ เชิ ง วิ ช าชี พ ซึ่ ง ควรได้ รั บ การปลู ก ฝั ง อบรมจากครู ผู้ ส อน
และบุคลิกภาพของครูย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังคากล่าวของ
ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ที่ สอนมา” สิ่งแรกที่ครู
ต้องพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นจริงนั้น “คุณธรรม” คือ ธรรม
สาหรับครู เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านทราบได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ
ครุธรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นมากสาหรับการประกอบอาชีพครูแต่ครูที่ขาด ครุธรรม จะเปรียบเสมือนเรือ
ที่ ขาดหางเสือ ดัง นั้นการจะพาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูก ต้องย่อมเป็นสิ่ง ที่ ท าได้ยาก
อย่างแน่นอน
ท่ านพุ ท ธทาสกล่าวว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ ผู้ที่ มี ธรรมะคือผู้ที่ป ฏิบัติห น้าที่ อย่างดีแล้ว
ครุธรรมจึงเป็น “หน้า ที่ข องครู ก็คือการอบรม สั่งสอนศิษย์ ” แต่ก ารอบรมสั่ง สอนศิษย์ของครู
แต่ล ะคนก็ มี ก ารปฏิบัติที่ แตกต่างกั น เพราะความเป็นจริง นั้น ครูมิ ได้ส อนแต่ห นัง สืออย่างเดียว
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แต่ ต้ อ งสอนคนให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยการที่ ค รู จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องครู อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ดิ์ศรี
และเต็ ม ความภาคภู มิ ไ ด้นั้ น ครู จ าเป็น ต้ องมี ห ลัก ยึ ด เพื่อ น าตนไปสู่สิ่ง ที่ สูง สุด หรือ เป็น อุดมคติ
ของอาชี พ นั่ น ก็ คื อ การมี อุ ด มการณ์ ค รู อุ ด มการณ์ ค รู มี ห ลั ก การที่ จ ะยึ ดไว้ ป ระจ าใจทุ ก ขณะ
ที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ คือ เต็มรู้ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เต็มพลัง
1.1 เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ ด้วยความรู้ 3 ประการคือ
1.1.1 ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูจ ะต้องแสวงหาความรู้ที่ เ ป็นประโยชน์
และเหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู้นั้น
1.1.2 ความรู้ทางโลก นอกเหนือจากตาราวิชาการครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น
ๆ ให้บริบูรณ์โดยเฉพาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม
1.1.3 ความรู้เรื่อ งธรรมะ ครูที่ มี ความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะ
มาเป็นอุทาหรณ์ สาหรับสั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลสาเร็จด้านการศึกษาเล่าเรียน
ได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะอย่างอธิบาท 4 คือ (1) พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน (2)
มีความเพียรที่จะเรียนไม่ย่อท้อ (3) เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน (4) หมั่นทบทวนอยู่เสมอ
เป็นต้น
1.2 เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นและเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด
จากใจทั้งนั้น” คนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์ต้องสร้างใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมีใจเป็นครู การทาใจ
ให้เต็มมีความหมาย 2 ประการ คือ
1.2.1 ใจครู การท าใจให้ เ ต็ ม บริ บู ร ณ์ ต้ อ งถึ ง พร้อ มด้ ว ยองค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ (1)
รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีเกียรติ มีกุศล ได้ความภูมิใจ แสวงหาวิธีสอน
ที่ดีเพื่อศิษย์ (2) รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ทุกคนมีความสุข และเสียสละเพื่อศิษย์ได้
1.2.2 ใจสูง ครูควรพยายามทาให้ใจสูงส่ง มีจิตใจที่ดีงามมีข้อที่ลองถามตัวเองได้ เช่น
(1)ทางานอยู่ที่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า (2) ท่านมักจะคิด
ว่าเพื่อน ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า (3) ทาไมท่าน ก็ทาดี แต่เจ้านายไม่เห็น (4)
ทาไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว (5) ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น
(6) ทาไมที่ทางานของท่านจึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่ านตลอด ดังนั้น การทาจิตใจให้สูง ก็คือ
การที่ ม องเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่ จะสร้างสรรค์ให้โลกมีแต่สิ่ง ที่ดีง าม 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 ครูต้องให้เวลาแก่ งานธุรการงานบริหาร
บริการและงานที่จะทาให้สถาบันก้าวหน้า
1.3.3 งานนัก ศึก ษา ให้เ วลาให้ก ารอบรม แนะนาสั่ง สอนศิษย์เ มื่ อ ศิษ ย์ต้ องการ
คาแนะนาหรือต้องการความช่วยเหลือ
1.4 เต็ ม คน คื อ การพั ฒ นาตนเองให้มี ค วามเป็นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ การพั ฒ นาตนเอง
ให้ เ ป็ น แม่ พิ ม พ์ ห รือ พ่ อ พิ ม พ์ ที่ ค นในสั ง คมคาดหวั ง ไว้ สูง ครู จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามบริบูร ณ์
เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม สารวมกาย วาจา ใจ ให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดี
ปฏิบัติงานถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ
1.5 เต็ม พลัง คือ การทุ่ ม เทพลัง สติปัญ ญาและความสามารถเพื่อการสอน ครูจ ะต้อง
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอนวิชาการ ศิษย์ และอุทิศตนอย่างเต็มที่ เพื่อผลงาน
ที่สมบูรณ์นั้น ก็คือการปั้นศิษย์ให้มีความรู้ ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
ครูที่ มี ห ลัก ยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นครูที่ มี คุณธรรม ที่ พร้อมจะเป็นผู้ชี้ท าง
แห่งปัญญา ทางแห่งชีวิต และทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ครูควรสร้างอุดมการณ์ครู
เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู
2. คุณลักษณะของครูที่ดี
ลั ก ษณะของครู ที่ ดี มี ห ลายรู ป แบบ มี ลั ก ษณะอย่ า งไร ขึ้ น อยู่ กั บ ความคิ ด เห็ น
ของแต่ละบุคคลประกอบด้วยคุณลักษณะที่สาคัญ ได้แก่ มีบุคลิกภาพดี คือ ลักษณะท่าทางที่สุภาพ
เรี ย บร้ อ ย การแต่ งกายสะอาด พู ด จาไพเราะ และมี ลั ก ษณะเป็ นผู้ นา มี ความรู้ดี มี ความคิด
สร้ า งสรรค์ เ ชื่ อ มั่ น ในตนเอง การสอนดี และปกครองดี มี ค วามประพฤติ ดี มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ดี
ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของครูที่ดี สรุปดังนี้
2.1 คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ
2.1.1 ความมี ร ะเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้ ง ทางกาย วาจาและใจ
ที่ แสดงถึง ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสัง คม และความประพฤติ ความหวั ง
ของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมเป็นสาคัญ
2.1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผน
และกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์
2.1.3 ความขยัน ประหยัด และยึดมั่ นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติ
ที่ ไม่ทาให้เสียเวลาชีวิต และปฏิบัติกิจอันควรกระทาให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม
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2.1.4 ความสานึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบและไม่ก่อความเสียหายให้เ กิ ดขึ้น
แก่สังคม
2.1.5 ความเป็นผู้มี ความคิดริเ ริ่ม วิจ ารณ์และตัดสินอย่างมี เ หตุผ ล หมายถึง
ความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทาหน้าที่การงาน
2.1.6 ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการปกครองในระบบประชาธิ ป ไตย มี ค วามรัก
และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการอยู่ร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด
2.1.7 ความเป็ น ผู้ มี พ ลานามั ย ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ หมายถึ ง
การรู้จัก บ ารุงรักษาร่างกายและจิตใจให้ส มบูรณ์มี อารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง
2.1.8 ความสามารถในการพึ่ ง พาตนเองและมี อุ ด มคติ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ไม่ ไ หว้ ว าน
หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จาเป็น
2.1.9 ความภาคภู มิ แ ละการรู้ จั ก ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและทรั พ ยากร
ของชาติ หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความรั กและหวงแหน
วัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ
2.1.10 ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคี
กัน หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกถึง ความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลา กาลังกาย
และกาลังทรัพย์
คุณลัก ษณะ 10 ประการนี้ เป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึก ษา อบรม
สั่งสอนนักเรียนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วย
2.2 สิ่งที่ครูไม่ควรกระทา
2.2.1. ครูมาสาย คติประจาใจ คือ สอนน้อยหน่อยสายมากหน่อย อร่อยกาลังเหมาะ
2.2.2 ครูค้าขาย คติป ระจ าใจ คือ ครูที่ มี ความเพียรต้องท าโรงเรียนให้เ ป็นตลาด
ครูที่มีความสามารถ ต้องทาตลาดให้เป็นโรงเรียน
2.2.3 ครูคุณนาย คติประจาใจ คือ อยู่อย่างคุณนายสบายทุกอย่าง หนทางสะดวก
พรรคพวกมากมี
2.2.4 ครูสุราบาล คติประจาใจ คือศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน
อังคารหยุด พุธลา พฤหัสก้มหน้าไม่สู้คน
2.2.5 ครูเกียจคร้าน คติประจาใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนมั่งสตางค์เท่าเดิม
2.2.6 ครูหัวโบราณ คติป ระจ าใจ คือ คิดเป็นก็ คิดไปแก้ ปัญ หาเป็นก็ แก้ ปัญหาไป
แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน

๖๕
2.2.7 ครูปากม้า คติประจาใจ คือ นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส
2.2.8 ครู ห น้ า ใหญ่ คติ ป ระจ าใจ คื อ ใหญ่ ที่ โ รงเรี ย น ไปเป็ น เสมี ย นที่ อ าเภอ
เห่อเจ้านายได้สองขั้น
2.2.9 ครูใจยักษ์ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล
2.3 หลัก 10 ประการของความเป็นครูดี
2.3.1 มุ่ ง มั่ น วิ ช าการ ครู มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่ อ น าไป
ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ คือ
1) ศาสตร์ที่จะสอนครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ
เอกสารวารสารตามสื่อ ต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับ รู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้ นพบที่ มี ความรู้
ทันสมัยต่อเหตุการณ์
2) ศาสตร์การสอน แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ชานาญ หากครูยังขาดความรู้
เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น จาเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
3) ศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนโดยที่ อ าชี พ ครู เป็ น อาชี พ สร้ า งคนที่ มี ศั ก ยภาพให้ แ ก่
ประเทศชาติ ต้องเอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ
และการดารงตนให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา
2.3.2 รักงานสอน ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรัก
สนใจที่จะพัฒนาการสอนให้น่าสนใจเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
เรียนด้วยความสุข
2.3.3 อาทรศิษย์ ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ ดูแลลูก ศิษย์ ช่วยแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้เกียรติ ยอมรับในความแตกต่างและไม่ดูถูกลูกศิษย์
2.3.4 คิดดี ครูต้องมีความคิดที่ดี ที่เป็นบวกต่อศิษย์การสอนวิชาชีพต่อสถาบัน และ
เพื่อนร่วมงาน ให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด ครูต้องทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.5 มีคุณธรรม คุณธรรมมีความจาเป็นต่อวิชาชีพครูได้แก่ ความยุติธรรมด้านการ
สอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสาเร็จ มีความอดทน ระงับอารมณ์ ไม่ทาร้าย
ศิษย์ เสียสละ และมีหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ รู้จักประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคม
2.3.6 ชี้นาสัง คม ครูต้องช่วยชี้นาสัง คม ท าตนเป็นแบบอย่าง เช่น เรื่องของขยะ
สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานทั้งการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และการช่วยนา
สังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรสมานฉันท์
2.3.7 อบรมจิตใจ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรมตักเตือน สั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติดี
ดารงอยู่ในศีลธรรม ปลูกฝังจิตใจให้ศิษย์มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
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2.3.8 ใฝ่ความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน
วิชาการให้แก่ชุมชน ครูจะต้องทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคม และประเทศชาติ
2.3.9 วาจางาม คาพูดเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การเรียนการสอนประสบความสาเร็จ
ทาให้ผู้เรียนเกิดกาลังใจ มีความมุมานะครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ จูงใจและส่งเสริม
ทาให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง
2.3.10 รัก ความเป็นไทย สถาบันการศึก ษาเป็นศูนย์ก ลางการพัฒ นาคนให้เ ป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศชาติ ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย ธารงรักษาเอาไว้ให้
เกิ ดอั ตลักษณ์เฉพาะตน ธารงไว้ให้มั่นคง แม้ ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกล จนท าให้แต่ละชาติ
สามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ก็ตาม แต่อัตลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ
เช่น เรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามควรช่วยกันสืบสาน ส่งเสริม และธารงไว้เพื่อทาให้
เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ

๖๗
รายวิชาที่ ๑.๕ ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์
1. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู เป็ นไปอย่ างมี ร ะบบ เป็ นมาตรฐาน บรรลุ ตามความมุ่ ง หมาย เพื่ อพั ฒ นา
ให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
หลักเกณฑ์
๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาและการเป็นครูที่ดี
๒. ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒ นา
อย่างเข้ม ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่น ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน
๓. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
กรณี ค รู ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ ดลาคลอดบุ ต ร ลาป่ ว ยซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งรั ก ษาตั ว เป็ น เวลานาน ลาป่ ว ย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติร าชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิ บัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวม
เป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้น
ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามจานวยวันลาที่เกินให้ครบสองปี
๔. ให้ก ารเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผล
ต่อคุณภาพ ของผู้เรียน ดังต่อไปนี้
๔.๑ การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๒ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๔.๓ การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔.๔ ทั กษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียน

๖๘
๕. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวย ๓ คน โดยมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๕.๒ ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
๕.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนา
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ
และแต่ง ตั้ง แล้ว แต่ก รณี ให้แ ต่ง ตั้ง จากสถานศึก ษาอื่น ที่อยู่ใ กล้เ คีย งกัน เป็น กรรมการเตรียม
ความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
6. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผล
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติง านควบคู่กั นเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุ ก หกเดือน รวมสี่ครั้ง ใน
ระยะเวลาสองปี ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๗. ผู้ที่ ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมิน
จากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ครั้งที่ ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ครั้งที่ ๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ครั้งที่ ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ง
ต่ากว่าเกณฑ์ก ารประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่าควรทบทวนการ
ประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.
ศ. กาหนด โดยไม่สมควร ให้รับราชการต่อไปไม่ว่าจะครบกาหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการเพื่อสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป
8. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อนาเสนอต่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผชู้ ่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครูตอ่ ไป
แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
วิธีการ
๑. ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๒. การตั้ง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ตามหลัก เกณฑ์ข้อ ๕
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

๖๙
๒.๑ กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
๒.๑.๑ ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๑.๒ ให้สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาเสนอบัญ ชีร ายชื่อผู้ท รงคุณวุฒิ
อื่น จากภายนอกสถานศึกษา ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
๒.๒ กรณีหน่วยงานการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
๒.๒.๑ ให้ส ถานศึก ษาเสนอรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึก ษานัน้
ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๒.๒ ให้สถานศึกษาเสนอบัญชีเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอก
สถานศึกษา ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ แล้วแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึก ษาที่มิได้
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี โดยเร็ว
๔. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการดังนี้
๔.๑ วางแผนและดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลื อ และแนะนาการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่ อ ให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔
๔.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕.๒ ทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง
แนะนา การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
๔.๔ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และสรุ ปผลการประเมิ นทุ กหกเดื อน โดยมุ่ งเน้ นการประเมิ นเพื่ อการพั ฒนารวมสี่ครั้งในเวลาสองปี
ตามแบบประเมิน ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อ มและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบโดยเร็ว
๔.๕ แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต
จากการประเมินในแต่ละครั้ง ให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิ น
แล้วให้ผู้อานวยการสถานศึกษารายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ
๔.๖ สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบ
วัน นับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่
กรณี เพื่อเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
๕. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการดังนี้

๗๐
๕.๑ กรณี ค รู ผู้ ช่ ว ยผู้ใ ดเตรี ยมความพร้ อมและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ครบสองปีแล้ว
ผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อ ไป ให้นาเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่ง ครู
ในวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
๕.๒ กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าไม่
สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานภายในห้าวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้ว
ยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งคาสั่งให้ผู้นั้น
ทราบ
๖. ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ต่อไปจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ
๗. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
๒. เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น ตามมาตรา ๔๔แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ที่กาหนดให้ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปั จ จุ บั น ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใช้ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ แนบท้ า ย
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

๗๑
บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขั ้นสูง
ขั ้นต่า
อันดับ

บาท
๒๔,๗๕๐
๑๕,๐๕๐
ครูผ้ ชู ่วย

บาท
๓๔,๓๑๐
๑๕,๔๔๐
คศ.๑

บาท
๔๑,๖๒๐
๑๖,๑๙๐
คศ.๒

บาท
๕๘,๓๙๐
๑๙,๘๖๐
คศ.๓

บาท
๖๙,๐๔๐
๒๔,๔๐๐
คศ.๔

บาท
๗๖,๘๐๐
๒๙,๙๘๐
คศ.๕

และมาตรา ๔๔ วรรคสอง กาหนดว่า ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด วิทยฐานะใด
จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอันดับ
ในกรณีจะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ปัจ จุบัน ก.ค.ศ.ได้อ อกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับ เงินเดือ นสูง กว่าหรือ ต่ากว่ า ขั้น ต่าหรือสูง กว่ าขั้ นสูง ของอัน ดับ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มี
สาระสาคัญ ดังนี้
ข้อ ๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ากว่าขั้ นต่า
ของอันดับ ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่า หรือต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนของตาแหน่ง
และวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเว้นแต่ ก.ค.ศ.จะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
2) ถูกลดขั้นเงินเดือน หรือลดเงินเดือนจนทาให้ได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของ
อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้น
เงินเดือน หรือลดเงินเดือนนั้น
3) เปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย หรือโอนให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้น
หรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมในกรณีเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย หรือโอนโดยเป็นความประสงค์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งในขั้นที่ตรงกันกับขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดโดย
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี
4) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดั บครู
ผู้ช่วยขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นต่าของอันดับ เมื่อ
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม แล้ว ได้รับ แต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

๗๒
ครูผู้ช่วยโดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
5) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น
ต่าของอันดับเงินเดือนของตาแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่ตรงกันกับ
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่
เดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูง กว่า เว้นแต่ ก.ค.ศ.จะ
กาหนดเป็นอย่างอื่น
6) ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนใดให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนนั้น
7) ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองหลังจากบรรจุและแต่งตั้งและ
กาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ.กาหนด”
ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนของตาแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ.๒ คศ.๓ หรือ คศ.๔ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ ถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่ านั้น
ถ้าไม่ มี ขั้นหรือ อั ตราเงินเดือ นที่ ได้รับ อยู่เ ดิม ให้ได้รับ ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เ คียงที่ สูง กว่า
แล้วแต่กรณี
ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รบั เงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.๒ คศ.๓
หรือ คศ.๔ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ในอันดับ ที่ สูง ขึ้นดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กั นยายนของปีสุดท้ายก่ อนที่ จะพ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุ
ข้อ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใดผ่านการเตรียม
ความพร้อ มและพัฒ นาอย่างเข้มแล้ว หากยัง ไม่ได้รับการแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งครู รับ เงินเดือน
อันดับ คศ.๑ หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่ยังรับเงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดไว้ตามกฎ ก.ค.
ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือ
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งครูและได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓
หรือ คศ.๔ อยู่แล้ว หากยัง ไม่ ได้รับ คาสั่งให้ได้รับ เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง ของอันดับ เงินเดือนเดิม
โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดไว้ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูง

๗๓
กว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.ค.ศ. นี้ หรือได้รับคาสั่งแล้ว แต่ยังรับ
เงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม
และให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่หนึ่ง ครึ่ง
ปีแรก หรือครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นครั้งที่ถัดจากได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม
แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔

๗๔
บัญชีอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ) สาหรับปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ลำดับที่

คุณวุฒิ

อันดับ

๑
๒
๓

ปริ ญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
ปริ ญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริ ญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
ปริ ญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี
ปริ ญญาโททั่วไป
ปริ ญญาโทที่มีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริ ญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ปริ ญญาเอก

ครูผ้ ชู ่วย
ครูผ้ ชู ่วย
ครูผ้ ชู ่วย

๔
๕
๖

๗

อัตรำเงินเดือน (บำทต่ อเดือน)
เดิม
ใหม่
ตัง้ แต่ วันที่
ใช้ บังคับตัง้ แต่ วันที่
๑ ม.ค. ๒๕๕๕
๑ ม.ค. ๒๕๕๖
๑ ม.ค. ๒๕๕๗
๑๑,๙๒๐
๑๓,๔๗๐
๑๕,๐๕๐
๑๒,๕๓๐
๑๔,๓๐๐
๑๕,๘๐๐
๑๒,๕๓๐
๑๔,๓๐๐
๑๕,๘๐๐

ครูผ้ ชู ่วย
ครูผ้ ชู ่วย
ครูผ้ ชู ่วย

๑๕,๔๓๐
๑๕,๔๓๐
๑๖,๕๗๐

๑๖,๕๗๐
๑๖,๕๗๐
๑๗,๖๙๐

๑๗,๖๙๐
๑๗,๖๙๐
๑๘,๖๙๐

ครูผ้ ชู ่วย

๑๙,๑๐๐

๒๐,๓๒๐

๒๑,๑๕๐

๒. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม มาตรา ๗๓ ก าหนดว่ า การเลื่อนขั้ นเงินเดื อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มี ความเที่ ยงธรรม
เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย
คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเลื่อนขั้ นเงิ นเดือนให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และ สพฐ. ได้ประกาศ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวปฏิบัติ ในการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกั ดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (1เมษายน ๒๕๖๒) เป็นต้นไป

๗๕
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
ผู้บัง คับ บัญ ชา หมายถึง เลขาธิก าร กพฐ., ผู้อานวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา, ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.
ศ.กาหนด
สพฐ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. หมายถึง ส านัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาและสานักบริห ารงานการศึกษา
พิเศษ
ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน หมายถึง ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึก ษาธิการจังหวัด และหมายความรวมถึง อ.
ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งด้วยเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาใน สศศ. หมายถึง หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกั ดส านั ก
บริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ข้า ราชการ หมายถึง ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที ่ร ับ
เงินเดือ น จากเงินงบประมาณของ สพฐ. (ยกเว้นบุคลากรทางการศึก ษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒))
มีตัวอยู่จริง หมายถึง จานวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริงในหน่วยงาน
ปัจจุบัน ณ วันที่ 9 มีนาคม หรือ วันที่ 9 กันยายน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การพิ จ ารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ให้ถือ
ปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(
ถ้
า
มี
)
และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีหลักเกณฑ์หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักการ
ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอานาจสั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายได้
ข้อ 6 การก าหนดจานวนครั้งการลาและการมาทางานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๐๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๖.๑ การลาบ่อยครั้ง
๖.๑.๑ ลาเกิน 5 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
๖.๑.๒ ลาเกิน ๘ ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสานักงาน

๗๖
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด แต่วันลา
ไม่เกิน ๑๕ วันทาการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาตามลาดับอาจเสนอผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
๖.๒ การมาทางานสายเนือง ๆ
๖.๒.๑ มาท างานสายเกิ น ๘ ครั้ ง ส าหรั บ ข้ าราชการที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ในสถานศึกษา
๖.๒.๒ มาท างานสายเกิ น ๙ ครั้ ง ส าหรั บ ข้ าราชการที่ ป ฏิ บัติ ร าชการ
ในสานักงาน
กรณีข้าราชการที่ มี คาสั่ง ให้ ไปปฏิบัติร าชการคาบเกี่ ย วระหว่างสถานศึ ก ษา
กับสานักงาน ให้ใช้เกณฑ์ "การลาบ่อยครั้ง" ตามข้อ ๖.๑.๒ และเกณฑ์"การมาทางานสายเนืองๆ"
ตามข้อ 5.๒.๒
ข้อ ๗ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่ม
อันดับ ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด โดยให้สรุป ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป
ผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๐.00-๘๙.๙๙
ผลการประเมินดี ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๗๐.00-๗๔.๕๙
ผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 50.00-๖๙.๙๙
ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมิ นร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา (ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือน)
ข้อ 8 การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
8.๑ การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
8.๑.๑ กลุ่ม ที่ ๑ ข้าราชการที่ รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, 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 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการ
สอน
8.๒.๒ กลุ่ ม ที่ ๒ รอง ผอ.สพท. เจ้ าหน้ าที่ บริ หารการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
ทั้ ง นี้ ให้เ ลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน
วงเงินของแต่ละ ตาแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตาแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้
ตาแหน่งอื่นได้

๗๗
๘.๓ การนับ จ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพื่อ
คานวณวงเงิน ๓% ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้นับจากจานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 9
มีนาคม หรือ วันที่ 9 กันยายน แล้วแต่กรณี ยกเว้นข้าราชการต่อไปนี้ให้นับที่ สพฐ.
8.๓.๑ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท.
๘.๓.๒ ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติร าชการที่ สพฐ. 8.๓.๓ ข้าราชการที่ ช่วย
ปฏิบัติราชการต่างสังกัด สพฐ.
๘.๓.๔ ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษเป็นประจาและเต็ม
เวลา โดยมิได้ ปฏิบัติราชการให้กับต้นสังกัด เช่น กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม. หรืออื่นๆ
ข้อ 9 สพฐ. บริห ารวงเงิน ๓% ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในภาพรวมของ สพฐ. และจัดสรรวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (๑ เมษายน
และ ๑ ตุล าคม) ให้แต่ล ะ สพท. ตามที่ สพฐ. ก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับ สพฐ.
ส าหรั บ วงเงิ น จั ด สรรของคณะกรรมการบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ข้าราชการระดับ สพฐ. จัดสรรตามเงื่อนไขที่ สพฐ. กาหนด ซึ่งจัดสรรให้ทุก สพท. โดยยึดหลักความ
เท่าเทียมและประโยชน์สูงสุด ที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ข้ อ ๑๐ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริห ารวงเงิน การเลื่อนเงินเดื อนข้ าราชการ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑๐.๑ คณะกรรมการระดับ สพฐ.
สพฐ. พิ จ ารณาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการระดับ สพฐ. ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ กพฐ.
ประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งกากับดูแลการปฏิบัติราชการ รองประธานกรรมการ
ของ สพร.
(๓) รองเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักใน สพฐ. ที่เลขาธิการ กพฐ.
มอบหมาย
กรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ
และนิติการ
(๗) ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๘) หัวหน้ากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ผู้ช่วยเลขานุการเลื่อนเงินเดือน
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สพฐ.
ให้เป็น ไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๗๘
และวินิจ ฉัย ปัญ หาที ่เ กิด ขึ้น จากการบริห ารวงเงิน แล้ว ให้ผู้บ ัง คับ บัญ ชาชี้แ จงท าความเข้าใจ
ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ
๑๐.๒ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพท. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารวงเงิ นการเลื่ อนเงิ นเดื อน
ข้าราชการระดับ สพท. ให้ครบทุกองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล
(๓) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
(๔) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๔ คน
กรรมการ
(๕) ข้าราชการสายงานการสอน จานวน ๔ คน
กรรมการ
(๖) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
(๗) เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับ
จัดสรร จาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.
ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
และวิ นิ จ ฉั ย ปัญ หา ที่ เกิ ดขึ้ นจากการบริหารวงเงิ น แล้ วให้ ผู้ บัง คับ บัญชาชี้ แจงท าความเข้าใจให้
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ
ทั้งนี้ ให้ สพท. บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. โดยคานึงถึง
(ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
(ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลาบากในการปฏิบัติงาน
(ค) หน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ ข าดแคลนอั ต ราก าลั ง แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานสูง
ข้ อ ๑๑ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อนเงิ นเดื อนข้ าราชการ ให้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ ดังนี้
๑๑.๑ คณะกรรมการระดับ สพฐ.
สพฐ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ กพฐ.
ประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งกากับดูแลการปฏิบัติราชการ รองประธานกรรมการ
ของ สพร.
(๓) รองเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

๗๙
กรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๗) หัวหน้ากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
เลื่อนเงินเดือน
ให้คณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณาข้าราชการนับมีตัวที่ สพฐ. ตามข้อ ๔.๓
รายงาน ผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอานาจ สั่งเลื่อนเงินเดือน
๑๑.๒ คณะกรรมการระดับ สพท.
ผอ.สพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓
ค
น
ประกอบด้วย
(๑) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.
(๒) ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการสถานศึกษา
(๓) ข้าราชการสายงานการสอน
ให้คณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มี อานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
โดยความเห็นชอบของ กศจ.
๑๑.๓ คณะกรรมการระดับสถานศึกษา
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน หากในสถานศึ ก ษามี ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาไม่ ครบ ๓ คน
ให้ผู้อ านวยการสถานศึ ก ษาท าหนั ง สือ ขอรายชื่ อข้ า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาจาก
สถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบ ตามจานวน
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มี อานาจสั่งเลื่ อนเงินเดือน
โดยความเห็นชอบของ กศจ.
๑๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการให้ ใ ช้ แ นวทางของ
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ การศึกษาโดยอนุโลม
ทั้ งนี้ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการในข้ อ ๑๑ ให้ ค านึ งถึ งหลั กธรรมาภิ บ าล
และการพิจารณาทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย
ข้อ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ตามข้อ ๗) และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกาหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการ
คานวณและช่วงเงินเดือน ส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการ
คานวณที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๘๐
๑๒.๑ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน
ในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น
สูงของ อันดับเงินเดือน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่า หรือํากว่
ต่ าขั้นําหรื
ต่ อสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คานวณจากฐาน
ในการคานวณของอันดับ เงินเดือนของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่
๑๒.๒ มิ ให้นาวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ
ที่เท่ากัน
๑๒.๓ การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 5
ของฐาน ในการคานวณ
๑๒.๔ เฉพาะจ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามี เศษไม่ ถึงสิบบาทให้ปัด
เป็นสิบบาท
ข้อ ๑๓ ขั้นตอนการงดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๑๓.๑ ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สถานศึ ก ษา/สพท. น าผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา/สพท.
(๒) สถานศึกษา/สพท. จัดท าบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของคณะกรรมการ แยกแต่ละกลุ่ม (ตามข้อ ๔) พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
(๓) สพท. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในสังกัด สพท. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑๓.๒ ข้าราชการในสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้นาวิธีการ
ที่ใช้กับ ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษามาใช้โดยอนุโลม
๑๓.๓ การสั่งเลื่อนเงินเดือน
๑๓.๓.๑ ผู้มี อานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือนให้กั บข้ าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของ กศจ.
๑๓.๓.๒ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนาผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดื อน
ข้าราชการ ในสังกัด ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเ ศษให้ความเห็นชอบแล้วเสนอผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือน
๑๓.๓.๓ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
แต่ละครั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้ งผลการเลื่อนเงินเดื อนให้ ประกอบด้ วย อั ตราร้ อยละที่ ได้ รั บการเลื่อนฐาน
ในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อน
เงินเดือนนั้น

๘๑
ในกรณีที่ ไม่ สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบ พร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๔ การพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วย
ราชการระหว่าง สพท. ให้พิจารณา ดังนี้
๑๔.๑ กรณีที่ มาช่วยราชการระหว่างครึ่งปี โดยมี ผลการปฏิบัติงานคาบเกี่ ยวกั น
ทั้งสองทาง ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าราชการมาช่วยราชการนาผลการปฏิบัติงานในช่วงก่ อนที่จะช่ วย
ราชการมาประกอบ การพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยัง สพท. ต้นสังกัดเพื่อดาเนินการสั่งเลื่อน
เงินเดือน
๑๔.๒ กรณี ที่ มาช่ วยราชการ โดยมี ผลการปฏิ บั ติ งานทางเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ที่ช่วยราชการ ครบครึ่งปี ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าราชการมาช่วยราชการเป็นผู้พิจารณา แล้วแจ้งผล
การพิจารณาไปให้ สพท. ต้นสังกัดเพื่อดาเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๕ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
การเลื่อน หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ (ย้าย) หรือรับโอนมาจากส่วนราชการอื่นในระหว่างครึ่งปี
ของการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายหรือรับโอนเป็นผู้ดาเนินการสั่งเลื่อน
เงินเดือน โดยนาผล การปฏิบัติงานจากเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนด้วย
ข้ อ ๑๖ การไม่ เลื่ อนเงิ นเดื อนให้ แก่ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใด
ให้ผู้บังคับบัญชา ชี้แจงเหตุผลให้ข้ าราชการผู้นั้ นทราบ และให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดื อน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นโดยละเอียด เพื่อป้องกันการร้องทุกข์ในภายหลัง
ข้อ ๑๗ การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท.
ผอ.สพท./ผู้ รั กษาราชการแทน ผอ.สพท. จั ดส่ ง แบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปที่สานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการเพื่อประกอบ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับ สพฐ. ตามข้อ
๑๑.๑ (สาหรับแบบบันทึกการประเมิน ตอนที่ ๑ และแบบบันทึกการประเมินตอนที่ ๒ ให้จัดเก็บไว้ที่
สพท.ไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน)
ข้อ ๑๘ การจัดเก็บ ผลการประเมินประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลการปฏิบัติงาน
ของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา เมื ่อ น าไปใช้ต ามวัต ถุป ระสงค์ที ่ก าหนดแล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน จัดเก็บสรุปผลการประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่น ตามความเหมาะสมก็ได้ อย่างน้อยสองรอบการประเมิน
ข้อ ๑๙ การงดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็น ไปตามปฏิทินและใช้แบบบัญชีรายละเอียดตามที่ สพฐ. กาหนด
ข้ อ ๒๐ ให้ เลขาธิ การ กพฐ. มี อ านาจตี ความและวิ นิ จฉัยปัญหาเกี่ ยวกั บการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้

๘๒
๓. การให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นกระบวนการสร้าง
แรงจูง ใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษามี ก ารพัฒ นาตนเองให้มี วิท ยฐานะที่ สู ง ขึ้ น
โดยใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการที่จัดทาขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด
ตามมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗กาหนดให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งที่มี
วิทยฐานะ ได้แก่
ก. ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้
๑. ครูชานาญการ
๒. ครูชานาญการพิเศษ
๓. ครูเชี่ยวชาญ
๔. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้
๑. รองผู้อานวยการชานาญการ
๒. รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๓. รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
๔. ผู้อานวยการชานาญการ
๕. ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๖. ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
๗. ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ตาแหน่งผูบ้ ริหารการศึกษา มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้
๑. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชานาญการพิเศษ
๒. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชี่ยวชาญ
๓. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
๔. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้
๑. ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๒. ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๓. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๔. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗กาหนดว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่ อน
เป็นวิท ยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา ๔๒ ซึ่ง ผ่านการประเมิ น ทั้งนี้
ให้คานึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพ

๘๓
การปฏิบัติงาน ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการเรียน
การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ก.ค.ศ. จึง ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
และเลื่อนวิทยฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยฐานะ
ชานาญการ

การสอน
ตาแหน่งครู
-วุฒิ ป.ตรี ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
-วุฒิ ป.โท ๔ ปี
-วุฒิ ป เอก ๒ ปี
นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
มีภาระงานสอนขั ้นต่าไม่ต่า
กว่า ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดับ
ปฐมวัย/เฉพาะ ความพิการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชม./สัปดาห์)
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ

วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ

การสอน
ตาแหน่งครูชานาญการ ไม่
น้ อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ ยื่น
คาขอ
มีภาระงานสอนขั ้นต่าไม่ต่า
กว่า ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดับ
ปฐมวัย/เฉพาะความพิการ
และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ไม่น้อย กว่า ๑๒ ชม./
สัปดาห์)
• ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อ
กัน นับถึงวันยื่นคาขอ

คุณสมบัติตามสายงาน
บริ หารสถานศึกษา
บริ หารการศึกษา
ตาแหน่งรองผอ.สถานศึกษา
-ดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า ๒
ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ตาแหน่งผอ.สถานศึกษา
-ดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า ๑
ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
มีภาระงานบริ หารจัดการ
สถานศึกษาเต็มเวลา
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคาขอ

คุณสมบัติตามสายงาน
บริ หารสถานศึกษา
บริ หารการศึกษา
ตาแหน่งรองผอ./ ผอ.
ดารงตาแหน่ง รองผอ.
ชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สพท.
นับถึงวันยื่นคาขอ
ไม่น้อยกว่า
มีภาระงานบริ หารจัดการ
๑ ปี นับถึงวันยื่นคาขอ
สถานศึกษาเต็มเวลา
มีภาระงานบริ หาร
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ จัดการสถานศึกษา
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
เต็มเวลา
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคาขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่น
คาขอ

นิเทศการศึกษา
ตาแหน่ง ศน.
-ดารงตาแหน่งไม่น้อย
กว่า๒ ปี นับถึงวันที่
ยื่นคาขอ
-มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็มเวลา
-ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกันนับถึง
วันยื่นคาขอ

นิเทศการศึกษา
ดารงตาแหน่ง ศน.
ชานาญการไม่น้อย กว่า
๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็มเวลา
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลัง ๒ ปี ติดต่อ
กันนับถึงวันยื่นคาขอ

๘๔
วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
พิเศษ

การสอน
ดารงตาแหน่งครูชานาญการ
พิเศษ
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรื อดารงตาแหน่งครูชานาญ
การไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง
วันที่
ยื่นคาขอ
มีภาระงานสอนขั ้นต่าไม่ต่า
กว่า ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดับ
ปฐมวัย/เฉพาะความพิการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชม./สัปดาห์)
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่
ยื่นคาขอ
มีภาระงานสอนขั ้นต่าไม่ต่า
กว่า ๑๘ ชม./สัปดาห์ (ระดับ
ปฐมวัย/เฉพาะความพิการ

1.

คุณสมบัติตามสายงาน
บริ หารสถานศึกษา
บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งรองผอ./ ผอ.
ดารงตาแหน่ง รองผอ.
ชานาญพิเศษการ ไม่น้อย
สพท.ชานาญการ
กว่า ๓ ปี หรื อดารงตาแหน่ง
พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
รองผอ./ ผอ.ชานาญการไม่
นับถึงวันยื่นคาขอ
น้ อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันยื่น คา ดารงตาแหน่ง ผอ.
ขอ
สพท. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
มีภาระงานบริ หาร จัดการ
นับถึงวันยื่นคาขอ
สถานศึกษา
มีภาระงานบริ หาร
เต็มเวลา
จัดการ สถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ เต็มเวลา
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคาขอ
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่น
คาขอ
ดารงตาแหน่ง ผอ.เชี่ยวชาญ ดารงตาแหน่ง ผอ.
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันยื่น สพท.เชี่ยวชาญ ไม่
คาขอ
น้ อยกว่า ๒ ปี
มีภาระงานบริ หาร จัดการ
นับถึง
สถานศึกษาเต็มเวลา
วันยื่นคาขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ มีภาระงานบริ หาร
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๒ ปี
จัดการสถานศึกษา
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคาขอ
เต็มเวลา
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลังปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่น
คาขอ

นิเทศการศึกษา
ดารงตาแหน่ง ศน.
ชานาญการพิเศษไม่
น้ อยกว่า ๓ ปี หรื อ ศน.
ชานาญการไม่น้อย
กว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่น
คาขอ
มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็มเวลา
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคา
ขอ

ดารงตาแหน่ง ศน.
เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า
๒ ปี นับถึงวันที่
ยื่นคาขอ
มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็มเวลา
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ย้ อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคา
ขอ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ย
ะ
ล
า
ปัตตานีนราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะ
ชานาญการและมีหรือเลื่อนวิท ยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๘๕
วิทยฐานะ
ชานาญการ

การสอน
ตาแหน่งครู
-วุฒิ ป.ตรี ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
-วุฒิ ป.โท ๒ ปี
-วุฒิ ป เอก ๑ ปี
นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งครูและปฏิบัติ
หน้ าที่ตามตาแหน่ง (ในจังหวัดที่
กาหนด)ไม่น้อยกว่า
๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคา
ขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ

ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งครูชานาญการ ไม่
น้ อยกว่า ๖ เดือนนับถึงวันยื่น
คาขอ
ดารงตาแหน่งครูและปฏิบัติ
หน้ าที่ตามตาแหน่ง (ในจังหวัด
ที่กาหนด) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ

คุณสมบัติตามสายงาน
บริ หารสถานศึกษา
บริ หารการศึกษา
ตาแหน่งรองผอ.สถานศึกษา
-ดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งผอ.สถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนนับถึงวัน
ยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งรองผอ. /ผอ.
สถานศึกษาและปฏิบัติหน้ าที่
ตามตาแหน่ง(ในจังหวัดที่
กาหนด)ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๑ ปี
ติดต่อกันนับถึง
วันยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งรองผอ./ ผอ.
ดารงตาแหน่ง รองผอ. สพท.
ชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวัน
นับถึงวันยื่นคาขอ
ยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่งรองผอ. / ผอ.
รองผอ. /ผอ.
สถานศึกษาและปฏิบัติหน้ าที่
สถานศึกษาและปฏิบัตหิ น้ าที่
ตามตาแหน่ง (ใน
ตามตาแหน่ง(ในจังหวัดที่
จังหวัดที่กาหนด)ไม่น้อย
กาหนด)ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
กว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึง
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ
วันยื่นคาขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๑ ปี
รับผิดชอบย้ อนหลัง ๑ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคาขอ
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคาขอ

นิเทศการศึกษา
ดารงตาแหน่ง ศน
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวัน
ยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งศน.และ
ปฏิบัติหน้ าที่ตามตาแหน่ง
(ในจังหวัดที่กาหนด)ไม่น้อย
กว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึง
วันยื่นคาขอ

ดารงตาแหน่ง ศน
ชานาญการไม่น้อย กว่า ๖
เดือนนับถึงวันยื่นคาขอ
ดารงตาแหน่งศน.และ
ปฏิบัติหน้ าที่ตามตาแหน่ง
(ในจังหวัดที่กาหนด)ไม่น้อย
กว่า ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่น คา
ขอ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบย้ อนหลัง
๑ ปี ติดต่อกันนับถึงวัน ยื่น
คาขอ

ทั้ ง นี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ ได้รับ การแต่ง ตั้ง ให้ ดารงต าแหน่ ง ครู
มีความประสงค์ที่จะขอมีวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชานาญการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาหรับผู้ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท ๔ ปี และ ๒ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันยื่นคาขอ
๒. มี ภาระงานสอนไม่ ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกั ดกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ค.ศ.
๓. ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรับ ผิดชอบด้ า นการเรีย นการสอนและพั ฒ นาผู้เ รียน
ย้อนหลังติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคาขอ

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 คารับรองของผู้บังคับบัญชา และ หรือ กรรมการสถานศึกษา
๑.๓ เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงการมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ พิจ ารณาจากการพัฒ นางานในหน้า ที่
และการพัฒนาตนเอง ดังนี้
๒.๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ
ที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบ
ด้ า นที่ ๓ ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน พิ จ ารณาจากผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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 คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
๖.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง ๓ คน
เฉลี่ย ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
๖.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕
๗. วิธียื่นคาขอให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดย
ส่งคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสาร ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน จานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการ

๘๗
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙
ตารางอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตาแหน่ง
ครู

ชานาญการ
๓,๕๐๐

วิทยฐานะ/อัตรา (บาท/เดือน)
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
๕,๖๐๐
๙,๙๐๐

เชี่ยวชาญพิเศษ
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

ศึกษานิเทศก์

๓,๕๐๐

๕,๖๐๐

๙,๙๐๐

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

๕,๖๐๐
๕,๖๐๐

๙,๙๐๐
๙,๙๐๐

๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

-

๕,๖๐๐

๙,๙๐๐
๙,๙๐๐

๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการ สพท.
รองผู้อานวยการ สพท.

หมายเหตุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดได้รบั
เงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.๔ แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐานะในอัตรา
๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน
๔. การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดว่า การเปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ตามที่ก.ค.ศ.กาหนด
ก.ค.ศ. จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลีย่ นตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
สาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. การเปลี่ยนตาแหน่ง เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๓๘ ก.(๒) มาตรา ๓๘ ข.(๑)-(๔) หรือมาตรา ๓๘ ค. ที่มิใช่ตาแหน่งที่
ดารงตาแหน่งอยู่เดิม ในหน่วยงานการศึกษาเดิมหรือหน่วยงานการศึกษาอื่น
2. การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี ได้แก่
๒.๑ กรณีเปลี่ยนตามความสมัครใจ มี ๒ วิธี
๒.๑.๑ ตาแหน่งที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่ง
๒.๑.๒ ตาแหน่งที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่ง
๒.๒ กรณีเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นกรณีที่ผบู้ ังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ใดประพฤติปฏิบัตติ นไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง หากปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๐๐
๒.๓ กรณีเปลี่ยนเพราะถูกพักใช้หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒.๓.๑ การเปลี่ยนเพราะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตาแหน่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นได้
๒.๓.๒ การเปลี่ยนเพราะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการ หากผูบ้ ังคับบัญชาเห็นว่า ผู้นั้นมีความ
เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งว่าง หรือตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. ผู้ที่ได้รบั การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้
ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งนั้น
4. การเปลี่ยนตาแหน่งไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุแต่งตัง้ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
สาหรับการเปลี่ยนตาแหน่งตามความสมัครใจ มี ๒ วิธี แต่จะนาเสนอ
ทางเลือกในวิธีการเปลี่ยนตาแหน่งที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งที่ให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน ๓ สายงาน ดังนี้
1. สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
2. สายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3. สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในแต่ละสายงาน ก.ค.ศ.
จะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล พร้อมทัง้ กาหนดคุณสมบัติของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น โดยสรุปดังนี้
1. สายงานบริหารสถานศึกษา เป็นตาแหน่งที่กาหนดในสถานศึกษาให้เป็น
ผู้บริหาร คือ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา
๑.๑ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
(3) ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับผู้ทมี่ ีวุฒิปริญญา
ตรี
และ๒ ปี สาหรับผู้ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
(๔) ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี้
(๔.๑) ดารงตาแหน่งอาจารย์ ๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปีสาหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับผูม้ ีวุฒิปริญญาโทขึน้ ไป

๑๐๑
(๔.๒) ตาแหน่งไม่ต่ากว่าอาจารย์ ๒ รับเงินเดือนในระดับ ๖
(๔.๓) ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชาการ ตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับปฏิบัติการ และรับเงินเดือนไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ
(๕)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๒ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
(3) ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๓.๑) รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓.๒) รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓.๓) ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓.๔) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓.๕) ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้า
กลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓.๖) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผูอ้ านวยการกลุ่ม มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ปี
(๓.๗) ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
(๓.๘) ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี้
ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มหี รือเคยมีวิทย
ฐานะ ไม่ต่ากว่าชานาญการ
ข. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และผู้ดารงตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นที่มปี ระสบการณ์ไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม เป็นผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยไม่มเี งือ่ นไขระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
(๔) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
2. สายงานบริหารการศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
๒.๑ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา
(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐๒
(2) มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ หรือผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกลุ่ม
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอันดับ คศ.๓ หรือ ระดับ ๘ หรือศึกษานิเทศก์ที่มี
วิทยฐานะไม่ต่ากว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
(4) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
๒.๒ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
/มัธยมศึกษา
(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(2) ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.๔
หรือผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าผู้อานวยการเชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่า
(3) ปฏิบัตหิ น้าทีเ่ กี่ยวกับการบริหารประถมศึกษา มัธยมศึกษา แล้วแต่
กรณี
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารการศึกษา
3. สายงานนิเทศการศึกษา
๓.๑ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
(1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
(3) ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับผู้ทมี่ ีวุฒิปริญญา
ตรี และ๒ปี สาหรับผู้ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

๑๐๓
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(ศึกษานิเทศก์)
จากสาระสาคัญการเปลี่ยนตาแหน่งและสายงานดังกล่าวอาจช่วยให้ข้าราชการครู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย มองเห็นเส้นทางสูส่ ายบริหารสถานศึกษา สายบริหารการศึกษาและสายนิเทศ
การศึกษา
ได้ชัดเจนขึ้นและสามารถแสดงเป็นเส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ดังนี้

๕. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทการลา การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

๑๐๔
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

การลาป่วย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัตริ าชการก็ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ รับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควร ผูม้ ี
อานาจอนุญาตจะสัง่ ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครัง้ เดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสัง่ ให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสัง่ ให้ผู้ลาไปรับ
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
การลาคลอดบุตร
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชา ตามลาดับ
จนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็
ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรอง ของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้าราชการที่ได้รบั อนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร ตาม
กาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรทีห่ ยุดไป ให้ผู้มอี านาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว การลาคลอดบุตรคาบ
เกี่ยวกับการลาประเภทใดซึง่ ยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้น
สิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีล่ าภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสทิ ธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน ๑๕

๑๐๕
วันทาการ ผู้มีอานาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
การลากิจส่วนตัว
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชา ตามลาดับ
จนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น ไม่
สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อน
ก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลา พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรก
ที่มาปฏิบัตริ าชการ
ข้าราชการทีล่ าคลอดบุตรตามข้อ ๑๙ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มี
สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ
การลาพักผ่อน
ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสทิ ธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รบั บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน
(๑) ผู้ซงึ่ ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครัง้ แรก
(๒) ผูซ้ ึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
(๓) ผู้ซงึ่ ลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้ว
ต่อมา ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(๔) ผูซ้ ึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้ว
ต่อมา ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อนประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐
วันทาการ ให้สะสมวันที่ยงั มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ วัน
ลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ สาหรับผู้ที่ได้รบั ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
ให้ข้าราชการทีป่ ระจาการในต่างประเทศในเมืองทีก่ าลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค แอฟริกา
ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลาบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่
ปกติ และเมืองที่มสี ถานการณ์พเิ ศษ มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึง่ ได้เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ วันทาการ

๑๐๖
สาหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นาวันที่ยงั มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป การกาหนดรายชื่อเมืองตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีป่ ลัดสานักนายกรัฐมนตรีประกาศ กาหนดอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บงั คับบัญชา ตามลาดับ
จนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้าราชการประเภทใดทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้ หยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กาหนดไว้ในส่วนนี้
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นบั ถือ ศาสนา
อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอี าระเบีย ให้เสนอ หรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือ
ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็น ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มอี านาจพิจารณาหรืออนุญาตทีจ่ ะพิจารณาให้ลา
หรือไม่ก็ได้
ข้าราชการที่ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาต ให้ลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วัน
เริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัตริ าชการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ ภายใน
ระยะเวลาที่ได้รบั อนุญาตการลา
ข้าราชการที่ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาตให้ลา ไป
ประกอบพิธีฮจั ย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัตริ าชการตามปกติและขอยกเลิก
วันลา ให้ผมู้ ีอานาจตามข้อ ๒๙ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจั ย์
โดยให้ ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้าราชการที่ได้รบั หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผูบ้ ังคับบัญชา ก่อนวัน
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนข้าราชการที่ได้รบั หมายเรียกเข้ารับ การเตรียมพล

๑๐๗
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับ
การตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคาสัง่ อนุญาต
และให้ผู้บงั คับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
แล้วแต่กรณี
เมื่อข้าราชการทีล่ านั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มา
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผูบ้ ังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด อาจขยายเวลา
ให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ ยกเว้นผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทา
การซึง่ ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้าราชการทีล่ าไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศที่มรี ะยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบ กาหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัตงิ านให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามทีก่ าหนดไว้

๑๐๘
การลาติดตามคู่สมรส
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาอนุญาตให้
ลาได้ ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี
ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึง่ เป็นปลัดกระทรวง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มอี านาจอนุญาตจะอนุญาต ให้ลาครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา ตามที่
กาหนด และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ หรือปฏิบัติงาน ในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยูป่ ฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ เดียวกันหรือไม่
ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคูส่ มรสครบกาหนดระยะเวลา ในระหว่างเวลา ที่คู่สมรสอยูป่ ฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มสี ิทธิขอลา ติดตามคู่สมรสอีก
เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการหรือปฏิบัติงานประจาในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รบั
คาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสทิ ธิขอลา ติดตามคูส่ มรส
ได้ใหม่
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้าราชการผู้ใดได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการผู้
นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟู สมรรถภาพด้าน
อาชีพครั้งหนึง่ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรทีป่ ระสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
ข้าราชการที่ได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
อื่น นอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสัง่ บรรจุพจิ ารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่อไปได้ หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทีจ่ าเป็น ต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ให้ผมู้ ีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพดังกล่าวครัง้ หนึง่ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา
แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรทีส่ ่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รบั การรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้
จัด หรือร่วมจัด

๑๐๙
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๙ ให้เสนอหรือ จัดส่ง
ใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพือ่ พิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รบั อนุญาต
แล้ว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
การลาของข้าราชการการเมือง
การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ให้อยู่ในดุลพินจิ ของ
นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ให้เป็นอานาจ ของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี เป็นผูพ้ ิจารณาอนุญาต
การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นผู้พจิ ารณาอนุญาต
การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การลาศึก ษาต่อ หมายความว่า การเพิ่ม พูนความรู้ด้วยการเรียนหรือวิจัยตามหลักสูตร
สถาบันสถานศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ หรือหน่วยงานของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร และหมายรวมถึง การฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการ
ฝึกฝนภาษา และคาแนะนาก่อนเข้าศึกษา การฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานั้น
ด้วย (ระเบียบสานักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา.
๒๕๒๒) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๑ ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้
บัง คับ บัญ ชา โดยการให้ไปศึก ษา ฝึก อบรมดูง านหรือปฏิบัติง านวิจัยและพัฒ นา ตามระเบียบที่
สานักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด ซึ่งสานักงานคณะกรรมการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา. ๒๕๒๒การลาศึกษาต่อของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรื อ
วิจัย ตามข้อ ๘ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น โดยให้ผู้ที่ จะลาศึกษาส่งแบบขออนุมั ติ ตาม ว.๘ ให้สถานศึกษาดาเนินการเสนอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมั ติก่อนเดินทางไป
ศึกษาต่อได้ ผู้ใดเดินทางไปศึกษาก่ อนได้รับการอนุมั ติ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ว.๘ นี้ ซึ่งมี
สาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
๑.๑ การศึกษาต่อภาคปกติ

๑๑๐
หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาการไปศึกษาภาคปกติ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(1) ประเภท ก. ประเภทที่ผู้บังคับบัญชาคัดเลือก
(2) ประเภท ข. ประเภทที่ ต้ องไปสมั ครสอบคั ดเลือกหรือได้รับ
คัดเลือก
ด้วยตนเองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไปศึกษาต่อภาค
ปกติ
(ก) มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มตันเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้า
ศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงระยะเวลาการกลับเข้าปฏิ บัติ
ราชการได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
(ข) ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่
อยู่ระหว่างถูกลงโทษ เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
(ค) เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือพ้นจาก
การทดลองปฏิบัติราชการแล้วแต่กรณี
(ง) ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ภาคปกติ ห รื อ ศึ ก ษาต่ อ ณ
ต่างประเทศแล้ว หากจะไปศึกษาต่ออีก ต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒
เดือน เว้นแต่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการ
ก็ให้พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
๑.๒การศึกษาต่อภาคนอกเวลา
หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนหรือไม่ใช้เวลาราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก. ผู้ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
(๑) มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา
ที่จะเข้าศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ให้คานึงถึงระยะเวลากลับเข้า
ปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
(๒) เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว
หรือพ้นระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี
ข. ผู้ที่ไม่ต้องใช้เวลาราชการไปศึกษา ไม่อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ ก.
ค. การขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้
แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้ที่ ต้องใช้เ วลาราชการบางส่วนไปศึก ษาตลอดหลัก สู ต รที่
สถาบันศึกษากาหนด จะต้องนาหลักฐานแสดงผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกมาแสดงต่อผู้มอี านาจ
อนุญาต เพื่อขออนุญาตต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปศึกษานอกเวลาได้

๑๑๑
ผู้ที่ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา ถ้าจะไปศึกษาค้นคว้าเพื่อทาวิทยานิพนธ์ต้องขอ
อนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการลา
(๒) ผู้ที่ไม่ต้องใช้เวลาราชการไปศึกษาต่อ ไม่ต้องขออนุญาตตาม
ข้อ (๑) แต่ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบก่อน จึงจะไปศึ กษาต่อภาค
นอกเวลาได้
๑.๓ การศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
หมายความว่า การศึกษาโดยใช้เวลาราชการตามที่สถานศึกษา หน่วยงาน
ของทางราชการ หรือคุรุสภาจัดขึ้น ในภาคฤดูร้อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไป
ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาที่ไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
(๒) เป็นผู้ทผี่ ู้บงั คับบัญชาชั้นต้นรับรองว่าหากให้ไปศึกษาต่อภาค
ฤดูร้อน
จะไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ
(๓) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับ
อนุญาตให้ไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุญาต
๑.๔ การฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
ก. การฝึกอบรม
หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียน การอบรม สัม มนา หรือ การฝึก งาน ทั้ ง นี้โ ดยมิ ได้มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อให้ได้รั บ ปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายรวมถึงการฝึกภาษาและการรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึกอบรมหรือดู
งานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนั้นด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไป
ฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) หลัก สู ตรที่ จ ะไปฝึก อบรมต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
(๒) จ านวนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ได้รับ
อนุญาตให้ไปฝึกอบรมอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุญาต
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

๑๑๒
(๑) เมื่อกลับจากการฝึกอบรมแล้ว ต้องกลับมารับราชการ ตาม
แผนงาน โครงการที่ทางราชการกาหนดต่อไปในสถานศึกษาเดิม
(๒) ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ (๑) จะต้องชดใช้เงินเดือนทั้งหมดและเงิน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับในระหว่างที่ไปฝึกอบรมและพร้อมเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า คืน เว้นแต่ไม่สามารถ
กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ขณะถึงแก่ความตาย ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๓) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปฝึกอบรม ต้องทาสัญญาการ
ฝึกอบรมไว้กับกรมเจ้าสังกัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ไปฝึกอบรม ต้องขออนุญาตต่อ
ผู้มีอานาจอนุญาตและในการอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตเป็นคราว ๆ ไป
ข. การดูงาน
การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสัง เกต
และการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ จ ะได้รับ การส่ง เสริม
สนับสนุนไปศึกษาดูงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) หัวข้อการดูงานเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นการ
ดูงานที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามแผนงาน โครงการและหนังสือตอบรับในการดูงาน
(๒) มีหนังสือเชิญหรือแผนงาน โครงการและหนังสือตอบรับในการดูงาน
(๓) การพิจารณาอนุญาต ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุญาตพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป
(๔) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา และระยะเวลาที่
อนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุญาต
ค. การปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
การปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หมายความว่า การทางานวิจัยเพื่อนาผลที่
ได้รับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในส่วนราชการโดยตรง แต่ไม่รวมถึงการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ ง ของ
หลักสูตรหรือการฝึกอบรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไป
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
(๒) เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว หรือพ้น
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี
(๓) การวิจัยต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือแผนงานที่ ส่วนราชการ
ดาเนินการอยู่ หรือเตรียมที่จะดาเนินการ โดยมีรายละเอียดโครงการวิจัยที่ชัดเจน
(๔) ระยะเวลาการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนามีกาหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี หาก
เกินเวลากาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุญาต แต่ไม่เกิน ๒ ปี
(๕) ให้ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าทุก ๆ ๓ เดือน
ต่อผู้มีอานาจอนุญาต เมื่อการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเสร็จเรียบร้อย ให้ส่งผลงานต่อผู้มีอานาจ
อนุญาต ภายใน ๑ เดือน

๑๑๓
ง. การศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย และพั ฒ นา ณ
ต่างประเทศ
การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ ต่างประเทศ ให้นาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
สาหรับการอนุญาต ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบั ติงานวิจัยและพัฒนา
ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา
๑.๕ การขอใช้วุฒิ และการปรับวุฒิทางการศึกษา
เมื่ อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาส าเร็จการศึก ษา มี คุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นและคุณวุฒินั้นได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครู
ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกรณีได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามหนังสือ ก.ค.ที่ ศธ.๑๓๐๔/ว๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ กาหนดหลักเกณฑ์ไว้วา่
(๑) ต้อ งได้รับ คุณวุฒิตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๒) ต้องได้รับคุณวุฒิหลังจากการบรรจุเป็นข้าราชการครู
(๓) ยื่นคาขอภายใน ๖๐ วัน นับแต่สถานศึกษาให้หนังสือรับรองว่าสาเร็จ
การศึกษา
จากหลักเกณฑ์ทกี่ ล่าวมาข้าราชการครูต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์กอ่ นว่า
เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็ยื่นคาร้องภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิ
โรงเรียนออกคาสัง่ ปรับเงินเดือนในกรณีทเี่ งินเดือนไม่ถึงขั้นของวุฒินั้น ๆ สาเนาคาสั่งมายังสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา จานวน ๕ ชุด รายงานสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบันทึกลงใน ก.พ.๗ ต่อไป
๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
๖.๑ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางในการเบิก จ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่ง มี อีกภารกิจที่
สาคัญ
คือ การดูแลบุคลากรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการที่เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกั บฐานะ ไม่
เดือดร้อนจากการรับราชการ มีความมั่นคงในชีวิต และหากเจ็บป่วย ทางราชการก็สามารถให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้โดยกรมบัญชีกลางได้กาหนดกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ย วกับการจ่า ยเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายหลักที่ให้อานาจกระทรวงการคลังในการกาหนด

๑๑๔
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมาตรา๓ (๖) ได้กาหนดให้
การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการจากทางราชการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น
การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล จึงเป็นสวัสดิการจากทางราชการอย่างหนึ่ง
๒. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังนี้ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กาหนดวิธี
ปฏิบัติของผู้มีสิทธิและส่วนราชการให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๙กันยายน๒๕๕๓
สาระสาคัญของระบบเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
๑. คาจากัดความ
“ค่ า รั ก ษาพยาบาล” หมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรัก ษาพยาบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของ
เลือด
หรือสารทดแทน ค่าน้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทานองเดียวกันที่ใช้ในการ
บาบัดรักษาโรค
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ดังกล่าว
(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
และค่าบริการอื่น ทานองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(๔) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(๕) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
(๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
(๗) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล
ของเอกชน
- “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาล ซึ่งเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิ ธี ก ารงบประมาณ กรุ ง เทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์ ก ารสงเคราะห์ท หารผ่านศึก
โรงพยาบาล
ประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด

๑๑๕
- “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้
บริก ารเป็นโรงพยาบาล ซึ่ง ได้รับ อนุญ าตให้ประกอบกิจ การและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา จากเงิน
งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ ซึ่ง
อยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ก่อนเข้าปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการประจา
(๒) ลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ห นั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งจากเงิ น
งบประมาณ
รายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
(๓) ผู้ ไ ด้ รั บ บ านาญปกติห รือ ผู้ไ ด้รับ บ านาญพิ เ ศษเพราะเหตุ ทุ พพลภาพตาม
กฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
จะเห็นได้ว่า ข้าราชการส่วนท้ องถิ่น พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ พนัก งานองค์ก รของรัฐ
พนักงาน
ราชการ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
ลูกจ้างประจา จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อ ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจาเท่านั้น ลูกจ้างประจาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินประเภทอื่น ๆ และจากเงิน
นอกงบประมาณ ไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
๒๕๕๓
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไข๒ข้อ คือ
๑. ค่าจ้างได้รับจากเงินงบประมาณรายจ่าย
๒. สัญญาจ้างมิได้ระบุเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลไว้
ดังนั้น หากลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย แต่ในสัญญาจ้าง
ระบุว่า ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากการทาประกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตาม
พระราช กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้รับ บ านาญ/เบี้ยหวัด ที่ จ ะถือว่าเป็นผู้มี สิท ธิตามพระราชกฤษฎีก าเงินสวัส ดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓จะต้องเป็นผูร้ ับบานาญปกติ ตามมาตรา๙แห่งพระราชบัญญัติ
บาเหน็จ บานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔หรือผู้รับบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามมาตรา๓๖แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ บ าเหน็ จ บ านาญ ข้ า ราชการ และทหารกองหนุ น มี เ บี้ ย หวั ด ตามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕เท่านั้น ผู้รับบาเหน็จตามกฎหมายบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้

๑๑๖
ผู้มี สิท ธิได้รับ เงินสวัส ดิก ารค่ารัก ษาพยาบาลตามนัยพระราชกฤษฎีก าฯ หมายถึง
บุคคลดัง กล่าวข้างต้น เท่ านั้น บุคคลในครอบครัวของผู้มี สิท ธิดัง กล่ าวมิ ใ ช่ผู้ มี สิท ธิ ไ ด้รับ เงิ น ค่ า
รักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ด้วย แต่ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการนี้ ได้กาหนดให้ผู้มีสิทธิดังกล่าว
นอกจากจะมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเองแล้วยังมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
สาหรับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา๕)
แผนภาพที่๑ : ผู้มีสิทธิ

ผู้รับบานาญปกติ

ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ

ผู้มีสิทธิ
ผู้รับเบีย้ หวัด

ลูกจ้างชาวต่างชาติ
ผู้รับบานาญพิเศษ
เหตุทุพพลภาพ

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ
แล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
“ผู้ ป่ ว ยใน” หมายความว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว ใน
สถานพยาบาล
“ผู้ป่วยนอก” หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ได้พักค้างในสถานพยาบาล
(ตรวจและรับยาแล้วให้กลับบ้านได้)
โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ได้มีการ
ปรับ ปรุงแก้ ไขในสาระสาคัญของคานิยาม “การรัก ษาพยาบาล” ให้ห มายความรวมถึง การตรวจ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีเจตนารมณ์ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการ
“สร้างเสริมป้องกันโรค” ให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว (มาตรา๔)

๑๑๗
๒. การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล
ผู้มี สิท ธิจ ะมี สิท ธิตั้ง แต่วันที่ ได้รับ การบรรจุแต่ง ตั้ง และหมดสิท ธิเ มื่ อเกษียณอายุ
ราชการ ลาออก ถูกไล่ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิเพราะถูกพักราชการ
สาหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธินั้น อิงการเกิดสิทธิ และหมดสิท ธิของผู้มีสิทธิ
กล่าวคือ เมื่อผู้มีสิทธิเกิดสิทธิ ก็จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวไปด้วยพร้อมกัน
และเมื่ อ ผู้มีสิท ธิหมดสิท ธิก็จ ะไม่ มีสิทธิเ บิก ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิอาจไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุ คคลในครอบครัวได้เนื่องจากเหตุอื่นที่
ระบุไว้ในกฎหมายด้วย เช่น บุตรของผู้มีสิทธิบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรส เป็น
ต้น
๓. การถูกจากัดสิทธิ (มาตรา๑๐) และสิทธิซ้าซ้อน
กรณีการถูกจากัดสิทธิ และสิทธิซ้าซ้อนนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ ในมาตรา๑๐แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓โดยบัญญัติไว้ ดังนี้
มาตรา๑๐วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสทิ ธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
จากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิก ารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามพระ
ราชกฤษฎีก านี้ หรือ ใช้สิท ธิรับเงินค่ารัก ษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น และหากเลือกใช้สิทธิจาก
หน่วยงานอื่น ผู้นั้นไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด”
มาตรา ๑๐ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ
นั้น
ต่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ ”
มาตรา ๑๐วรรคสาม บัญ ญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิท ธิของ
ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกัน
ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวตามพระ
ราชกฤษฎีกานี”้
คาว่า “หน่วยงานอื่น” ในที่นี้ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น บริษัทประกัน ระบบประกันสุขภาพอื่น ๆ พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และรวมถึง
พระราชบัญญัติประกันสังคม แต่ไม่รวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๔. การรายงานข้อมูล และการเลือกสิทธิ
มาตรา ๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
รักษา พยาบาล ให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อส่วน
ราชการเจ้ า สั ง กั ด พร้ อ มทั้ ง รั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนด” (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๓๗๖ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓) ดังนี้

๑๑๘
- ผู้มีสิทธิ มีหน้าที่รายงานและรับรองข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ภายใน
๑เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
- ผู้มี สิท ธิก รอกแบบคาขอเพิ่ม /ปรับ ปรุง ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล บุคลากรภาครัฐ (แบบ
๗๑๒๗) พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูติบัตร
- ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อนวันที่ ๒๙กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ถือว่าผู้มี
สิทธิรับรองความถูกต้องแล้ว
การเลือกสิทธิของผู้มีสิทธิ
- ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือจากหน่วยงานอื่น (มาตรา๑๐
วรรคหนึ่ง)
- บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลือกได้ ต้องใช้สิทธิของตนเอง (กรณีมีสิทธิในฐานะ
เจ้าของสิทธิจากหน่วยงานอื่น)
- ผู้มีสิทธิมีหน้าที่แจ้งการเลือกสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ ภายใน๑เดือน นับจากมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ปีละ๑ครั้ง (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี) หากไม่
แจ้ง
ถือว่าประสงค์ใช้สิทธิราชการ/ไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง
๕. ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่การรักษาพยาบาล ซึ่งตาม
กฎหมายเดิมได้กาหนดยกเว้นเป็นกรณีพเิ ศษให้เฉพาะผู้มสี ทิ ธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และผู้รบั
เบี้ยหวัดบานาญ) สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจาปีได้ปลี ะ ๑ครั้ง ตามรายการและอัตราที่
กระทรวง การคลังกาหนด ซึ่งแบ่งการตรวจเป็น ๒ช่วงอายุ คือ ผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ปีบริบรู ณ์ ตรวจได้
๗ รายการ และผูม้ ีอายุมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้๑๖รายการ โดยมีสิทธิเบิกปีละ ๑ ครั้ง
ตามปีงบประมาณแต่สามารถยื่นเบิกได้ตามปีปฏิทิน (๑ปี) นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
และบุคคลในครอบครัวของผูม้ ีสทิ ธิไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจาปีได้ (พระราชกฤษฎีกาฯ
มาตรา ๑๘) ทั้งนี้ให้ผู้มสี ิทธิ ทดรองจ่ายไปก่อน และนาใบเสร็จมาเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัด (ห้าม
จ่ายตรง)
๖. การเบิกค่ารักษากรณีมีประกัน
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทาประกันสุขภาพไว้ สามารถเบิกค่ารักษาได้ ๒ทาง
คือ
เบิกจากบริษัทประกัน และเบิกจากกรมบัญชีกลาง (สมทบ) แต่ไม่เกินจานวนเงินค่ารักษาที่จ่ายไปจริง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๔๕ลงวันที่๗กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ได้กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย รายละเอียด
ดังนี้
๑. ให้นาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกที่บริษัทประกันก่อน
๒. บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ และรับรองว่าเบิกจ่ายรายการใดบ้าง
๓. นาสาเนาใบเสร็จ (ตามข้อ๒) มาเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยสามารถเบิกได้ตาม
สิทธิกรมบัญชีกลาง แต่ไม่เกินค่ารักษาที่จ่ายจริง ดังตัวอย่างในตาราง

๑๑๙
รำยกำร
ค่ารักษา
พยาบาล
(รวม)

โรงพยำบำล
เรี ยกเก็บ
(๑)
๘,๗๐๐

บริ ษัทประกันภัยจ่ ำย
(๒)

ส่ วนขำด
(๓)=(๑)-(๒)

๕,๐๐๐

๓,๗๐๐

สิทธิตำม
พระรำชกฤษฎีกำ
(๔)
๗,๒๐๐

เบิกได้
ตำมกฎหมำย
(๕)*
๓,๗๐๐

(๕)* จะเบิกได้ตาม (๔) หาก (๔)≤(๓) แต่หาก (๔)>(๓) ให้เบิกได้ = (๓) ในแต่ละรายการ
๗. การเบิกค่ารักษา (กรณี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)
การเบิกจ่ายต้องตรวจ พ.ร.บ.รถฯ ว่า พ.ร.บ.รถฯ ขาดหรือไม่ โดยแบ่งเป็น๒กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ มี พ.ร.บ.รถฯ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย สามารถขอรับได้จากบริษั ท
ประกันภัย ซึ่งรถโดยสารและรถยนต์ที่เกิดเหตุแต่ละคันจะต้องทาประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ.รถฯ) สาหรับส่วนที่เกินเบิกจากกรมบัญชีกลาง
กรณีที่ ๒ พ.ร.บ.รถฯ ขาด แบ่งตามผลการสอบสวนเป็น๒ประเภท คือ
๑. กรณีผู้ป ระสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา) เป็นฝ่ายถูก ให้เ รียกค่าเสียหายจากฝั่ง
คู่กรณีได้เลย หรือ ยื่นเรื่องเบิกจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.จังหวัด) ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเพื่อบรรเทาเบื้องต้น ให้รายละไม่เกิน๑๕,๐๐๐บาท
๒. กรณีผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา) เป็นฝ่ายผิด ข้อปฏิบัติ คือ
๒.๑ ให้ยื่นเรื่องเบิกจากกองทุ นผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.จังหวัด) ซึ่งกองทุ นดังกล่าว
จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเพื่อบรรเทาเบื้องต้น ให้รายละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐บาท สาหรับ
ส่วนเกิน๑๕,๐๐๐บาท เบิกจากกรมบัญชีกลางได้
๒.๒ หากผลสอบสวนปรากฏว่า ผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา) เป็น ฝ่ายผิด
กองทุนฯ จะมีหนังสือเรียกเงินคืน (จานวนเงินที่ยื่นขอเบิกจากกองทุนฯ) พร้อมเบี้ยปรับ ร้อยละ๒๐
ของเงินค่ารักษาพยาบาลที่มายื่น
๒.๓ ผู้ประสบภัย (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) คืนเงินให้กั บกองทุ นฯ (ข้อ๒.๒) และให้ร้องขอ
ต่อกองทุนฯ เพื่อขอคืนต้นฉบับหลักฐานการรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลออกให้กองทุนฯ
พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนฯ ที่แสดงการรับคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากผู้ประสบภัย
๒.๔ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สิทธิกรมบัญชีกลาง) พร้อมหลักฐาน
การรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลออกให้กองทุนฯ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนฯ (ข้อ
๒.๓) ต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้รับรองการใช้สิทธิภายใน๑ปี นับแต่วันที่ได้คืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
กองทุ น ฯ (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ตามหนั ง สื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว๘๒ ลง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓)
๘. การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป็นครั้งคราว
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓มาตรา๘ (๔)
กาหนดให้ ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก ในกรณีที่
เป็น

๑๒๐
การเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจาเป็น
ต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่หลักเกณฑ์ ประเภท
และ
อัตราที่ ก ระทรวงการคลัง กาหนด กระทรวงการคลังได้อาศัยอานาจตามหลัก การข้างต้น ก าหนด
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิ กจ่ายค่ารัก ษาพยาบาลในกรณีที่ส ถานพยาบาลของทางราชการส่ง ตัว
ผู้ป่วย ไปฟอกเลือด ด้วยวิธีไตเทียมที่สถานพยาบาลของเอกชน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่ สุ ด ที่ กค๐๔๑๗/ว๑๖๐ลงวันที่ ๑๐พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙) แต่ไม่ รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปท าการรักษา
พยาบาลเกี่ ย วกั บ โรคอื่ น ๆ ซึ่ ง กระทรวงการคลัง ยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้เ บิก จ่ ายค่ า รัก ษาพยาบาล
จากทางราชการ
๙. กรณี ส ถานพยาบาลส่ ง ผู้ ป่ ว ยไปซื้ อ ยา อุ ป กรณ์ แ ละอวั ย วะเที ย ม หรื อ รั บ การตรวจทาง
ห้องทดลอง หรือเอกซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ในประเทศไทย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา๑๓)
ในกรณีที่สถานพยาบาล ไม่มี (๑) ยา เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
น้ายาหรือ อาหารทางเส้นเลือ ด ออกซิเ จน (๒) อวัยวะเที ยมและอุป กรณ์ในการบ าบัดรัก ษาโรค
จาหน่าย หรือ (๓) ไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์ได้ เมื่อแพทย์ผู้ตรวจ
รักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด ก็ให้ผู้เข้ารับ
การรักษา พยาบาล ซื้อ หรือ รับ การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีก ารเอกซเรย์จากสถานที่อื่น
ซึ่ ง อยู่ ใ นประเทศไทย แล้ ว น ามาเบิก ได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ใ นหัว ข้ อ การเบิก จ่ า ยในสถานพยาบาล
ของทางราชการและการเบิกจ่ายในสถานพยาบาลของเอกชน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สาหรับกรณีดังกล่าว
ไม่สามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้
๑๐. การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบาบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
การบริการในการบาบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ตามที่ ก าหนดในกฎหมายว่า ด้ วยการประกอบวิ ชาชีพ และการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมบัญชีกลางได้มี แนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
ทางราชการ หมวด ๑๕ค่าบริการฝังเข็มและค่ าบริการการให้การบาบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๔๔๗ลงวันที่ ๑๒พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบาบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการ
ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพ มิ ใ ช่ ก รณี เ พื่ อ การส่ง เสริม สุข ภาพหรือ ป้อ งกั น โรค โดยมี ข้ อ บ่ ง ชี้ ท างการแพทย์ว่า
จาเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์ นั้น ๆ
๒. ค่าบาบัดรักษาและการฟื้นฟูด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนจีน
ค่ า บริ ก ารฝั ง เข็ ม และค่ า ฝั ง เข็ ม พร้ อ มการกระตุ้ น จุ ด ฝั ง เข็ ม ด้ ว ยเครื่ อ งกระตุ้ น
โดยผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการฝังเข็ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จากหน่วยงานภาครัฐของไทย
๓. ค่าบาบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย ให้เบิกได้ดังนี้

๑๒๑
๓.๑ ค่านวดเพื่อการบาบัดรักษาโรค
๓.๒ ค่านวดเพื่ อ การฟื้นฟูส มรรถภาพ ส าหรับ ผู้ป่วยโรคอัม พฤกษ์ โรคอัม พาต
โรคสันนิบาตและการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
๓.๓ค่าอบไอน้าสมุนไพร สาหรับการบาบัดรักษาโรคหอบ หืด โรคภูมิแพ้ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
๓.๔ค่าประคบสมุนไพร ส าหรับการบ าบัดรักษาโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
๓.๕ค่าทับหม้อเกลือ สาหรับการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
รายการ เงื่อนไข และอัตราค่ารักษาพยาบาล เพื่อการบาบัดรักษาโรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ที่ให้เบิกมีดังนี้
รำยกำร
ฝั งเข็ม
ค่าฝั งเข็มพร้ อมการกระตุ้นจุดฝั งเข็ม ด้ วยเครื่ อง กระตุ้น เฉพาะ
กรณีการรักษาและฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรค
อัมพาต
ค่านวดเพื่อการบาบัดรักษาโรค
ค่านวดเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ สาหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรค
อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด
ค่านวดและประคบสมุนไพร เพื่อการบาบัดรักษาโรค
ค่านวดและประคบสมุนไพรฟื น้ ฟูสมรรถภาพ สาหรับผู้ป่วยโรคอัม
พฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด
ค่านวดและประคบสมุนไพร เพื่อการบาบัดรักษาโรค
ค่านวดและประคบสมุนไพรฟื น้ ฟูสมรรถภาพ สาหรับผู้ป่วยโรคอัม
พฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด
ค่าประคบสมุนไพรสาหรับการรักษา การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื น้ ฟูมารดา
หลังคลอด
ค่าทับหม้ อเกลือ สาหรับการฟื น้ ฟูมารดา หลังคลอด
ค่าอบไอน ้าสมุนไพร สาหรับการบาบัดรักษาโรคหอบ หืด โรค
ภูมิแพ้ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรค
สันนิบาต และการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด

หน่ วย
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้

รำคำ (บำท)
๑๕๐
๒๐๐

ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๓ครัง้ ต่อสัปดาห์
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๕ครัง้ ต่อสัปดาห์
กรณีการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้
รวมไม่เกิน ๕ ครัง้ ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน
๓ ครัง้ ต่อสัปดาห์
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๓ครัง้ ต่อสัปดาห์
กรณีการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้
รวมไม่เกิน ๕ครัง้ ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด
ไม่เกินวันละ ๑ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๓ครัง้ ต่อสัปดาห์
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๓ครัง้ ต่อสัปดาห์
กรณีการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้
รวมไม่เกิน ๕ครัง้ ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๕ครัง้ ต่อสัปดาห์
กรณีการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้
รวมไม่เกิน ๕ครัง้ ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และรวมไม่เกิน ๕ครัง้ ภายใน ๓
เดือนหลังคลอด
ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ และต้ องไม่เกิน ๓ครัง้ ต่อสัปดาห์
กรณีการฟื น้ ฟูมารดาหลังคลอด ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้
รวมไม่เกิน ๕ครัง้ ภายใน ๓ เดือนหลังคลอด

๒๐๐
๒๐๐

๒๕๐
๒๕๐

๒๕๐
๒๕๐

๑๕๐

๓๐๐
๑๒๐

๑๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ วางวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไว้ดังต่อไปนี้

๑๒๒
๑๑.๑ การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล แบ่งออกได้ดังนี้
(๑) การใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษา พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓หรือใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่น โดยกรอกข้อมูลตามแบบแจ้ง
การเลือกสิทธิและเปลีย่ นแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) พร้อมลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้อง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
แล้วแต่กรณี
(๒) การใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก เงิน ค่ า รัก ษาพยาบาลกรณี ผู้มี สิท ธิ มี บุ ค คลในครอบครัว
เป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
(๓) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุตร (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ๕) กาหนด
ไว้ดังนี้
ก. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิก
เงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ปฏิบัติดังนี้
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน (กรณีการหย่า) ไม่ว่าการหย่า จะเกิดขึ้น
ก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (๓) ก
(๔) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวกรณีผู้มีสิทธิ
มี ห ลายรายให้ผู้มีสิท ธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ขอใช้สิทธิเบิก เงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลดังกล่าว
แต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (๓) ก
(๕) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ได้เฉพาะส่วนที่ต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้เท่านั้น (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ๗วรรคหนึ่ง)
(๖) การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้อาศัย
สิ ท ธิ ข องผู้อื่ นซึ่ง มี สิท ธิ ไ ด้รับ เงินค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ บุค คลในครอบครัว จากหน่ว ยงานอื่น
เช่นเดียวกันให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ์นี้ได้
(หลักเกณฑ์ฯ ข้อ๗ วรรคสอง)
๑๑.๒ การรับรองสิทธิ
ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัย
สิทธิของตนตามแบบ ๗๑๓๐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๒.๒/ว๓๗๙ ลงวันที่ ๓๐
กั นยายน พ.ศ.๒๕๕๓) ทั้ ง นี้ สถานะความเป็นผู้มี สิท ธิและผู้อาศัยสิท ธิให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๒.๒/ว๓๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓)
๑๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

๑๒๓
วันที่
เลขที่หนังสือ
12 กุมภาพันธ์ 2561 กค 0416.4/ว 76

ชื่อเรื่อง
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
12 กุมภาพันธ์ 2561 กค 0416.4/ว 76 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
19 มกราคม 2561 ด่วนที่สุด ที่ กค
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสาหรับผูป้ ่วย
0416.2/ว 34
โรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจาเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใจ้จ่ายสูง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ
รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่ไม่ให้เบิกในระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ไม่ให้เบิกแยกต่างหาก
จาก DRGs
12 มกราคม 2561 ด่วนที่สุด ที่ กค
การเบิกจ่ายค่าโลหิตและส่วนประกอบโลหิตและค่าตรวจวินิฉัย
0416.2/ว 21
ทางเทคนิคการแพทย์
14 ธันวาคม 2560 ด่วนที่สุด ที่ กค
ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรง
0416.4/ว 474
ประเภทผูป้ ่วยนอกเพื่อรองรับการใช้บัตรประจาตัวรปะชาชนใน
การแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
14 กุมภาพันธ์ 2560 กค 0417/ว 54
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
10 ตุลาคม 2560
กค 0416.2/ว 393 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ตรวจ
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
14 ตุลาคม 2559
กค 0416.4/ว 404 การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตใน
ผู้ป่วยไตเรือ้ รังด้วยวิธีไตเทียม
13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุดที่ กค
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ
0416.4/ว 359
จากผูบ้ ริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
การเบิกค่าน้ายาแช่กระจกตา และภาชนะบรรจุดวงตา
11 ตุลาคม 2559
ด่วนที่สุด ที่ กค
กาหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
0416.2/ว 400

๑๒๔
วันที่
13 กันยายน 2559

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค
0416.4/ว 359
12 พฤศจิกายน 2558 ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.2/ว 447

ชื่อเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ
จากผูบ้ ริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15
ค่าบริการฝัง่ เข็มและค่าบริการการให้การบาบัดของผู้ประกอบ
โรคศิลปะอื่น
1 พฤษภาคม 2558 กค 0422.2/ว 127 ซ้อมความเข้าใจการส่งเบิกค่ายาแผนไทยในระบบเบิกจ่ายตรง
13 สิงหาคม 2558 ด่วนที่สุด
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิช์ ้า
ที่ 0422.2/ว 83
และกลุ่มยาฉีกเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม
14 พฤษภาคม 2556 ด่วนที่สุด
แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลัก
ที่ กค 0422.2/ว 178 แห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง
บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย เพื่อการ
เบิกจ่ายและควบคุมการใช้ยาบัญชีหลักแห่งชาติ 9 กลุ่มโรค
เวอร์ชั้น 1.0
9 พฤศจิกายน 2555
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
27 ธันวาคม 2557 ด่วนที่สุด ที่ กค
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองทีเ่ ป็นวัสดุทาง
0422.2/ว 502
การแพทย์
30 กันยายน 2553 ด่วนที่สุด กค
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี
0422.2/ว 373
ข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงานในต่างประเทศหรือเดินทางไป
ปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
14 มิถุนายน 2553 ด่วนที่สุด ที่ กค
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
0422.2/ว 51
ข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินียอย่างร้ายแรง
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา
โดยกรณีหรือคดีอาญาไม่ถงึ ที่สุด
14 สิงหาคม 2552 ด่วนที่สุด ที่ กค
การอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วย
0422.2/ว 277
เครื่องไตเทียมและกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม
11 เมษายน 2550 ด่วนที่สุด ที่ 0417/ว การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
19
โครงการเบิกจ่ายตรงสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

๑๒๕
วันที่
11 มกราคม 2548

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค
0417/ว 7
10 พฤษภาคม 2547 ด่วนที่สุด ที่ กค
0417/ว 135

ชื่อเรื่อง
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบาบัดรักษาโรคด้วย
วิธีการทางการแพทย์แผนไทย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลผู้ได้รบั อัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547

๘. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ค่าเล่าเรียนบุตร)
สวัส ดิการเกี่ย วกับการศึกษาของบุตรเป็นสวัส ดิก ารหนึ่ง ของทางราชการที่ ก าหนดให้มีขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรที่เหมาะสมจากทางราชการ
๑. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิก ารเกี่ยวกั บการศึก ษาของบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ (ปัจจุบันถึง
ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๔)
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 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. คานิยาม
สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า
๑. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด
หรืออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
๒. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเที ยบเท่ าวิทยาลัยในสังกัด หรือ อยู่ในกากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
๓. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีก ารจัด
ระดับชั้นเรียนด้วย
๔. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับ รอง
คุณวุฒิ
๕. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
๖. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า
๑. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑๒๖
๒. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง
โรงเรียนนานาชาติ
เงินบารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก
เก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กากับ มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
เงิ นค่ า เล่ า เรี ย น หมายความว่ า เงิ น ค่ า ธรรมเนี ยมการเรีย นหรือค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่ มีอายุครบ ๓ ปีแต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึก ษาธิการ ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด หรือที่กากับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กรุง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา และองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ มี ก ฎหมายจัดตั้ง หรือองค์ก าร
ของรัฐบาล
๓. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้แก่
๓.๑ข้าราชการหรือลูกจ้างประจา ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่าย
หมวดเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาของกระทรวง ทบวง กรม (กรณีลูกจ้างประจานั้น จะเป็นผู้มีสิทธิ์
ก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาเท่านั้น) ยกเว้น
- ข้าราชการการเมือง
- ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
ของกรมตารวจ ซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการประจา
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง
๓.๒ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

๑๒๗
๔. บุตรของผู้มีสิทธิ ได้แก่
๔.๑ บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามลาดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตร ที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่
๔.๒ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝดทาให้จานวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการสาหรับ
บุตร คนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของ
ตนเอง ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ
๔.๓ บุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจานวน ๓ คนนั้น ถ้าตาย กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตรลาดับต่อไปนามาเบิก
ได้ให้ครบ ๓ คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ
๕. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓จาแนกเป็นประเด็น ดังนี้
๕.๑ การใช้สิทธิ
๕.๑.๑กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือผู้ได้รับบานาญ
เบี้ยหวัด ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคน
แต่เพียงฝ่ายเดียว
(๑) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือผู้ ได้รับบานาญ เบี้ยหวัด
ที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก แห่ง เดี ย วกั น ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ จ ะต้ อ งรั บ รองตนเองในใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิก าร
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รว่ า ตนเป็ น ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ตร
แต่เพียงฝ่ายเดียว
(๒) กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือผู้ได้รับบานาญ เบี้ยหวัด
อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของ
ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัด
หรื อ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก บ านาญ เบี้ ย หวั ด ของผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต้ อ งแจ้ ง การใช้ สิ ท ธิ ต ามที่ ผู้ นั้ น ร้ อ งขอ
ให้ส่วนราชการเจ้าสัง กั ด หรือ ส่วนราชการผู้เ บิก บ านาญ เบี้ยหวัดของคู่ส มรสอีก ฝ่ายหนึ่งทราบ
และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๕.๑.๒ กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
และใช้สิท ธิจ ากหน่วยงานอื่ นแล้ว ผู้นั้นไม่ มี สิท ธิได้รับ เงินสวัส ดิก ารเกี่ ยวกั บ การศึก ษาของบุ ต ร
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ได้ เฉพาะส่ ว นที่ ต่ ากว่ า สิ ท ธิ ที่ พึ ง จะได้ รั บ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก าร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๑๒๘
๕.๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาที่ ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ ได้หย่า หรือแยกกันอยู่
โดยมิหย่ากันตามกฎหมาย(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๓๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสาหรับบุตร ในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย)
(๑) กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผูใ้ ช้
สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร
ของตน โดยผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่าย
เดียวโดยให้ส่วนราชการ เจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรส
อีกฝ่ายได้ทราบ และตอบรับให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตร
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๒) กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้
หย่ากั นตามกฎหมายกับคู่สมรสผู้มีสิท ธิสามารถใช้สิท ธิขอรับ เงินสวัสดิการสาหรับบุตรของตนได้
แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน
(๓) กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จากหน่วยงานอื่นเมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โ ดยมิ ได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่าย
ปกครองหรือ อุ ป การะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มี สิท ธิส ามารถใช้สิท ธิขอรับ เงินสวัส ดิก ารเกี่ ยวกั บ
การศึกษาของบุตร ได้เฉพาะส่วนที่ต่ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
๕.๒ การอนุมัติ
๕.๒.๑ ผู้มี อ านาจอนุมัติการเบิก จ่ายในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เ ป็นอานาจของ
หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๖
หรือเทียบเท่า
๕.๒.๒ ผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงาน
อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จะมอบหมาย
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินก็ได้
๕.๒.๓ ผู้มี อ านาจอนุมั ติก ารเบิก จ่ายในราชการบริห ารส่วนภูมิ ภาคให้หัวหน้าส่ ว น
ราชการ
ผู้เบิก เป็นผู้อนุมัติ
๕.๒.๔ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรของข้าราชการทีไ่ ด้รับคาสัง่ ให้ไป
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการยั ง ท้ อ งที่ อื่ น ในสั ง กั ด ส่ ว นราชการเดี ย วกั น แต่ อ ยู่ ต่ า งส านั ก เบิ ก เงิ น เดื อ น
หรือในส่วนราชการต่างสังกั ดซึ่งยัง รับเงินเดือนจากสัง กัดเดิม ให้ยื่นขอรับ เงินสวัส ดิการเกี่ยวกั บ
การศึกษาของบุตร ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้ โดยให้ผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่าย
ณ ส่วนราชการที่ ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้อนุมั ติ และให้จัดส่งสาเนาคู่ฉบับให้กั บส่วนราชการที่
เบิกจ่ายเงินเดือนเพื่อทราบด้วย
๕.๓ ระยะเวลาการขอเบิก

๑๒๙
๕.๓.๑ กรณีปกติ
(๑) การขอเบิก เงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาบุตร กรณีส ถานศึกษาเก็บเงิน
เป็นรายภาคเรียน ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค
(๒) การขอเบิกเงินสวัส ดิก ารเกี่ ยวกั บ การศึก ษาบุ ตร กรณีสถานศึกษาเก็ บเงิ นเป็นรายปี
การศึกษา ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น ๆ
๕.๓.๒กรณียื่นเรื่องขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตรเกิน๑ปี
(๑) กรณีถูก สั่ง พัก ราชการ หรือถูก สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่ อน แต่ป รากฏ
ภายหลังว่าได้รับเงินเดือน ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน๑ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด
(๒) กรณีผู้มีสิทธิมีความจาเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึก ษาในการชาระเงิน
ล่าช้า
กรณี นี้ ให้ ผู้ มี สิท ธิยื่ นใบเบิก เงินสวั สดิ การภายใน๓๐วั น นั บ แต่ วั นที่ ออกหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษา
(๓) กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร กู้ยืมเงิน
เรียน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) ให้นาหลักฐานมายื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ภายใน๓๐วัน นับ
จากวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
๖. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
๖.๑ แบบฟอร์มการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๐๐)
๖.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ
๖.๓ ใบอนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาเอกชน
๖.๔ หลักฐานอื่ นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร ส าเนา
ใบรับรองบุตรสาเนาใบมรณบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสามีที่ถึงแก่กรรม) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
๗. ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย มีดังนี้
๗.๑ บุตรที่ ศึก ษาในสถานศึก ษาของทางราชการในหลัก สูตรระดับไม่ สูงกว่าอนุปริญญา
หรือเที ยบเท่ าและหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รั บเงินบ ารุงการศึกษา
เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
๗.๒ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุง
การศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
๗.๓ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
๗.๔ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง

๑๓๐
๗.๕ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่า
เรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
๗.๖ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตาม๗.๑- ๗.๕ ต้ อ งเป็ น ไปตามประเภทและไม่ เ กิ น อั ต ราที่
กระทรวงการคลัง
กาหนด (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน และ ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๐๙.๕/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่องอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
๗.๗ สาหรับบุตรที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม ๗.๒ หรือ ๗.๕ จะต้องเป็นการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเ ป็นหลัก สูตรแรกเท่านั้น (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด 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. เงินบารุงการศึกษา
ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ปีการศึกษาละไม่เกิน
ระดับ
อัตราเงินบารุงการศึกษา
อนุบาล
๕,๑๑๐.๐๐
ประถมศึกษา
๓,๕๒๐.๐๐
มัธยมศึกษาตอนต้น
๔,๒๙๐.๐๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
๔,๒๙๐.๐๐
อนุปริญญา
๑๒,๑๐๐.๐๐
ปริญญาตรี
๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๐. เงินค่าเล่าเรียน
เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึง่ สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา ที่ได้รับ
อนุมัตจิ ากกระทรวงศึกษาธิการ
- สถานศึกษาที่ไม่รบั เงินอุดหนุนจากรัฐ
- สถานศึกษาทีร่ บั เงินอุดหนุนจากรัฐ

๑๓๑
๑๐.๑ อัตราเงินค่าเล่าเรียน สถานศึกษาของเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษาละไม่เกิน
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้ น
มัธยมศึกษาปลาย

สถำนศึกษำที่ไม่ รับเงินอุดหนุนจำกรั ฐ
๑๑,๙๔๐.๐๐
๑๑,๖๑๐.๐๐
๑๓,๙๑๐.๐๐
๑๔,๒๔๐.๐๐

สถำนศึกษำที่รับเงินอุดหนุนจำกรั ฐ
๔,๒๖๐.๐๐
๓,๗๔๐.๐๐
๒,๙๐๐.๐๐
๒,๘๗๐.๐๐

๑๐.๒ อัตราเงินค่าเล่าเรียน สถานศึกษาของเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) ปีการศึกษาละไม่เกิน
ระดับ
คหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถำนศึกษำที่ไม่ รับเงินอุดหนุนจำกรั ฐ
๑๔,๕๔๐.๐๐
๑๗,๔๖๐.๐๐
๑๗,๕๖๐.๐๐
๑๘,๘๕๐.๐๐
๒๑,๔๔๐.๐๐
๑๘,๕๘๐.๐๐
๑๗,๔๖๐.๐๐
๒๑,๔๔๐.๐๐

สถำนศึกษำที่รับเงินอุดหนุนจำกรั ฐ
๑,๒๖๐.๐๐
๔,๕๖๐.๐๐
๓,๒๑๐.๐๐
๔,๔๖๐.๐๐
๖,๓๗๐.๐๐
๔,๔๖๐.๐๐
๔,๕๖๐.๐๐
๖,๓๗๐.๐๐

๑๐.๓ อัตราเงินค่าเล่าเรียน สถานศึกษาของเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (ปวส.) ปีการศึกษาละไม่เกิน
ปี ละไม่ เกิน ๓๐,๐๐๐.-บำท
- ช่างอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ทัศนศาสตร์

ปี ละไม่ เกิน ๒๕,๐๐๐.-บำท
- พาณิชยการ
- บริ หารธุรกิจ
- ศิลปหัตถกรรม
- เกษตรกรรม
- คหกรรม
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๑๐.๔. อัตราเงินค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี สถานศึกษาของเอกชน
ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐.บาท โดยค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย
นั้น
๑๑. ยกเว้น(เบิกจ่ายไม่ได้)
- ค่าปรับต่างๆ
- ค่าลงทะเบียนล่าช้า
- การลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด)
- ค่าประกันของเสียหาย
- ค่าประกันอุบัตเิ หตุ/ค่าประกันชีวิต/ค่าบารุงสุขภาพ
- ค่าหอพัก
- ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องแบบ
- ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

๑๓๒
๑๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
วันที่
16 มกราคม 2561

เลขทีห่ นังสือ
ด่วนที่สุด
ที่ กค 0408.5/ว 27
12 มกราคม 2561 กค 0408.5/ว 22

ชื่อเรื่อง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา
22 กันยายน 2560 กค 0408.5/ว 371 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตร
ของผู้มสี ิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
28 มิถุนายน 2559
ด่วนที่สุด
ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ที่ กค 0422.3/ว 257
4 ธันวาคม 2558 กค 0423.3/ว 152 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
13 มิถุนายน 2557 กค 0621/ว 9 แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร
8 เมษายน 2557 กค 0422.3/ว 80 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียนบุตร
19 พฤศจิกายน กค 0422.3/19478 ขออนุมัติออกใบเสร็จรับเงิน Online จากระบบให้แก่นักศึกษาทุก
2556
ชั้นปี
19 พฤศจิกายน กค 0422.3/ว 130 การใช้ลายมือชื่อผูร้ ับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน
2556
ใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตร
31 พฤษภาคม 2554
ด่วนที่สุด
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่
ที่ กค 0422.3/ว 177 7) พ.ศ. 2554
15 มิถุนายน 2553 กค 0422.3/ว 201 การกาหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
26 เมษายน 2553 กค 0422.3/ว 149 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บ
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
26 เมษายน 2553 กค 0422.3/ว 149 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บ
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี

๑๓๓
วันที่
9 ตุลาคม 2552

28 มีนาคม 2551
14 กรกฎาคม 2549
21 มิถุนายน 2549
13 มกราคม 2549
16 กันยายน 2548
2 กรกฎาคม 2547

พ.ศ. 2523

เลขทีห่ นังสือ ชื่อเรื่อง
กค 0422.3/ว 103 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกรณีบุตรของผูม้ ี
สิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากเงินให้กู้ยมื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาทีผ่ ูกพันรายได้ในอนาคต
กค 0422.3/ว 116 การกาหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
กค 0417/ว 289 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสานัก
เบิกเงินเดือน
กค 0409.5/ว 253 ซ้อมความเข้าใจเีกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
กค 0409.5/ว 15 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กค 0409.5/ว 363 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ด่วนที่สุด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ที่ กค 0409.5/ว 84 การศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติงานใขเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีียวกั
่ บการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2523 (ฉบับที่ 1-6)

๙. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูพึงปฏิบัติหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการและสถานศึก ษาแล้ว สิ่งสาคัญประการหนึ่งสาหรับผู้ที่เป็นครูต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจคือ สวัส ดิการและสิทธิป ระโยชน์เ กื้อกู ลที่ข้าราชการครู พึง ได้รับ เพื่อเป็นการตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิท ธิภาพ ส่งเสริมขวัญ
กาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เช่น
๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการฝึกอบรม และการจัดงาน
๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ปัจจุบันถึงฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

๑๓๔
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี ๒๕๕๖
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า และเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMES)
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค๐๔๐๖.๔/ว๕ลงวันที่๓๑มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ ท างราชการจ่ายให้แก่ ผู้เดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติและเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางเพื่อมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อนค่าใช้จ่ายที่ ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่ จ าเป็นซึ่งเกิ ดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ ทางราชการ
จ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการทางานแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่
๑. ข้าราชการ
๒. ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
๓. พนักงานราชการ
๔. บุคคลภายนอก
๕. บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๑. ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง
๒. ถ้ า ออกเดิ น ทางล่ ว งหน้ า หรื อ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางกลั บ ส านั ก งานได้ เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น
จากการปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รั บอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของราชการเท่านั้น
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรลักษณะการเดินทางมี ๓ประเภท
๑. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
๒. การเดินทางไปราชการประจา
๓. การเดินทางกลับภูมิลาเนา
๑. การเดินทางไปราชการชั่วคราวได้แก่
๑.๑ การไปปฏิบัติร าชการชั่วคราวนอกที่ ตั้ง ส านัก งานซึ่ง ปฏิบัติร าชการปกติตามค าสั่ ง
ผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
๑.๒ การไปคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบังคับบัญชา
๑.๓ การไปช่วยราชการไปรักษาการในตาแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน

๑๓๕
๑.๔ การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างลาที่ อยู่ในราชอาณาจัก รของผู้ซึ่ง รับ ราชการ
ประจาในต่างประเทศ
๑.๕ การเดินทางข้ามแดนชั่วคราวเพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง
๒. ค่าเช่าที่พัก
๓. ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะค่าระวาง
บรรทุกค่าจ้างคนหาบหามอื่นๆทานองเดียวกัน
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องจากเดินทางไปราชการเช่นค่าปะยางค่าเช่าค่าผ่าน
ทางด่วนเป็นต้น
ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง
๑. ให้เ ริ่ม นับ เวลาตั้ง แต่เริ่มออกเดินทางจากที่ พัก หรือสถานที่ ปฏิบัติราชการจนถึง เวลา
เดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
๒. กรณีพั ก แรมให้นับ ๒๔ชั่วโมงเป็ น ๑วันส่ ว นที่ ไ ม่ ถึง ๒๔ชั่ วโมงแต่นับ ได้เ กิ น ๑๒ชั่ว โมง
ให้นับเป็น๑วัน
๓. กรณีไม่พักแรมหากนับได้ไม่ถึง๒๔ชั่วโมง แต่นับได้เกิน๑๒ชั่วโมง เบิกค่า เบี้ยเลี้ยงได้๑วัน
ส่วนที่ไม่ถึง๑๒ชั่วโมง แต่นับได้เกิน๖ชั่วโมง ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน
๔.กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ
ราชการ(๐๘.๓๐น.) กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อนให้
นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ(๑๖.๓๐น.)
๕. กรณีเจ็บป่วยพักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน ๑๐วันโดยต้องมีใบรับรองแพทย์
ที่ทางราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่เจ็บป่วยผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) ในประเทศ
ประเภทตำแหน่ ง
ตาแหน่งทั่วไป - ระดับปฏิบัติงาน,ชานาญงานและอาวุโส
- ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งวิชาการ - ระดับปฏิบัติการ ,ชานาญการ ,ชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งอานวยการ - ระดับต้ น
- ระดับสูง
ตาแหน่งบริ หาร - ระดับต้ น ,ระดับสูง

อัตรำ
(บำท:วัน:คน)
๒๔๐
๒๗๐
๒๔๐
๒๗๐
๒๔๐
๒๗๐
๒๗๐

๑๓๖
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) ในต่างประเทศ
ประเภทตำแหน่ ง
ตาแหน่งทั่วไป - ระดับปฏิบัติงาน,ชานาญงานและอาวุโส
- ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งวิชาการ - ระดับปฏิบัติการ ,ชานาญการ ,ชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งอานวยการ - ระดับต้ น
- ระดับสูง
ตาแหน่งบริ หาร - ระดับต้ น ,ระดับสูง

อัตรำ
(บำท:วัน:คน)
๒,๑๐๐
๓,๑๐๐
๒,๑๐๐
๓,๑๐๐
๒,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐

ค่าเช่าที่พัก
การเบิกค่าเช่าที่พกั มี๒ลักษณะคือ ๑. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ๒.ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าทีพ่ ัก
๑. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงอย่างใด
อย่างหนึ่งตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น
๒. กรณีเ ดินทางไปราชการเป็นหมู่ คณะต้ องเลือกเบิก ค่ าที่ พัก เหมื อนกั นทั้ ง คณะตลอด
การเดินทาง
๓. การเดินทางเป็นหมู่คณะกรณีเลือกเบิกจ่ายจริงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว
๔. การเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้แก่
- พักแรมในยานพาหนะเช่นการเดินทางโดยรถไฟรถโดยสารประจาทางที่ต้องค้างคืนบนรถ
- การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให้เช่นบ้านพักรับรอง
อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเบิกเหมาจ่าย (ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย)
ประเภทตำแหน่ ง
ตาแหน่งทั่วไป - ระดับปฏิบัติงาน,ชานาญงานและอาวุโส
- ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งวิชาการ - ระดับปฏิบัติการ ,ชานาญการ ,ชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งอานวยการ - ระดับต้ น
- ระดับสูง
ตาแหน่งบริ หาร - ระดับต้ น ,ระดับสูง

อัตรำ
(บำท:วัน:คน)
๘๐๐
๑,๒๐๐
๘๐๐
๑,๒๐๐
๘๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

๑๓๗
อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเบิกจ่ายจริง(แนบใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งรายการของโรงแรม – Folio)
ห้ องเดี่ยว
(บาท:วัน:คน)
๑,๕๐๐
๒,๒๐๐
๑,๕๐๐
๒,๒๐๐
๒,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
๒,๕๐๐

ประเภทตำแหน่ ง
ตาแหน่งทั่วไป - ระดับปฏิบัติงาน,ชานาญงานและอาวุโส
- ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งวิชาการ - ระดับปฏิบัติการ ,ชานาญการ ,ชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งอานวยการ - ระดับต้ น
- ระดับสูง
ตาแหน่งบริ หาร - ระดับต้ น
- ระดับสูง

ห้ องคู่
(บาท:วัน:คน)
๘๕๐
๑,๒๐๐
๘๕๐
๑,๒๐๐
๑,๔๐๐
๑,๒๐๐
๑,๔๐๐
๑,๒๐๐
๑,๔๐๐

อัตราค่าที่พักในต่างประเทศเบิกจ่ายจริง
ประเภท ก
เดี่ยว
คู่

ระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งทั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน,ชานาญงานและอาวุโส
ตาแหน่งวิชาการ
- ระดับปฏิบัติการ, ชานาญการ,
ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งอานวยการ
- ระดับต้ น
ตาแหน่งทั่วไป
-ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งวิชาการ
-ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งอานวยการ
-ระดับสูง
ตาแหน่งบริ หาร
-ระดับต้ นและสูง

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

ค่าพาหนะเดินทาง
ค่ายานพาหนะแบ่งเป็น๓ลักษณะคือ
๑. พาหนะรับจ้าง
๒. พาหนะประจาทาง
๓. พาหนะส่วนตัว

๕,๒๐๐

ประเภท ข
เดี่ยว
คู่

๕,๐๐๐

๗,๐๐๐

๓,๕๐๐

ประเภท ค
เดี่ยว
คู่

๓,๑๐๐

๔,๕๐๐

๒,๑๗๐

๑๓๘
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานพาหนะ
๑.การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้
โดยประหยั ดในกรณี ไ ม่ มี ย านพาหนะประจ าทางหรือ มี แ ต่ ต้อ งการความรวดเร็ว เพื่ อประโยชน์
ต่อทางราชการก็ให้ใช้พาหนะอื่นได้โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
๒. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดสามารถเบิกจ่ายได้ตามกระทรวงการคลังกาหนด
(ยกเว้นตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ)
๑) ภายในจังหวัดเดียวกันไม่ได้กาหนดวงเงิน
๒) ข้ามเขตจังหวัด–เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐บาท
- เขตต่อจังหวัดอื่นเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐บาท
๓. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกัน
ให้เบิกได้วันละไม่เกิน๒เที่ยว (ยกเว้นตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการต้องมีสัมภาระ)
๔. การเบิกค่าพาหนะประจาทางรถไฟสามารถเบิก จ่ายได้ตามกระทรวงการคลังกาหนด
คือ มี สิท ธิเ บิกค่าพาหนะประจาทางรถไฟโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษชั้นที่ ๑นั่ง นอนปรับอากาศ
(ยกเว้นตาแหน่งประเภททั่วไป-ระดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการ-ระดับปฏิบัติการ)
๕. การเบิกค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
โดยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังคืออัตราชดเชยรถยนต์กม.ละ๔บาท / รถจักรยานยนต์
กิโลเมตรละ ๒ บาท
๖. การเบิก ค่าเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินโดยสารสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังกาหนดโดยแนบหลักฐานคือ
๑) กรณีที่ ห นัง สือ ให้บริษัท ออกบัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐาน
ในการเบิกเงิน
๒) กรณีจ่ายเงินสดให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding pass)
๓) กรณีซื้อ E-ticket ให้ใช้ใบรับ เงินที่ แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary
Receipt)
๗. การเดินทางโดยยานพาหนะส่วนราชการต้องได้รับ อนุญ าตจากผู้บัง คับบัญ ชา หัวหน้า
ส่วนราชการก่อนจึงมีสิทธิ์เบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง

๑๓๙
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจาทางให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิดังนี้
สิทธิ การเบิก
ผู้มีสิทธิ
ข้ าราชการ
- วิชาการระดับปฏิบัติการ
- ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ (ยกเว้ นกลุ่มเชี่ยวชาญ)
ลูกจ้ างทุกประเภท
ข้ าราชการ
- อานวยการระดับต้ น
- วิชาการระดับชานาญการ, ชานาญการพิเศษ
- ทั่วไประดับชานาญงาน, อาวุโส
ข้ าราชการ
- อานวยการ ระดับสูง
- วิชาการระดับเชี่ยวชาญ
พนักงานราชการ
- กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ
ข้ าราชการ
- บริ หารระดับต้ น , สูง
- วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

รถโดยสาร
ประจาทาง
ตามจ่ายจริ ง

รถไฟ

เครื่ องบิน

ตั ้งแต่ชั ้นที่๒
นั่งนอนปรับอากาศ
ลงมา

ไม่มีสิทธิ (ยกเว้ นกรณีมี
ความจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ
และได้ รับอนุมตั ิจากอธิ บดี)

ตามจ่ายจริ ง

ตามจ่ายจริ ง

ชั ้นประหยัด

ตามจ่ายจริ ง

ตามจ่ายจริ ง

ชั ้นประหยัด
(มาตรการประหยัด)

ตามจ่ายจริ ง

ตามจ่ายจริ ง

ชั ้นธุรกิจหรื อต่ากว่า

ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้เดินทางไปราชการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นให้เบิกได้โดยประหยัดและต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้
- เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายไม่อาจถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการได้เช่นค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่าปะยางรถยนต์สาหรับค่าผ่านทางด่วนให้นาไปเบิกจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
- ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการกาหนดไว้
เป็นการเฉพาะ
- ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ (เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ) เช่นค่าถ่ายเอกสาร
๒. การเดินทางไปราชการประจาได้แก่
๒.๑การเดินทางไปประจาต่างสานักงานรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาการเพื่อดารง
ตาแหน่งใหม่ณสานักงานแห่งใหม่
๒.๒การเดินทางไปประจาสานักงานเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณีย้ายสานักงาน

๑๔๐
๒.๓การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านตามโครงการหรื อ ไปช่ ว ยราชการที่ ก าหนดเวลาสิ้นสุด
ของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจนซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่๑ปีขึ้นไป
๒.๔การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกาหนดเวลาไม่ถึง ๑ ปี
แต่ส่วนราชการมีความจาเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการที่เดิมให้นับเวลาต่อเนื่องและถือเวลาตั้งแต่วันที่
ครบกาหนด๑ปีเป็นการเดินทางไปราชการประจา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา ประกอบด้วย
๑.เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๒.ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
๓.ค่าเช่าที่พัก
๔.ค่าพาหนะ
๕.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ผู้มีสิทธิได้แก่
๑. ข้าราชการผู้เดินทาง
๒.บุคคลในครอบครัว
- คู่สมรสและบุตร
- บิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส
- บิดาตาม (ระดับ ๖ ลงมาไม่เกิน ๑ คนระดับ ๗ ขึ้นไป ไม่เกิน ๒ คน)
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา
ประเภทค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ค่าขนย้ ายสิ่งของส่วนตัว
ค่าเช่าที่พกั
ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จาเป็ น

หลักเกณฑ์ กำรเบิก
ให้ นบั ตั ้งแต่เดินทางออกจากที่อยูถ่ งึ สถานที่พกั แห่งใหม่
ให้ เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ผู้เดินทางเบิกตามสิทธิ
บุคคลในครอบครัวให้ เบิกในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
ยกเว้ นผู้ติดตามให้ เบิกในระดับต่าสุด
เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว

หมายเหตุ
- ถ้าเดินทางไปถึงสถานที่แห่งใหม่แล้วยังไม่สามารถเข้าบ้านพัก/บ้านเช่าได้ก็ให้เบิกค่าเช่า
ที่พักได้ไม่เกิน๗วันโดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกองแล้วแต่กรณี
หากมีความจาเป็นต้องเช่าที่พักเกิน๗วันต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสังกัดเดิม (มาตรา๓๗)
- ถ้ า บุ ค คลในครอบครั ว ยั ง ไม่ เ ดิ น ทางมาพร้ อ มผู้ เ ดิ น ทางให้ ผู้ เ ดิ น ทางขออนุ ญ าต
ผู้บังคับบัญชาให้เลื่อนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวโดยให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างจะ
เดินทางแต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ (มาตรา๓๙)

๑๔๑
ข้อควรระวัง
- ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการประจาต่างสังกัด (ต่างกรม) ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จากสังกัดเดิม (มาตรา๔๑)
- ถ้าเป็นการขอย้ายตามคาร้องขอของตนเองผู้เดินทางไม่สามารถเบิกค่าขนย้ายได้ (มาตรา
๓๓)
๓. การเดินทางกลับภูมิลาเนา
หมายถึงการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจา ก
ราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ภูมิลาเนาเดิมหมายถึงท้องที่ทเี่ ริม่ รับราชการกลับเข้ารับราชการหรือได้รบั การบรรจุเป็น
ลูกจ้างครัง้ แรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
มีสิทธิเบิก
๑. ข้ าราชการซึ่งออกจากราชการหรื อลูกจ้ าง ซึ่งทาง
ราชการเลิกจ้ าง
๒. บุคคลในครอบครัว
- คูส่ มรส
- บุตร
- บิดามารดาของตนและของคูส่ มรส
- ผู้ติดตาม

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงกลับภูมิลำเนำเดิม
๑. ค่าเช่าที่พกั
๒. ค่าพาหนะ
๓. ค่าขนย้ ายสิ่งของส่วนตัว
เงื่อนไข
- ให้ เบิกได้ ตามสิทธิ ของผู้เดินทางในอัตราสาหรับ ตาแหน่งระดับครัง้ สุดท้ าย
ก่อนออกจากราชการหรื อเลิกจ้ าง
- ต้ องเดินทางและขนย้ ายสิ่งของส่วนตัวภายใน๑๘๐วัน

- กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายก่อนให้ทายาทที่ อยู่ด้วยขณะที่
ถึง แก่ ความตายเป็นผู้ใช้สิท ธิเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ ภูมิลาเนาเดิมถ้าไม่มีทายาทอยู่ด้วย
ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ
- ถ้าผู้มีสิทธิเบิกต้องการเดินทางไปยังท้องที่อื่นที่ไม่ ใช่ภูมิลาเนาเดิมก็สามารถเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สูงกว่าโดยต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมหมายความว่าการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษการศึกษาการดูงานการฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่าง
อื่ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศโดยมี โ ครงการหรือ หลัก สูต รและช่ ว งเวลาจั ด ที่ แ น่ น อนที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑. การฝึกอบรมประเภท ก
๒. การฝึกอบรมประเภท ข
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

๑๔๒
การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิประเภทอานวยการระดับสูงประเภทบริหารระดับต้นระดับสูง
การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชานาญงานอาวุโสประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการชานาญการชานาญการพิเศษประเภทอานวยการระดับต้น
การฝึกอบรมบุ ค คลภายนอก หมายความว่าการฝึก อบรมที่ มี ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมเกินกึ่ ง หนึ่ ง
มิใช่บุคลากรของรัฐ
หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑. โครงการ/หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ (อธิบดี)
๒. ต้อ งพิ จ ารณาอนุมั ติเ ฉพาะผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตามจ านวนที่ ส มควร
และให้พิจารณาด้านการเงินด้วย
๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมในประเทศเท่านั้น
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑.ประธานในพิธีเปิดหรือปิดแขกผู้มเี กียรติและผู้ติดตาม
๒.เจ้าหน้าที่
๓.วิทยากร
๔.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (บุคลกรของรัฐหรือบุคคลภายนอก)
๕.ผู้สงั เกตการณ์
ส าหรับ บุคคลตามข้อ ๑ –๓ค่าใช้จ่ายให้เ บิก จากส่ ว นราชการที่ จัดการฝึก อบรมหากจะเบิก จาก
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทาได้เมื่อส่วนราชการผู้จัดร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัดอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการ
๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
๓. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
๔. ค่าประกาศนียบัตร
๕. ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์
๖. ค่าหนังสือสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
๗. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
๘. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม
๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร
๒. ค่าเช่าที่พัก
๓. ค่าอาหาร

๑๔๓
๔. ค่ายานพาหนะ
๕. ค่ากระเป๋าหรือสิง่ ที่ใช้บรรจุเอกสาร(อัตราใบละ ๓๐๐ บาท)
๖. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท)
ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ
๑. การบรรยาย
๒. การอภิปราย / สัมมนาเป็ นคณะ
๓. การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบัติ /
แบ่งกลุ่มอภิปราย /ทากิจกรรม

จ่ายได้ ไม่เกิน ๑ คน
จ่ายได้ ไม่เกิน ๕ คนรวมผู้ดาเนินการอภิปรายที่ทาหน้ าที่เช่นเดียวกับวิทยากร
จ่ายได้ ไม่เกิน กลุ่มละ ๒ คน

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ระดับกำรฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข./บุคคลภายนอก

บุคลำกรภำครั ฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท

ที่มิใช่ บุคลำกรภำครั ฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท

ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม
หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการฝึกอบรมตามมาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ากว่าเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลังกาหนด
สถานที่ราชการ
ประเภท
การฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.

๑มื ้อ
๑๕๐
๑๕๐

ค่าอาหาร (บาท)
๒มื ้อ
๓๐๐
๓๐๐

๑ มื ้อ
๔๕๐
๔๕๐
๔๐๐

ค่าอาหาร (บาท)
๒ มื ้อ
๖๕๐
๖๕๐
๖๐๐

ครบทุกมื ้อ
๔๕๐
๔๕๐

ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (บาท)
๑มื ้อ
๒มื ้อ
๓๕
๗๐
๓๕
๗๐

ครบทุกมื ้อ
๘๕๐
๘๕๐
๘๐๐

ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (บาท)
๑ มื ้อ
๒ มื ้อ
๕๐
๑๐๐
๕๐
๑๐๐
๕๐
๑๐๐

สถานที่เอกชน
ประเภท
การฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
บุคคลภายนอก

ค่าเช่าที่พัก
หลักเกณฑ์การจัดที่พัก
๑. การจัดทีพ่ ักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก. ให้พกั ห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ก็ได้
๒. การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้พกั รวมกัน
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปโดยให้พักห้องคู่เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่น
ได้ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้
๓. การจัดที่พักให้ประธานในพิธีเปิดแขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตามหรือวิทยากรให้พักห้องพักคน
เดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามระดับการฝึกอบรม
๔. การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการระดับชานาญการระดับชานาญการพิเศษและตาแหน่งประเภททั่วไป

๑๔๔
ระดับปฏิบัติงานระดับชานาญงานระดับอาวุโสให้พักรวมกันตั้งแต่ ๒คนขึ้นไปโดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้อาจจัดให้พักคนเดียวได้
อัตราค่าเช่าที่พัก
ประเภทการฝึ กอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ค่าเช่าห้ องพักคนเดียว
ไม่เกิน ๒,๐๐๐
ไม่เกิน ๑,๓๐๐

ค่าเช่าห้ องพักคู่
ไม่เกิน ๑,๐๐๐
ไม่เกิน ๘๐๐

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
๑. กรณีผู้จัดจัดที่พักให้ให้เบิกได้ในอัตราห้องพักคนเดียว ๑,๒๐๐ บาท/วัน/คนและห้องพักคู่
๗๕๐บาท/วัน/คน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
๒. กรณีผู้จัดไม่จัดที่พักให้ให้เบิกได้ในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท/วัน/คน
๙.๒ สวัสดิการจาก สกสค.
สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ
มี ห น้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน สวัส ดิก าร ด้านสวัสดิภาพ และด้านพัฒนาความมั่นคง และเชิดชู
เกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ด้านส่งเสริมสวัสดิการ
๒.๑.๑ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่หมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.๒ การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟลด ๒๕%
- การเดินทางไป–กลับเพื่อการอบรมสัมมนา
- การเดินทางไป–กลับเพื่อศึกษาดูงานในช่วงปิดภาคเรียน
๒.๑.๓ โครงการสวัสดิการร่วมร้านค้าด้านอุปโภคและบริโภคแก่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีตราสัญลักษณ์ สกสค.เมื่อซื้อสินค้าจะได้รับ
ส่วนลดทันที
๒.๑.๔ โครงการส่งเสริมและให้คาปรึกษาในการจัดทาวิทยฐานะแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปอบรมให้ความรู้ทั่วประเทศอ
๒.๑.๕ โครงการจั ด ทั ศ นศึ ก ษาภายในและต่ า งประเทศเพื่ อ น าประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและนามาประกอบการเสนอผลงานได้
๒.๑.๖ โครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สงู อายุตั้งแต่เข้ารับราชการ
สู่วิชาชีพครูตลอดจนหลังเกษียณอายุราชการ
๒.๑.๗ บริ ก ารที่ พั ก ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคหอพั ก สกสค.ในกรุ ง เทพฯ
และในส่วนภูมิภาคหอพักชะอา จ.เพชรบุรีเป้าหมายภูมิภาคละ ๑ แห่ง
๒.๑.๘ บริการสถานพยาบาลส่วนกลางในสานักงาน สกสค.บริการตรวจและรักษา
โรคทุกวันในเวลาราชการมือ

๑๔๕
๒.๑.๙ การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ
มอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุมานะอุตสาหะเสียสละและอดทน
๒.๑.๑๐ กองทุ นและมู ล นิธิเ พื่อสร้างขวัญ ก าลัง ใจและบรรเทาความเดือ ดร้ อ น
แก่ ค รู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษาเช่ นมู ล นิธิ ช่ ว ยเหลือผู้เ สีย ชี วิ ตกรณีพิ เ ศษในการปฏิบัติห น้าที่
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ อาเภอใน จ.สงขลารายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดอื่น ๆ รายละ
๒๕๐,๐๐๐ บาทมือ
๒.๒ งานด้านสวัสดิภาพ
๒.๒.๑ ดาเนินงานกิจการช.พ.ค.เพื่อสร้างความมั่นคงโดยการสงเคราะห์ซึ่งกันและ
กัน
และครอบครัวเมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมโดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สานักงาน สกสค.จังหวัดที่สมาชิก
สังกัด
ในจังหวัดนั้น
๒.๒.๒ ดาเนินงานกิจการ ช.พ.ส.เพื่อสร้างความมั่นคงโดยการสงเคราะห์ซึ่งกันและ
กัน
และครอบครัวเมื่อคู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรมโดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สานักงาน สกสค.จังหวัด
ที่สมาชิกสังกัดในจังหวัดนั้น
๒.๓ งานด้านพัฒนาความมั่นคงและเชิดชูเกียรติครู
๒.๓.๑โครงการพัฒนาชีวิตครูกับ การแก้ ไขปัญ หาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๒.๓.๒งานการช่วยเหลือสมาชิกทางด้านกฎหมายให้ความรู้ประสานงานด้านคดีให้
ความช่วยเหลือ
๙.๓ การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส่ว นราชการการ เป็น การเสริม สร้า งขวั ญ และก าลัง ใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
“สวัสดิการภายในส่วนราชการ” หมายความว่ากิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ
สวัส ดิก ารจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ
เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ
หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้น
สาหรับส่วนราชการต่างๆ
“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ” หมายความว่าการดาเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป
“สมาชิก” หมายความว่าสมาชิกสวัสดิการภายในส่วนราชการ
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

๑๔๖
ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่มดาเนินการหรือสนับสนุนให้มกี ารดาเนินการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะให้ดาเนินการตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้นและให้นาบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กั บ สวัส ดิก ารตามกฎหมายเฉพาะนั้นโดยอนุโ ลมทั้ ง นี้เ ท่ าที่ ไม่ ขัดหรือแย้ง กั บ กฎหมายเฉพาะนั้น
การจัดสวัส ดิก ารในเชิง ธุร กิ จ จะกระท ามิได้เ ว้นแต่เ ป็นการจัดสวัส ดิก ารภายในส่วนราชการเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า
“คณะกรรมการสวัสดิการ...(ชื่อส่วนราชการกลุ่มภารกิจหรือกรมที่ร่วมกันจัดสวัสดิการแล้วแต่
กรณี)....” ประกอบด้วย
๑) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
๒) ผู้ที่ หัวหน้าส่วนราชการแต่ง ตั้ง จากข้ าราชการในส่ วนราชการนั้น ไม่ เ กิ นเจ็ด คนเป็ น
กรรมการโดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
๓) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี
ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการคัดเลือก
กรรมการแทนเว้นแต่ว าระของกรรมการดัง กล่ าวเหลือ ไม่ ถึง หนึ่ ง ร้อยแปดสิบ วันจะไม่ คั ดเลื อ ก
กรรมการแทนก็ได้ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการมีจานวนเท่าที่เหลืออยู่
๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือภายในกลุ่มภารกิจเป็นกรรมการ
และเลขานุก ารการคัดเลือกกรรมการตาม๓) ให้เป็นไปตามวิธีก ารที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน
และบัญ ชีเป็นเหรัญญิกมี หน้าที่ ดาเนินการเกี่ ยวกั บการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการให้
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในส่ ว นราชการเป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารจ านวนสองคน
คณะกรรมการสวัสดิการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) กาหนดนโยบายอานวยการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการในส่วนราชการนั้น
๒) ออกระเบียบหรือ ข้อ บัง คับ ในการดาเนินการจัดสวัส ดิก ารภายในส่วนราชการต่าง ๆ
เช่นระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการระเบียบการรับจ่ายเงินการจัดทาบัญชีและการเก็บ
รักษาเงินกองทุนสวัสดิการระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ
เป็นต้น
๓) อนุมัติให้มีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในส่วนราชการ
๔) แต่งตั้งบุคคลคณะบุคคลหรือคณะอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการหรือผู้ที่มิใช่ข้าราชการ
เพื่อดาเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
๕) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและการประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ที่เป็นสมาชิก
๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ
๗) อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการภายในส่วนราชการกาหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน
กาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงานรวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง

๑๔๗
๘) กาหนดอัตราค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในส่วนราชการจัดขึ้น
๙) อนุมัติหรือมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม
ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัส ดิก ารและจ่ายเงินกองทุ นสวัส ดิก ารร่วมกั บ เหรัญ ญิก
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ จ าเป็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส่ ว นราชก าร
หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายระเบียบข้อบังคับหรือเอกสารใดมี ข้อความ
จากัดอานาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทานิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันส่วนราชการอาจจัดให้มีสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑) การออมทรัพย์
๒) การให้กู้เงิน
๓) การเคหะสงเคราะห์
๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์
๕) การกีฬาและนันทนาการ
๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ
๗) การฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก
๘) การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอื่น ๆ เช่นเงินช่วยค่าอาหารเงินช่วยค่าเดินทาง
เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายเงินทุนการศึกษาหรือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
๙) กิ จ กรรมหรือสวัสดิก ารภายในส่วนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ
สวัสดิการเห็นสมควร
สมาชิกมีสิทธิร้องขอให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ได้
สมาชิกมี ๓ ประเภทดังนี้
๑) สมาชิกสามัญได้แก่ข้าราชการพนักงานของรัฐและลูกจ้างประจา
๒) สมาชิกวิสามัญได้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
๓) สมาชิกสมทบได้แก่สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการนั้นแล้วคณะกรรมการสวัสดิการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีอย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ ให้ มี ร ายงานผลงานการจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ ผ่ า นมาการเสนอนโยบายแผนงาน
และงบประมาณในการจัดสวัสดิการในปีต่อไปการพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหว่างปี นอกจาก
การประชุมใหญ่สามัญประจาปีให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร
หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเข้าชื่อกั นร้องขอ
เพื่อให้มีการสอบถามปัญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในเรื่อง
ที่มีความสาคัญและต้องการความเห็นร่วมกันจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

๑๔๘
๑๐ .การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ผู้ก ระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน
เพื่อเป็นบาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่ง มงกุ ฎไทย และเครื่อ งราชอิ ส ริยาภรณ์อันเป็นที่ เ ชิด ชู ยิ่ง ช้างเผือกสลับ กั น โดยเลื่อนชั้นตรา
จากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลาดับ ดังนี้
(๑) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย
(๒) ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก
(๓) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย
(๔) ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก
(๕) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
(๖) ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(๗) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
(๘) ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(๙) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๐) ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(๑๑) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๒) ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(๑๓) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(๑๔) ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(๑๕) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกฎ และ
(๑๖) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
โดยผู้ ที่ พึ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริย าภรณ์ จั ก ต้องมี
คุณสมบัติ คือ ๑) มีสัญชาติไทย ๒) ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ ๓) ไม่เคยมีพระบรมรา
ชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราช อิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา กล่าวคือ
ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้า
รับราชการ จนถึงวันก่อนวันพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณ์จ ะเสนอปีที่ ติดกั นมิ ได้ เว้นแต่ ๑)
เป็นการขอตามหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบ (บัญ ชี ๔๑ การขอกรณีปีที่เกษียณอายุ
ราชการ) ๒) เป็นการขอตามที่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบ (บัญชี ๔๑ ระดับทรงคุณวุฒิ) ๓)
เ ป็ น ก า รขอใ ห้ แ ก่ ผู้ ก ระ ท า ควา มดี ความ ชอบดี เด่ น ทั้ ง นี้ ก า ร เสนอ ขอพระ ราชทาน

๑๔๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดในระเบียบมิได้
เช่นกัน เว้นแต่กรณีเป็นการขอให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบดีเด่น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์กาหนดให้ใช้บัญชีท้ายระเบียบ
ส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เ ชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญชี ๔๑ ดังนี้
บัญชี ๔๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง
เครื่องราชอิสริยาภร
เงื่อนไขและ
ลาดับ ระดับตาแหน่ง
ณ์
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
หมายเหตุ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้น เลื่อนได้
ขอ
ถึง
ฯลฯ
ประเภทวิชาการ
๑. ต้องมีระยะเวลา
๕ ระดับปฏิบัติการ
ต.ม.
รับราชการ
๖ ระดับชานาญการ
ต.ช.
ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. ติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบรู ณ์
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
นับตั้งแต่ วันเริ่มเข้า
ขั้นต่าของระดับชานาญ
รับราชการ จนถึงวัน
การพิเศษ ขอ ท.ม.
ก่อนวันพระราชพิธี
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
เฉลิมพระ
ขั้นต่าของระดับชานาญ
การพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
๕ ปี ขอ ท.ช.
พระราชทาน
๗ ระดับชานาญการ
ท.ช.
ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
ไม่น้อยกว่า ๖๐
พิเศษ
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและ
ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า วัน
๒. ลาดับที่ ๔, ๘ –
๕ ปีบริบรู ณ์ ขอ ป.ม.
๘ ระดับเชี่ยวชาญ
=
ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ และ ๑๒ – ๑๕
การขอกรณีปที ี่
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ป.ม.
เกษียณอายุ
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ราชการ ตามข้อ ๔
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า และข้อ ๕ แล้วแต่
กรณี
๕ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ว.ม.

๑๕๐
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้
อีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ป.ช. เว้นกรณีลาออก

ลาดับ

ระดับตาแหน่ง

๙

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง ๑๓,๐๐๐
บาท

๑๐ ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง ๑๕,๖๐๐
บาท

เครื่องราชอิสริยาภร
เงื่อนไขและ
ณ์
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้น เลื่อนได้
ขอ
ถึง
=
ม.ป.ช. ๑. เลื่อนชั้นตราตามลาดับได้ทกุ ปี
จนถึง ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ว.ม.
๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ป.ช.
๕. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้
อีก ๑ ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.
เว้นกรณีลาออก
=
ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ป.ช.
๕. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้
อีก ๑ ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก
ฯลฯ

ให้ขอปีที่ติดกันได้

หมายเหตุ

๑๕๑
นอกเหนือจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ อั นมี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทยดั ง กล่า วข้ า งต้ น แล้ว สามารถเสนอขอ
พระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาให้ แ ก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 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 เว้นแต่เวลารับราชการที่เกิดขึ้น
ก่อนอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เสนอขอพระราชทานในปีเดียวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
๔. การเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา เสนอขอพระราชทาน
ในปี ที่ เ กษี ยณอายุร าชการหรือ ปีที่ ข อลาออกจากราชการได้ หากเป็ นผู้ที่ มี คุ ณ สมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์
๕. การเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาจั ด อยู่ ใ นวาระการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา ๕
ธันวาคม ของทุกปี
๖. เหรียญจักรพรรดิมาลาพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์
ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก หากผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทโดยธรรมประพฤติตน
ไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ ทั้งนี้ถ้าส่งคืนไม่ได้ภายในกาหนดสามสิบวันจะต้องชดใช้ราคาเหรียญ
นั้น
ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานที่ ป ระสงค์จ ะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมถึงการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักร
มาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาสามารถเสนอขอพระราชทานได้ที่สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษต้นสังกัด กรณีสังกัดสถานศึกษา
ต้องผ่านสถานศึกษาต้นสังกัดด้วย (ประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีขอพระราชทานจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน หรือก่อนวันที่
๖ ตุลาคม)
๑๒. การแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรือ น พ.ศ.๒๔๗๘ โดยใช้ อิ น ทรธนู และเครื่ อ งหมายต าแหน่ง บนอิ น ทรธนู
ของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งเครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการตามที่กาหนดไว้ใน
กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ที่ ๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้บัญชีตาแหน่งในการแต่งเครื่องแบบของ

๑๕๒
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดให้
ใช้เครื่องหมายตาแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ดังนี้
บัญชีเทียบตาแหน่งในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนบท้ายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่อง การกาหนดให้ใช้เครื่องหมายตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ได้ รับเงินเดือนในอันดับ
ครูผ้ ชู ่วย และ คศ.๑ ซึ่งได้ รับเงินเดือน
ในอันดับต่ากว่าขั ้นที่ ๓ ของอันดับ
คศ.๑ ซึ่งได้ รับเงินเดือนตั ้งแต่ขั ้นที่ ๓ ของ
อันดับขึ ้นไป และ คศ.๒
คศ.๓
คศ.๔
คศ.๕

ระดับตำแหน่ ง
ในตำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ

บัญชีเทียบการใช้อินทรธนูและเครือ่ งหมายตาแหน่งบนอินทรธนูในแต่ละระดับและประเภทตาแหน่ง
ดังนี้
ทั่วไป

ระดับ
ทักษะพิเศษ
ระดับ
อาวุโส
ระดับชานาญ
งาน
ระดับ
ปฏิบัติงาน

ประเภทตำแหน่ ง
วิชาการ
อานวยกา
ร
ระดับ
ระดับสูง
ทรงคุณวุฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับ
ชานาญการ
ระดับต้ น
พิเศษ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

บริ หาร

ระดับสูง
ระดับต้ น

อินทรธนูและเครื่ องหมายตาแหน่งบนอินทรธนู
เครื่ องแบบปฏิบัติการ
เครื่ องแบบพิธีการ

๑๕๓
อนึ่ง เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน มี ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. เครื่องแบบปฏิบัติราชการ(ชุดสีกากีทั้งแขนสั้นและแขนยาว) มี ๒ ประเภท คือ
๑.๑ เครื่องแบบสีกากีคอพับ
๑.๒ เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
2. เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท คือ
๒.๑ เครื่องแบบปกติขาว
๒.๒ เครื่องแบบกากีคอตัง้
๒.๓ เครื่องแบบครึง่ ยศ
๒.๔ เครื่องแบบเต็มยศ
๒.๕ เครื่องแบบสโมสร
ทั้ ง นี้ การแต่งเครื่องแบบ การใช้อินทรธนูและเครื่องหมายตาแหน่งบนอินทรธนู รวมทั้ง
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นตามที่กาหนดในที่นี้ ขอยกตัวอย่างบางประเภทเฉพาะที่นิยม
ดังนี้
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ การติดเครื่องหมายตาแหน่งและ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. บุรุษ
เสื้อ
อินทรธนู
ป้ายชื่อ
เครื่องราชฯ :
เสื้อ
เข็มขัด
ปกคอเสื้อ
กางเกง
ถุงเท้า

=
=
=
=
=
=
=
=

สีกากีคอพับแขนสั้นหรือยาวตามที่กาหนด
ติดเครื่องหมายตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตั้งปัจจุบัน
พื้นสีดาตัวหนังสือสีขาวกว้างไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. ยาวไม่เกิน ๗.๕ ซ.ม.
มี ๒ บรรทัด บรรทัดแรกระบุชื่อ-สกุลไม่ต้องมีคานาหน้า
บรรทัดที่ ๒ ระบุตาแหน่งปัจจุบัน ติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ
ชนิดแพรแถบตามที่ได้รับพระราชทานหรือมีสิทธิ์ติดเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า
ทาด้วยด้ายถักสีกากี ครุฑดุนนูนสีทอง
ติดเครื่องหมายสังกัด (ตรากระทรวง) ๒ ข้าง
สีกากีขายาวตามแบบที่กาหนด
สีดาหรือสีน้าตาล

๑๕๔
รองเท้า

=

๒. สตรี
เสื้อ
อินทรธนู
ป้ายชื่อ

=
=
=

ปกคอเสื้อ
เครื่องราชฯ :
เข็มขัด
กระโปรง
ถุงเท้า
รองเท้า

=
=
=
=
=
=

หุ้มส้นสีดาหรือสีน้าตาล

สีกากีคอพับแขนสั้นหรือยาวตามที่กาหนด
ติดเครื่องหมายตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตั้งปัจจุบัน
พื้นสีดาตัวหนังสือสีขาวกว้างไม่เกิน ๒.๕ ซ.ม. ยาวไม่เกิน ๗.๕ ซ.ม.
มี ๒ บรรทัด บรรทัดแรกระบุชื่อ-สกุลไม่ต้องมีคานาหน้า
บรรทัดที่ ๒ ระบุตาแหน่งปัจจุบัน ติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ
ติดเครื่องหมายสังกัด (ตรากระทรวง) ๒ ข้าง
ชนิดแพรแถบตามที่ได้รับพระราชทานหรือมีสทิ ธิ์ติดเบือ้ งซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ
ทาด้วยด้ายถักสีกากี ครุฑดุนนูนสีทอง
สีกากีตามแบบทีก่ าหนด
สีดาหรือสีน้าตาล
หุ้มส้นสีดาหรือสีน้าตาลส้นสูงไม่เกิน ๑๐ ซ.ม.

๑๕๕
ตัวอย่าง เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว) เครื่องหมาย
ตาแหน่งและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. บุรุษ
เสื้อ,กางเกง
อินทรธนู
เครื่องหมายสังกัด
เครื่องราชฯ

=
=
=
=

หมวก
ดุม
ถุงเท้า
รองเท้า

=
=
=
=

สีขาวตามแบบทีก่ าหนด
ติดเครื่องหมายตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตั้งปัจจุบัน
ติดที่คอเสือ้ ซ้าย – ขวา
ชนิดแพรแถบตามที่ได้รบั พระราชทานหรือมีสทิ ธิ์ประดับ
ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า
ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
ครุฑพ่าห์สีทอง ๕ ดุม
สีดา
หุ้มส้นสีดา

๑๕๖

สตรี
เสื้อ,กระโปรง
ผ้าผูกคอ
อินทรธนู
เครื่องหมายสังกัด
เครื่องราชฯ

=
=
=
=
=

หมวก
ดุม
รองเท้า

=
=
=

สีขาวตามแบบทีก่ าหนด
สีดา
ติดเครื่องหมายตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตั้งปัจจุบัน
ติดปกเสื้อซ้าย – ขวา
ชนิดแพรแถบ ตามที่ได้รับพระราชทานหรือมีสทิ ธิ์
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า
มี ๒ แบบ แต่นิยมใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว
ครุฑพ่าห์สีทอง ๓ ดุม เสื้อคอแหลม ๕ ดุม เสื้อคอป้าน
หุ้มส้นสีดาหรือรัดส้นสีดาส้นสูงไม่เกิน ๑๐ ซ.ม.

๑๕๗
ตัวอย่าง เครื่องแบบพิธีการ (ครึ่งยศ) เครื่องหมาย ตาแหน่งและการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(บุรุษ/สตรี)

๑๕๘

๑๕๙
เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบทั้งบุรุษและสตรี เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่ง
ยศ แต่ ส วมสายสะพายและประดั บ เครื่ องราชอิ ส ริย าภรณ์ ต ามที่ ก าหนดในหมายก าหนดการ
หรือตามกาหนดนัดหมายของทางราชการ
กรณีให้แต่ง กายเต็ม ยศแต่ไม่ ร ะบุส ายสะพายให้ส วมสายสะพายเครื่องราชอิส ริย าภรณ์
และประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน
กรณีมิได้รับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุ
ชื่อในหมายกาหนดการ แต่มีสายสะพายอื่นให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประดับ
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน
อนึ่ง หากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน
สาหรับเครื่องแบบสโมสร มี ๓ แบบ มีแบบ ก. ข. และ ค. หากสนใจให้ศึกษาเพิ่มเติม
จากกฎสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๑ พ.ศ.๒๕๒๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘
หมวกที่ใช้กับเครื่องแบบ เป็นดังนี้
- หมวกบุรุษ สาหรับเครื่องแบบปฏิบัตริ าชการ ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี
- หมวกบุรุษ สาหรับเครื่องแบบพิธีการ ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
- หมวกสตรี มี ๒ แบบ แต่นิยมใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีขาวพับปีก
๑๓. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียกโดยย่อว่า “กบข.” เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น การจ่ า ยบ าเหน็ จ บ านาญและให้ ผ ลประโยชน์ ต อบแทน
การรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
๒. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
๓. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
กบข. ควบคุ ม และบริ ห ารโดย คณะกรรมการกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ
ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
กบข. กาหนดให้ผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามบทบัญ ญัติ
แห่งหมวด ๓สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก (วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐) ต้องเป็นสมาชิก
กบข. และให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กาหนด (ปั จจุบันร้อยละ ๓ ของเงินเดือน)
และหากมีความประสงค์จะส่งเงินสะสมเกินกว่าที่กาหนดก็ได้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕
ของเงินเดือ น กรณีส มาชิก ผู้ใดไม่ มี สิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่ เต็ม จานวนสาหรับ
ระยะเวลาใดให้ส่งเงินสะสมตามส่วนแห่งเงินเดือ นที่ได้รับนั้น โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้หักเงินสะสม
ของสมาชิกนาส่ง กบข. พร้อมทั้งให้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในจานวนที่เท่ากับอัตราเงิน

๑๖๐
สะสม (ปัจจุบันร้อยละ ๓ ของเงินเดือน) ทั้งนี้เงินเดือนไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (เงินค่าวิชา/
เงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะ/ฯ) สาหรับผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
หากสมัครเป็นสมาชิก กบข. กระทรวงการคลังจะคานวณเงินประเดิมให้จานวนหนึ่งจากเงินคงคลัง
และ ให้ส่วนราชการจะส่งเงินชดเชย (ปัจจุบันร้อยละ ๒ ของเงินเดือน)
สมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจาก กบข. ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดมี สิ ท ธิ กู้ เ งิ น จาก กบข. (ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น สะสม เงิ น สมทบ และผลประโยชน์ )
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
สมาชิก ภาพของสมาชิก กบข. สิ้นสุดลงเมื่ อออกจากราชการ ให้มี สิท ธิได้รับ บ าเหน็จ
บานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดโดยให้สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จ ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รั บบานาญ (สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗
มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนด้วย เว้นแต่
ขอรับบาเหน็จแทน) นอกจากนี้สมาชิกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญด้วยเหตุ ทุพพลภาพ ทดแทน
หรือ สูงอายุ ได้
บาเหน็จบานาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายแก่กรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพซึ่งแพทย์ทางราชการ
รับรองว่าไม่สามารถที่จะรับราชการต่อไปได้ บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนให้จ่ายแก่กรณีที่ออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งหรือมีคาสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด ส่วนบาเหน็จ
บานาญเหตุสูงอายุให้จ่ายแก่ก รณีออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว หรือลาออก
เมื่อมีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) มีเวลาราชการตั้งแต่หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไป
แต่ไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบาเหน็จ ๒) มีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิได้รั บ
บานาญ (สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงิน
ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนด้วย เว้นแต่ขอรับ บ าเหน็จ แทน) กรณีส มาชิก ถูก ไล่ออกจาก
ราชการหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากประพฤติชั่วร้ายแรงไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ เงินประเดิม
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนผู้รับบานาญผู้ใด ๑) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๒) เป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ผู้นั้นหมดสิทธิรับบานาญ
ผู้รับบานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการนี้ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ มีสิทธิ
ขอรับ “เงินบาเหน็จดารงชีพ” ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดเช่นเดียวกัน แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ เท่าของ
บ านาญรายเดือนที่ได้รับ อี ก ทั้ ง สามารถนาสิท ธิใน “บ าเหน็จ ตกทอด” ไปเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ด้วย
สมาชิก กบข. ผู้ใดถึง แก่ ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้นมิ ได้เ กิดขึ้น
เนื่ อ งจากประพฤติ ชั่ ว อย่ างร้ายแรงของตนเอง หรื อ ผู้ รับ บ านาญผู้ใดถึ ง แก่ ค วามตาย ให้จ่าย
“บาเหน็จตกทอด” แก่ทายาทตามเกณฑ์ ดังนี้ ๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน (บุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้
ได้รับสามส่วน) ๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน ๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่
ให้ได้รับหนึ่งส่วน ส่วน “เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน” ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับมรดก

๑๖๑
ของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้กรณีผู้รับบานาญผู้ใดถึงแก่ความตาย
ทายาทมีสิทธิได้รับ “เงินช่วยพิเศษ”ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันด้วยสิทธิการรับเงินข้างต้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กัน
ได้
การคานวณ “บาเหน็จ” ให้คานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ
“บานาญ”ให้คานวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย ๕๐
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย “บาเหน็จตกทอด” ของสมาชิก
ให้คานวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ ของผู้รับบานาญให้จ่าย ๓๐ เท่าของอัตรา
บานาญ (หักเงินบาเหน็จดารงชีพที่รับไปแล้วออกก่อน) ในการนับเวลาราชการเศษของปีถ้ าถึงครึ่งปี
ให้นับเป็นหนึ่งปี
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน
ที่ยังไม่ขอรับเงินคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้
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๑๖๒
รายวิชาที่ ๑.๖ การน้อมนาศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
๑. ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ที่ทรงพระราชทานพระราชดาริ พระบรมราโชวาท ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจมากมาย ในการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นศาสตร์ทเี่ กิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ ๙ ที่อยูบ่ ทหลักของวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีเหตุผลมีการศึกษาวิจัย มี
การทดลองโดยเน้นการศึกษาค้นคว้า และได้ขยายการดาเนินงานไปสูป่ ระชาชน ชาวไทยในรูป
โครงการต่างๆ ทีจ่ ะเป็นการดาเนินงานที่ประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์จากรายงานของ
คณะกรรมการขับเคลือ่ นสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สานักกรรมาธิการ ๑ สานัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐ : ๑๑) ได้ให้ความหมาย ของศาสตร์พระราชาโดยการศึกษาจาก
ประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเมื่อได้ประมวลสิ่งต่างๆ ที่
พระองค์ทรงกระทา รวมถึงความหมายจากผูร้ ู้ต่างๆ นาเสนอได้ความหมายคาว่า “ศาสตร์พระราชา”
หมายความว่า บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้
พระราชทานผ่านวิธีการต่างๆ ด้วยความมุ่งหมาย ทีจ่ ะพัฒนา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หา เพื่อประโยชน์
แก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลถึง มวลมนุษยชาติ ทั้งปวง ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุข
และยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา ที่ทรงพระราชทาน ทั้งพระราชดาริและพระบรมราโชวาท หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นศาสตร์ที่เกิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
๙ ที่นอกจากพระราชทานข้อคิด พระองค์มีลกั ษณะที่ทรงดาเนินการในการสอนและชี้แนะการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการดาเนินงาน การให้ความยัง่ ยืน องค์ความรู้ทุกเรื่องของพระองค์ที่พระราชทาน
ให้แก่พสกนิกรเป็นองค์ความรู้ที่ได้มกี ารผ่านประสบการณ์มาแล้ว โดยมี การพระราชทานผ่านวิธีการ
ต่างๆ ทั้งด้านการสอน การแก้ไขปัญหา การคิดค้นนวัตกรรม การให้ความยั่งยืนที่กอ่ ประโยชน์แก่
พสกนิกร ทั้งด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา แก่ชาวไทยทั้งประเทศ ทุกเชื้อชาติ ทุก
สัญชาติ รวมถึงมวลมนุษยชาติ ซึ่งตามมาด้วยการปฏิบัติตาม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง มีสันติสุข และมีความยัง่ ยืน โดยมีรากฐานมาจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเบื้องต้น ซึง่ ตามมาด้วยการปฏิบัติตามหลักองค์ความรู้ ๖ มิติ หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
สาหรับศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาของไทยโดยการดาเนินตามรอยยุคล
บาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ ๙ ทั้งได้ทรงชี้แนะและส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่
การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยงั่ ยืน การพัฒนาผูส้ อนให้มคี ุณภาพของการเป็นครูมืออาชีพ

๑๖๓
การพัฒนาผลลัพธ์ทเี่ กิดแก่ผู้เรียนให้มีความรู้ สติปัญญา และการปฏิบัติในการดารงชีวิต โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมในการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข รายละเอียดดังกล่าวมา
ข้างต้น เป็นการนาเสนอศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้
พระราชทานเป็นแบบอย่าง ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ
หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพือ่ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และเป็นการนาเสนอการนาศาสตร์พระราชา ในการพัฒนา
สถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผูส้ อนให้เป็นครูมืออาชีพ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้
๑.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม
และสิง่ แวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากทีจ่ ะอธิบายใน
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
สาหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและ
กระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านีส้ ่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น
การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึง่ พิง
ตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสัง่ สินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่
เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปญ
ั หาและสัง่ สมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญ
หายไป
สิ่งสาคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดารงชีวิต ซึง่ เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทาให้คนไทย
สามารถพึง่ ตนเอง และดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีศกั ดิ์ศรีภายใต้อานาจและความมีอิสระในการกาหนด
ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รบั การสนองตอบต่อ
ความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่า
เป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึง่ วิกฤต
เศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทัง้ ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่
เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

๑๖๔
พระราชดาริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ทปี่ ระหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สงู ขึ้นโดยลาดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ที่
สาคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึง่ จะนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอย่าง
แท้จริง
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มี
สิ่งทีส่ มัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยูพ่ อกิน มี
ความสงบ และทางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุง่ เรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา
ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่ เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้ งต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สงู ขึ้น
ซึ่งหมายถึง แทนทีจ่ ะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนาการพัฒนาประเทศ ควรทีจ่ ะสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นั่นคือ ทาให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อนเป็น
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นงคงทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ
เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง
“...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยงิ่ ดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มมี าก บางคนก็ไม่มเี ลย...” (๔ ธันวาคม
๒๕๔๑)

๑๖๕
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวพระราชทาน
พระราชดาริชี้แนะแนวทาง การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น
และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ทเี่ หมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
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1.๒ หลักการทรงงาน
หลักการทรงงาน 23 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ซึ่งเป็นหลักการที่พระองค์ท่านทรงใช้และทรงปฏิบัติอยูเ่ ป็นประจาในการทรงงาน โดยเฉพาะใน
การดาเนินการโครงการในพระราชดาริต่าง ๆ ของพระองค์ ผู้เขียนจะขอน้อมนามาเขียนเพือ่ เป็น
แนวทางให้ท่านทัง้ หลายนาวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้การบริหารงานให้ประสบความสาเร็จ
1. การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ : ก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงดาเนินการโครงการ
พระราชดาริโครงการใดก็ตาม พระองค์จะทรงศึกษาหาความรู้และทรงค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละเอียด พร้อมกันนั้นยังเสด็จพระราชดาเนินไปยังพื้นที่ทรงงานเพือ่
ทาการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการจากหน้างาน และทรงพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อหา
ข้อมูลที่แท้จริง อันจะนามาซึง่ การเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ สามารถตัดสินใจและวางแผนการ
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ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นจึงพระราชทานหลักการและนโยบายในการปฏิบัติงานนั้นลง
ไปสู่ผปู้ ฏิบัติงาน
2. ระเบิดจากข้างใน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์
ทรงมุ่งเน้นในเรือ่ งการพัฒนาคนก่อนจะทาอย่างอื่นเพื่อให้ได้ทีมงานที่ดมี ีคุณภาพ พร้อมทีจ่ ะรับการ
พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อไป โดยพระองค์ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” ซึ่ง
หมายความว่า หากท่านจะทางานอะไรก็ตาม ท่านต้องพัฒนาบุคลากรของท่านเองก่อน โดยให้
บุคลากรของท่านมีความพร้อม เชื่อมั่นและศรัทธา รวมทัง้ มีความเข้มแข็งเสียก่อน เมือ่ “ข้างใน” ของ
แต่ละคนในทีมมีความพร้อม จากนั้นจึงมาสร้างทีมให้เป็นทีมที่มีความเข้มแข็ง เมื่อคนพร้อม ทีมพร้อม
ต่อมาท่านก็พฒ
ั นาโดยใส่เครื่องมือและวิธีการทีท่ ่านมีและต้องการลงไป
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก : พระองค์ทรงใช้หลักการในการที่พระองค์จะทรงมองปัญหาใหญ่ใน
ภาพรวม (Macro) ให้ชัดเจนก่อนเสมอ เพราะพระองค์จะต้องมีข้อมูลเพื่อทาให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมใหญ่ รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะมีหรือเกิดขึ้นตามมาจากการแก้ปญ
ั หา แต่เมื่อจะลง
มือแก้ปญ
ั หา พระองค์จะทรงเริ่มต้นด้วยการแก้ไขปัญหาในจุดเล็ก ๆ (Micro) ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่คนอื่นมักมองข้ามก่อน เมือ่ สาเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เพราะคน
ทั่วไป (ข้าราชการ) มักชอบมองและทาอะไรใหญ่ๆ ก่อนเลยทีเดียว แต่การทาใหญ่ก่อนมักทาไม่สาเร็จ
และเสียค่าใช้จ่ายเยอะ อีกทั้งเมื่อทาไม่สาเร็จก็หยุดทา ความเสียหายมากมายก็เกิดตามมา ปัญหาต่าง
ๆ ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ ต่างกับการทรงงานของพระองค์ท่านทีเ่ มือ่ พระองค์
ทรงเข้าไปดาเนินการก็แก้ได้ตรงจุดเสมอ อย่างรวดเร็วและทันเวลา มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ได้
ผลสาเร็จสูง ทาให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขให้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้ จนกระทัง่
เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้าท่วม เป็นต้น
4. ทาตามลาดับขั้น : พระองค์ท่านทรงใช้หลักการทรงงานในข้อนี้ด้วยการเริม่ ต้นทาในสิง่ ที่
มีความจาเป็นสาหรับประชาชนก่อน เมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิง่ ที่จาเป็นรองลงมาลาดับต่อไป (โดย
พิจารณาความจาเป็นจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์) เช่น การพัฒนาและการดูแลในเรื่องสาธารณสุข
เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ก็จะสามารถทาการพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ได้สาเร็จ
ต่อไป ตัวอย่างเช่น การสร้างถนน การสร้างแหล่งกักเก็บน้าเพื่อไว้ใช้ทาการเกษตรและการบริโภคใน
หน้าแล้ง เมื่อมีถนนที่ดี พอผลผลิตในการเพาะปลูกออกมา ประชาชนก็สามารถนาผลผลิตใส่รถเพื่อ
เดินทางไปจาหน่ายได้ ทาให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นตามรายได้
เมื่อความเป็นอยู่ดี ประชาชนก็ไม่เข้าไปบุกรุกแผ้วถางป่าหรือทาลายธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งต้นน้า ทา
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การเพาะปลูกก็สัมฤทธิผ์ ล ต่อมาก็มีการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่ทาให้ประชาชนมีการจัดทาการเกษตรแบบผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่) ได้ผลสาเร็จ ความ
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เป็นอยู่ของประชาชนก็เจริญและมั่นคงขึ้นตามไป จนทาให้เกษตรกรทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มี
สุขกันตลอดไป
5. ภูมิสังคม : ก่อนจะทาการพัฒนาเรื่องใดในองค์การหรือหน่วยงาน ท่านต้องคานึงถึงภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ของพื้นที่ที่ท่านจะทาการพัฒนาก่อน โดยต้อง
ทาการศึกษาลงไปในรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยของคน
หรือพนักงาน/ลูกค้าว่ามีอุปนิสัยเป็นเช่นไร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมทีม่ ีอยู่
เดิมของบุคคลในแต่ละกลุม่ ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง และในแต่ละพื้นทีท่ ี่จะทาการพัฒนานั้นมีความ
เหมือน คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันอย่างไร หลังจากนั้นจึงนาทั้งข้อดีและข้อเสียของข้อมูลที่ได้มาจาก
สภาพโดยรอบมาทาการวิเคราะห์/สังเคราะห์ แยกแยะเอาสิง่ ที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีออกมา เพื่อนาหลักการ
และวิธีการใหม่ที่ดีเข้าไปพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
6. องค์รวม : ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทรงจัดทาโครงการใด ๆ
พระองค์จะทรงมองภาพโครงการของพระองค์แบบองค์รวมอย่างรอบด้านว่า โครงการของพระองค์มี
ความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การจัดทาโครงการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ที่
พระองค์ทรงมองภาพในองค์รวมว่าประชาชนของพระองค์ถอื ครองที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ไร่
ต่อครัวเรือน ซึง่ การบริหารจัดการที่ดินเหล่านั้นจะต้องมีแหล่งน้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทีส่ าคัญในการ
ทาการเกษตร หากในที่ดินไม่มีแหล่งน้าก็จะไม่สามารถทาประโยชน์ทางการเกษตรได้เต็มที่ ดังนั้นเมื่อ
ประชาชนของพระองค์มีที่ดินแล้ว พระองค์จึงจาเป็นต้องสร้างหรือจัดทาแหล่งน้าในที่ดินเหล่านั้น
ขึ้นมาด้วย เพื่อให้สามารถทาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ จึงเห็นได้ว่าในทุกโครงการของพระองค์จะมีการสารวจและจัดทาแหล่งน้าควบคู่กันไปด้วย
เสมอ ทั้งแหล่งน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (ที่ต้องเข้าไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้าและกักเก็บน้า) และ
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเองในที่ดิน (ไร่นาสวนผสม) เมื่อทีด่ ินมีแหล่งน้า การทาการเกษตรก็จะได้
ผลผลิตที่ดี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร หลังจากนั้น เมื่อเกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตแล้ว เกษตรกรก็
จาเป็นต้องมีความรู้ในเรือ่ งการจัดการตลาดและการจัดการการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มี
ความสามารถในการสร้างรายได้และพัฒนารายได้ให้เพิ่มมากขึ้นในแบบยั่งยืน รวมถึงต้องทาความ
เข้าใจในเรื่องอานาจการต่อรองทางการตลาด เพื่อทีจ่ ะทาให้มีอานาจในการควบคุมและต่อรองตลาด
ของตนเองได้อกี ด้วย จึงเป็นที่มาที่ทาให้เกษตรกรเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ จนกลายมาเป็น
“สหกรณ์การเกษตร” ซึง่ ช่วยสร้างพลังอานาจให้แก่เกษตรกรในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและต่อสู้
กับกลไกตลาดตามหลักการดาเนินธุรกิจ
7. ไม่ติดตารา : หลักการทรงงานข้อที่ 7 นี้หมายความว่า ในการดาเนินงานทุกโครงการ
พระราชดาริของพระองค์ พระองค์จะทรงอนุโลมตามปัจจัยสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติในแต่ละ
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แห่งที่พระองค์ทรงทาโครงการ ทรงออมชอมกับธรรมชาติตามสภาพที่โครงการสามารถดาเนินงานอยู่
ได้ โดยไม่ทรงยึดติดในหลักการหรือทฤษฎีจากตาราทางวิชาการมากจนเกินไป แต่ทรงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่หน้างาน และปรับไปตามปัญหาที่ทรงพบระหว่างดาเนินงาน เพื่อให้
โครงการพระราชดาริของพระองค์ประสบความสาเร็จ เกิดประโยชน์สงู สุด ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสามารถดาเนินการต่อไปได้ด้วยชุมชนเอง ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานปัจจัยของ
ทรัพยากรต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่ในพื้นที่นั้น และตามวิถีชีวิตของประชาชนที่จะได้รบั ประโยชน์จาก
โครงการนั้น
8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด : หลักการทรงงานข้อนี้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 ทรงทาให้ประชาชนของพระองค์ดเู ป็นแบบอย่างมาโดยตลอด ตั้งแต่เรื่องยาสี
พระทนต์ของพระองค์ทที่ รงใช้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนเรือ่ งฉลองพระองค์และของใช้ส่วนพระองค์ต่าง ๆ
ที่พระองค์จะทรงใช้งานจนคุ้มค่าทีส่ ุด ด้วยความประหยัด เรียบง่าย ทั้งนี้ในการทาโครงการ
พระราชดาริของพระองค์หรือการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชน ทรงนาหลักการ
“ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงู สุด” เข้ามาใช้ ด้วยการจัดหาวัสดุ สิง่ ของ ทีส่ ามารถหาได้ใน
ท้องถิ่นของภูมิภาคนั้นมาประยุกต์ใช้ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือต้องไปซือ้ หามาจากต่างประเทศ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีกจ็ ะไม่ทรงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากซับซ้อน แต่จะทรงเลือกใช้เทคโนโลยีที่เรียบ
ง่าย สะดวก เหมาะสมกับการนามาใช้งานในท้องถิ่นนั้น ๆ
9.ทาให้ง่าย : จากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงทาการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาประเทศด้วยโครงการ
พระราชดาริต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาปากท้องของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
นั้น พระองค์จะทรงดาเนินการในรูปแบบทีเ่ รียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศที่มีอยู่
10. การมีส่วนร่วม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นนัก
ประชาธิปไตย โดยพระองค์จะทรงนาหลักการ “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหารงาน/บริหาร
โครงการของพระองค์เสมอ เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และสาธารณชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการขับเคลือ่ นแต่ละโครงการ ซึ่งพระองค์จะทรงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และความต้องการของสาธารณชน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้โครงการต่างๆ ของพระองค์ล้วนสามารถ
แก้ไขปัญหาความยากจนและตอบโจทย์ของปัญหาที่ทาให้ประชาชนของพระองค์ได้รับความเดือดร้อน
ได้อย่างตรงจุดและตรงความต้องการอยูเ่ สมอ
11. ประโยชน์ส่วนรวม : การปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งและการเสด็จพระราช
ดาเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ความช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รบั ความยากลาบากและ
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เดือดร้อนนั้น พระองค์จะทรงคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ในการทรงงานแต่ละครั้งพระองค์
จะทรงพิจารณาและเลือกการปฏิบัติภารกิจในการแปรพระราชฐานในแต่ละครั้ง แต่ละปี เพื่อทรง
เยี่ยมเยือนราษฎร พร้อมทัง้ บาบัดทุกข์บารุงสุข ให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความยากจน ความ
ยากลาบากในการประกอบอาชีพของประชาชนของพระองค์ให้มีการอยู่ดีกินดี โดยการจัดทาโครงการ
พระราชดาริต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งล้วนจัดทาเพื่อยังประโยชน์และแก้ไขปัญหาของส่วนรวมแบบยัง่ ยืน
ตลอดไป
12. การบริการรวมที่จุดเดียว : หรือ One Stop Service คือการรวมบริการมาไว้ที่จุด
เดียวเป็นรูปแบบเบ็ดเสร็จทีเ่ กิดขึ้นมาเป็นครัง้ แรกในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทย โดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดาริให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ” เป็นต้นแบบในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพื่อประโยชน์
ของราษฎร เมือ่ มาขอใช้บริการจากภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ ก็สามารถดาเนินการเรียบร้อยได้เสร็จสิ้นใน
ที่เดียว ซึ่งเป็นการประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐใน
การทางาน ทาให้มีการประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว ภารกิจและการดูแลช่วยเหลือประชาชนก็จะ
สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วทันเวลานั่นเอง
13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ : การทีอ่ งค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
พระองค์ทรงมีความเข้าใจธรรมชาติ ในส่วนนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนของ
พระองค์มีความเข้าใจและใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยเช่นกัน เพราะหากประชาชนมีความเข้าใจ
ธรรมชาติและมองธรรมชาติได้อย่างละเอียดแล้ว จะทาให้สามารถนาธรรมชาติมาใช้แก้ไขปัญหาจาก
ธรรมชาติด้วยกันได้ เช่น ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม พระองค์ทรงมีพระราชดาริในการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติกันเอง เช่น โครงการปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงนาความจริงใน
เรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ มาเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
สาคัญในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบสภาวะปกติ เช่น
โครงการการนาน้าดีมาขับไล่น้าเสียหรือมาเจือจางน้าเสียให้กลับมาเป็นน้าดี ตามจังหวะการขึ้นลงของ
น้าตามธรรมชาติ และการบาบัดน้าเน่าเสียโดยใช้ผกั ตบชวาซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้มาดูดซึมซับ
สิ่งสกปรกและปนเปื้อนในน้าออกไป ตามพระราชดารัสที่ว่า ใช้อธรรมปราบอธรรม
15. การปลูกป่าในใจคน : เป็นการทาการปลูกป่าลงบนผืนแผ่นดินด้วยความต้องการของ
มนุษย์ ซึ่งจะทาให้มนุษย์มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ไม่สิ้นเปลือง เพราะ
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ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองโดยขาดจิตสานึก
เพียงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ทาให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดความไม่สมดุลของ
ธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติขาดความสมดุลจึงทาให้เกิดอุบัติภัยต่างๆ ตามมา เช่น ภัยแล้ง น้าท่วม ไฟ
ไหม้ป่า ดินถล่ม เป็นต้น ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมานั้น จะต้องมีการปลูกจิตสานึกในการรักษ์
ผืนป่าในใจคนให้ได้เสียก่อน การปลูกป่าในใจคนจึงจะเกิดขึน้ มา และทาให้มนุษย์มีความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบรู้คุณค่าให้มากที่สุด
16. ขาดทุนคือกาไร : หลักการนี้ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ ด้วยการให้และ
การเสียสละ เป็นการกระทาอันมีผลที่เป็น “กาไร” คือการอยู่ดีมีความสุขของราษฎร ซึง่ สามารถ
สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจากการที่ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
17. การพึ่งพาตนเอง : เป็นการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริเพื่อการแก้ไขปัญหาโดย
ตนเองก่อนในเบือ้ งต้น แบบการแก้ไขเฉพาะหน้า เพื่อให้ตนเองมีความแข็งแรงพอทีจ่ ะดารงชีวิตได้
ต่อไป แล้วขั้นตอนต่อไปก็ทาการพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถทีจ่ ะอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน : หลักการทรงงานในข้อนี้กเ็ พื่อพัฒนาให้พสกนิกรทัง้ หลายของพระองค์
ประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต อันเริม่ จากการเสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมราษฎรของพระองค์ทุก
หมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง
จนทรงเข้าพระทัยในสภาพปัญหาต่าง ๆ ของราษฎรอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในการพัฒนาของพระองค์จะ
ทรงมองในภาพรวมของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงทราบดีว่าไม่ใช่งานเล็กน้อย แต่เป็นงานที่ต้องใช้
ความคิดและกาลังของคนทั้งชาติเข้ามาดาเนินการร่วมกันเพือ่ ให้บรรลุผลสาเร็จในการพัฒนา ด้วย
พระปรีชาญาณของพระองค์ในการทรงงาน ทาให้คนไทยทัง้ หลายได้ประจักษ์แล้วว่าแนวพระราชดาริ
และโครงการพระราชดารินั้น เป็นโครงการทีเ่ รียบง่ายปฏิบัตแิ ล้วได้ผล จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
เพราะโครงการพระราชดาริจะเป็นโครงการทีท่ าให้ราษฎรของพระองค์มรี ายได้พออยู่พอกินบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังวิกฤต พระองค์ยังได้ทรงย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ราษฎรของพระองค์
สามารถรอดพ้นและดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ ยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของโลกทีเ่ ข้ามาสูป่ ระเทศไทย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระองค์พระราชทานไว้นั้น มีความหมายดังนี้ ความพอเพียง หมายถึง

๑๗๒
ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อผลกระทบที่จะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องอาศัย ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาวิชาการมาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุก
ขั้นตอนของแผนที่วางไว้ เช่น แผนรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน แผนการทาไร่นาสวนผสม เป็นต้น
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน : หลักการในข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระเมตตาสัง่ สอนให้ข้าราชการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในองค์การระดับสูงให้มี
ความเข้าใจในเรื่องความซื่อสัตย์ เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าหากคนเราทางานแล้วไม่มีความซือ่ สัตย์
จริงใจทัง้ ต่อตนเอง องค์การ และประเทศชาติแล้ว ความเจริญก้าวหน้าและความสาเร็จคงเกิดขึ้นได้
ยาก สาเหตุสาคัญทีท่ าให้องค์การและประเทศชาติต้องประสบปัญหาในการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้า
ก็เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้น การทุจริตจึงเป็นสาเหตุหลักทีท่ าลายล้างองค์การและประเทศชาติให้เสื่อม
สลายไปได้ ดังนั้น เราท่านทัง้ หลายจะต้องช่วยกันขจัดการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น แม้แต่ในตัวเราเองและ
องค์การ เมื่อไม่เกิดการทุจริตขึ้นในตัวเราเองหรือในองค์การแล้ว ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป
21. การทางานอย่างมีความสุข : พระองค์ทรงมีพระเกษมสาราญและทรงงานอย่างมีความสุขทุกครัง้
ที่ได้ช่วยเหลือประชาชน โดยพระองค์ทรงเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า “ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้
นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทาประโยชน์ให้กับผู้อนื่ …”
22. ความเพียร : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ความเพียรเป็นอย่าง
มากในการทางานในโครงการพระราชดาริ โดยเฉพาะในระยะเริม่ แรกของแต่ละโครงการทีม่ ีอุปสรรค
และความไม่พร้อมในด้านต่างๆ มากมาย มีโครงการจานวนมากที่พระองค์ต้องทรงใช้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ในการจัดทา แต่พระองค์ก็มเิ คยท้อพระทัย และทรงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเพื่อให้
โครงการฯ ประสบความสาเร็จ อันจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์และบ้านเมืองบังเกิดความร่มเย็นเป็น
สุข
23. รู้ รัก สามัคคี : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสในเรื่องรู้
รัก สามัคคี ต่อข้าราชการและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด ซึ่งคา 3 คานี้มีค่าและมี
ความหมายลึกซึ้ง สามารถนาไปปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย รู้ – การที่เราท่านจะลงมือทาสิ่งใด จะต้องรู้
ถึงปัจจัยทัง้ หมด รู้ถงึ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหานั้น รัก – เมื่อเรารู้ ครบด้วยกระบวนการทีเ่ ราจะ
ทาแล้ว เราจะต้องใช้ความรักในการพิจารณาทีจ่ ะเข้าไปลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ สามัคคี
การที่คนเราจะลงมือปฏิบัติงาน เราควรคานึงเสมอว่าเราจะทางานคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องทางาน
ร่วมมือร่วมใจกับคนอื่น เป็นองค์การหรือเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
ไปได้ด้วยดี

๑๗๓
หลักการทรงงานทั้ง 23 ประการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นแนวทางทีท่ ่านทั้งหลายสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานหรือ
ธุรกิจของท่านเองเพือ่ สร้างความสาเร็จขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศเจริญเติบโตมั่งคั่งสืบไปด้วย
๑.๓ ยุทธศาสตร์พระราชทาน
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เป็นหลักการทรงงาน การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อความเป็นเลิศ
และยั่งยืน หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือการเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานการเข้าใจ
มนุษย์ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปญ
ั ญา ที่ไม่จากัดอยู่เพียงด้านในด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลอง
ปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รจู้ บ (สานักกรรมาธิการ ๑ สานัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐ : ๑๔ - ๒๒) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดารัส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับหน่วยงานรัฐบาลและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายนาไปปฏิบัติ
เข้าใจ
ทาอะไร เพื่อให้เกิดความ “เข้าใจ” บุคลากรภาครัฐคงต้องศึกษาใช้วิธีประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจในปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น เข้าใจถึงนโยบายของรัฐ นโยบายศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน นโยบายจังหวัด นโยบายกรมประชาสัมพันธ์
เพื่อทีจ่ ะได้สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้ถูกต้อง
เข้าถึง
เมื่อทาความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารและแนวทางต่าง ๆของภาครัฐแล้ว ก็ต้องพยายามเข้าถึง
พื้นที่ เพื่อไปรับฟังปัญหา รับทราบข้อมูล ความจริง ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อ
นามาวางแผนดาเนินการประชาสัมพันธ์ถึงแนวนโยบาย และวิธีการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ เข้าใจและให้ความไว้วางใจ มีความรูส้ ึกรัก ผูกพัน โดยคานึงถึงกาลเทศะ ความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยต้องดาเนินการให้เกิดความร่วมมือจาก ผูน้ าชุมชนในด้านต่างๆเช่น ผู้นา
ศาสนา ผู้นาหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
ทางาน ร่วมกันในทุกๆโอกาส โดยสร้างเครือข่ายขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวางเข้าถึงความเข้าใจในทุกพื้นที่
พัฒนา
การพัฒนานั้นเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญ เพราะแนวทางการพัฒนาจาเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในความ
ต้องการพืน้ ฐานของประชาชนในพื้นที่ จาเป็นทีจ่ ะต้องมีการทาประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วม การรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย พร้อมกับต้องชี้แจง ในทุกด้าน ทั้งที่เป็นไปได้ และไม่อาจเป็นไปได้
จนได้ผลสรุปร่วมกันในทีส่ ุด ผู้ทจี่ ะทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตอ้ งมีความสามารถรอบด้าน มีภูมิปญ
ั ญา

๑๗๔
ความรู้ ทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ สามารถเข้ากับประชาชน กลุ่มคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมีวิธีการสื่อสารทีม่ ีคุณภาพ มีความทันสมัยใช้ได้กับทุกพื้นที่ทกุ
สถานการณ์
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนทีเ่ ราเข้าไปพัฒนา ให้มสี ภาพพร้อมทีจ่ ะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่
การนาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยงั ไม่ ทันได้มีโอกาสเตรียม
ตัว ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่น คือก่อนจะทาอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิ
ประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็น
ต้น และระหว่างการดาเนินการนั้นจะต้องทาให้ผู้ทเี่ ราจะไปทางานกับเขาหรือทางาน ให้เขานั้น
“เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่
เกิดขึ้นตามทีเ่ รามุง่ หวังไว้ “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมือ่ รูป้ ัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้นาไปสู่
การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้ว จะต้องทาอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะ
เห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทัง้ ไปและกลับ ถ้าสามารถทาสองประการแรกได้สาเร็จ เรื่อง “การ
พัฒนา” จะ ลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การ
พัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทัง้ สองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผูร้ ับ
1.๔ หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ
หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ เป็นศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงคิดขึ้นเพือ่ การพัฒนาชุมชน ใน ๖ มิติ ได้แก่ ๑) ดิน ๒) น้า ๓) เกษตร ๔) พลังงาน
ทดแทน ๕) ป่า และ ๖) สิ่งแวดล้อม โดยจะปรับน้าหนักของแต่ละเรื่องตามสภาพภูมสิ ังคมและสภาพ
ปัญหาของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึง่ องค์ความรู้ ๖ มิติ จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เช่น มิติน้า จะเน้น
การพัฒนาแหล่งน้า การเก็บน้าให้อยู่ในประเทศไทยให้นานที่สุด และการใช้น้าให้เกิดประโยชน์สงู สุด
โดยวิธีการทาฝนหลวง กังหันน้าชัยพัฒนา การทาฝายและการบาบัดน้าเสียโดยวิธีชีวภาพ และมิติป่า
จะเน้นวิธีการปลูกป่า คือป่าในใจคน การปลูกป่า ๓ อย่างได้ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกป่าต้นน้า
และบริเวณอ่างเก็บน้า ระบบป่าเปียก (Wet Fire Brake) และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนามากทีส่ ดุ และให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ
เพื่อทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

๑๗๕

๒. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มี ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ บ้า นเมื อง ข้อนี้มี คาขยายว่า ต้องมี ความรู้ความเข้าใจที่ มี ต่อชาติ
บ้านเมื อ ง ยึดมั่ นในศาสนา มั่ นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมี ความเอื้ ออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน
๒. มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คง มี คุ ณ ธรรม ข้ อ นี้ มี ค าขยายว่ า ให้ รู้ จั ก แยกแยะสิ่ ง ที่ ผิ ด -ที่ ถู ก
สิ่ ง ชั่ ว -สิ่ ง ดี เพื่ อ ปฏิ บั ติ แ ต่ สิ่ง ที่ ช อบที่ ดีง าม ปฏิ เ สธสิ่ ง ที่ ผิด ที่ ชั่ ว เพื่ อ สร้ างคนดีให้แก่
บ้านเมือง
๓. มี งานทา มีอาชี พ ข้อ นี้มี คาขยายว่า ต้องให้เด็กรัก งาน สู้ง าน ท างานจนสาเร็จ อบรมให้
เรียนรู้การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
๔. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคาขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้อ งส่ง เสริม ให้ทุก คนมี โอกาสท าหน้าที่ พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี
หมายถึงการมีน้าใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็น
อะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะทาและสั่งสอนศิษย์ให้ทาได้ หากครู
ตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ด้านนี้ก็จะทาให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่ง
ดู ด ายปล่อ ยให้เ กิ ด ความชั่ว ความไม่ ดี ใ นบ้านเมื อ ง ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ง คื อ การรู้จั ก แยกแยะ
สิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกทาแต่ทางที่ถูกที่ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน
ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมนามาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบาย
ที่ว่า เห็นอะไรที่ควรทาเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทา คนไทยเห็นอะไรที่ควรทาเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือทา
ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่”

๑๗๖
ตัวอย่างการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
๑๐ สู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑๗๗

เป็นพลเมืองที่ดี
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รายวิชาที่ ๒.๑ การทางานเป็นทีม
๑. การทางานเป็นทีม
การทางานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทางานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้น
จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทาอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทางานร่วมกัน
การทางานเป็นทีมมีความสาคัญในทุกองค์กรการทางานเป็นทีมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเพิ่ม
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลของการบริหารงานการท างานเป็นที มมี บทบาทส าคัญที่ จะนาไปสู่
ความสาเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
ลักษณะของทีม ลักษณะที่สาคัญของทีม 4 ประการ ได้แก่
1. การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของบุ ค คล หมายถึ ง การที่ ส มาชิ ก ตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไป
มีความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม /ทีม ตระหนักในความสาคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ
การให้เกียรติกนั สาหรับกลุม่ ขนาดใหญ่มกั มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันตัวต่อตัว
2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุ้ นให้เกิด
กิ จ กรรมร่ว มกั น ของที ม /กลุ่ ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ ของสมาชิ ก กลุ่ม ที่ ส อดคล้องกั บ องค์ก าร
มักจะนามาซึ่งความสาเร็จของการทางานได้ง่าย
3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฏหรือมติของกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal Group)
หรือกลุ่ม แบบไม่ เป็นทางการ (Informal Group) ก็ ได้ สมาชิ ก ทุ ก คนของกลุ่ม จะต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน
4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละทีม /กลุ่ม จะมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยจีการจัดแบ่งบทบาท
และหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก
การทางานเป็นทีมเป็นแรงจูงใจสาคัญทีจ่ ะผลักดันให้ท่านเป็นผู้นาทีด่ ี ถ้าท่านประสงค์ที่จะนาทีม
ให้ประสบความสาเร็จในการทางาน ท่านจาเป็นต้องค้นหาคุณลักษณะของการทางานเป็นทีมให้พบ
ระลึกไว้เสมอว่าทุกคนมีอิสระในตัวเอง ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีม แล้วจึงนาเอากลยุท ธ์
ในการสร้างทีมเข้ามาใช้เพื่อให้ทุกคนทางานร่วมกันและประสบความสาเร็จ
คุณลักษณะของทีม
ที ม ที่ จ ะประสบความสาเร็จในการทางานคือกลุ่มของบุคคลที่ทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของทีม ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านและเพื่อนร่วมทีมจะต้องยึดถือเป็นกรอบเพื่อทางานร่วมกัน
มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
- จัดการด้วยตนเอง
- พึ่งพาตัวเอง

๑๘๐
- ขนาดของกลุ่มที่พอเหมาะ
มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน สมาชิกของทีมที่ประสบความสาเร็จในการทางานจะต้องมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกันทุก ๆ คนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพื่ อให้บรรลุความสาเร็จในงาน และ /หรือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วงาน และ /หรือเป้าหมายอาจบรรลุได้เมื่อทางานร่วมกันแทนที่จะต่างคน
ต่างทา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วม
ในความสาเร็จด้วย
จัดการด้วยตนเอง – ที ม งานที่ ป ระสบความสาเร็จในการทางานมี แนวโน้มว่าจะสร้างโครงสร้าง
เฉพาะตนขึ้นมา เนื่องจากสมาชิกยอมรับบทบาท ของตนในเวลาต่าง ๆ กัน คล้อยตามความจาเป็น
ความต้องการและความสามารถของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอย่างจึงอาจเป็นคน
จัดการให้คนอื่น ๆ ทาตาม คนอื่น ๆ ก็จะทาหน้าที่ในกิจกรรมของตนไปในงานที่เขาคุ้นเคย พฤติกรรมเหล่านี้
จะถูกพัฒนาไปในแนวของโครงสร้างองค์กร และสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
พึ่งพาตัวเอง - สมาชิกของทีมที่ประสบความสาเร็จในการทางานจะร่วมมือกับคนอื่น ๆ เพื่อทางาน
ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือ ทาให้เป้าหมายสาเร็ จอย่างไม่ห ลีกเลี่ยง ร่วมกั นทางานตามกาลังความสามารถ
ของตนเอง ให้คาปรึกษาแนะนาและชักจูงเมื่อจาเป็น ร่วมประสานงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคร่วมกัน ทุกคนต่างเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดท างานเกินกาลัง หรือประสบปัญ หายุ่งยากอันใดพวกเขาจะร่วมมื อกั น เช่น อาจปกปิดคนที่ มา
ทางานสายหรือ เลิกงานก่อนเวลา
ขนาดของกลุ่มที่พอเหมาะ - โดยทั่วไปแล้วทีมงานที่ประสบความสาเร็จในการทางานมักจะมีขนาด
พอเหมาะไม่ใหญ่โตเกินไปนัก เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์และ
จัดการด้วยตัวเองได้ แบ่งงานกันทาอย่างยุติธรรม แบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเปิดเผย
ร่วมกั นคิดแก้ ปั ญหาอย่างฉับ ไวและทันกาล สมาชิก ประมาณ 5 คนต่อที ม เป็นขนาดที่ก าลังพอดี
ถ้ามากไปกว่านั้นอาจเสียเวลาในการอภิปรายกลุ่ม ในขณะที่สมาชิกคนหนึ่งหรือสองคนกาลังทางาน
คนอื่น ๆ อาจไม่เข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก อาจมีการจัดกลุ่มทีม่ ีสมาชิกน้อยกว่า 5 คน ซึ่งจะมีบุคคลทีม่ ี
ความสามารถไม่เพียงพอ หรือมีความรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานก็อาจไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้ง านส าเร็จ อย่างเรียบร้อ ย แต่ไม่ ว่ากลุ่ม จะมี ส มาชิก มากน้อยเพียงใดก็ ตาม ท่ านอาจไม่ อยู่
ในสถานะที่จะคัดเลือกได้ จานวนสมาชิกเลขคี่จะดูสมเหตุสมผลกว่าเพื่อหลีกเลี่ย งการเผชิญปัญหา
เสียงครึ่งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งเสียงอีกครึ่งหนึ่งเห็นอีกแบบหนึ่งในการตัดสินปัญหาใด ๆ การรู้จักเพื่อน
ร่วมที ม อี กอย่างหนึ่ง ที่ควรจาก็คือ ท่านไม่ ควรมีทั ศนะต่อเพื่อนร่วมทีมทุ กคนว่าจะมีป ระสิท ธิภาพ
เป็นแบบเดียวกัน เพราะทุกคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทัศนะกันไป
อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกันแบบที่เราจะกล่าวต่อไป แต่โปรดระมัดระวังอย่าไป
คิดว่าคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทีเดียวนัก เพราะว่าเขาหรือเธออาจมีเพียง
บางอย่างที่สอดคล้องกัน จึงจาเป็นต้องรู้จักคนแต่ละคนเป็นอย่างดี

๑๘๑
สมาชิกของทีมมักจะเป็นดังต่อไปนี้
เป็นนักคิด
สมาชิกประเภทนี้อาจเรียกว่าเป็น " คนเจ้าความคิด " เขามักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้อง
กระท าและมักจะมีความคิดความอ่านและมี ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากมาย นัก คิดมั ก ไม่ ค่อยสนใจ
ในรายละเอี ยดมากนัก โดยปกติแล้วสมาชิก ของที มประเภทนี้จ ะต้องถูก จัดการอย่างระมัดระวัง
ให้เกียรติ ให้กาลังใจและแม้แต่การยกย่องให้เกิดความภาคภูมิใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เขาถอนตัวออกไป
จากทีมเสียก่อน
เป็นนักจัดองค์กร
การทางานร่วมกับนักคิดที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นนักจัดองค์กร ผู้ซึ่งชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การทางานของทีมงานเสมอ เพื่อไปจัดการและจัดสรรงานและหน้าที่ต่าง ๆ เป็นคนเจ้าหลักการและ
เจ้าระเบียบ แต่ก็ เ ป็นผู้ท างานที่ มีประสิทธิภาพดี นัก จัดองค์ก รบางครั้งก็ ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้มีความคิดกว้างไกล แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนัก ในการทางานเขามักจะประสบกับปัญหาสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงและและมีความไม่แน่นอน ท่านจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อประสานงาน
กับเขาอย่างสม่าเสมอ
เป็นนักปฏิบัติการ
สมาชิก ประเภทนี้เ ป็นนัก สร้างงาน และมี ทั ศนคติที่ จะตั้ง ใจทางานเพื่อให้มีผ ลงานเกิดขึ้น
เป็นคนเปิดเผย หุนหันพลันแล่น ไม่อดทนหากการตัดสินใจล่าช้าหรือถูกดูแลควบคุมการปฏิบัติ งาน
อย่างใกล้ชิด และมักจะผิดหวังเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ท่านจะต้องใช้ความพยายาม
ควบคุมหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เป็นสมาชิกของทีม
ไม่ น่ า แปลกใจนั ก ที่ ส มาชิ ก ของที ม จะเป็น ผู้ที่ ก ระตื อ รือ ร้น ในการท างานเพื่อ ให้ที ม งาน
ประสบความสาเร็จ และมีการกระทาที่สนับสนุนและสามัคคีกลมเกลียวต่อเพื่อนร่วมทีมเป็ นอันดี
พยายามที่จะพัฒนาและเสนอแนวความคิดของกลุ่มมากกว่าแนวความคิดของตัวเอง สมาชิกของทีม
มักไม่ชอบการเผชิญหน้าและการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ต้องการต่อต้านใครคนใดคนหนึ่ง บางครั้ง
สมาชิกของทีมก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจ 91 เท่าที่ควรจึงพยายามปลีกตนเองออกจากคนอื่น ๆ ท่าน
จะต้องกระตุ้นและชักจูงให้เขาเสนอความคิดเห็น หรือให้ข้อแนะนาและมองในด้านบวกอยู่เสมอ
เป็นนักตรวจสอบ
เป็นไปตามชื่อ นั่นแหละ นัก ตรวจสอบหรือนัก ตรวจซ้า มั ก ชอบจับ ตาดูว่ามี ง านอะไรบ้าง
ที่ก้าวหน้า เขามักคิดว่าตนเองเป็นคนยุติธรรมและมีความพิถีพิถัน แต่คนอื่น ๆ อาจมองว่าเขาเป็นคน
ชอบใช้อานาจและและเป็นพวกเผด็จการ นักตรวจสอบมีบทบาทที่ต้องคอยเตือนให้ทีมงานรู้สึกถึง
ความจ าเป็นต้อ งใช้ความรีบ ด่วนปฏิบัติง านอย่างจริงจัง เพื่อให้ง านก้ าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
ทันเวลา ท่านอาจต้องเข้าไปประสานกับนักตรวจสอบหรือทาหน้าที่ประนีประนอมเมือ่ เขา
มี
ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ

๑๘๒
เป็นนักประเมินผล
สมาชิกประเภทนี้เป็นผู้ที่สร้างสมดุลอย่างดียิ่งระหว่างนักคิดและนักปฏิบัติการ ชอบความเป็น
อิสระและมั ก จะแยกตัวออกจากที ม มี ความระมั ดระวัง และรอบคอบในการเข้าไปประเมิ นหรื อ
วิเ คราะห์ข้อ มู ล หรือ สถานการณ์ ถึง แม้ ว่านัก ประเมิ นผลจะไม่ เ ป็นที่ ชื่น ชอบของสมาชิก บางคน
แต่ทัศนะของเขาก็ได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกร่วมทีมคนอื่นๆ
กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
โดยแนวความคิ ด แล้ ว ท่ า นและเพื่ อ นร่ว มที ม ย่อ มต้ อ งการเป็น ที ม ที่ ป ระสบความส าเร็จ
ในการท างาน โดยมี ท่ า นเป็ น ผู้น าที ม มี ขั้ น ตอนหลายขั้ น ตอนที่ ท่ า นควรน ามาใช้ เ พื่ อให้บ รรลุ
กระบวนการ อันได้แก่
๑. สร้างทีมย่อย ๆ ขึ้นมา
เห็นได้ชัดว่าท่านสามารถช่วยได้ในการกระตุ้นให้ทีมที่ประสบความสาเร็จสามารถ
พั ฒ นาสมาชิ ก อั น มี จ ากั ด ได้ เ มื่ อ ต้ อ งการ บางที ก็ สั ก 5 คน ซึ่ ง อาจเป็ น ตั ว เลขที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรับ
สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ท่านจาเป็นต้องคิดถึงบุคคลซึ่งประกอบกันเข้าเป็นทีม คงไม่เหมาะสมนัก
ที่จะให้มีพนักงานสองคนซึ่งเป็นนักคิดเข้าร่วมทีมจะทาให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นภายในทีมเพราะการริเริม่
และทัศนะที่ไม่สอดคล้องกัน ฉันใดก็ฉันนั้นเราไม่ควรมีนักปฏิบัติการมากนัก เพราะแต่ละคนจะทางาน
ไปคนละทางสองทาง ดังนั้นจึงควรนาเอาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการสร้างทีม ให้มีนักคิด
นัก จัดองค์กร นัก ปฏิบัติก าร และอื่น ๆ ซึ่ง จะสนับสนุนซึ่ง กันและกั นและตรวจสอบกันเองเป็นไป
ตามความเหมาะสม
๒. เห็นชอบในเป้าหมาย
ให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนรู้ว่างานของตนคืออะไร มาตรฐานและเป้าหมายคืออะไร
และจะก้าวไปในทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะต้องพยายามรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อทางาน
ในหน้าที่อย่างดีที่สุดและให้อยู่ในทีมเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนจัดรูปงานของตน
เข้ากับงานของคนอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ต้องให้สมาชิก
ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนกระทาอยู่ว่ากาลังทาอะไร ทาเมื่อใด ทาอย่างไร เพราะจะช่วยให้เกิดการ
ประสานงานและทางานด้วยกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว
๓. รู้จักสมาชิกเป็นรายตัว
เป็นที่กระจ่างชัดว่าท่านจะต้องรู้จักสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถระบุได้ว่าสมาชิก แต่ละคนมี ลัก ษณะสาคัญ และองค์ป ระกอบอย่างใด
ทราบจุดแข็ง และจุดอ่ อ นของแต่ล ะคน ท่ านจะต้องติดต่อกั บ แต่ล ะคนในลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น
ยกตัวอย่างเช่น นักปฏิบัติการจะต้องถูกกระตุ้นให้ทางานช้าลง รอคอย คิดและรับฟังคนอื่นก่อนที่จะ
ท างานต่ อ ในบางครั้ ง ท่ า นจะต้อ งเข้า ไปไกล่เ กลี่ย สมาชิ ก ของท่ า น เช่ น ระหว่ างนัก ปฏิบัติก าร
กับนักตรวจสอบ ให้ทั้งสองฝ่ายนั่งลงเจรจากัน รับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายและยอมรับทัศนะ
ของอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง

๑๘๓
๔. รักษาไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดี
การติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและทีมงานและระหว่างทีมด้วยกันเองมีความสาคัญ
ในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเป็นทีมที่จะประสบความสาเร็จในการทางาน การติดต่อสื่อสารสองทาง
อย่างต่อเนื่องและผลที่ได้รับกลับมาจะช่วยหยุดการซุบซิบนินทา ลดความสับสน ระงับปัญหาต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูสัมพันธภาพโดยรวม นับเป็นความจาเป็นที่ทุกคนในองค์กรจะต้องพูดจา
กั บ คนอื่ น ๆ ทั้ ง ในการประชุม ปกติที่ เ ป็นทางการและอย่างไม่ เ ป็นทางการ เพื่อก้ าวไปข้างหน้ า
ยอมรับคาแนะนาต่าง ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน แบบสอบถามต่อไปนี้จะช่วย
ให้ท่านตัดสินใจได้ว่าท่านและทีมงานมีการติดต่อสื่อสารกันดีพอหรือไม่ อย่างใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง
ทักษะการทางานเป็นทีม หมายถึง วิธีการที่จะทาให้คนหลายๆคนทาหน้าที่เดียวกัน ทางานร่วมกัน
เพื่อไปถึงเป้าหมาย ซึ่งจะจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้ถึงข้อผิดพลาด และพัฒนาตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม
การท างานเป็นที ม ก็ ยากที่ จะหลีกเลี่ยงความคิดที่ขัดแย้ง กัน ซึ่ง จะท าให้สมาชิกผิดใจกันได้ง่ายๆ
ดังนั้น สมาชิกแต่ละคนต้องฝึกฝนทักษะการทางานเป็นทีมเพื่อสร้างทีมที่ดี และมีความสนิทสนมกัน
ภายในทีม
ฟังผู้อื่น เมื่ อ คุณอยู่ในทีม คุณควรที่ จะเคารพและฟังความคิดของผู้อื่น เพราะว่าไม่มีใคร
สมบูร ณ์แบบ ไม่ ว่าความคิดนั้นจะดีแค่ไหนก็ตาม ก็ ยัง สามารถที่ จะมี ข้อผิดพลาดได้ เราเป็นผู้ฟัง
ที่ยอมรับความผิดพลาดนั้น และนาไปสู่การทาให้ความคิดนั้นดีขึ้นกว่าเดิม การฟังจะช่วยให้สมาชิก
ในที ม รู้ถึง ข้อ ด้อ ยและข้อ เด่นของกันและกัน และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุง พัฒนามั นไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อทางานเป็นทีม คุณควรที่จะฝึกทักษะด้านการฟัง
ทักษะการทางานองค์กร ทั ก ษะองค์ก รเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าที ม หัวหน้าทีม
จะต้องมีความสามารถในการกาหนดงาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมและให้ความเป็นธรรมระหว่ าง
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้งานดาเนินต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากทักษะสาหรับการทางานเป็นทีม
คือรู้จักวิธีในการจัดการงาน เป็นหน้าที่ที่สมาชิกทุกๆคนทาได้ดี เมื่อมีการกาหนดงาน สมาชิกทุกคน
จะต้องรู้ว่าจะทาอย่างไรที่จะทางานตามแนวทางทางวิทยาศาสตร์ อย่าทางานช้ามากเกินไปเมื่อเทียบ
กับคนอื่นๆ และทางานให้เสร็จให้ตรงตามกาหนดเวลา
ให้ความช่วยเหลือและเคารพผู้อื่น ในทีมเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนต้องช่วยเหลือกันและกัน
สมมุติว่ามีสมาชิกที่เกิดปัญหาขึ้น คุณควรเข้าไปแชร์และช่วยเหลือปั ญหา มันจะช่วยสร้างการติดต่อ
ระหว่างสมาชิก มากกว่านั้น สมาชิกแต่ละคนต้องเคารพกันและกัน คุณไม่ควรคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่น
หรือประเมินตนเองมากเกินไปหรือประเมินคนอื่นน้อยเกินไป การช่วยเหลือและเคารพกันและกัน
เป็นการท าให้ง านก้ าวหน้าไปได้ม ากที่ สุดด้วยเป้าหมายเดีย วกั น หลัก การนี้ไม่ ได้เ หมาะกั บ งาน
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

๑๘๔
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคุณ
1. เป้าหมาย กล่าวคือ การทางานเป็นทีมผู้ทางานจะต้องมีเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมาย
ของที ม สอดคล้อ งกั น เช่น การขายประกั นชีวิตบริษัททุ กแห่งย่อมมีเ ป้าหมายรายปี รายไตรมาส
รายเดือ น นัก บริห าร ตัวแทนหรือที ม งานก็ เ ช่นกั น ย่อมจะต้องมี เ ป้าหมาย รายปี รายไตรมาส
รายเดือน ให้สอดคล้องกับของบริษัทจึงจะทาให้การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บทบาท ของผู้นาทีม และผู้ ตาม ถ้าหากองค์ก รใดมี ผู้นาที ม ที่ เ ก่ ง และมี ผู้ตามที่ เ ก่ ง
องค์กรนั้นก็จะเจริญก้าวไปข้างหน้า ซึ่งหลักในการทางานร่วมกันเป็นทีมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน
เป็นธรรมดา ผู้นาทีมจะต้องเป็นนักบริหารความขัดแย้ง ในการทางานของทีมอาจจะต้องใช้ขบวนการ
ทางานโดยหาความร่วมมือกับทีมงานมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมระดมสมอง, มีการจัดการประชุม
เป็นประจา, มีการทากิจกรรมร่วมกันของทีมงานเช่นการจัดการอบรม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี
เพื่อให้ทีมงานเกิดความผูกพันกันในทีม
3. กระบวนการทางาน เป็นสิ่ง ที่ ส าคัญ ในการท างาน หากว่ามี ก ระบวนการท างานที่ ดี
เป็นระบบ เป็นระเบียบ ก็จะช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายๆ ขององค์กรได้มาก เช่น สมัยก่อน
คนรับจ้างแบกน้าขายตามหมู่บ้านซึ่งเหนื่อยมาก กว่าจะได้ค่าแรงงาน แต่ พอมีคนจัดระบบน้าประปา
ขึ้น ทาให้เกิดความสะดวกสบาย ทาให้ใช้แรงน้อยลง ดังนั้น การแสวงหากระบวนการทางานจะทาให้
ประหยัดสิ่งต่างๆ และทาให้การทางานง่ายขึ้น สาหรับในยุคปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยจึงทาให้กระบวนการทางานมีความทันสมัย รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการทางานเป็นทีม ความสัมพันธ์
ในที ม งานจะต้องมีก ารติดต่อ สื่อสารกัน ต้องมี ก ารเชื่อมโยงกันในทีม เรื่องของมนุษย์สัมพันธ์จึงมี
ความส าคัญ ในการท างานร่วมกั น เพราะการท างานเป็นที ม เราต้องท างานกั บ คน ไม่ ใช่ท างาน
กับเครื่องจักร
5. การเสริมสร้างกาลังใจ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรต้องมี เพราะคนเรามักทางานหรือไม่ทางาน
โดยส่วนใหญ่แล้ว มั ก จะต้อ งมี แรงกระตุ้น ไม่ ว่าจะเป็นเงินทอง ชื่อเสียง เกี ยรติยศ ศัก ดิ์ศรี ฯลฯ
คนที่ดูแลองค์กรไม่ว่าจะเป็นงานบุคคล ก็ควรจะมีการเสริมสร้างกาลังใจ โดย อาจมีรางวัลมอบให้
เมื่ อ ที ม งานหรือหน่วยงานใดทางานได้ถึง เป้าหมาย อาจจะต้องจัดการแข่งขัน หากว่าองค์กรนั้น
เป็นบริษัทที่มีการแข่งขันในการขายสูง อาจจะต้องแบ่งคนเป็นทีมๆ แล้วจัดการแข่งขันการขายขึ้น
ก็จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการทางานได้อีกวิธีหนึ่ง
2. มนุษยสัมพันธ์ ในการทางาน
มนุษยสัม พั นธ์ เป็นเรื่อ งราวที่ ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่ม าเกี่ยวข้องกั นในการทางาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้การทางานดาเนินไปได้อย่างราบรื่นความสาคัญ ของมนุษยสัมพันธ์
ในการทางานก็คือ สร้างความราบรื่นในการทางานร่วมกันสร้างความเข้าใจอันดีและความสามั คคี
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ใคร่ แ ละความส าเร็จ ในการท างานร่ ว มกั น เป็ น ปัจ จัย ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิตและ
เป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง

๑๘๕
หลักของมนุษยสัมพันธ์ คือ การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลักปฏิบัติที่ว่า
เมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อื่นก็มีความต้องการสิ่งนั้นเช่นกันส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลักที่ว่าเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา โดยมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยา
จิตวิเคราะห์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน มีข้อที่ควรปฏิบัติคือ
- การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์ก ร
มี องค์ประกอบที่ ส าคัญคือ การสร้างความเชื่อมั่ นให้กั บเพื่อนร่วมงาน การเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน
การปรับตัวเองให้เข้าได้กับเพื่อนร่วมงาน
- การควบคุมพฤติกรรมและเจตนารมณ์ผู้อื่น เมื่อต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
มีสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติคือ การสร้างความประทับใจ ให้กับเพื่อนร่วมงาน การสร้างความเป็นมิตร มองหาส่วนดี
และยอมรับความสามารถของเพื่อน
- วิธีการสร้างเสน่ห์ในบุคลิกภาพ การเป็นคนมีเสน่ห์จะช่วยให้บุคคลที่อยู่รอบข้างอยากเข้ามาชิด
ใกล้ และปรารถนาจะร่วมงานด้วย การสร้างเสน่ห์ส ามารถท าได้โ ดย การใช้น้าเสียงหรือคาพูด
การแสดงออกทางร่างกาย การใช้ภาษากายที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม การแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้ใต้บังคับบัญ ชา การปฏิบัติงานในองค์กรผู้บังคับบัญชาและ
ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องการการสื่อสารเพื่อร่วมกันดาเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร
- หลักปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยที่ดี การปฏิบัติตัวเป็นผู้ช่วยที่ดีนั้นจะใช้หลัก 3 ประสานก็คือ
มือดี ใจดี ความคิดดีซึ่งมือดีก็คือมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและลักษณะท่าทาง
ดีใจดีก็คือมีความมั่นคงทางจิตใจมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน
ส่วนคิดดีก็ คือ มี ความคิดริเ ริ่ม มี ความเป็นผู้นา มี ม นุษยสัม พันธ์ที่ ดี รู้จัก กาลเทศะ รู้จัก ช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารและเป็นผู้รู้จักประมาณตน
หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 10 ข้อพอสรุปได้ดังนี้ คือ
1. บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน
บุคคลโดยทั่วไปนั้นถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วจะเห็นว่าเหมือนๆกันแต่แท้จริงแล้ว
บุคคลแต่ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Uniqueness) แต่ละคนย่อมแตกต่างไปจากบุคคลอื่น
ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม สติปัญญา อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม อุดมคติ วัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อ นิสัยใจคอ วินัยจรรยา การศึกษาที่มีมาตลอดชีวิต หรือกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
2. การพิจารณาศึกษาบุคคลต้องดูทั้งหมดในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลคนหนึ่ง
ในการสร้ างความสั ม พั นธ์ กั บ บุ คคลหนึ่ ง บุ คคลใดนั้ น เราต้ องพึ ง ระลึ ก เสมอว่า
เราได้เข้ามามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นทั้งคน เรามิได้เลือกติดต่อสัมพันธ์กับเรื่องหนึ่งเรื่องใด

๑๘๖
3. พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนต้องมีสาเหตุ
บุคคลอาจได้รับ การจูงใจเหตุนี้เราจึ งจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึง สาเหตุข องพฤติกรรม
อันได้แก่ เรื่อ งความต้อ งการทั้ ง ทางร่างกายและจิตใจของบุคคล การที่ บุคคลจะได้รับ การจูง ใจ
ให้ท างาน เขาจะต้อ งสร้างฤติก รรมขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาด้วยความคิดของเขา
เอง มิใช่สร้างพฤติกรรมตามความคิดของผู้อื่น
4. บุคคลทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสมอกัน
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางปรัชญามากกว่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์นับเป็นสัตว์
ประเสริฐที่มีความคิด มี ส มอง มี ความรู้ผิดชอบชั่วดี มี วัฒ นธรรม มี ส ามั ญสานึก เป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
สรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นการติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน จึงต้องปฏิบัติต่อกันด้วย
ความ
เคารพ และตระหนักในศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ของเขา ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร มีสถานภาพหรือ
ฐานะอย่างไร เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา
5. มนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจ
ต้องจูงใจผู้อื่นให้มีเจตคติตรงกัน มีจุดหมายร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการทางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจูงใจตนเองให้มีระเบียบและความรับผิดชอบเรื่องต่างๆ
6. บุคคลต้องการที่จะติดต่อสื่อสาร
ได้ แ ก่ การศึ ก ษาวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ นกลุ่ม
ให้กลุ่มได้มีความเห็นสอดคล้องกัน และมีความเข้าในตรงกันการสื่อสารเป็นสิง่ สาคัญที่สุด
ใน
องค์การ
7. บุคคลมีความรับผิดชอบ
พื้นฐานความรับผิดชอบในงานองค์การก็คือ การทาให้งานสาเร็จโดยความพยายาม
ร่วมกันของผู้ร่วมงาน
8. บุคคลต้องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
คือ ความสามารถที่จะทาตัวของเขาให้รู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพของผู้อื่น และรู้สึกเห็นใจ
ต่ อ ทั ศ นะการจู ง ใจของคน การขาดการเอาใจเขามาใส่ ใ จเราเป็ น สาเหตุ แ รกของการขั ด แย้ ง
ในองค์การ การเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคุณสมบัติสาคัญของผู้ไกล่เกลี่ยความแตกร้าวของการขัดแย้ง
กันทางแรงงาน การรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา ต้องศึกษาความแตกต่างของแต่ละบุคคลและตระหนัก
ถึงปัญหาของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน
9. บุคคลต้องการผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
หมายถึง ผลประโยชน์ของคนที่ทางานในองค์การ กับผลประโยชน์ขององค์การนั้น ๆ
ซึ่งการที่คนจะเข้าไปทางานในองค์การใดหรือการที่องค์การใดจะรับคนเข้าไปทางานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกหรือความเชื่อว่าตนจะได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง

๑๘๗
10. บุคคลต้องการพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงขีดสุด
ได้แก่ การศึก ษาพัฒ นาตนเองตามศักยภาพให้ดีที่ สุดทั้ งทางร่างกาย จิตใจ และ
บุคลิกภาพ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม
โดยส่วนร่วม รวมทั้งการดารงชีวิตอย่างสันติสุขของตนเอง
องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์จะเกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ต้องมีความเข้าใจตนเอง
2. ต้องมีความเข้าใจบุคคลอื่น
3. ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น
นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์มักจะเกี่ ยวข้องกับเรื่อง พฤติกรรม
การจูงใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยผสมผสาน
กันอย่างเหมาะสม เกิดเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจแก่บุคคลอื่น ๆ ที่เรียกว่า “มนุษยสัมพันธ์”
องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
การที่จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสุข
ในการดาเนินชีวิตหรือเพื่อการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในหน่วยงานเราทุกคนต้องเข้าใจพฤติกรรมของคน
2. การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุ้น เป็นพลังให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่ออานวยประโยชน์และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหว่ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ด ารงตนด้ ว ยการเคารพนั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น หรื อ เคารพนั บ ถื อ ใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อหน่วยงาน
หรือองค์การ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ แบ่งแยกกลุ่มไปตามลักษณะของความต้องการ มีการต่อสู้
แย่ง ชิง ผลประโยชน์ซึ่งกั นและกั น มนุษยสัม พันธ์จึง มี ความสามั คคีในการสร้างให้มี ความสามัคคี
ในหมู่คณะ ในที่นี้อาจสรุปผลดีในการมีมนุษยสัมพันธ์และผลเสียในการไม่มีมนุษยสัมพันธ์ได้ดังนี้ คือ
การมีมนุษยสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลดี พอสรุปได้ดังนี้
1. เป็นประโยชน์ในการสื่อความคิด ติดต่อการประชาสัมพันธ์กับประชาชน เพื่อเรียกร้อง
ความเห็นชอบกับชี้แจงให้รู้ถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในองค์การ
2. ทาให้มีความพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้นการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และ
วัตถุสิ่งของซึ่งกันและกัน จะนาไปสู่ความพอใจในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตไม่แห้งแล้ว
3. ท าให้เ กิ ดความร่วมมื อร่วมใจกั นในการประกอบธุรกิ จ ต่าง ๆ มนุษยสัม พันธ์
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในระหว่างสมาชิกของกลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจการงาน ความเข้าใจอันดีมีผลทาให้
การประกอบธุรกิจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทาให้
เกิ ดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ คณะจะช่วยลดอุบัติเหตุในการทางานได้มนุษยสัมพันธ์จึงมีผล
ช่วยให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการประกอบธุรกิจการงาน

๑๘๘
4. ท าให้ มี ค วามสุข เพิ่ม ขึ้ น การมี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ แ ละมิ ต รภาพที่ ดี จะท าให้เ กิ ด
ความสดชื่นและส่งผลมายังครอบครัวคือจะไม่มีอารมณ์เครียดมาระบายความหงุดหงิด กับครอบครัว
ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความสุขมีความพอใจที่ได้มีกิจกรรมและปฏิบัติงาน
5. ทาให้เกิดการแบ่งหน้าที่รู้จักบทบาทและภารกิจในการประกอบการผลิต
การ
จ าหน่าย การกระจายบริห ารงานออกไปโดยทั่ วถึง กั นมนุษยสัม พันธ์มี ส่วนส าคัญ ในการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ รับ ผิดชอบ บนพื้ นฐานของความเข้าใจ ไว้วางใจเป็นการแบ่ง งานกั นท าตามวิ ธี ก าร
บริหารงานแผนใหม่ อันเป็นผลช่วยทาให้การประกอบธุรกิจการงานร่วมกันสาเร็จลุล่วงตามที่กาหนดไว้
อย่างได้ผล และมีความสมานฉันท์กันในหมู่คณะ ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ
มี ความสานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย
ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ผลเสียของการที่บุคคลขาดมนุษยสัมพันธ์
บุคคลที่ ร วมกั นอยู่ในสัง คมมี ห ลายประเภทมี ความแตกต่างกั นและแตกต่างกั น
ในความต้องการทางด้านจิตใจอารมณ์ ด้านสติปัญญา เพราะฉะนั้นหากสมาชิกของสังคม
ขาด
มนุษยสัมพันธ์ คือ ไม่พยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่คิดถึงจิตใจของจิตใจเรา และมุ่งแต่ประโยชน์
ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ สังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าและไม่มีความมั่นคง
เพราะสมาชิก
แต่ละคนของสังคมจะไม่ร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะและชิงดีชิงเด่นกันและกันอันจะนามาซึ่ง
การแตกแยกความสามัคคีในหมู่คณะสั งคมใดขาดมนุษยสัมพันธ์ผู้คนจะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิต
เสื่อม มีผลกระทบถึงสังคมมาก ฉะนั้นทุกคนควรจะสร้างมนุษยสัมพันธ์
ให้บังเกิดขึ้นในหน่วย
สังคมทุกหน่วยที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เพราะเป็นวิธีการหนึ่งในการเสริมสร้าง ความมั่นคงให้แก่สังคม
โดยส่วนรวม
๓. จิตอาสา
ความหมาย
จิ ต อาสา หรื อ จิ ต สาธารณะ (public consciousness หรื อ Public mind) หมายถึ ง
จิตสานึกเพื่อส่วนรวม เพราะคาว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็น
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และ บารุงรักษาร่วมกัน
จิตอาสา หรือ มีจิตสาธารณะ ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ
ร่วมใจ ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น
การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้า การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น
โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้า ประปา หรือ
ไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา
ให้
ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทาได้ ตลอดจนร่วมมือกระทา
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

๑๘๙
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตสานึกทางสังคม หรือจิตสานึกสาธารณะว่า คือ
การตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและ
เข้าร่วมในเรื่อ งของส่วนรวมที่ เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความส านึก และยึดมั่ นในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
จิตอาสา หมายถึง ความสานึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก
มีความหวังดีต่อผู้อื่น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทาอยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และ
ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความสุ ข ทางจิ ต ใจ ผู้ ที่ มี จิ ต สาธารณะจะแสดงพฤติ ก รรมที่ อ าสารท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม การงดเว้นการกระทาที่จะส่งผลให้เกิดความชารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
และเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม
“จิต” (mind) หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิดและนึก “จิตสานึก” (consciousness) หมายถึง
เป็ นภาวะที่ จิตตื่นและรู้ ตัว รู้ ว่าท าอะไร อยู่ที่ ไหน เป็นอย่างไร สามารถตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัส ได้ด้วยกาย “อาสา”
(service ,
volunteer) หมายถึง การเสนอตัวเข้ารับทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมก็ได้ “สาธารณะ” (public) หมายถึง ทั่วไป เป็นของกลาง
สาหรับส่วนรวม การแสดงออกเพื่อสังคม ส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทาประโยชน์เพื่อสังคม ถ้า
ใช้ของก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สรุป จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ หรือจิตส านึก สาธารณะ คือ จิตส านึก (Conscious)
เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทาอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง
ส่วน คาว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน
ท าประโยชน์เ พื่ อ สัง คม ถ้าเป็นสิ่ง ของก็ ต้องใช้ป ระโยชน์ร่วมกั น เมื่ อนาสองคามารวม หมายถึง
การตระหนักรู้ตน ที่จะทาสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ความสาคัญของจิตอาสา
1. ท าให้บุคคลมี ความคิดขั้น สูงช่วยยกระดับจิตใจที่เ ปี่ ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสา
มุ่งเน้น การให้มากกว่าการรับ ทาให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่ง เป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่า
ความสุข ที่เกิดจากการได้รับ
2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี
ที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี ้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน
3. ทาให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของ
สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว
4. ทาให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

๑๙๐
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ
“จิตอาสา” (volunteer mind) หมายถึง จิตใจที่คิดช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจที่ เป็นผู้ให้ เช่น
ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่ง เป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี
แม้กระทั่งเวลา โดยมีปัญญาเป็นเครื่องกากับ เป็นการกระทาที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดง
พฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2) การเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ
3) การมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
“จิตสาธารณะ” (public mind) บางครั้งอาจใช้คาว่า จิตสานึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจ
ที่คานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คานึงถึงบุคคลอื่นที่ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้ง
มี ค วามส านึ ก และยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมที่ ดีง าม ความเป็ น ระเบียบเรียบร้ อ ย
ประหยัด และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งผลทาให้แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) การงดเว้ นการกระท าที่ จ ะส่งผลท าให้เกิ ดความชารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม
2) การมีส่วน ร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม บางครั้งหมายถึงจิตอาสา
การวิเ คราะห์ความสัม พั นธ์ร ะหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ ถ้าใช้มุ ม มองของการคิด
ที่ เ ป็น ระบบ ไม่ ม องแยกส่วน จะพบว่า จิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นสิ่ง ที่ เ กื้ อกู ล ซึ่ง กั นและกัน
การมี จิตอาสาทาให้แสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระดับส่วนบุคคลหรือในระดับ
ส่วนรวม ถ้าเป็น ประโยชน์ต่อ ส่วนรวมสิ่ง นั ้นจะกลายเป็น จิตสาธารณะ ส่วนการมี จิตสาธารณะ
บางครั้งต้อง อาศัยจิตอาสาเป็นสิ่งกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเช่นกัน
ข้อดีของการมีจิตอาสา
1. ได้สร้างเกียรติประวัติให้ตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนที่กาลังหาตาแหน่งงานว่าง
คุณ
ลองเสียสละเวลาสักนิดก่อนร่อนใบสมัครงานไปเข้าโครงการจิตอาสาต่าง ๆ สักพักหนึ่งดูสิ คุณจะ
รู้ว่าแค่กรอกประวัติการทางานจิตอาสาเข้าไป มันก็มีชัยมากกว่าการถือทรานสคริปต์งาม ๆ ให้
นายจ้างดู นั่นก็เพราะนายจ้างเขาต้องการจ้างคนที่มีทั ศนคติที่ ดี ไม่เห็นแก่ตัว เพื่องานที่ดีสาหรับ
องค์กรเขาไงล่ะ
2. ได้ สุ ข ภาพที่ ดี สุ ข ภาพทางด้า นจิต ใจและอารมณ์ จ ะเป็นสิ่ง ที่ เ ห็น ได้ ชัดมาก
อย่างน้อยคุณจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มีพื้นฐานจิตใจที่ดีจากการเมตตาคนอื่น มีสุขภาพกาย
ที่ ดีจ ากการทุ่ มเทพลัง กาย รู้สึก ภาคภูมิ ใจในตัวเองที่ เป็นส่วนหนึ่ง ได้ขับเคลื่อนให้ภารกิจประสบ
ความส าเร็จ (ซึ่ง การได้ให้และได้รับก าลัง ใจนี้ มั นมี ผ ลโดยตรงกั บการหลั่ง สารที่ เกี่ยวกับความสุข
ในร่างกาย นั่นก็แปลว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วย) ถ้าคุณกาลังท้อแท้ สิ้นหวัง ลองใช้โอกาสสักครั้ง
แบกเป้ไปลุยป่าลุยงานอาสาสมัครสักครั้ง นอกจากธรรมชาติแล้ว กาลังใจและกาลังกายก็ได้มาจาก
การทางานจิตอาสานี่แหละ
3. ได้ส่งต่อความรักให้กับคนอื่น เห็นการเติบโตจากรุ่นสู่รนุ่ ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นตอนต้น
หรือรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นอยู่นี้มันเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโต งานจิตอาสาจะช่วยให้คุณรู้จัก คาว่า

๑๙๑
“ผู้ใหญ่” มากขึ้น การเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าอะไร ? มันก็หมายความว่าถ้าตอนนี้คุณได้เป็นจิต
อาสา และคุณก็มีลูกเป็นจิตอาสา ก็เท่ากับว่าคุณกาลังสร้างคุณลักษณะให้ลูกมีความเห็นแก่ตัวน้อยลง
ต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต เมื่อพวกเขามีลูกมีหลาน เขาก็จะส่งต่อ
คุณลักษณะนี้ไปอีก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่โลกอยู่ได้ก็เพราะยังมีการส่งต่อเรื่องดี ๆ ต่อกัน มีน้าใจ
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่จบสิ้น
4. เคารพคนอื่ นมากขึ้น การเป็นอาสาสมัคร นอกเหนือจากการอุทิศตัวเองแล้ว
ยังหมายถึงการเคารพเพื่อนอาสาสมัครคนอื่น ๆ ที่คุณต้องใช้ชีวิตร่วมกัน ทางานร่วมกันตลอดเวลา
ด้วย ซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่ดีให้คุณได้เรียนรู้ไว้ก่อนที่จะไปทางานกับองค์กรอื่น หรือสมัครงานเข้าบริษัท
อื่น เพราะฉะนั้น จงจาไว้เสมอว่ามิตรภาพที่ดีมันหายากยิ่งกว่าสาเนารับสมัครงานเสียอีก
5. ได้เจอเพื่อนใหม่ เอาเข้าจริงแล้วงานจิตอาสาก็คืองานที่จะได้ออกไปพบปะสังคม
ที่กว้างขึ้น พบปะผู้คนที่มีความคิดเหมือนกัน เหมือนกับการเข้ าปาร์ตี้งานหนึ่งที่เรียนรู้ตัวเองไปด้วย
เรียนรู้คนอื่นไปด้วย แถมยังได้คอนเนคชันมากขึ้นจากคนที่คุยถูกคอกันเอง ถ้าคุณกาลังหาเพื่อนใหม่
อยากได้เพื่อ นดี ๆ เพิ่ ม ขึ้น งานจิตอาสาคือโอกาสของคุณที่จะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา
ในแบบเห็นตัวตน เห็นทุกข์สุขด้วยกันเมื่อได้มาทางานร่วมกัน ซึ่งโอกาสดี ๆ แบบนี้ ถ้าคุณไม่ได้ลอง
เข้ า ค่ า ย เข้ า โครงการจิตอาสาสัก ครั้ง คุ ณ กั บ พวกเขาก็ อ าจจะเดิน สวนทางกั น ไม่ ก ล้ารู้จัก กั น
พลาดโอกาสดี ๆ ต่อกันเพียงเพราะเห็นกันแต่ผิวเผินนั่นเอง
6. ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ งานอาสาสมัครเป็นงานที่มีแค่ตัวเปล่า ๆ ก็ทาได้แม้จะ
ไม่ มี เ งินหรือ ความรู้ติดตัวมาเลย ดัง นั้น โอกาสนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ คุณจะได้พัฒ นาตัวเองไปด้วย
จากการลงมือทางานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานธุรการ งานด้านประสานงาน ถ้าคุณไม่ เคย
มีพื้นฐานอะไรเลย คุณก็จะได้ทักษะการใช้โปรแกรม การทาฟอร์มเอกสาร การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ติดตัวไปด้วยหลังจากจบโครงการให้คุณมั่นใจได้เลยเมือ่ ต้องกรอกใบสมัครงานในช่อง
ทักษะ
ความสามารถ หรือถ้าคุณได้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับการประสานงาน การให้บริ การแบบสายด่วน เมื่อ
คุณได้ไปทางานทางด้านนี้โดยเฉพาะจริง ๆ คุณก็จะไม่รู้สึกประหม่าเกินไป

๑๙๒
รายวิชาที่ ๒.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
การสร้างความสัมพั นธ์และความร่วมมือกับชุม ชนเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การประสาน
แหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ทั้งระหว่างงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียนและระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนระบบการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความต้องการของบุคคลและชุมชน ดังนี้
1. การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
2. วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
1. การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้
1.1 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ผู้เรียน โดยเชิญผู้นาชุมชน เช่น พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อบจ.
เทศบาล ฯลฯ มาร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การศึก ษา
ให้มีคุณภาพ
1.2 สร้างความเข้าใจที่ ถูก ต้องให้ชุม ชน ตระหนัก ว่ากระบวนการจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในชุมชน การช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความศรัทธาและเต็มใจ
อย่างแท้จริง
1.3 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น "ผู้ถ่ายทอดภูมิความรู้" ในหลาย ๆ
รูป แบบ เช่น ภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่น ครูชาวบ้าน เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ ศูนย์ก ารเรียนรู้
ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน
1.4 ให้ชุม ชนในการควบคุม ดูแลบุตรหลานของตนเอง ซึ่ง เป็นสมาชิก ในชุม ชน
"ใช้ทฤษฎีตาสับปะรด" โดยขอความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควบคุมนักเรียนมิให้กระทาในสิ่ง
ที่ไม่พึงประสงค์ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือครอบครัวเป็นฐานสร้างเยาวชน
1.5 ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ ค วามส าเร็ จ ของ
การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น ประชุ ม ผู้ ป กครอง จั ด งานประจ าปี
การจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน
ทั้ง 5 ประเด็นนี้ อย่าแยกส่วน ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน
2. วิธีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ข้อนี้มีความสาคัญมากข้อหนึ่ง เพราะโรงเรียนมักสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนในวงแคบ เช่น ตั้งสมาคม ครูผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และเชิญมา
ประชุม มาใช้บริการสถานที่ก็เพียงพอแล้ว และจบลงด้วยรับบริจาคเงินบารุงโรงเรียน "ถอนขนห่าน"
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่พึงประสงค์ คือ โรงเรียนและชุมชนมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเจตนาเดียวกัน ยังประโยชน์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ในแนวราบ เคารพซึ่งกันและกัน
มีจิตสานึก และจิตอาสาร่วมกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีบุคคลที่เป็น "สะพาน" เชื่อมความสัมพันธ์ ดังนี้

๑๙๓
2.1 นักเรียน จะเป็นสะพานเชื่อมให้อย่างดี โดยใช้กิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้กระทา
เช่น โครงการเกษตรกรรมพื้นบ้าน การดูแลรักษาบ้านในฝัน ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีครูไปติดตาม
ผลงานถึงบ้าน
2.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครู เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนอยู่แล้ว เมื่อ ได้รับเชิญไป
ร่วมเป็นเกียรติในงานต่างๆ ของชุมชน ควรถือโอกาสนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประชาสัมพันธ์
งานของโรงเรียน งานของชุม ชน ตามโอกาสที่ เ อื้ออานวย หรือร่วมกิ จ กรรมอื่นๆ เช่น กิ จ กรรม
ปลูกต้นไม้ กิจกรรมทาความสะอาดวัด และชุมชน เป็นต้น
2.3 ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นาชุม ชน ควรเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกครั้ง เช่น งานวันเด็ก งานวันแม่แห่งชาติ งานกีฬาประจาปี งานแสดงนิทรรศการผลงาน
ของครูนักเรียน ที่สาคัญที่สุด คือ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้นาชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มากที่สุด
2.4 โรงเรียน ควรเข้าไปเป็นที่ปรึกษากับชุมชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน
อาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ เช่น สารสนเทศและเทคโนโลยีประจาตาบล ศูนย์ผลิตภัณฑ์
อาชีพ งานบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ ทิศทางการพัฒนาชุมชน การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เกษตรปลอดพิษ
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สัง คมอยู่เย็นเป็นสุข โดยอาจทาในลักษณะการเสวนากลุ่มเพื่อร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมสร้าง จะทาให้ชุมชนเห็นคุณค่าของโรงเรียน และสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน
2.5 กิจกรรม โรงเรียนสามารถทีจ่ ะริเริม่ กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน เป็นสะพานเชื่อมโยง ชุมชน และโรงเรียนเข้ามามีสว่ นร่วม
ใน
การดาเนินการกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
2.6 ความต่อเนื่อง ความสม่าเสมอ และทาอย่ างต่อเนื่องเป็นประจา จนกลายเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร และชุมชน จะนาไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด
3. ปั จ จั ย ที่ ส่ง ผลต่อ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรีย นและชุ ม ชนอย่ างต่ อเนื่ อ ง การสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งโรงเรีย นกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความยั่ ง ยื น นั้น มี ปั จ จัย อัน เป็นเงื่อนไข
การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนที่จะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนและครู ท่าที ลีลา การกระทาที่แสดงออกต่อชุมชน
ว่ามี ความจริงใจ และเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด การไม่ แปลกแยกจากวัฒนธรรมชุมชน
และแสดงออกถึงความเคารพในศักดิ์ศรีของชาวบ้าน จะเป็นกลไกนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3.2 การสร้ า งความคุ้ น เคยกั บ สมาชิ ก ของชุ ม ชน ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ควรเข้าหา เข้าใจ เข้าถึง ชาวบ้าน หรือผู้นาชุมชนก่อน ทาอย่างไรให้เกิดความรู้ ความรัก ความสนิทสนม
ก่อเกิดทั้งน้าใจ ไมตรี ความมีสมานฉันท์เชิงญาติมิตร
3.3 ความเชื่ อ ความศรั ท ธา ที่ ชุ ม ชนมี ต่ อ โรงเรี ย น โดยเกิ ด จากการท างาน
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่เสียสละ อุทิศและทุ่มเท เพื่อบุตรหลานของชุมชน ผนวกกับการเป็น
ตัวแบบต้นแบบที่ดี จนเป็นที่ ศรัทธา เชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อมั่น ว่าเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน และชุมชนได้
อันนี้จะนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้วยดี
3.4 การให้บ ริก ารทางวิ ชาการ โดยท าให้โ รงเรียนเป็น แหล่ง เรีย นรู้ของชุม ชน
เป็นศูนย์รวมทางวิชาการ แหล่งรวบรวมข้อมูล ศูนย์ร วมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีครูเป็นผู้นา

๑๙๔
ทางปัญญา สามารถตอบสนองความต้องการทางประชาชนได้เต็มศักยภาพ เช่น ห้องสมุด อิเลกโทรนิค
แปลงสาธิตทางการเกษตร แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสมุนไพร เป็นต้น
3.5 การให้ชุม ชนมี ส่วนร่วมในการกาหนดทิ ศทางการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ของชุมชน ในรูปแบบกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน การแสวงหาเครือข่าย เช่น Sister Schools
เป็ น ต้ น หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น จั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาโรงเรี ย น การจั ด การเรี ย นการสอน
ทั้งในรูปแบบ กากับ ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3.6 การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งจาเป็นที่โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน
เพราะอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจไม่ตรงกัน อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกั น โรงเรียน
ควรมีรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้เข้าถึงชุมชนได้ทุกที่ ทุกเมื่อ ทุกโอกาสที่เหมาะสม
3.7 กิ จ กรรมที่ โ รงเรีย นจัด ต้ องสร้า งสรรค์ เป็ น กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้เ กิ ดประโยชน์
ต่อชุมชน มากกว่าที่โรงเรียนจะได้รับฝ่ายเดียว สาคัญต้องสอดคล้องกับปัญหาปากท้อ ง เศรษฐกิจ
และชีวิตจริง จะเห็นได้ว่าการสร้างความสัม พั น ธ์ร ะหว่ างโรงเรี ยนกั บ ชุม ชนให้ยั่ง ยืน ต้องอาศั ย
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ต้องมุ่งมั่น จริงจัง และต่อเนื่อง
จึงจะส่งผลให้เกิดการทางานร่วมกันในลักษณะกัลยาณมิตรอย่างยั่งยืน
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๑๙๕
รายวิชาที่ ๒.๓ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการดาเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร
ภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน
กระบวนการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ คือ
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมนักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ
กระบวนการดาเนินงานดังกล่าว แสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี้

๑๙๖
แผนภูมิแสดงกระบวนการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

คัดกรองนักเรียน

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

ส่งเสริมและพัฒนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

พฤติกรร
มดี
ขึ้นหรือไม่

ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น

ส่งต่อ

ยากต่อการช่วยเหลือดูแล

(ภายในโรงเรียน)
โรงเรียน)
ส่งต่อ
(ภายนอก
โรงเรียน)

๑๙๗
กระบวนการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่แสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบ
ของครู ที่ ป รึก ษาตลอดกระบวนการ โดยมี ก ารประสานงานหรือ รับ การสนั บสนุ นจากผู้บ ริห าร
ครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครอง ซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้
กระบวนการดาเนินงาน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. การรูจ้ ักนักเรียนเป็น
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
ทางอารมณ์ (E.Q.)
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบสัมภาษณ์

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

2. การคัดกรองนักเรียน
2.1 กลุ่มปกติ
2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปญ
ั หา

ดาเนินการต่อไป
1. วิเคราะห์ข้อมูลจาก
1.1 ระเบียนสะสม
1.2 แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SDQ)
1.3 แหล่งข้อมูลอื่นๆ
2. คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรียน

1. เกณฑ์การคัดกรอง
2. แบบสรุปผลการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล
3. แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นห้อง

๑๙๘
กระบวนการดาเนินงาน
3. ส่งเสริมนักเรียน
(สาหรับนักเรียนทุกกลุม่ )

วิธีการ

เครื่องมือ

ดาเนินการต่อไป
1. จัดกิจกรรมโฮมรูม
(Homeroom)
2. จัดประชุมผูป้ กครองชั้นเรียน
(Classroom meeting)
3. จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ควร
พิจารณาว่าเหมาะสมในการ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ

1. แนวทางในการจัดกิจกรรม
โฮมรูมของโรงเรียน
2. แนวทางการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนของ
โรงเรียน
3. แบบบันทึก /สรุปประเมินผล
การดาเนินกิจกรรม
- โฮมรูม
- ประชุมผูป้ กครองชั้นเรียน
- อื่น ๆ

4. การป้องกันการแก้ไข
ดาเนินการต่อไปนี้
ปัญหา (จาเป็นมากสาหรับ 1. ให้การปรึกษาเบื้องต้น
นักเรียน กลุ่มเสี่ยง/มีปญ
ั หา) 2. ประสานงานกับครูและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพือ่ การจัด
กิจกรรมสาหรับการป้องและ
ช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน คือ
1.1 กิจกรรมในห้องเรียน
1.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3 กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน
1.4 กิจกรรมซ่อมเสริม
1.5 กิจสื่อสารกับผู้ปกครอง

1. แนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 5 กิจกรรม
2. แบบบันทึกสรุปการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล
3. แบบบันทึกรายงานผลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๙๙
กระบวนการดาเนินงาน
5. การส่งต่อ
1. ส่งต่อภายใน
2. ส่งต่อภายนอก

วิธีการ
ดาเนินการต่อไปนี้
1. บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครู
ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น ครูแนะแนว ครู
ปกครองครูประจาวิชา
ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่ง
ต่อภายใน
2. บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดย
ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ดาเนินการซึ่ง เป็นการ
ส่งต่อภายนอก

เครื่องมือ
1. แบบบันทึกการส่งต่อของ
โรงเรียน
2. แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน

รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานทีม่ ีองค์ประกอบสาคัญ
5 ประการ ดังที่กล่าวมาคือ
1. การรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมนักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ
แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความสาคัญมีวิธีการและ
เครื่องมือที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกั น เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายระเอียดดังต่อไปนี้
ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
1. การรักษาความลับ
1.1 เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่ว ยเหลือและแก้ไขต้องไม่นาไปเปิดเผย
ยกเว้นเพื่ อ ขอความช่วยเหลือ นักเรียนกับ บุคคลที่เ กี่ยวข้อง โดยไม่ ร ะบุชื่อ -สกุ ล จริง ของนักเรียน
และการเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน
1.2 บันทึ ก ข้อ มู ล การช่วยเหลือนัก เรียน ควรเก็ บ ไว้ในที่ เ หมาะสมและสะดวก
การเรียกใช้
1.3 การรายงานช่วยเหลือนัก เรียน ควรรายงานในส่วนที่ เ ปิดได้ โดยให้เ กี ยรติ
และคานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ

๒๐๐
2. การแก้ไขปัญหา
2.1 การช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรีย น ต้ อ งพิ จ ารณาสาเหตุ ข องปัญ หา
ให้ครบถ้วน และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุ
เพียงสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน
2.2 ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน ไม่จาเป็นต้องเกิดจากสาเหตุ
ที่
เหมือนกัน และวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสาเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคน
หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้น การช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตร
การช่วยเหลือสาเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครู
แต่ละ
คนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการนาไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน
ตราบใดที่นักเรียนรูส้ ึกว่าตนเองมีคุณค่า
ตราบใดที่นักเรียนรู้สกึ ว่าได้รับการยอมรับนับถือ
ตราบใดที่นักเรียนรู้สกึ ว่าได้รับการต้อนรับอย่างดี
ตราบนั้นนักเรียนจะประพฤติกรรมดีขึ้น
และแสดงความเคารพนับถือครูอย่างจริงใจ
ภูมิปัญญาครูไทย
ให้เหตุผลครอบงาย่อมทาได้
อบรมด้วยเหตุผลได้คนดี
เก็บไม้เรียกห่อไว้ในตู้เหล็ก
ทารกอ่อนเชาวน์ไวใช้ลูกยอ
ครูเป็นผู้เพ่งจิตวิทยา
เพื่อศิษย์ล้วนร่าเริงบันเทิงใจ
การเฆี่ยนตีเป็นวิธีที่ทาลายขวัญ
ห้ามก้าวหน้าพาหู่อยูเ่ ป็นนิตย์

เด็กผู้ใหญ่ครูศิษย์ไม่ผิดที่
น้ารักมีเมตตาเป็นยาพอ
สาหรับเด็กเกกมะเหรกและเหลือขอ
แล้วหุ้มห่อด้วยรักจักมีชัย
ให้วิชาด้วยวิธีที่แจ่มใส
ได้เจริญเชาวน์ไวในชีวิต
โทษมหันต์คุณมีกระจี้หริด
เป็นยาพิษมิให้ใช้บารุง
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ)

๒๐๑
ใบความรู้ที่ 2
แผนภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒๐๒
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................................................................
ชื่อ – สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).....................................................................ชื่อเล่น ….................
ชั้น..........ห้อง....................เลขที่…......... ปีการศึกษา ............................(เก็บข้อมูลตั้งแต่ ป. 1 – ม. 6)
เลขประจาตัวนักเรียน..............................................................
วัน/ เดือน /ปีเกิด ................................................ ศาสนา............................. หมู่โลหิต....................
น้าหนัก.................. ส่วนสูง..................... รูปร่าง…………………… โรคประจาตัว..................................
ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่.................... หมูท่ ี่....................... หมูบ่ ้าน........................
ถนน.........................................................ซอย.......................................... แขวง/ตาบล.........................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์..................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.............................................................................................................................
เพื่อนสนิทของนักเรียนในโรงเรียน คือ
1. ชื่อ-สกุล .........................................................ชื่อเล่น..................... ชั้น.............ห้อง................
เบอร์โทรศัพท์...............................................
2. ชื่อ-สกุล .........................................................ชื่อเล่น..................... ชั้น.............ห้อง................
เบอร์โทรศัพท์...............................................
เพื่อนสนิทของนักเรียนนอกโรงเรียน คือ
1. ชื่อ-สกุล .........................................................ชื่อเล่น..................... ชั้น.............ห้อง................
เบอร์โทรศัพท์...............................................
2. ชื่อ-สกุล .........................................................ชื่อเล่น..................... ชั้น.............ห้อง................
เบอร์โทรศัพท์...............................................
ข้อมูล บิดา มารดา / ผู้ปกครอง
ชื่อ – สกุล บิดา.........................................อาชีพ............................ รายได้...........................บาท/เดือน
เบอร์โทรศัพท์..........................................
ชื่อ – สกุล มารดา......................................อาชีพ........................... รายได้..........................บาท/เดือน
เบอร์โทรศัพท์..........................................
สถานภาพของบิดา-มารดา (ตอบเพียง 1 ข้อ)
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
บิดาเสียชีวิต/สาบสูญ
มารดาเสียชีวิต/สาบสูญ
ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต/สาบสูญ
อื่นๆระบุ.......................................................
สุขภาพบิดา มารดา และผู้ปกครอง
ปกติ
พิการ โปรดระบุ..............................................

๒๐๓
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว.............................................. เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ................................... รายได้..................................เบอร์โทรศัพท์...............................................
ที่อยู่ของผู้ปกครอง บ้านเลขที.่ ........................ หมู่ที่................. หมูบ่ ้าน.............................................
ถนน............................................ซอย.............................................. แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................
นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั (ตอบเพียง 1 ข้อ)
อยู่กับบิดาและมารดา
อยู่กับบิดา
อยู่กับมารดา
อยู่กับพี่/น้อง (ไม่ได้อยูก่ ับบิดา มารดา) อยู่กับญาติผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
อยู่กับเพื่อน/คนรู้จกั
พักอยู่คนเดียว (เช่าหอพัก/บ้านเช่า ระบุ.................................)
พักที่โรงเรียน (นักเรียนประจา)
อื่นๆระบุ.....................................................

๒๐๔
ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

(รูปภาพบ้าน)

1. ที่พักอาศัย
บ้านของตนเอง บ้านเช่า/หอพัก อาศัยอยู่กับผู้อื่น อื่นๆ ระบุ.........
1.1 สภาพที่พักอาศัย .......................................................................
(ต้องจัดทาเกณฑ์สภาพบ้าน/ความเสี่ยง/ชุมชนแออัด)
ดี
พอใช้
ไม่ดี
ควรปรับปรุง
1.2 สภาพแวดล้อมของบ้าน .............................................................
(ต้องจัดทาเกณฑ์สภาพบ้าน/ความเสี่ยง/ชุมชนแออัด)
ดี
พอใช้
ไม่ดี
ควรปรับปรุง
2. ระยะทางระหว่างที่พกั อาศัยกับโรงเรียน
0-5 กิโลเมตร
6-10 กิโลเมตร
11-15 กิโลเมตร
16-20 กิโลเมตร
20 กิโลเมตรขึ้นไป
3. วิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน
เดิน
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถรับส่ง/รถโดยสาร
อื่นๆ (ระบุ).......................
4. สภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางจากที่พกั อาศัยมาโรงเรียน ..................................
ปลอดภัย
เสี่ยง/อันตราย...............................
5. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว / วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน
5.1 พ่อ
1. สนิทสนมดี พูดคุยปรึกษาหารือได้เสมอ
2. สนิทสนมดี แต่พูดคุยปรึกษาได้เป็นบางเรือ่ ง
3. ปานกลาง พูดคุยกันได้ แต่ไม่สนิทสนม
4. ไม่ดี แต่ไม่ถึงกับทอดทิ้งหรือไม่เอาใจใส่
5. ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ หรือลงโทษรุนแรง
6. ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยเลี้ยงดู

๒๐๕
5.2 แม่
1. สนิทสนมดี พูดคุยปรึกษาหารือได้เสมอ
2. สนิทสนมดี แต่พูดคุยปรึกษาได้เป็นบางเรือ่ ง
3. ปานกลาง พูดคุยกันได้ แต่ไม่สนิทสนม
4. ไม่ดี แต่ไม่ถึงกับทอดทิ้งหรือไม่เอาใจใส่
5. ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ หรือลงโทษรุนแรง
6. ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยเลี้ยงดู
5.3 ผู้ปกครอง
1. สนิทสนมดี พูดคุยปรึกษาหารือได้เสมอ
2. สนิทสนมดี แต่พูดคุยปรึกษาได้เป็นบางเรือ่ ง
3. ปานกลาง พูดคุยกันได้ แต่ไม่สนิทสนม
4. ไม่ดี แต่ไม่ถึงกับทอดทิ้งหรือไม่เอาใจใส่
5. ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ หรือลงโทษรุนแรง
6. ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยเลี้ยงดู
6. สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด
พ่อ
แม่
พี่สาว
น้องสาว
พี่ชาย
น้องชาย
อื่นๆ (ระบุ).......................
7. เวลาทุกข์ใจ/มีปญ
ั หา ส่วนใหญ่นักเรียนปรึกษาใคร
[ ] 1. คนในครอบครัว (พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง) [ ] 2. พี่น้อง
[ ] 3. ญาติ
[ ] 4. ครู
[ ] 5. เพื่อน
[ ] 6. เพื่อนในโลกออนไลน์
[ ] 7. เก็บไว้ในใจ ไม่เล่าให้ใครฟัง
[ ] 8. Hotline ระบุ.................................................................

๒๐๖
ข้อ
1

รายการ
ชื่อครูประจาชั้น/ครูทปี่ รึกษา

ป......./........

ป......./........

1.
2.

1.
2.

ป......./........
1.
2.

2
3
4
5
6
7
8
9

วิชาที่ชอบ
วิชาที่ไม่ชอบ/ไม่ถนัด
วิชาที่เรียนได้คะแนนดี
วิชาที่เรียนได้คะแนนไม่ดี
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) DMC
กิจกรรมที่นักเรียนชอบ
สิ่งที่นกั เรียนภาคภูมิใจในตนเอง
สิ่งที่นกั เรียนต้องการพัฒนา
ตนเอง
10 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ข้อมูลคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
1. ด้านความสามารถพิเศษ /ความสามารถที่โดดเด่นเชิงประจักษ์รายบุคคล
ไม่มี
มี
ด้าน...........................................................
เอกสารประกอบ...............................................................
2. ด้านการเรียน
ปกติ
ประถม/
มัธยม

เสี่ยง
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

อ่านคาพื้นฐานไม่คล่อง
เขียนคาพื้นฐานไม่คล่อง
คิดคานวณ บวก ลบ คูณ หารไม่คล่อง
ติด 0, ร, มส, มผ 3-5 วิชา/1 ภาคเรียน
มาสายไม่ทันเรียนคาบแรก 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ไม่เข้าเรียน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุจาเป็น
อื่นๆ.............................

มีปัญหา
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

อ่านคาพื้นฐานไม่ได้
เขียนคาพื้นฐานไม่ได้
เขียนไม่ได้ใจความ
คิดคานวณ บวก ลบ คูณ หารไม่ได้
ติด 0, ร, มส, มผ มากกว่า 5 วิชา/1 ภาคเรียน
มาสายไม่ทันเรียนคาบแรกโดยไม่มีเหตุ
จาเป็นเกินกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
[ ] ไม่เข้าเรียนเกินกว่า 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุจาเป็น
[ ] อื่นๆ.............................

๒๐๗
3. ด้านสุขภาพ
ปกติ
ประถม/
มัธยม

เสี่ยง

[ ] ร่างกายไม่แข็งแรง
[ ] มีภาวะทุพโภชนาการ
[ ] มีโรคประจาตัวหรือเจ็บป่วยบ่อย
[ ] ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง
[ ] ร่างกายอยู่ระหว่างการบาดเจ็บ /พักฟื้น
[ ] สมรรถภาพทางร่างกายต่า
จากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด
[ ] มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง/
เรื้อรัง/ติดต่อ

4. ด้านเศรษฐกิจ
ปกติ
ประถม/
มัธยม

เสี่ยง

[ ] พ่อแม่แยกทางกัน หรือแต่งงานใหม่
[ ] สภาพที่พักอาศัยไม่แข็งแรง
[ ] ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือใกล้แหล่งมั่วสุม /
สถานเริงรมย์/แหล่งระบาดโรคติดต่อร้ายแรงชุกชุม
[ ] อยู่หอพัก/อยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่บิดา มารดา
[ ] บุคคลในครอบครัวเล่นการพนัน
[ ] มีความขัดแย้ง/ทะเลาะกันในครอบครัว
[ ] พาหนะและสภาพการเดินทางไม่ปลอดภัย
[ ] มีบุคคลเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง/เรื้อรัง

6. ด้านพฤติกรรม
6.1 การใช้สารเสพติด
ปกติ
เสี่ยง
ประถม/
มัธยม

มีปัญหา

[ ] รายจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน [ ]
(รายได้เฉลี่ย 3,000 – 5,000 บาท ต่อคน/เดือน)
[ ] บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตกงาน
[ ]
[ ]

5. ด้านสวัสดิภาพหรือความปลอดภัย
ปกติ
เสี่ยง
ประถม/
มัธยม

มีปัญหา

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 3,000 บาท
ต่อคน/เดือน
บิดา มารดา และผู้ปกครองตกงาน
ครอบครัวมีภาระหนี้สินจานวนมาก/
ล้มละลาย

มีปัญหา
[ ] รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 3,000
[ ] ไม่มีผู้ดูแล
[ ] มีความขัดแย้งและมีการใช้ความ
รุนแรง/ถูกทารุณ / ทาร้ายจาก
บุคคลในครอบครัว/โรงเรียน
[ ] ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
[ ] เล่นการพนัน
[ ] ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

มีปัญหา

คบเพื่อนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือใช้สารเสพติด [ ] ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(ค้ายา/ส่งยา)
อยู่ในชุมชน/สภาพแวดล้อมที่ใช้สารเสพติด
[ ] เป็นผู้ติดบุหรี่ สุรา หรือการใช้
เคยทดลองใช้บุหรี่ สุรา และสารเสพติด
สารเสพติดอื่นๆ
บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด

๒๐๘
6.2. การใช้ความรุนแรง
ปกติ
เสี่ยง
ประถม/
มัธยม

[
[
[
[

]
]
]
]

มีการทะเลาะวิวาท
ก้าวร้าว เกเรผู้อื่น
ถูก ล้อเลียน แกล้ง รังแก
มีความคิดทาร้ายผู้อื่น หรือตนเอง

มีปัญหา
[
[
[
[

] ทะเลาะวิวาทเป็นประจา
] ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
] ทาร้ายร่างกายตนเอง
] มีพฤติกรรมรีดไถ

6.3 ทางเพศ
ปกติ
เสี่ยง
ประถม/
มัธยม

[ ] คบเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มขายบริการทางเพศ
[ ] ใช้เครื่องมือสื่อสารในการรับ-ส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศบ่อยครั้ง
[ ] ทางานพิเศษที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ
[ ] มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว
[ ] จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ด้วยกัน
สองต่อสองบ่อยครั้งในที่รโหฐาน

มีปัญหา
[ ] ขายบริการทางเพศ
[ ] หมกมุ่นในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้องทางเพศ
[ ] มีการมั่วสุมทางเพศ
[ ] ตั้งครรภ์
[ ] เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
[ ] ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
[ ] ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น

6.4 การติดเกม
ปกติ
เสี่ยง
ประถม/
มัธยม

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

เล่นเกมเกิน 1 ชั่วโมงต่อครั้ง/วัน
ขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ใช้จ่ายเงินผิดปกติ
อยู่ในกลุ่มเพื่อนเล่นเกม
ร้านเกมอยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรียน
เก็บตัว แยกตัวจากกลุ่มเพื่อน

6.5 การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์
ปกติ
เสี่ยง
ประถม/
มัธยม

มีปัญหา
[
[
[
[

]
]
]
]

ใช้เวลาเล่นเกมเกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง/วัน
หมกมุ่น จริงจังในการเล่นเกม
ใช้เงินสิ้นเปลือง โกหก ลักขโมยเงินเพื่อเล่นเกม
หงุดหงิด ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง

มีปัญหา

[ ] ใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร
[ ] ใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิคส์ในระหว่างการเรียน
อิเล็กทรอนิคส์ในระหว่างเรียน 2-3 ครั้ง/วัน
[ ] เข้าใช้ Social media เกินวันละ 1 ชั่วโมง [ ] มีพฤติกรรมติด Social media
[ ] ใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่เกี่ยวข้อง และใช้เกินวันละ 2 ชั่วโมง
กับการเรียนการสอนเป็นเวลานาน
[ ] ใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์
จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน

๒๐๙
6.6 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ปกติ
เสี่ยง (ครูวินิจฉัย)
ประถม/
มัธยม

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]

มีความบกพร่องทางการเห็น
มีความบกพร่องทางการได้ยิน
มีความบกพร่องทางสติปัญญา
มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
ออทิสติก
สมาธิสั้น
พิการซ้าซ้อน (มีความบกพร่อง
ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป)
อื่นๆ (ระบุ) .........................................

มีปัญหา (แพทย์วินัจฉัย)
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]

มีความบกพร่องทางการเห็น
มีความบกพร่องทางการได้ยิน
มีความบกพร่องทางสติปัญญา
มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
ออทิสติก
สมาธิสั้น
พิการซ้าซ้อน (มีความบกพร่อง
ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป)
อื่นๆ (ระบุ) ........................................

เครื่องมือทางจิตวิทยา

1. นักเรียนทุกคนต้องประเมิน
- แบบประเมิน SDQ 3 ฉบับ ใช้ฉบับที่พัฒนาปี พ.ศ. 2546
- แบบประเมิน EQ (ฉบับย่อ 15 ข้อ)
2. ประเมินที่ช่วยในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม (บางคนที่ต้องใช้)
- แบบวัด PDDSQ.
- EQ ฉบับเต็มประถม
- แบบวัดซึมเศร้า 2 Q / 8 Q
- แบบประเมินความเครียดชองรพ. สวนปรุง
- แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) (สมาธิสั้น)
ข้อมูลจัดทาสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
2. แบบรายงานข้อมูลเป็นรายบุคคล
3. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน และรูปแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
4. เกณฑ์คัดกรอง และรูปแบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. แบบประเมิน SDQ และรูปแบบรายงานผลการประเมิน SDQ 3 ฉบับ
6. แบบประเมิน EQ และรูปแบบรายงานผลการประเมิน EQ
7. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ และรูปแบบรายงานผลคัดกรองบุคคล
ที่มีความบกพร่อง
8. แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน (PDDSQ) และรูปแบบรายงาน
ผลคัดกรอง
9. แบบประเมินทักษะการดารงชีวิต และรูปแบบรายงานผลการกระเมิน

๒๑๐
10. แบบประเมินพหุปัญญา และรูปแบบรายงานผลการกระเมิน
11. แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และรูปแบบรายงานผลการกระเมิน
12. แบบประเมินความเครียด และรูปแบบรายงานผลการกระเมิน
หมายเหตุ : ครูผู้ช่วยสามารถศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก https://thaichildprotection.com/index.php
2. วินัยเชิงบวก และการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
https://drive.google.com/file/d/1iXpgYuHdGmMoK45eXVkFwmAhlORGaGq/view?usp=sharing
3. ทักษะชีวิต + การป้องกัน + แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมนักเรียน
4. การเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

๒๑๑
แบบบันทึกคะแนน
ชื่อ – นามสกุล..............................................................................เลขที่..............................................
โรงเรียน ...............................................................สพป./สพม. ..........................................................
ลาดับที่
1
๒
๓

รายการ

คะแนน

ใบงานที่ 2.๓.๑
ใบงานที่ 2.๓.๒
ใบงานที่ 2.๓.๓
รวมคะแนน (๓๐)
รวมคะแนน (๑๐)
ระดับ
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๒๑๒
หน่วยที่ ๓ การครองงาน
รายวิชาที่ ๓.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
๑. นิยามของคาว่า “ครูมืออาชีพ”
(รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ออนไลน์) ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง (profession) ที่ได้รับการยอม
รับมาช้านานกว่าร้อยปีอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะประเทศไทย ความเป็น วิชาชีพของอาชีพ ครู
มีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ ๖ ประการคือ
- วิชาชีพที่ให้การบริหารแก่สังคมในลักษณะที่มีความจาเป็นและเจาะจง (social service)
- สมาชิกในวงการวิชาชี พครูจะต้องใช้วิธีก ารแห่งปัญญาในการให้บริหาร (intellectual
method)
- สมาชิก ในวงการวิชาชีพครูจัก ต้องได้รับการศึก ษาอบรมให้มีความรู้ กว้างขวางลึกซึ้ง
โดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร (long period training )
- สมาชิก ในวงการวิชาชีพครูจักต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้น ๆ ตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ (Professional autonomy)
- วิชาชีพครูจะต้องมีจรรยาบรรณ (professional ethics)
- วิชาชีพ ครูจ ะต้อ งมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ จรรโลงความเป็น
มาตรฐานวิชาชีพ (professional institute)
เนื่องจากความเป็นมืออาชีพ (professional) จึงมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการคือ
- บุคคลนั้นต้องยึดถืออาชีพนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตน
- บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีทักษะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพนั้น ๆ
- บุคคลนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณต่ออาชีพ กล้ ารับผิดชอบ กล้าเผชิญต่อผลการกระทาอัน
เนื่องมาจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ความเป็นมืออาชีพของครู จึงควรที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เกิดความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ของวิชาชีพครู ซึ่งมีความสาคัญและความจาเป็นต่อครูทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากกระแสแห่งโลกาภิวัตน์
ทาให้มีความจาเป็นที่บุคคลจักต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกระดับ ให้มีความสานึกต่อบทบาทและ
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” เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งตามทัศนะของผู้เขียนแล้ว
“ครูมืออาชีพ” จักต้องมีลักษณะพื้นฐานในตน ๓ ประการ ต่อไปนี้ คือ

๒๑๓
๑. ครูต้องมี ฉันทะ ต่ออาชีพครู เป็นพื้นฐาน
๒. ครูต้องมี ความเมตตา ต่อเด็กและบุคคลรอบข้างเป็นพื้นฐาน และ
๓. ครูตอ้ งมีความเป็น กัลยาณมิตร พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ครูมืออาชีพต้องมีคุณภาพการสอน
สิ่งที่ครูมืออาชีพควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งก็คือ “คุณภาพการสอน” ซึ่งเป็นความสามารถทีจ่ ะ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน
ครูมืออาชีพ จึงต้องมีความสามารถต่อไปนี้
๑. สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบ ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้และ
ความต้องการทางการศึกษาของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ที่สอน
๒. สามารถติดตามการเรีย นรู้ผู้เรีย นเป็นรายบุค คล ใช้ข้อมู ล ย้อนกลับ เพื่อวางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชั้น
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างอิสระ ฝึกการใช้ภาษา คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้
๔. พัฒนาความสัม พันธ์เชิงจรรยาบรรณ บนพื้นฐานทักษะการสื่ อสารที่ดีให้การยอมรับ
ผู้เรียนทุกคน และคาดหวังจะได้รับการยอมรับจากผู้เรียน
๕. มีความรู้ที่ทันสมัย และสนับสนุนข้อคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรอย่างกระตือรือร้น
๖. เชื่อ ความสามารถในการเรีย นของผู้เรีย นทุ ก คน คาดหวัง ว่าผู้เ รี ยนทุ ก คนเรียนรู้
และส่งความคาดหวังนี้ไปยังแต่ละบุคคล โรงเรียนและชุมชน
๗. กระตือ รือ ร้นในการฝึกผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่ง การเรีย นรู้เรื่องที่ผู้เรียนเห็นว่า
มีความสาคัญต่อชีวิตของตน
๘. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยง เข้าใจความสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่าง
สาระการเรียนรู้
ครูสอนดีต้องมีหลักในการสอน
การสอนที่ดีและมีคุณภาพย่อมต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๆ ๒๐ ประการ ดังนี้
๑. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง
๒. วางแผนการสอนอย่างดี
๓. มีกิจกรรม/ทาอุปกรณ์
๔. สอนจากง่ายไปหายาก
๕. วิธีสอนหลากหลายชนิด
๖. สอนให้คิดมากกว่าจา

๒๑๔
๗. สอนให้ทามากกว่าท่อง
๘. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร
๙. ต้องชานาญการจูงใจ
๑๐. อย่าลืมใช้จิตวิทยา
๑๑. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน
๑๒. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์
๑๓. เฝ้าตามติดพฤติกรรม
๑๔. อย่าทาตัวเป็นทรราช
๑๕. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว
๑๖. ประพฤติตัวตามที่สอน
๑๗. อย่าตัดรอนกาลังใจ
๑๘. ให้เทคนิคการประเมิน
๑๙. ผู้เรียนเพลินมีความสุข
๒๐. ครูสนุกกับการเรียน
(รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์, ๒๕๔๔)
“การสอน” เป็นภารกิจหลักของครู ครูมืออาชีพจึงต้องเน้นการสอนให้มีคุณภาพ เพราะว่า
คุณภาพการสอนของครูย่อมส่งผลดีต่อนักเรียน และเยาวชนของชาติ การประเมินคุณภาพของครูจงึ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินจากตัวเด็กและเยาวชนของชาติ ดังคากล่าวที่ว่า “คุณภาพของเด็ก”
สะท้อน “คุณภาพของครู” ดังนั้นครูมืออาชีพควรมีและควรเป็นก็คือ ต้องเน้นคุณลักษณะพื้นฐาน
นั่นคือ ฉันทะ เมตตา และ กัลยาณมิตร ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพพื้นฐานที่สาคัญ ของครู และพัฒนา
การสอนของครูซึ่งเป็นภารกิจหลัก โดยเฉพาะการสอนอย่างมีคุณภาพ นั่นคือ ครูมืออาชีพจึงต้องมี
คุณธรรม โน้มนาทาการสอนอย่างมีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ของความเป็นครูดี เพื่อพัฒนาศักดิ์ศรี
ของอาชีพครูสืบไป

๒๑๕
๒. บทบาทครูผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑
• คุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑
ครูเป็นบุคคลที่สังคมให้ความสาคัญและยกย่อง ครูเป็นบุคคลสาคัญในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณภาพของผู้เ รียน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ในบันทึกนี้ ใคร่ขอเสนอลักษะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ มาดังนี้
บทบาทของครู จะต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่จากเคยเป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้มาเป็น
๑. ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator)
๒. ครูเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach)
๓. ครูเป็นผู้ร่วมเรียน/ผู้รวมศึกษา (co-learning/co-investigator)
ลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑
ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส (๒๕๕๗) กล่าวบรรยายว่า "ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีลักษณะ
E-Teacher"ดังนี้
๑. Experience มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
๒. Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้
๓. Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนผ่า นสื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี
๕. Evaluation เป็นนักประเมินที่ดี มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม และสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการประเมินผล
๖. End-User เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย
๗. Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน
๘. Engagement ต้อ งร่วมมื อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กั นผ่านสื่อเทคโนโลยีจ นพัฒนา
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบน web
๙. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้

๒๑๖
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จาเป็นสาหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher)
ไว้ ๘ ประการคือ
๑. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หากไม่แม่นในเรื่องที่สอน
หรือถ่ายทอดแล้ว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ
๒. Computer (ICT) Integration ครู ต้ อ งมี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยีเ ข้ า มาช่ ว ยในการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใ ช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ
ให้กั บ นัก เรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิท ธิภาพ จะช่วยส่งเสริม
ความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
๓. Constructionist ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง
ได้จ ากภายในตัวของผู้เ รียนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เ ดิม ที่มี อยู่ภายในเข้ากั บ การได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถนาแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และทักษะที่ต้องการได้
๔. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู
ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
๕. Collaboration ครูมี บ ทบาทในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ในลัก ษณะการเรียนรู้แ บบ
ร่วมมือกันระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะที่สาคัญอื่น ๆ
๖. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่างการเลือกใช้สื่อ
การนาเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม
๗. Creativity ในยุ ค สมั ย หน้ า ครู ต ้ อ งออกแบบสร้า งสรรค์ ก ิ จ กรรมการเรี ย นรู้
จัดสภาพแวดล้อ ม ให้เ อื้ อ ต่อ การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
โดยตรงเพียงอย่างเดียว
๘. Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจ
ต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็น
สภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด

๒๑๗
ดร.พิ ณ สุ ด า สิ ริ ธ รั ง ศรี (๒๕๕๗) เสนอรายงานการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ใ นหั ว ข้ อ
"การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑" สรุปคุณลักษณะครูไทยที่มีคุณภาพ จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้
๒. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้
๓. มีทักษะการสื่อสาร
๔. อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
๕. ตื่นรู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์
๖. ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร
๗. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
๘. ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๙. เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
๑๐. รู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยที่หลากหลาย
๑๑. ภาคภูมใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๑๒. ยอมรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๑๓. มีความพร้อมและปรับปรุงต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน
อ้างอิง
ยุ ท ธการเปลี่ ย น ‘ครู เ ฉย’ สู่ ค รู ยุ ค ศตวรรษที่ ๒๑. [ออนไลน์ ]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก :
http://seminar.qlf.or.th/Seminar/Topic/29 (วันที่สืบค้น ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒).
พิ ณสุดา สิริธรัง ศรี.การยกระดับ คุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑. เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, (๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒๑๘
๓. สมรรถนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑ ใน ๕ ของสมรรถนะหลัก และเป็นตัวแรกของสมรรถนะหลัก สาหรับคาจากัดความของ
คาว่า “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” นั้น หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้นอี ก ทั้ ง ยัง หมายรวมถึง การสร้างสรรค์พัฒ นาผลงานหรือกระบวนการปฏิบั ติง านตาม
เป้าหมายที่ยากหรือท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
การพยายามปรับปรุงงาน การทางานได้ตามเป้าหมาย การทางานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ และการทางานที่
ยากท้าทายซึ่งอาจไม่เคยมีใครทามาก่อน สาหรับคาในภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึงกั บการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเน้นที่ผลลัพธ์ การเน้นที่ประสิทธิผล การใส่ใจกับมาตรฐาน การเน้นการ
ปรับปรุงงาน ความเป็นผู้ประกอบการ การใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด
สมรรถนะในแต่ละด้านแม้ว่าจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสมรรถนะอื่น ๆ แต่ว่าก็ยังมี
ความคาบเกี่ ยวกั นอยู่บ้าง สมรรถนะอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การมุ่ ง ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การคิดริเริ่ม
(Initiative) การสื บ เสาะหาข้ อ มู ล (Information Seeking) การคิ ด วิ เ คราะห์ (Analytical
Thinking) การมองภาพองค์ ร วม (Conceptual Thinking) และความยื ด หยุ่ น ผ่ อ นปรน
(Flexibility) ความเกี่ยวข้องที่ว่านี้ อาจจะเกี่ยวข้องในแง่ที่ว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ได้ก็มักจะมีความคิดริเริ่ม การสืบเสาะหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม
และความยืดหยุ่นผ่อนปรน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมด้วย

๒๑๙
๔. แนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

แนวคิดการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ข้างต้น จึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการว่า
การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) นั้นไม่ใช่เพียงให้เกิดผลผลิต (Outputs) เท่านั้น
แต่เ ป็นการท างานที่มุ่ง ให้เกิ ดทั้ งผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ตามวัตถุประสงค์
(Objectives) ที่สถานศึกษากาหนดด้วย

๒๒๐

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามความสนใจ
ความถนัดและตามศักยภาพ
ผลผลิต หมายถึง

: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งอาจเรียกว่า ผลทางตรง เช่น
 ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 ร้อยละของนักเรียนขาดเรียนลดลง

ผลลัพธ์ หมายถึง

: ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากผลผลิต ซึง่ อาจ
เรียกว่า ผลทางอ้อม เช่น
 จานวนนักเรียนสอบเข้าต่อระดับศึกษา...........ได้สงู ขึ้น
 จานวนนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษาได้สูงขึ้น
 จานวนนักเรียนชนะการแข่งขัน.......ระดับ........สูงขึ้น
: คือ การเปรียบเทียบปัจจัยนาเข้า (Inputs) กับผลผลิต (Outputs)
หากผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยนาเข้าก็แสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

: คือ การเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานหรือโครงการ
นั้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด

ผลสัมฤทธิ์ คือ ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ์
(ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์)

๒๒๑
รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning
Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้
อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ประกอบด้วยเนือ้ หา ดังนี้
๑. การนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๑ ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ความรู้ต่างๆทีจ่ ัดให้ผู้เรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรม โครงการหรือแผน ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่ง หมายของการสอน
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาและมีคุณลักษณะตามความมุง่ หมายที่
ได้กาหนดไว้ หลักสูตรเป็นสิง่ สาคัญในการจัดการศึกษา ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ หรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน ทีก่ าหนดแนวทาง
ว่าจะสอนใคร เรื่องใด เพื่ออะไร
๑.๒ รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันในประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ คือแนวความคิดหรือ
ปรัชญาในการจัดการศึกษาแตกต่างกันจุดเน้นของความมุ่งหมายแตกต่างกัน เป็นต้น จากหลักเกณฑ์
ความแตกต่างของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น อาจจาแนกรูปแบบของหลักสูตรได้ ๘ รูปแบบ ดังนี้
๑.๒.๑ หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา เป็นหลักสูตรแบบดัง้ เดิมหรือ
หลักสูตรเก่าที่เน้นการถ่ายทอดเนือ้ หาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ต่างๆ
จะจัดไว้เพือ่ ถ่ายทอดอย่างมีระเบียบตามทีผ่ ู้รู้ในแต่ละวิชาได้กาหนดไว้
๑.๒.๒ หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา เป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบ
รายวิชาเนื่องจากเมือ่ นาหลักสูตรรายวิชาไปใช้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาแตกแยกกันมากขึ้น
ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงนาเนื้อหาวิชาต่างๆทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึง
และมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน
๑.๒.๓ หลักสูตรแบบหมวดวิชา หรือสหสัมพันธ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้
จุดมุ่งหมายจะผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสาขาเดียวกัน ให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างวิชามากขึ้น ในลักษณะหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม เป็นต้น

๒๒๒
๑.๒.๔ หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้ต้องการแก้ไข
ข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชา ที่ไม่คานึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน หลักสูตร
นี้จึงยึดเอากิจกรรมความสนใจและประสบการณ์แวดล้อมมาเป็นแนวทางในการจัดลาดับประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง โดยยึดปรัชญาพิพัฒนาการเป็นแนวทาง
ด้านการวัดผลให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าปริมาณความรู้ความจาโดยมีข้อดี คือ สนอง
ความต้องการ และความสนใจของผูเ้ รียนเป็นการเรียนอย่างมีความหมาย เป็นต้น
๑.๒.๕ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม หลักสูตรนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญา
พิพัฒนาการนิยมของจอห์น ดิวอี้ ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ และประสบการณ์จะทา
ให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง หลักสูตรนีจ้ ะยึดเอาสังคมและชีวติ ของเด็กเป็นหลัก เช่น การมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่แวดล้อมอยู่โดยพยายามให้เนื้อหามีส่วนสัมพันธ์กบั ชีวิตเพื่อให้ผเู้ รียน
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น
๑.๒.๖ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแบบนี้มลี ักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาเพื่อทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน ส่งเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ รียนของผูเ้ รียน หลักสูตรประกอบด้วยสิ่งทีผ่ ู้เรียนต้องเรียนเป็นความรูห้ นึ่ง
และส่วนที่ใช้เลือกส่วนหนึง่ หลักสาคัญอยู่ที่การจัดการเวลาเรียน และการจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียนและขณะเดียวกันเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างมีระบบ โดยมีข้อดี คือ มี
การผสมผสานทางด้านการเรียนรู้และเนือ้ หาวิชา มีความเกีย่ วพันกับชีวิตและความสนใจของผูเ้ รียน
สนองความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่ มเติม
ด้วยตนเอง
๑.๒.๗ หลักสูตรแบบเอกัตภาพ หลักสูตรแบบนีจ้ ัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตาม
ความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล การจัดหลักสูตรแบบนี้ขึ้นอยู่ดลุ ยพินจิ ของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ะวิเคราะห์ความต้องการ ระดับสติปริญญา และความสามารถของผู้เรียนได้อย่า งถูกต้อง
จัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปของการจัดชุดการเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาความสามารถของ
ตนไปตามลาดับ มีข้อดีคือ ผูเ้ รียนสามารถได้เรียนได้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้คาแนะนาปรึกษา
ผู้เรียนยึดแนวการสอนทีจ่ ัดทาไว้ โดยไม่ต้องพบผู้สอนเป็นประจา ผูเ้ รียนที่มีความสามารถสูงสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ แต่มีข้อจากัดที่ว่าความสัมพันธ์ในการรวมกลุม่ มีน้อย ผูเ้ รียนที่ขาด
ความรับผิดชอบและไม่มีความซื่อสัตย์อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่ การแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ กระทาได้น้อยและ
ควรจะมาจากความคิดเห็นของกลุ่มมากกว่าคนเดียว
๑.๒.๘ หลักสูตรบูรณาการ เป็นการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็น
รายวิชาโดยพยายามรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจะคัดเลือกตัดตอนมาจาก
หลาย ๆ สาขา แล้วมาจัดเป็นกลุม่ หมวดหมู่เพื่อให้นกั เรียนได้ประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง มีคุณค่าต่อการ

๒๒๓
ดาเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง การบูรณาการเนื้อหาวิขาต่าง ๆ จะเน้นที่ตั วเด็กและปัญหาสังคม
เป็นสาคัญการจัดการเรียนสอน มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนาความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจาวัน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ การวัดผลจะเน้นพัฒนาการ
ทุกด้านโดยเฉพาะด้านความสามารถในการแก้ปัญหามีข้อดี คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีป ระสบการณ์
ต่อเนื่อง มีประโยชน์โดยตรงต่อการดารงชีวิตเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานกันอย่างดี
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การกาหนดรูปแบบของหลักสูตรเป็นการพิจารณาเลือก
และจัดเนื้อหาวิชาของวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยหลักสูตรแต่ละ
รูปแบบจะมีจุดมุง่ หมายโครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป เนือ่ งจากการสร้างหลักสูตรแต่ละครัง้
ต่างยุคต่างสมัย จึงต้องคานึงถึงพืน้ ฐานที่ต่างกันด้วย
๑.๓ องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร นับว่าเป็นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้ความหมายของหลักสูตร
สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงการ
เรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรได้
องค์ประกอบของหลักสูตร โดยทั่วไปมี ๔ องค์ประกอบ
๑. ความมุ่งหมาย (objectives) คือ เป็นเสมือนการกาหนดทิศทางของการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่าง ๆทีพ่ ึงประสงค์อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมนั้นการกาหนดความมุง่ หมายของหลักสูตรต้องคานึงถึงข้อมูลพื้นฐานของ
สังคม เพือ่ ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของสังคมและผูเ้ รียน และต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติด้วย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดองค์ประกอบของหลักสูตรส่วนนี้ เป็น 2 ลักษณะ คือ “หลักการของหลักสูตร” หมายถึง
แนวทางหรือทิศทางในการจัดการศึกษาซึง่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาระดับนั้น ๆ จะได้
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ “จุดหมายของหลักสูตร” หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆหรือคุณสมบัติต่าง ๆที่
ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เมือ่ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นแล้ว
๒. เนื้อหาวิชา (Content) เป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน โดย
มุ่งให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระที่ได้
กาหนดไว้ต้องสมบูรณ์ ต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด และทัศนคติเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์
๓. การนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็นองค์ประกอบที่
สาคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบัติกิจกรรมนั้นมีหลายลักษณะ แต่
กิจกรรมที่สาคัญทีส่ ุด คือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรือ อาจกล่าวได้ว่า “การสอนเป็นหัวใจของ
การนาหลักสูตรไปใช้” ดังนั้น ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ทมี่ ีบทบาทสาคัญในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ การ

๒๒๔
กาหนดวิธีการทีจ่ ะนาผูเ้ รียนไปสู่ความมุง่ หมายของหลักสูตร ประกอบด้วย
๓.๑ วิธีการจัดการเรียนรู้ การกาหนดวิธีการจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรจะเน้น
แบบยึดครูเป็นสาคัญหรือยึดผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษา หรือแนวความคิด
ความเชื่อในการจัดการศึกษาที่พงึ ประสงค์ และขึ้นอยู่กบั จุดหมายของหลักสูตรนั้นเป็นสาคัญ สาหรับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในปัจจุบันเน้นแบบยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ หรือเน้น “การสอนคน
มากกว่าการสอนหนังสือ” โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ เช่น กระบวนการเรียนหรือวิธีการเรียน
สาคัญพอ ๆ กับเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงและครูเป็นผู้กากับการแสดงชี้แนะแนวทาง ผูเ้ รียน
ค้นหาความรู้ สรุป และ ตัดสินใจเอง สอนปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี เป็นต้น
๓.๒ วัสดุประกอบหลักสูตร หมายถึง วัสดุ เอกสาร รวมทั้งสื่อการเรียน
การสอนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ครูใช้หลักสูตรได้โดยง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท คือ
๓.๒.๑ วัสดุประกอบหลักสูตรสาหรับครู เช่น แผนการจัดการ
เรียนรู้ คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการประเมินผล คู่มือการแนะแนว คู่มือการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นต้น
๓.๒.๒ วัสดุประกอบหลักสูตรสาหรับนักเรียน เช่น หนังสือเรียน
หนังสือแบบฝึกหัด บัตรงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบคัดลายมือ เป็นต้น
๔. การประเมินผล (evaluation) เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าการนาหลักสูตร
แปลงไปสู่การปฏิบัตินั้น บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด ข้อมูลจา
การประเมินผลนีจ้ ะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๑.๔ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร หมายถึง การกาหนดรูปแบบของการจัดเนือ้ หาสาระ การ
กาหนดขอบเขตหรือจานวนความมากน้อยของสาระ รวมทั้งเวลาเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร
๑.๕ ลักษณะของหลักสูตรที่ดี
หลักสูตรที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
กล่าวคือ หลักสูตรที่ดีจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนนาไปปฏิบัติได้ดี มีประสิทธิภาพทางด้านครู
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดีต่อผูเ้ รียน หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ
๑. หลักสูตรควรมีความคล่องตัว และสามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
๒. หลักสูตรควรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนได้บรรลุตามความมุง่
หมายที่กาหนดไว้

๒๒๕
๓. หลักสูตรควรได้รับการจัดทาหรือพัฒนาจากคณะบุคคลหลายฝ่าย
๔. หลักสูตรจะต้องจัดได้ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ
๕. หลักสูตรควรจะมีกิจกรรมกระบวนการและเนื้อหาสาระของเรือ่ งทีส่ อนบริบูรณ์
เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และพัฒนาการเรียนผูเ้ รียนในทุกๆด้าน
๖. หลักสูตรควรบอกแนวทาง ด้านสือ่ การสอน การใช้สอื่ การวัดและประเมินผลไว้อย่าง
ชัดเจน
๗. หลักสูตรควรจะมีลักษณะทีส่ นองความต้องการและความสนใจ ทัง้ ของนักเรียน
และสังคม
๘. หลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกงามในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๙. หลักสูตรควรชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้เพิ่มพูนความรู้
ทักษะและเจตคติได้ด้วยตนเอง จากสื่อต่างๆทีอ่ ยู่รอบตัว
๑๐. หลักสูตรควรจัดทามาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆอย่างรอบคอบ
๑๑. เป็นหลักสูตรที่ยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เนื้อหาและกิจกรรมต้องเหมาะสมกับ
ธรรมชาติ
๑๒. เนื้อหาและประสบการณ์ต้องสอดคล้องกับสภาพการดารงชีวิตของผูเ้ รียน
ประสบการณ์ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๑.๖ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
กาหนดให้สถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แบ่งการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) เป็นระดับการศึกษาทีม่ ุ่งเน้น
ทักษะ
พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดคานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) เป็นระดับการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้

๒๒๖
ผู้เรียนได้สารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดารงชีวิต มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทัง้ ด้านความรู้
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) เป็นระดับการศึกษาที่
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นา และผู้ให้บริการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ
ส่วนประกอบที่สาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรูเ้ ป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคี วามรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รบั
การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สงั คมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ ีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้
เวลาและการจัดการเรียนรู้
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

๒๒๗
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ 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 และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๒๒๘
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning
standards)
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รียนเป็นสิ่งทีผ่ ู้เรียนพึงรูแ้ ละปฏิบัติได้เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผูเ้ รียนทุกคนดังนั้น หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรูก้ ารศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และใช้สาหรับผูเ้ รียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อทีว่ ่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ เท่าเทียมกันได้
ตัวชี้วัด (Indicators)
สิ่งที่นกั เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ
กาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผูเ้ รียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสูม่ าตรฐานการเรียนรู้ การ
กาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปีแต่บางแห่ง
อาจกาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง
* หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . ๒๕๕๑ กาหนดตัวชี้วัดชั้นปีในระดับการศึกษาภาค
บังคับ ( ป . ๑ - ม . ๓ ) ตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม . ๔ - ม . ๖ )
ตัวชี้วัดชั้นปี (Grade-level Indicators/Grade-level expectations)
สิ่งที่นกั เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในแต่ละระดับชั้น เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการของผูเ้ รียน
ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรูท้ ี่กาหนด ตัวชี้วัดชั้นปีมี
ความชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา
จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่ อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนด
ตัวชี้วัดชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑-ม.๓) เพื่อเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดช่วงชั้น (Interval indicators)
หมายถึง สิง่ ที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบแต่ละช่วงชั้นเป็นตัวชี้วัด
พัฒนาการของผูเ้ รียนไปสูม่ าตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดช่วงชั้นจึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐาน

๒๒๙
การเรียนรู้ แต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ได้กาหนดตัวชี้วัดช่วงชั้นเพื่อใช้สาหรับเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการจัดทาหลักสูตร
กาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘. ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้
กาหนดองค์ความรู้ ทักษะสาคัญและคุณลักษณะที่สาคัญ ทีเ่ ป็นจุดเน้นในการพัฒนาผูเ้ รียน ดังนี้
ภาษาไทย : ความรู้
ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย และภูมิใจในภาษาประจา
ชาติ
ภาษาต่างประเทศ : ความรู้
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม
การใช้ภาษา ต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้และ
การประกอบอาชีพ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี : ความรู้
ทักษะ และเจตคติในการ
ทางาน การจัดการ การ
ดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการใช้
เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ : การนาความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา การดาเนินชีวิต และ
ศึกษาต่อการมีเหตุมผี ล มีเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้
งสรรค์
องค์คาวามรู
้ ทักษะสาคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการ
คิดริเริม่ จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพและการ
เห็นคุณค่าทางศิลปะ

วิทยาศาสตร์ : การนาความรู้
และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปญ
ั หาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล คิดวิเคราะห์
สังคิคมศึ
ศาสนาและวั
ดสร้กาษา
งสรรค์
และจิต ฒนธรรม
: การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ทยาศาสตร์
สังวิคมโลกอย่
างสันติสุข การเป็น
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา :
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผูอ้ ื่น การป้องกันและ
ปฏิบัติต่อสิง่ ต่าง ๆ
ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและ
ทักษะ
ในการดาเนินชีวิต

๒๓๐
๑.๗ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
จึงเริ่มจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่น ที่กาหนดโดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วจึงนาข้อมูลดังกล่าว มาจัดทาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานการเรียนรู้-โครงสร้างเวลา
เรียนของหลักสูตรฯ -กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน-คุณลักษณะอันพึงประสงค์-สมรรถนะสาคัญ-การประเมินผล
ฯลฯ)
หลักสูตรระดับท้องถิ่น(เป้าหมายระดับท้องถิ่น กาหนดโดย สพท.)

หลักสูตรสถานศึกษา
• วิสัยทัศน์
• คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความ
เห็นชอบ

• สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
• โครงสร้างหลักสูตร
• คาอธิบายรายวิชา

นาไปใช้

• เกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และการจบหลักสูตร
การดาเนินงานของสถานศึกษาในการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
มีดังนี้
การเตรียมการ
๑. สถานศึกษาจัดทาโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ครูผู้สอนจัดทาคาอธิบายรายวิชา
๓. ครูผสู้ อนจัดทาโครงสร้างรายวิชา
๔. ครูผู้สอนจัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือวัดผล

๒๓๑
การเรียนรู้ของผูเ้ รียน
๕. สถานศึกษาจัดทาระเบียบการวัดและประเมินผล
การดาเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยครูผู้สอน
๑. ครูสอนตามหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
๒. ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหน่วยฯที่กาหนด(สาระสาคัญ-ตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น
สมรรถนะสาคัญ-คุณลักษณะของหน่วย-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรฯ)
๓. สถานศึกษา ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตที่ผเู้ รียนเรียนให้ตรงกับเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ
๔. สถานศึกษาออกหลักฐานการศึกษาให้กบั ผู้เรียนเมือ่ ผูเ้ รียนจบการศึกษา
ส่วนประกอบที่สาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้ง แต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
รัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
หลัก สูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มีวินัย และสานึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ ดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลัก การอบรมเลี้ ยงดูและให้ก ารศึก ษาที่ เ น้นเด็ก เป็นส าคัญ โดยคานึง ถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

๒๓๒
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทาในสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมี
การพักผ่อนเพียงพอ
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาเด็ ก ระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี จัดขึ้นสาหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้
ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ ก เพื่อใช้เ ป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล
จุดหมาย
การพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี
๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข
๓. มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 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

๒๓๓
การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กอายุตากว่
่ า ๓ ปี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี แบ่งการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนา
เด็กออกเป็น ๒ ช่วงอายุ ประกอบด้วย ช่วงอายุแรกเกิด-๒ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถี
ชีวิตประจ าวันโดยพ่ อแม่ และผู้เ ลี้ยงดู และช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติก ารอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู แต่ละช่วงอายุมีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี
แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจาวันโดยพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดู เน้นการอบรม
เลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจาวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ร่างกายตามความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการตอบสนองความต้องการของเด็กอย่ าง
เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กั บ
บุคคลใกล้ชิด และด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิง่ ต่างๆ รอบตัว เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมการคิด และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัย
การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจาวันสาหรับเด็กอายุแรกเกิด -๒ ปี มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิ จกรรม
ในแต่ละวัน ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดย
ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ตามวิถีชีวิตประจาวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจาวัน ดังนี้
๑. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร การนอน การทาความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยทีด่ ีในการดูแล
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทที่สุภาพ นุ่มนวล แบบไทย
๒. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้ว
มื อ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกกาลัง กายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้
เคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว่า คลาน ยืน เดิน
เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก เล่นม้า
โยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานทรงตัวของเด็กเล็กโดยใช้เท้าช่วยไถ เป็นต้น
๓. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ -ตา เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มือ นิ้วมือ ให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการทางานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา รวมทั้งฝึกให้เด็ก
รู้จักคาดคะเน หรือกะระยะทางของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น
มองตามเครื่องแขวนหรือโมบายที่มีเสียงและสี (สาหรับขวบปีแรกควรเป็นโมบายสีขาวดา) ร้อยลูกปัด
ขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน้า เล่นปั้นแป้ง ใช้สีเทียน
แท่งใหญ่วาดเขียนขีดเขี่ย เป็นต้น

๒๓๔
๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก ด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เ ด็กเกิ ดความรู้สึก อบอุ่นและมี
ความสุข เช่น สบตา อุ้ม โอบกอด สัมผัส การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์
ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เด็กแสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว
เป็นต้น
๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยง
ดู และบุคคลใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้าจี้ เล่นโยกเยก เล่น
ประกอบคาร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเดินเล่นนอกบ้าน พบปะเด็กอื่น
หรือผู้ใหญ่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น พาไปบ้านญาติ พาไปร่วมกิจกรรมที่ศาสนสถาน เป็นต้น
๖. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ
มองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันในด้าน
ขนาด รูปร่าง สี น้าหนัก และผิวสัมผั ส เช่น การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา การเล่นของเล่นที่มี
พื้นผิวแตกต่างกัน เป็นต้น
๗. การส่งเสริม การสารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นการฝึก ให้เด็กเรียนรู้ สิ่ง รอบตัวผ่าน
เหตุการณ์ และสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่างๆ รู้จักสารวจ และทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น มองตาม
สิ่งของ หันหาที่มาของเสียง ค้นหาสิ่งของที่ปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมการทดลองง่ายๆ เป็นต้น
๘. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน
เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิด
และชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื่อความหมายด้วยคาพูดและท่าทาง ชี้ชวนและสอน
ให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริง อ่านหนังสือนิทานภาพหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง เป็นต้น
๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ เล่น
ของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื่องตามจินตนาการ เล่นสมมติ เป็นต้น
ช่วงอายุ ๒-๓ ปี
แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ สาหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี
เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก ทั้ ง นี้ เด็ก ในช่วงวัยนี้ จ ะมี พัฒ นาการเพิ่มขึ้นมากกว่าใน
ช่วงแรก เด็กมีการพึ่งพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจาเป็นต้องคานึงถึงสาระการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วย ประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

๒๓๕
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ์ เพื่ อ ส่ง เสริมพัฒนาการทุ กด้าน ทั้ ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และ
สติปัญญา ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้รู ปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรี ยนรู้ประกอบไปด้วย ๒
ส่วน คือ ประสบการณ์สาคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
๑. ประสบการณ์สาคัญ ประสบการณ์สาคัญเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลง
มือทาด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ
ในระยะแรกเริ่ม ชี วิต และช่วงระยะปฐมวัยมี ความส าคัญ เป็ นพิเ ศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดความสามารถ แรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์สาคัญจะเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เ ด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและ
ในสังคมภายนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรูแ้ ละสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น
ประสบการณ์ส าคัญ ที่ ช่วยส่ง เสริม พัฒ นาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และ
สติปัญญาของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจาเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรั กความผูกพันกั บ คน
ใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่างๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การ
ฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์สาคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และการเล่น ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก สารวจ ทดลอง และลงมือกระทาจริง การปฏิสัมพันธ์
กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จาเป็นต้องมีการจัด
ประสบการณ์สาคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาทในการทากิ จวัตรประจาวันหรือทากิ จกรรมต่างๆ การนอนหลับ พัก ผ่อน การดูแล
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง
ประสบการณ์สาคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายตามจังหวะดนตรี การเล่นออกกาลังกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การวาด การเขียนขีดเขี่ย

๒๓๖
การปั้น การฉีก การตัดปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น
๑.๒ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พั ฒนา
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน พ่อ
แม่ ห รือ ผู้เลี้ยงดูเ ป็นบุคคลที่ มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้เด็ก รู้สึกเป็นที่ รัก อบอุ่น มั่ นคง เกิด
ความรู้สึก ปลอดภัยไว้วางใจ ซึ่ง จะส่ง ผลให้เ ด็ก เกิ ดความรู้สึก ที่ ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่ จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ประสบการณ์ ส าคั ญ ที่ ค วรส่ ง เสริ ม ประกอบด้ ว ย การรั บ รู้ อ ารมณ์ ห รื อ
ความรู้สึกของตนเอง การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ
การเล่นบทบาทสมมติ การชื่นชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การ
ร้องเพลง การท่องคาคล้องจอง การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น
๑.๓ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิง่ แวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจาวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่น และทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัย
เดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศอย่างสม่าเสมอ
ประสบการณ์ส าคัญ ที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาวันตามวั ย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกั บผู้อื่น การแบ่งปันหรือการให้ การ
อดทนรอคอยตามวัย การใช้ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณะ
การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน เป็นต้น
๑.๔ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจาวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหว
ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด
รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจาชื่อเรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว
ประสบการณ์สาคั ญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การตอบคาถามจากการคิด
การเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม การเรียงลาดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อ
ใส่ใจ การสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟัง
นิทานหรือเรื่องราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ เล่าเรื่องรา การสารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ
การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น

๒๓๗
๒. สาระที่ควรเรียนรู้ สาระที่จะให้เด็กอายุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง
เป็นลาดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เด็กควร
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การ
เรียกชื่อส่วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การ
ล้างมือ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการ
นอนหลังพักผ่อน
๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล
ภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้
เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี่น้องในบ้าน การไป
เที่ ยวตลาดและสถานที่ต่างๆ ในชุม ชน การเล่นที่ สนามเด็ก เล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี
๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็ก ควรเรียนรู้เ กี่ ยวกั บ การส ารวจสิ่ง ต่างๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้า เล่นทราย การเลี้ยง
สัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย
๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว การ
เชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด
ผิวสัมผัส
การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์
การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ควรคานึงถึงสิ่งสาคัญ
ต่อไปนี้
๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ
๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ
๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล
๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน
๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย
๖. ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก
๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก
๘. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

๒๓๘
๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ชุมชน
แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี มีแนวทาง
ดังนี้
๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล
๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั่นคงทางอารมณ์
ให้กับเด็กในวิถีชีวิตประจาวัน
๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระทาและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า
และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่น
๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย
๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด
หลากหลาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน รวมถึงมีพื้นที่ในการ
เล่นน้า เล่นทราย
๖. จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื่อที่
เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
๘. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนมี
ส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการเด็ก
การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพั ฒนาการเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี ควรประเมิ นให้ครอบคลุมครบทุ กช่วงอายุ
เพราะช่ ว งวั ย นี้ มี ก ารเปลี่ย นแปลงรวดเร็ว อี ก ทั้ ง มี ค วามเสี่ย งต่ อสภาพความผิ ดปกติ ต่ างๆ จึง
จาเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู
ควรสังเกตพัฒนาการเด็ก โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หากพบความผิดปกติ ต้องรีบพา
ไปพบแพทย์หรือผู้ที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื่อหาทางแก้ไขหรือบาบัด ฟื้นฟู
โดยเร็วที่สุด หลักในการประเมินพัฒนาการมีดังนี้
๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
๒. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
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๓. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่างๆ และกิจวัตรประจาวัน การบันทึ กพฤติกรรม การ
สนทนา การสัมภาษณ์เด็กและผู้ใกล้ชิด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก
๔. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) และใช้คู่มือการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของ
หน่วยงานอื่น
๕. นาผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
พ่ อ แม่ ผู้เ ลี้ยงดูหรือผู้ที่เ กี่ยวข้องกั บการอบรมเลี้ยงดูและสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยจะนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ควรดาเนินการดังนี้
๑. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู
พ่ อ แม่ ห รือ ผู้เ ลี้ยงดู มี ค วามเชื่ อ และวิ ธี ก ารในการอบรมเลี้ย งดู เ ด็ ก แตกต่ างกั นไปตาม
แนวความคิดและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็ก
อายุต่ากว่า ๓ ปี ฉบับ นี้จ ะเป็นแนวทางให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซึ่งมีข้อแนะนา ดังนี้
๑.๑ ศึกษาปรัชญาการศึกษา หลักการ จุดหมาย เพื่อทาความเข้าใจกับแนวทางการ
พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ
๑.๒ ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัย ในกรณีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี ให้ใช้แนว
ปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจาวันเป็นกรอบการพัฒนาเด็ก และหากมีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุ ๒-๓ ปี ให้ใช้แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
๑.๓ ติ ด ตามประเมิ นพั ฒ นาการทุ ก ด้ า นของเด็ก โดยการสัง เกตและบันทึ ก การ
เจริญเติบโตและพั ฒนาการตามช่วงอายุที่กาหนด รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้าหรือ
ความผิดปกติที่อ าจเกิดขึ้นกั บเด็ก หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ควรปรึก ษาแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือเด็กต่อไป
๑.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุ คคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเร็วช้า
ต่างกัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลีกเลีย่ งการเปรียบเทียบเด็ก หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพาะคน แต่ควรจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่องหรือด้านที่เด็กขาดโอกาสในการพัฒนา
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๒. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เด็ก อายุต่ากว่า ๓ ปี ควรได้รับ การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัว แต่
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ต้องออกไปทางานนอกบ้าน ประกอบกับ
ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่จึงนาเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย ดัง นั้น สถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งควรดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย โดยวางแผนหรือก าหนดแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตรงตามปรัชญาและหลักการของหลักสูต รการศึกษา
ปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่
ครอบครัว บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้เลี้ยงดูหรือผู้สอน คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน
เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒.๑ การจัดทาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หลัก สูตรสถานพั ฒนาเด็ก ปฐมวัยควรออกแบบและจัดท าบนพื้นฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีดังนี้
๒.๑.๑ ศึก ษาท าความเข้าใจหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย และคู่มื อหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น วิธีการอบรมเลี้ยง
ดู ความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่น และความพร้อมของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๒.๑.๒ จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย โดยการก าหนดปรั ช ญา
การศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกาหนดสาระการเรียนรู้ในแต่
ละช่วงอายุอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ผ่านประสบการณ์สาคัญที่เด็กใช้ในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสาระที่ควรรู้ซึ่งอาจต่างกันตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ของเด็ก การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมิน
พัฒนาการ โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจกาหนดหัวข้ออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง
๒.๑.๓ การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมิ นก่อนนาหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลัก สูตร หลังจากที่ ได้จัดทาแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลัก สูตร ผู้มี ส่วนร่วมในการทา
หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการดาเนินการใช้หลักสูตรเป็น
การประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด
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และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลั งจากที่ใช้
หลัก สูตรครบแต่ละช่วงอายุเ พื่อ สรุป ผลว่าหลัก สูตรที่ จัดทาควรมีก ารปรับ ปรุง หรือพัฒ นาให้ดีขึ้น
อย่างไร
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี) สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็ กด้อย
โอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละประเภท โดยเฉพาะเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ พ่อแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู โดยเร็วที่สุด โดย
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถนาเด็กไปรับบริการในการส่งเสริมพัฒนาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
โรงพยาบาล ศูนย์บริการทางสาธารณสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนเรียน
รวม
การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการเชื่อมต่อการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้เลีย้ งดู
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือเป็นการเชื่อมต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด -๓ ปี กับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กมีส่วนสาคัญเนื่องจากการพัฒนาต้องมี
ความต่อเนื่อง เด็กจาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพราะพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ยังไม่เอื้อต่อการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวของเด็กในรอยเชื่อมต่อการพัฒนา จาเป็นต้องได้ รับการ
สนับสนุน การช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ผู้สอน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑.๑ ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก โดยให้รายละเอียดตามผลการ
บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอื่น
๑.๒ เป็นแบบอย่างที่ ดีของเด็ก ในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น มั่ นคง มี ก าร
สื่อสารทางบวก ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และการ
ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิต
๑.๓ ต้องพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐาน
การเลี้ยงดูเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
๑.๔ ตระหนักถึงความสาคัญที่จะร่วมมื อกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริ ม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

๒๔๒
๑.๕ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคาแนะนาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็ก
ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร ความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการทา
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็ก
ไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๗ สร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะให้เด็กรับการ
อบรมเลี้ยงดู ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสามารถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุขได้ ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้เด็กฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน เช่น การบอกชื่อตนเอง
การบอกความต้องการของตนเอง การแต่งกาย การรับประทานอาหาร
๒) ส่งเสริมให้เด็กเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ทาอะไรด้วยตนเอง แม้จะ
สกปรกเลอะเทอะบ้าง ไม่ถูกใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อต่อ
เถียง ทาโทษรุนแรง แต่ใช้วิธีอบรมสั่งสอนด้วยความเข้าใจ สนใจ ชมเชย เมื่อเด็ กทาสิ่งที่ควร และ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ
๓) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง เรียบเรียงความคิด ฝึกการใช้ภาษาด้วยการถามให้เด็ก แสดง
ความคิดเห็น พูดถึงเรื่องราวหรือแสดงท่าทางตามที่เด็กเข้าใจ หลังจากที่เด็กได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ
หรือจากที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเล่านิทานให้ฟัง
๔) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความ
รักและเข้าใจ ซึ่งจะทาให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคย ทาให้เกิดความรักความผูกพันและ
รู้สึกได้รับความรัก
๕) ส่งเสริมให้เด็กรู้สกึ สนุก มีความสุขกับการกระทาสิ่งที่สร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ เล่น และฝึกทาสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย
๖) ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่มคี วามเป็นมิตร และเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ง่ายด้วยการยิ้มแย้ม
สัมผัสเด็กอย่างอ่อนโยน คอยสังเกตการณ์แสดงออกของเด็ก สนใจที่จะตอบคาถามและเล่าเรื่องต่างๆ
ที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วและมีกาลังใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๗) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั่นคงไม่สับสน ด้วยการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา
เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการใช้เหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ฝึกให้เป็ นคน รู้จักคิด มีน้าใจและ
คุณธรรม หลีกเลี่ยงการทาโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับเด็ก ให้
ความสนใจต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ

๒๔๓
๘) ส่ง เสริม ให้เ ป็นเด็ก ใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก อย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะด้วยการให้ ความสนใจในสิ่งที่เด็กกาลังทา ตอบคาถามของเด็ก ฝึกให้เด็กสังเกต สิ่งต่างๆ
รอบตัว ให้โอกาสที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูกใน
โอกาสที่ไม่เสียหายและเป็นอันตราย
๙) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะทาสิ่งที่ดีๆ ด้วยการให้ความสนใจ ชมเชยหรือให้รางวัล
ตามสมควรทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบของ พูดเพราะ
รับฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๑๐) ส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ด้วยการพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายและชัดเจน
ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร อาจใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
๑๑) เตรียมเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กอายุ ๓ ปี ก็พร้อมที่จะเข้าสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยหรือไปรับบริการจากสถานที่ที่รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดูสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะไปเรียนรู้โลกกว้าง ได้ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฟัง พาไปรู้จักกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ ไปอยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะเข้าเรียน ไปเล่นเครื่องเล่น โดย
ไม่ขู่เด็กว่าถ้าทาตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้
เลี้ยงด้วยการพูดคุยกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรทาความคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อนพาเด็กไปดูการจัด
กิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวั ยทุกคน มีความสาคัญในการช่วยเหลือการปรับตัว
ของเด็กในระยะเชื่อมต่อนี้ โดยมีบทบาท ดังนี้
๒.๑ รวบรวมข้ อ มู ล พื้น ฐานของเด็ก ซึ่ ง เป็น ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ การเจริญ เติบ โตทาง
ร่างกาย ข้อมูลด้านพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสุขภาพและประวัติก ารเจ็บป่ วย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนตัวของเด็ก และครอบครัว
๒.๒ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องตระหนักในเรื่องการกลัวการพลัด
พรากว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ต้องสร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มี
ความเมตตาต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความไว้วางใจผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ
๒.๓ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน
เช่น สัมผัส โอบกอด สบตา ใช้คาพูดที่ไพเราะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เช่ น ใช้ภาษาที่
สร้างสรรค์ มีกิริยามารยาทสุภาพ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

๒๔๔
๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กคน
ใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้ทากิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื่อเพื่อการ
เล่นสิ่งใหม่ๆ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในที่ปลอดภัยตามลาพังบ้าง แต่สามารถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรก
อาจยินยอมให้เด็กนาสิ่งของที่เด็กรักจากบ้านมาได้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ต่อไป จึงกาหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. มี ทั ก ษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มี วินัย และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกาหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวน 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 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

๒๔๕
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็น สมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์
สภาพที่ พึ ง ประสงค์เ ป็นพฤติก รรมหรือความสามารถตามวัยที่ คาดหวัง ให้เ ด็ก เกิ ด บน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือ ความสามารถตามธรรมชาติในแต่ล ะระดับ อายุ เพื่อนาไปใช้ในการ
กาหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกาหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเวลาเรียนสาหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กั บเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กาหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
สาคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
๑. ประสบการณ์สาคัญ ประสบการณ์สาคัญเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนนาไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
๑.๑ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ

๒๔๖
ระบบประสาท ในการทากิจวัตรประจาวันหรือทากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย
๑.๒ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเองทีเ่ หมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
เรียนรู้ท างสัง คม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิ จวัตรประจาวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ
๑.๔ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับ รู้และเรียนรู้สิ่ง ต่ างๆ รอบตัวผ่านการมี ปฏิสัม พันธ์กั บสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
๒. สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็ก เกิ ดแนวคิดหลังจากนาสาระที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เ ด็ก เพื่อให้บ รรลุจุดหมายที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจาเนื้อหา ผู้สอนสามารถกาหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สาคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยคานึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
การระมัดระวัง ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้ ง การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกากับตนเอง การเล่นและทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามลาพังหรือกั บ
ผู้อื่น การตระหนัก รู้เ กี่ ยวกั บ ตนเอง ความภาคภูมิ ใจในตนเอง การสะท้ อนการรับ รู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม

๒๔๗
๒.๒ เรื่องราวเกี่ย วกับบุ คคลและสถานที่แ วดล้ อมเด็ก เด็ก ควรเรีย นรู้เ กี่ ยวกั บ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัม พันธ์ใน
ชีวิตประจาวัน สถานที่สาคัญ วันสาคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุม ชน
สัญ ลักษณ์สาคัญ ของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ
๒.๓ ธรรมชาติรอบตั ว เด็ก ควรเรียนรู้เ กี่ ยวกั บ ชื่อ ลัก ษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจาวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ
๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจาวัน ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกั บการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จัก ชื่อ ลัก ษณะ สี ผิวสัมผัส
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้าหนัก จานวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม
การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการ
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทาจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญ ญา ไม่
จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้
๑. หลักการจัดประสบการณ์
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็ก เป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
๑.๓ จั ด ให้ เ ด็ ก ได้รั บ การพั ฒ นา โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนาผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

๒๔๘
๒. แนวทางการจัดประสบการณ์
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทางานของสมอง ที่
เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ
การเรียนรู้
๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทาและนาเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทากิจกรรมแบบร่ วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน
๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
๒.๙ จัดทาสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล นามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบการณ์โ ดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุม ชนมี ส่วนร่วมทั้ ง การวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิ นพัฒนาการ
๓. การจัดกิจกรรมประจาวัน
กิจกรรมสาหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถนามาจัดเป็นกิจกรรมประจาวันได้
หลายรูป แบบ เป็นการช่วยให้ผู้ส อนหรือผู้จัด ประสบการณ์ท ราบว่าแต่ละวันจะท ากิ จกรรมอะไร
เมื่ อใด และอย่างไร ทั้ ง นี้ การจัดกิ จ กรรมประจ าวันสามารถจัดได้ห ลายรูป แบบ ขึ้นอยู่กั บ ความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุม ชน ที่ ส าคัญ ผู้สอนต้องคานึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพั ฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจาวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของ
กิจกรรมประจาวัน ดังนี้

๒๔๙
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจาวัน
๑. กาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
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. กิ จ กรรมที่ ต้ องใช้ ค วามคิ ด ทั้ ง ในกลุ่ม เล็ก และกลุ่ม ใหญ่ ไม่ ค วรใช้ เ วลา
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 และกิจกรรมที่ใช้กาลังและไม่ใช้กาลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกาลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกาลังมากนัก
เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้องคานึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี
๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 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 มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

๒๕๐
ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๔ การพั ฒ นาสั ง คมนิ สั ย เป็ น การพั ฒ นาให้ เ ด็ ก มี ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตร
ประจาวัน มีนิสัยรักการทางาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวัง
อันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เ ด็ก ได้ป ฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างสม่าเสมอ รับประทานอาหาร
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทาความสะอาดร่า งกาย เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทางานเสร็จ
๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เ ด็ก มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจั ดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และทากิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล
๓.๒.๖ การพั ฒนาภาษา เป็ น การพั ฒ นาให้เ ด็ ก ใช้ ภ าษาสื่อ สารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคาถามในสิ่งที่
สงสัยใคร่รู้ จัดกิ จ กรรมทางภาษาให้มี ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่ ง
ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นสาคัญ
๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็น การส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมร์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง
การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนามาจัดทาสารนิทัศน์หรือจัดทา
ข้อมู ล หลัก ฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็ กเป็นรายบุคคลที่
สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด
ทั้งนี้ ให้นาข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิ จกรรม และ

๒๕๑
ส่ง เสริม ให้เ ด็ก แต่ล ะคนได้รับ การพัฒ นาตามจุ ดหมายของหลัก สูตรอย่างต่ อเนื่อง การประเมิ น
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทาข้อมูลและนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก
สาหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การ
บันทึกพฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมี
ระบบ
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกาหนด สถานศึกษาต้อง
คานึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาจะต้ อ งสนองต่ อ การเปลี่ย นแปลงทางสั ง คมเศรษฐกิ จ และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้า งหลักสูตรสถานศึกษา
ควรดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ศึกษาทาความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว
สภาพปัจจุบัน สภาพต่างๆ ที่ เ ป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่ น ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น

๒๕๒
๒.๒ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพื่อกาหนดประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรรู้ใน
แต่ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจกาหนดโครงสร้าง
หลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนนา
หลัก สูตรไปใช้เ ป็นการประเมิ นเพื่ อตรวจสอบคุณภาพของหลัก สูตร องค์ป ระกอบของหลัก สูตร
หลัง จากที่ ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้ห ลักสูตร ผู้มี ส่วนร่วมในการทาหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการดาเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตร
ครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดทาควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ปี) สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการ
ประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท
เพื่อพั ฒ นาให้เ ด็ก มี คุณภาพตามมาตรฐานคุณลัก ษณะที่พึง ประสงค์ที่ หลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย
กาหนด โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. การกาหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กาหนดมาตรฐาน
คุณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิ ศทางเพื่อให้ทุ กฝ่ายที่
เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถ
เลือกหรือปรับ ใช้ ตัวบ่ ง ชี้ และสภาพที่ พึงประสงค์ในการพัฒ นาเด็ก เพื่อนาไปจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคานึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มี
ความพิการแต่ละด้าน อาจต้ องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก
ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว
๓. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงให้การ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไป

๒๕๓
ตามเป้าหมาย ควรมีการส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนา
ต่อไป
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
การสร้างรอยเชื่อ มต่อ ระหว่างการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวัยกั บ ระดับประถมศึก ษาปีที่ ๑ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลสาเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บ ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสาคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นาในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึก ษาปีที่
๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทาความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่
จะเอื้อต่อการเชื่อมต่อการศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้งสอง
ระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้
๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอน
และบุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาทาความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ
ร่วมกัน
๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ
๑.๕ จัดกิ จ กรรมให้ความรู้ กิ จ กรรมสัม พันธ์ในรูป แบบต่างๆ และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ
และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี
ในกรณี ที่ โ รงเรี ย นไม่ มี ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ในสถานศึ ก ษาของตนเอง ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้
๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย
ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรดาเนินการ ดังนี้

๒๕๔
๒.๑ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว เด็ ก เป็ น ราย บุ ค คลเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ผู้ ส อนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะทาให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป
๒.๒ พู ดคุยกั บ เด็ก ถึง ประสบการณ์ที่ ดีๆ เกี่ ยวกั บ การจัดการเรียนรู้ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทาความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการสารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่สง่ เสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา
ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจต
คติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควร
ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดกิ จ กรรมให้เด็ก พ่ อแม่ และผู้ปกครอง มี โ อกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้สอนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน
๓.๒ จั ด สภาพห้ อ งเรีย นให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ห้อ งเรี ย นระดั บ ปฐมวั ย โดยจั ด ให้ มี มุ ม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนั งสือ มุมของเล่น
มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี บั เด็ก พ่อแม่
ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึ กษาปีที่ ๑ ควรดาเนินการ
ดังนี้
๔.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ
๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก

๒๕๕
๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด
๔.๔ จัดเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กาลังใจ
๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้
บุตรหลานปรับตัวได้ดีขึ้น
การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
การจัดการศึก ษาปฐมวัย มี ห ลัก การส าคัญ ในการให้ สัง คม ชุม ชน มี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอานาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ซึ่ง เป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดัง นั้น เพื่อให้ผ ลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
จาเป็นต้องมีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทีม่ ี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง
การก ากั บ ติดตาม ประเมิ นและรายงานผลการจัดการศึก ษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดาเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่า ย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนาข้อมูล
จากรายงานผลมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อไป
๒. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
ในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ มีแนวการดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทาโครงสร้างรายวิชา
๒. กาหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้
๓. กาหนดหลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนด(ออกแบบการประเมินผล
การเรียนรู้ และกาหนดผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)

๒๕๖
๔. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่กาหนด (โดยตรวจสอบ
ผลการจัดการเรียนรู้จาก “หลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้”)
๒.๑ การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
เมื่อได้รายวิชาลงโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว(ระดับประถม เป็น
รายวิชาละ ๑ ปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นรายวิชาละ ๑ ภาคเรียน)
ครูผสู้ อนจัดทาโครงสร้างรายวิชาโดยดาเนินการ ดังนี้
๑. กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้สอนพิจารณาคา/ข้อความสาคัญ (Key
words) หรือเนือ้ หา ในตัวชี้วัดของทั้งรายวิชามาจัดกลุ่ม โดยนาตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
หรือเป็นเรื่องเดียวกัน มีจุดเน้นเดียวกันเพียง ๑ จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน มารวมกันจัดเป็น ๑
หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งใน ๑ รายวิชาจะมีหลายหน่วยฯ และแต่ละหน่วยฯ จะมีตัวชี้วัดซ้าหรือไม่ซ้ากันก็
ได้(ถ้าจัดซ้า ต้องสอนซ้า-เนื้อหาอาจจะลึกกว่าเดิม และต้องประเมินผลการเรียนรู้ด้วย) อยู่ในดุลพินิจ
ของผูส้ อน แต่เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้รวมทัง้ หมด ต้อง ไม่เกินจานวนชั่วโมงที่กาหนดในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา แล้วตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจสาหรับผู้เรียนและสื่อความหมายของเนื้อหาในหน่วย
ฯ ด้วย
๒. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่นามาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดับชั้นและตัวชี้วัดที่นามาจัดทาหน่วยฯ ทั้งหมด
๓. กาหนดสาระสาคัญ สาหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยเขียนเป็นข้อความที่เป็น
หลักการกลาง ๆ ของหน่วย เพื่อชี้ให้เห็นว่า หน่วยนี้ ต้องการเน้นให้ผู้เรียนได้รบั หลักการอะไรของ
วิชา ที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิต หรือเรียนต่อสูงขึ้นได้ และหลักการนี้ อาจจะเหมือนกัน
หลายระดับชั้นได้ เนื่องจากผู้เรียนเรียนเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น จะได้รบั รายละเอียดที่
ซับซ้อน และลึกซึ้งมากขึ้น เช่น “การบวกคือการเพิ่มจานวน การลบ คือการลดจานวน” “แสง
คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้า เป็นปัจจัยทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช” “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจากัด ต้องใช้อย่างคุ้มค่า ใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง และไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม” “งานเขียนที่ดีต้องเขียนให้มีการดาเนินเรื่องที่
ชวนให้ติดตาม และใช้สานวนที่เหมาะสม” “การให้ข้อมูลหรือขอร้อง ต้องพูดด้วยรูปแบบประโยคที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ และพูดอย่างมีมารยาทตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา” “การได้รับ
สารอาหารในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับวัย ทาให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทางานเป็นปกติ ส่งผลให้
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างปกติสมวัย” เป็นต้น
- กาหนดระยะเวลา (จานวนชั่วโมง) สาหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทุกหน่วย แล้ว มี
จานวนชั่วโมงเท่ากับจานวนชั่วโมงของรายวิชา

๒๕๗
- กาหนดคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามความสาคัญของแต่ละหน่วย
การจัดทาโครงสร้างรายวิชา อาจจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึก ดังต่อไปนี้
การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู.้ .........................................
ชั้น.................................. เวลา..............ชั่วโมง จานวน............หน่วยกิต ภาคเรียนที่.....................
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มฐ. และ
สาระสาคัญ
เวลา คะแนน
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)

รวมตลอดปี/ภาค
๒.๒ การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้องิ มาตรฐาน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มมี าตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของหน่วยฯ ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสาคัญทีส่ ุดของการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา เป็นการนามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สพฐ.แนะนา คือ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค Backward Design ซึ่งมี ๓ ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่
๑. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
๒. กาหนดหลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กาหนด
๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ขั้นที่ ๑ กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากทีเ่ ป็นหน่วยการเรียนรู้องิ มาตรฐาน เป้าหมาย
การเรียนรู้ของหน่วยฯ ได้แก่
ชื่อหน่วย.......................................................................................................................
เป้าหมายการเรียนรู้………………………………………………………………………………………….
สาระสาคัญ ........................(นามาจากโครงสร้างรายวิชา)...........................................

๒๕๘
ตัวชี้วัด...........(นามาจากโครงสร้างรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด)
สมรรถนะสาคัญ.............................................................................................................
คุณลักษณะ...(นามาจากตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา หรืออาจจะ
เลือกคุณลักษณะทีส่ าคัญและเด่น กาหนดเป็นคุณลักษณะของหน่วยฯ)..................
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ให้พิจารณาภาพรวมของหน่วยฯ ว่า ควรจะเน้นคุณลักษณะ
อะไรบ้างจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะตามที่หลักสูตรฯ กาหนด ตามความเหมาะสม)
ขั้นที่ ๑ กาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการนาเป้าหมายทุกเป้าหมาย
(สาระสาคัญ ตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และคุณลักษณะ) มากาหนดหลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
อาจจะใช้ตาราง ดังนี้
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรุ้
สาระสาคัญ
(ภาระงาน/ชิ้นงาน)
...................................................................
.........................................................................
ตัวชี้วัด
(ภาระงาน/ชิ้นงาน)
ว๑.๑ป.๑/
..........................................................................
๑..........................................................
สมรรถนะสาคัญ
(ภาระงาน/ชิ้นงาน)
........................................................................ ........................................................................
คุณลักษณะ
(ภาระงาน/ชิ้นงาน)
........................................................................ .........................................................................
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ภาระงาน/ชิ้นงาน)
........................................................................ .........................................................................
การกาหนดหลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน โดยการออกแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซึง่ โดยทั่วไปได้กาหนดเป็น ๖ เทคนิคของการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
๑. Selected Response หมายถึง ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด
๒. Constructed Response หมายถึง ข้อสอบเติมคา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind
map
๓. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน

๒๕๙
๔. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา
เช่น โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role
play)… ประกอบอาหาร.. สืบค้นข้อมูล......(โดยใช้ internet ในโรงเรียน)
๕. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิต
จริงนอกสถานศึกษา เช่น “สารวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนาเสนอผลการสารวจ” “สารวจสินค้า
OTOP สรุป และนาเสนอผลการสารวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แล้วเขียนรายงานส่ง หรือนามาเล่า
ให้เพื่อนผู้เรียนฟังในชั่วโมง”
๖. On-going Tools หมายถึง เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการประเมิน
ผู้เรียนตลอดเวลา ทุกวัน เช่น ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผู้เรียน
ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่น จนหลับนอนทุกวัน
ใน ๑ เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลักฐาน(ชิ้นงาน/ภาระงาน)มากกว่า ๑ อย่างก็ได้ เพื่อ
เป็นการยืนยัน และสร้างความมั่นใจให้กับครูผสู้ อนว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ จริง และ
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ ๑ อย่าง อาจจะตอบได้หลายเป้าหมายก็เป็นได้ จึงเขียนซ้ากันหลาย
เป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน
การกาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ ต้องกาหนดให้ครอบคลุมแต่ละเป้าหมาย โดย
อาจจะกาหนดหลักฐานฯ ที่เป้าหมายตัวชี้วัดก่อน เพราะเป็นหลักฐานที่กาหนดได้ง่าย และชัดเจน
จากนั้นจึงกาหนดหลักฐานทีเ่ ป็นภาระงาน/ชิ้นงานทีเ่ ป็นภาพรวมของหน่วย สาหรับเป้าหมาย
สาระสาคัญ แล้วให้พจิ ารณาว่ามีภาระงาน/ชิ้นงานใด จากภาระงาน/ชิ้นงานของเป้าหมายตัวชี้วัดและ
เป้าหมายสาระสาคัญ ที่จะสามารถเป็นหลักฐานผลการเรียนรู้สาหรับเป้าหมายสมรรถนะสาคัญ
เป้าหมายคุณลักษณะ และเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ไม่ควรคิดภาระงาน/ชิ้นงานใหม่ให้
ผู้เรียนทา เพราะจะทาให้ผู้เรียนต้องทางานมากเกินไปสาหรับหน่วยนี้ ยกเว้นหาไม่ได้จริง ๆ)
ขั้นที่ ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แนวดาเนินการ ดังนี้
๑. ผู้สอนต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เช่น ข้อมูลส่วนตัว คุณลักษณะของ
ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. จัดลาดับหลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้ โดยนาหลักฐานทีเ่ ป็นผลการเรียนรู้ทงั้ หมดที่ระบุ
ในขั้นที่ ๒ (หลักฐานทีซ่ ้ากัน ให้นามาจัดลาดับครั้งเดียว) ตามลาดับที่ครูผู้สอนจะทาการสอนผู้เรียน
ให้เป็นลาดับก่อนหลังให้เหมาะสม
๓. กาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนออกแบบวิธีการสอนแบบต่างๆหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนและธรรมชาติของแต่ละรายวิชา พร้อมจัดทาสือ่ การเรียนการสอน
ประกอบเนื้อหาและกิจกรรม โดยนาหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรูเ้ ป็นหลักในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนทาภารกิจ หรือผลิตชิ้นงานให้ได้ตามทีก่ าหนดในขั้นที่ ๒ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง

๒๖๐
โดยครูเป็นคนกาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจ แล้วทางานได้
บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯทีก่ าหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทึก ดังนี้
หลักฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์ ชั่วโมง
๑................................. กิจกรรมที่ ๑ (เขียนกิจกรรมหลัก)
๒................................ ๑............................................................
๒............................................................
๓................................ กิจกรรมที่ ๒
๑..............................................................
๒..............................................................
๔. การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียน
ให้แน่นอนก่อน เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้นาในการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้การสอนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยงั มีหลักการอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา เช่น
๑. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรียนและจุดมุง่ หมายที่จะสอน
๒. เลือกสื่อที่มีเนือ้ หาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและเป็นสือ่ ทีจ่ ะให้ผลต่อการเรียน
การสอนมากทีส่ ุดช่วยให้ผเู้ รียน เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นลาดับขั้นตอน
๓. เป็นสือ่ ที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ รียน
๔. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป
๕. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตสื่อที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง
๖. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองต้องคุ้มกับเวลาและการลงทุน
๕. การวัดและการประเมินผล สิง่ ที่สาคัญสิง่ แรกที่จะมีการประเมินคือจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ซึ่งจาเป็นจะต้องแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยที่สาคัญสาคัญที่ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือ
การบรรลุจุดประสงค์ผสู้ อนจะต้องคิดหาวิธีการประเมินที่หลากหลายวิธีและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์พร้อมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินให้ครบและการกาหนดนาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการ
ประเมินด้วย
เมื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกหลักฐานแล้ว ให้นาข้อมูลทัง้ หมดตั้งแต่เริ่มกาหนด
หน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ (นาเข้าสู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน)
มีองค์ประกอบ ดังนี้

๒๖๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่...
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................รายวิชา..........................................
ชั้น..........................ภาคเรียนที่.............................ปีการศึกษา..........................................................
ชื่อหน่วยการเรียนรู้.......................เรื่อง...............................................................เวลา.........ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้
.............................................................................................................................................
ตัวชี้วัด
............................................................................................................................................
สาระสาคัญ
..............................................................................................................................................
สมรรถนะสาคัญ
.
.............................................................................................................................................
สาระการเรียนรู้
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
กิจกรรมการเรียนรู้
..........................................................................................................................................
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
..........................................................................................................................................

๒๖๒
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมาย
หลักฐาน
สาระสาคัญ
..............................
ตัวชี้วัด
ว๑.๑ป.๑/๑
ว๑.๑ป.๑/๒
สมรรถนะสาคัญ
............................
คุณลักษณะ
.............................
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
.............................

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การวัด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดขั้นตอนของการเขียนแผนการเรียนรู้
๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
จัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ คือ ระบุสิ่งที่ผเู้ รียนเพิ่งรู้และปฏิบัตไิ ด้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. สาระ คือ กลุม่ เนื้อหาและทักษะที่ตอ้ งการให้ผู้เรียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งกาหนดไว้ในหลักสูตร
๔. ตัวชี้วัดชั้นปีหรือตัวชี้วัดช่วงชั้น คือ เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละระดับชั้นเรียนซึ่ง ป.๑-ม.๓ กาหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นปีสาหรับ ม.๔-ม.๖ กาหนดเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น

๒๖๓
๕. สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือความรู้หรือประสบการณ์ทจี่ าเป็นและนามาใช้เป็นสือ่ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแต่ละชั้น
๖. คาอธิบายรายวิชา คือ ขอบข่ายเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรูร้ ายวิชาและเป้าหมายที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างกว้างๆ
๗. หน่วยการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรูท้ ี่จัดเป็นชุด เป็นหมู่ เป็นกลุ่ม ในลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยง
หรือบูรณาการ เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยสาระ
การเรียนรูจ้ ุดประสงค์การเรียนรู้และเวลาในการจัดการเรียนรู้
๘. การออกแบบการเรียนรู้ คือ ขั้นตอนก่อนครูลงมือเขียนแผน โดยการนาข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยง
สัมพันธ์ทงั้ ด้านผูเ้ รียนทักษะการคิดวิธีการจัดการเรียนรูส้ ื่อการวัดและประเมินผล
๙. แผนการจัดการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนรู้ที่กาหนดขึ้นเพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายหรือ
จุดประสงค์การเรียนการสอนที่กาหนดไว้
๑๐. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ บอกให้ทราบถึงผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมในเรื่องนั้น
นั้น
๑๑. สาระการเรียนรู้ คือ ความรู้หรือประสบการณ์ทจี่ าเป็นและนามาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒. กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ลาดับขั้นตอนการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้ หาวิชา
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน ผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเองและผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบัติ
๑๓. สื่อ/นวัตกรรม คือ ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีคุณธรรมและผู้เรียนมีโอกาสใช้สื่อใน
วรรณกรรมอย่างทั่วถึง
๑๔. การวัดและประเมินผล คือต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานเรียนรู้ มาใช้วิธีการที่
หลากหลายการประเมินควรเป็นไปตามสภาพของผู้เรียนเพือ่ นาไปใช้ในการปรุงพัฒนาผูเ้ รียนการการ
การเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้
๑๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การนาเข้าสู่การเรียนรู้ เป็นกิจกรรมสั้นๆทีก่ ระตุ้นความสนใจ เตรียมตัวเรียนให้
พร้อมรับความรู้ใหม่
- กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ลาดับขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับจุดประสงค์เนือ้ หาความสนใจและความสามารถของผู้เรียนมีวิธีการที่หลากหลายผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง
- กิจกรรมการสรุปผลการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมทีผ่ ู้เรียนสามารถสร้างสมความรู้ด้วย
ตนเองและมีพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้

๒๖๔
๓. การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายสาคัญสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทงั้ ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์พฒ
ั นา
ทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสาคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
๑. หลักการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
สาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ทเี่ กิดกับผูเ้ รียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน สามารถพัฒนา ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้น
ให้ความสาคัญทัง้ ความรู้และคุณธรรม
๒. กระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เป็นเครื่องมือทีจ่ ะนาพาตนเองไปสู้เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ทจี่ าเป็น
สาหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหากระบวนการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทาจริง กระบวนการจัดการกระบวนการวิจัย
กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่านีเ้ ป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทผี่ ู้เรียนควรได้รับการ ฝึกฝนพัฒนาเพราะจะสามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจาเป็นต้องศึกษาทาความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้
วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซงึ่ เป็นเป้าหมายที่กาหนด
๔. บทบาทของผูส้ อนและผู้เรียน

๒๖๕
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทัง้ ผูส้ อนและผู้เรียนควร
มีบทบาทดังนี้
๔.๑ บทบาทของผู้สอน
๑. ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้
ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
๒. กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทีเ่ ป็น
ความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์รวมทัง้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
๔. จัดบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้
๕. จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๖. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผูเ้ รียน
๗. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง
๔.๒ บทบาทของผู้เรียน
๑. กาหนดเป้าหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
๒. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคาถาม คิด
หาคาคอบหรือหาแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยวิธีการต่าง ๆ
๓. ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิง่ ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
๔. มีปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู
๕ ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การให้ผเู้ รียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ และพัฒ นาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านการ
สื่อสาร

๒๖๖
ลักษณะของ Active Learning
๑. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปญ
ั หา การนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้
๒. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
๓. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
๕. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
๖. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผเู้ รียนอ่าน พูด ฟัง คิด
๗. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
๘. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และ
หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด
๙. ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๑๐. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผูเ้ รียน
บทบาทของครู กับ Active Learning มีดังนี้
๑. จัดให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
๒. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
๔. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนทีห่ ลากหลาย
๖. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนือ้ หา และกิจกรรม
๗. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของทีผ่ ู้เรียน

๒๖๗
รายวิชาที่ ๓.๓ การพัฒนาผู้เรียน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่วย
สร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สงู เช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพ และไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก
เท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียง
นั้น ความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิ ชาชีพครู อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครู
ให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็นการยืนยันกั บสังคมว่าในวงการครูนั้น ครู จะควบคุมสอดส่องดูแล
ความประพฤติของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม การควบคุม
ความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสร้างจิตสานึกหรือการควบคุมทางจิตใจ
ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงย่อมเป็นครูที่มีมาตรฐานความเป็นครู กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็น
ครูที่มีจรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง
๑. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
คาว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นคาที่มีค วามหมายใกล้เคียงกันทั้งในวงการการศึกษา
สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนาทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ดี ความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใช้ในลักษณะที่
ครอบคลุมความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือจริยธรรม
เป็นการแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง
ความหมายของคุณธรรม (morality)
คุณธรรม ตามรูปศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความดี ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต.
๒๕๓๘: ๓๔) อธิบายความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือธรรมทีเ่ ป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๒๙ : ๙๐) อธิบายว่าคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ
ฝ่ายดีเป็นที่ตั้ง หรือประโยชน์แก่สันติภาพหรือสันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือ
ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับที่ต้องการ
คุ ณ ธรรมตามแนวคิ ด ในวงการการศึ ก ษาตะวั น ตกนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น สหวิ ท ยาการ
(interdisciplines) คือ เป็นแนวคิดทั้ ง ในลักษณะวิชาปรัชญา จิตวิท ยา สัง คมวิท ยาและการศึกษา
แนวความคิดของนักวิชาการตะวั นตกค่อนข้างหลากหลายและมีพื้นฐานของศาสตร์ในการศึก ษาที่
แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน

๒๖๘
พจนานุกรม Collin Cobuild (๑๙๘๗: ๙๓๗) อธิบายว่าคุณธรรมมีความหมาย ๒ นัย คือ
๑. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (idea) นั้น คุณธรรม แปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรม
เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทาและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดีหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปทั้งโดย
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและของสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการ
ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ควรทาและยอมรับได้
๒. คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของ
คนส่วนใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน
ความหมายของจริยธรรม (ethics)
จริย แปลว่า กริยา ความประพฤติ การปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติสาหรับมนุษย์เพื่อให้บรรลุถงึ สภาพชีวิตที่พึงประสงค์
พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺมจิตโต. ๒๕๔๑: ๑๑) อธิบาย จริยธรรมเป็นเรื่องของการ
ประพฤติตามหลักตามระเบียบที่วัดได้ ประเมินได้ ในทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับวาจา
และเป็นหลักทั่ว ๆ ไป ของทุกคน มาจากหลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี
อะไรที่ควรทาเป็นจริยธรรมทั้งสิ้น
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. ๒๕๒๙: ๒๑๕) อธิบายว่าจริยธรรม หมายถึง ตัวของ
กฎที่ต้องปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลสาหรับใช้อธิบายข้อกฎที่จะต้องปฏิบัติ มีลักษณะเป็น
ปรัชญา และเมื่อรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่า จริยศึกษา
ซามุเอล สตัมพ์ (Stumpf. ๑๙๗๗: ๓) อธิบายความหมายของจริยธรรมในเชิงวิชาปรัชญา
ว่าจริยธรรมเป็นความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกกันว่าถูก หรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์
หรือไม่พึงประสงค์ มีคุณค่าหรือไร้ค่า นอกจากนี้จริยธรรมยังเกี่ยวข้ องกับความรู้รับผิดชอบ หน้าที่
พฤติกรรมที่ยอมรับนับถือต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ดี สตัมพ์ อธิบายว่าในเรื่องทฤษฎี
จริยธรรมของลัทธิปรัชญานั้น จะไม่ใช้ตอบคาถามว่าจริยธรรมใดดีกว่าหรือถูกต้องกว่า
แคน คอสท์เลย์ และราล์ฟ ทอดด์ (Costiey and Todd. ๑๙๘๓ : ๕๐๔) อธิบายว่า
จริยธรรม (ethics) เป็นสาระทีเ่ กี่ยวข้องกับความถูกและผิดของความดีกับความชั่ว คาว่า ethics เป็น
ภาษากรีกโบราณ แปลว่า คุณลักษณะ (character) ในภาษาโรมันจะหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี
(customs) ซึ่งการเรียนรูจ้ ากภูมปิ ัญญาดัง้ เดิมนั้นก็คือคุณลักษณะมักจะเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดโดยธรรม
เนียมประเพณีของกลุ่มบุคคลซึง่ แต่ละคนอาศัยหรือทางานอยู่ร่วมกันด้วย
ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม คือข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎที่ควรปฏิบัติในทางที่ดีที่
ควรกระทา เพื่อให้เกิดสิง่ ที่ดหี รือมีสันติสุขในสังคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ
นั้นมีสองแบบคือเทศนาธรรม หมายถึง การบอก หรืออธิบายข้อธรรมต่าง ๆ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร

๒๖๙
มีประโยชน์หรือเป้าประสงค์อะไร ส่วนเทศนาจริยะ คือการอบรมและอธิบายสิง่ ที่พึงกระทาหรือบอก
ถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีให้แก่สาธุชนทั้งหลายนั่นเอง
คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรมฝ่ายดีที่อยู่
ภายในจิตใจของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่า จริยธรรม ส่วน คาว่า จริยศาสตร์
คือเหตุผลที่อธิบายสาหรับข้อหรือกฎที่ตอ้ งปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ทางวิชาปรัชญาที่เกี่ยวกับส่วนที่
เรียกว่า จริยธรรม
๓. ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม
เนื่องจากคุณธรรมเป็นสภาพของความดี ลักษณะของความดีงามหรือธรรมชาติของ
ความดีที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ส่วนการกระทาดีหรือพฤติกรรมดี ๆ ที่บุคคลได้กระทานั้นเกิดจาก
การนาหลักในการดาเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่อง
ของจริยธรรม ด้วยเหตุนี้คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน กล่าวคือเมื่อบุคคลมีจิตวิญญาณที่
เปี่ยมไปด้วยคุณความดีย่อมจะกระท าแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากบุคคลใดมี แต่
ความคิดดี ๆแต่ไร้การกระทาดีย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่นแต่ประการใด แต่ก็
ยังมีประโยชน์ อยู่บ้าง เพราะมิได้สร้างความสับสนวุ่นวายหรือความเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้ใดคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศีลธรรมมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของบุคคลและสังคมเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งยังดารงสมณศักดิ์เป็นพระเทพเวที (๒๕๓๓ : ๓๔) ได้กล่าวไว้ว่า “น้าและอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่ว ๆ เป็นสิ่งจาเป็นต่อชีวิต เพราะว่าถ้าขาดน้าเพียงวัน
เดี่ยวคนก็แทบตาย ยิ่งขาดอากาศประเดี่ยวเดี่ยวก็อาจจะตายหรือไม่ก็เป็นอัมพาตไป จริยธรรมหล่อ
เลี้ยงชีวิตมนุษย์และสังคมของเราอยู่โดยไม่รู้ตัว แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งระหว่างน้าและ
อากาศกับศาสนาและจริยธรรม คือน้าและอากาศนั้น คนขาดไปแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองขาดอะไรและ
ต้องการอะไร แต่ศาสนาและจริยธรรมนั้นมีลักษณะประณีตและเป็นนามธรรมมาก จนกระทั่งแม้ว่า
คนจะขาดสิ่งเหล่านี้จนถึงขั้นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขาดอะไรซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องสร้างความ
เข้าใจชี้แจงอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสาคัญ ”
จากคากล่าวข้างบนนี้ แสดงให้เห็นว่า คุณธรรม จริยธรรม มีความสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิตของบุคคลและสังคมทุกหมูเ่ หล่า “ สังคมหรือชาติใดที่เต็มไปด้วยประชาชน ซึ่งเป็นผู้ขาดคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรมแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่าระสาย ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นทุก
หนทุกแห่งไม่ว่างเว้น อาทิ จะมีการลักขโมย แย่งชิง ปล้นฆ่า ข่มขืน และสิ่งเลวร้ ายต่าง ๆ จะบังเกิด
ขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เด็กหนุ่มจะมั่วสุมอยู่กับอบายมุขและสิ่งเสพติดนานาชนิด เด็กสาวจะหลงใหลมัว
เมาอยู่กับแฟชั่นและสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสิ่งเย้ายวนและอารมณ์ปรารถนา และ
จะถูกข่มเหงรังแกจากผู้ที่มีกาลังมากกว่าไม่ว่างเว้น ผู้ที่ มีอานาจ มีกาลัง ก็จะหมกมุ่นอยู่ในอานาจ มี
การ แย่งชิงอานาจและผลประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่ตนและพวกพ้องของตนจะกระทาได้ คนที่อ่อนแอ

๒๗๐
กว่า คนที่ ไร้ความสามารถ ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบ คนชราบุพการีก็จะถูกทอดทิ้งให้ต้องทนทุกข์
ทรมานว้าเหว่ไร้ ที่พึ่ง ส่วนนักบวชก็จะมีชีวิต อยู่อย่างผู้ลวงโลกไร้ยางอาย พยายามโอ้อวดชักชวนให้
คนลุ่มหลงในทางที่ ไม่ถูกไม่ควร แทนที่จะอบรมสั่งสอนให้คนมีสติปญ
ั ญา กลับทาให้คนต้องลุ่มหลงงม
งาย ผู้ที่ มี ห น้าที่ใน การปกครองดูแลบ้านเมื องก็ ปล่อยปละละเลย งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
บ้านเมืองก็ถูกใช้ไปไม่คุ้มค่า การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าไร้ผล” ถ้าหากสังคมใดมี
สภาพดัง กล่าวนี้ ชีวิตของคน ในสัง คมนั้นจะต้องปราศจากความสุขอย่างแน่แท้ กล่าวโดยสรุป
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีความสาคัญทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วง อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
วิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง
ข้าราชการ หรือ คนในแวดวงอาชีพอื่นๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจริต
คอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การเสพและการค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่
ระดั บ ประถมศึ ก ษา จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา รวมถึ ง การแต่ ง กายล่ อ แหลม ที่ เ ป็ น มู ล เหตุ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อาชญากรรม ทางเพศ ของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่
ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา
การทะเลาะวิวาทของผู้เรียนทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นต้นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาดการ
ปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่
ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข มีรายงานผลการสารวจของผู้ที่ถูกให้ออก
จากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง พบว่า ๑๗ % ถูกให้ออกงานเพราะ
ขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ ๘๓ %ถูกออกจากงานเพราะปัญหาเรื่อง ความประพฤติ และ
บุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผู้ไปสารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในการพิจารณารับคนเข้า
ท างาน ในหน่วยงาน องค์ก ร สถาบันต่างๆ พบว่า ผู้ป ระกอบการส่วนมากต้องการบัณทิ ต ที่ มี
คุณลักษณะดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณ์ใน
สังคม ดังกล่าวมานี้เป็นผลโดยตรง มาจากเรื่องของการปลูกฝัง ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นั่นเอง

๒๗๑
จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้อย่างไร
จริยธรรม เป็น หลัก ความประพฤติ หรือ แนวทางในการปฏิบัติตน ที่ ควรแก่ ก ารยึ ดถือ
ปฏิบัติ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีคุณธรรม และ ศีลธรรมเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความประพฤติของคน คุณธรรม เป็นสภาวะที่อยากให้เราทาอะไรที่เป็นคุณ ศีลธรรม เป็นสภาวะที่เรา
ห้ามจิตใจของเราไม่ ให้ท าในสิ่ง ผิด หรือบอกไม่ ให้คนอื่นท า ทั้ ง คุณธรรม และ ศีล ธรรม จึง เป็น
ตัวกาหนดความประพฤติของเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร คือ เป็นตัวกาหนดจริยธรรม จริยธรรมที่
เกิดขึ้นจึงเป็นผลมาจากศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย
ศาสตราจารย์ นพ.เชวง เตชะโกศยะ ให้แนวคิดในเรื่องการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เยาวชน เอาไว้ว่า คนเราถ้าไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อ พ่อ แม่ ต่องานต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
เขา จะสอนเท่าไดก็คงไม่มีประโยชน์ เพราะเขาจะเกิดความสานึกในหน้าที่ ในคุณค่าของชีวิต คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้ชีวิตของเขาเอง เขาก็ไม่รับผิดชอบเสียแล้ว เขาจะไป
รับผิดชอบในหน้าที่ของเขาที่ต้องทาความดีและให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น
คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นตัวผล ที่จะต้องสร้างด้วยเหตุ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เขาเป็นอย่างดี
นั่นเอง และมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จาเป็นต้องมีครู ๓ สถานะ
เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่โรงเรียน / สถานศึกษา และครู ที่เป็นคาสอนในศาสนา เพราะบุคคล ๓
จาพวกนี้ ซึ่งหมายถึง ๑. บุพการี ๒. ครู ๓. พระสงฆ์ เท่านั้น ที่อยากเห็นบุคคลอื่นได้ดี ถ้าขาดเหตุ
หรือ เหตุ ไม่ครบถ้วน ผลคือ คุณธรรม และจริยธรรม ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง เรา
มักจะเอาผลกลับมาเป็นเหตุ คือ เอา จริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอนเขาโดยตรง จริยธรรม ศีลธรรม
และ คุณธรรมอื่นๆ ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือ มีขึ้นได้น้อยเต็มที
ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลวณิชย์ องคมนตรี ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนใน
สังคมปัจจุบันเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เป็นเพราะคนไทยไม่รกั แผ่นดินเกิด ท่านขอร้องให้ ครู - อาจารย์ ไป
สอนลูกศิษย์ว่า ตื่นนอนตอนเช้าทุกวัน ให้มองหน้าตนเองในกระจกแล้วตั้งคาถาม ถามตนเอง ๓ ข้อ
(ให้ตอบด้วยความจริงใจ)
๑. ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ เราเคยทาอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ แผ่นดินเกิดบ้าง
๒. ถ้ายังไม่เคยทา ให้ถามตนเองต่อว่า แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ เช่น เมื่อถึงวันเกิด วันสาคัญต่าง ๆ
เป็นต้น
๓. ถ้าไม่เคยทาและยังไม่คิดจะทา ดังข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ถามตน เองอีกว่า ช่วงชีวิตที่ผ่าน
มา เคยทาอะไรทีเ่ ป็นผลเสียหาย ต่อแผ่นดินเกิดบ้าง และจะเลิกเมื่อใด

๒๗๒
คุณธรรม จริยธรรม ที่ควรปลูกฝังแก่ผู้เรียน
คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝัง คือ ความกตัญญู ซึ่งควรจะได้แสดงออกทั้ง ทางกาย ทาง
วาจา และ ทางใจ เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่แสดงออกมาด้วยความดีงาม แต่สิ่งเหล่านี้ กาลังถูก
ทาลาย ด้วยความรีบเร่ง จากกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ที่ไม่ได้คานึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ
หากคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจไม่มั่นคง สิ่งที่แสดงออกมาจากพฤติกรรมของคน ก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอม
ทั้งสิ้น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งจึงมีส่วนสาคัญในการกล่อมเกลา จิตใจ
ให้มีความอ่อนโยน สุภาพ นอบน้อม สุขุม รอบคอบ เช่น การกราบไหว้พระแบบเบญจางค์ประดิษฐ์
ซึ่งเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือขึ้น
เพื่อให้สติอยู่กับมือ พนมมือที่น่าอกในท่าอัญชลี เป็นการสารวมใจออกจากปัญหา ที่ว้าวุ่น การยกมือ
จรดบริเวณหว่างคิ้วในท่าวันทา เป็นการสารวมกาย สารวมวาจา สารวมใจ กาหนดจิตให้เป็นสมาธิ
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 ทางานให้สนุก เป็นสุข เมือ่ ทางาน
ของดีต้องมีแบบ แบบที่ดี ต้องมีระเบียบ ระเบียบที่ดี ต้องมีวินัย คนที่มีวินัย คือ ...
- เคารพตนเอง - เคารพผู้อื่น
- เคารพเวลา - เคารพกติกา
- เคารพสถานที่
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 ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม
๒. การรูจ้ ักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติ อยูใ่ น ความสัตย์ ความดี

๒๗๓
๓. การอดทน อดกลั้น อดออม ทีจ่ ะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด
๔. การรูจ้ ักละวางความชั่ว ความทุจริต และ รูจ้ ักเสียสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตน เพือ่
ประโยชน์ ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง
คุณธรรม ๗ ประการ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่จะทาให้บุคคลมีความ
เจริญ
ในชีวิต
๑. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
๒. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
๓. พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์
๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
๕. ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
๗. แก้ปัญหาและพึง่ พาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด
ปณิธาน ๑๐ ข้อ ของ พระพิพิธธรรมสุนทร ที่นาไปสู่ความสาเร็จ
๑. ยึดมั่นกตัญญู
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. มีความเพียรสม่าเสมอ
๔. อย่าเผลอใจใฝ่ต่า
๕. เชื่อฟังคาผูห้ ลักผู้ใหญ่
๖. รักไทยดารงไทย
๗. ใส่ใจในโลกกว้าง
๘. ยึดแบบอย่างที่ดี
๙. รู้รักสามัคคีตลอดเวลา
๑๐. ใช้ศาสนาเป็นเครื่องดารงชีวิต
คุณธรรม เพื่อความสวัสดีของชีวิต ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)
สิ่งทีเ่ ธอควรมี "สติปัญญา " สิ่งทีเ่ ธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"
สิ่งทีเ่ ธอควรคิด "ความดีงาม" สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"
สิ่งทีเ่ ธอควรเข้าหา "นักปราชญ์" สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"
สิ่งทีเ่ ธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์" สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"
สิ่งทีเ่ ธอควรเพิม่ พูน "บุญกุศล" สิ่งทีเ่ ธอควรอดทน "การดูหมิน่ "
สิ่งทีเ่ ธอควรยิน "พุทธธรรม" สิ่งที่เธอควรจดจา "ผูม้ ีคุณ"
สิ่งทีเ่ ธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์" สิง่ ที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"
สิ่งทีเ่ ธอควรเลิกเมามัว "การพนัน" สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"
สิ่งทีเ่ ธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี" สิง่ ที่เธอควรปฏิบัตทิ ันที "ทาวันนี้ให้ดีทสี่ ุด"

๒๗๔
การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จาเป็นต้องเริ่มแต่เด็ก เพราะอายุก่อน ๖ ปี
จะสามารกบันทึกจริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมี
บทบาทสาคัญมาก ในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และควรทาอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหล่านี้เข้าสู่ การเรียนในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึง ระดับอุดมศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ยังคงต้อ ง
ดาเนินต่อไป อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาเป็นทั้ง คนเก่ง คนดี และมีความสุข
การวางแผนการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
๑. การสอนโดยตรงในรายวิชา
๒. การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการไว้ในการเรียน การสอน
๓. การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
๔. ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
๕. การให้รางวัลและการยกย่อง ชมเชย นักศึกษาที่ทาความดี กระทาตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
แนวทางในการประเมินด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของผูเ้ รียน
๑. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันกาหนด คุณธรรม จริยธรรม ที่พงึ ประสงค์ และควรได้รับการ
ปลูกฝัง หรือแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยอาจ กาหนดเป็นบทบัญญัติ เช่น ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น
๒. วางแผนร่วมกับผูเ้ รียนในการกาหนดเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ว่ าจะ
พิจารณาจากสิง่ ใดบ้างในการประเมิน (ตัวบ่งชี้) และ ให้น้าหนักความสาคัญอย่างเป็นรูปธรรม
๓. กาหนด เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพื่อใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน เช่น
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบบันทึกผลการสังเกต
- การประเมินตนเองของผู้เรียน
- การประเมินโดยเพื่อน
- การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน
- แฟ้มสะสมงาน
ฯลฯ
ที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้ เป็นตัวอย่างของการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน แต่สิ่งที่
ต้องคานึงอีกประการหนึ่ง คือ ความถี่ในการ ปฏิบัติ ตามหลักจิตวิทยาของมนุษย์ ต้องมีการเรียนรู้โดย
การตอกย้าหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รียนมีมากมาย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผเู้ รียนจึงจาเป็นต้องดาเนินการ ควบคู่กันไปกับการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ครู -

๒๗๕
อาจารย์ จึงเป็นผูท้ ี่มีบทบาทอย่างมาก นอกเหนือจาก บิดา มารดา ญาติพี่น้องและสภาวะแวดล้อม
อื่นๆ ในสังคม
ที่มา : http://first66bobo.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html

๒๗๖
การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ในการพัฒนาประเทศดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ
พัฒนา “คน” ต้องทาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทางานและวัย
ชราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวัยเด็ก และวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องมี การปลูกฝังการสร้างคุ ณค่าให้กั บ
ตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงในการดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้ทั กษะชีวิตเป็น
สมรรถนะสาคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รั บการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความรู้สึกนึก คิดให้รู้จักสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลรู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นป้องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อ งกับ
วัฒนธรรมและสังคม
ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโดยสอดคล้องกับหลักสูตร สาหรับผู้เรียนใน
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและ
เยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ความหมายของทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้กาหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่จะ
เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้ อมสาหรับ
การปรับตัวของผู้เรียนในอนาคตไว้ ๔ องค์ประกอบดังนี้
๑. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นหมายถึงการรู้ความถนัดความสามารถ
จุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็ นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

๒๗๗
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึงการแยกแยะข้อมู ล
ข่าวสาร ปัญ หาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์แ ละประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
๓. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจ และรู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลีย่ ง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี
๔. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุ มมอง อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น
ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
สร้างความร่วมมือ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการคือ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมาย
ทักษะชีวิตไว้ว่าเป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันการ
เรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่องการท างานและการอยู่ ร่วมกั นในสัง คม ด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
การเสริมสร้างทักษะชีวิตระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีการสาคัญ ๒ วิธี คือ
๑. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี
แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติ จะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอนบางครั้งกว่าจะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป
๒. การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติได้ร่วมคิดอภิปราย แสดงความคิดเห็น ได้

๒๗๘
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื่อมโยง
สู่วิถีชีวิตของตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชีวิต
การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมในเด็กและเยาวชน
กลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะชีวิต
การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับเด็กในสถานศึกษาอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิด ๓
ประการ คือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟู
ส่งเสริม หมายถึง การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับนักเรียนกลุ่มปกติหรือมีพฤติกรรมปกติ
(Normal Behavior) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินชีวิตของเด็ก
ป้ อ งกั น หมายถึ ง ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง (Risk Behavior)เช่ น เด็ ก ที่ เ ริ่ ม มี
พฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมให้มีทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นเด็กปกติ
แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟูหมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหาแล้ว
หรือป่วยแล้วโดยการช่วยเหลือบาบัดและรักษา

๒๗๙
เอกสารอ้างอิง
กนกพร เพ็ชรพงศ์ และคณะ. บทบาทของครูในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (ระบบ
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๒๘๐
รายวิชาที่ ๓.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีการดาเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะ
ด าเนิ น การเรีย นการสอนให้เ ป็น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลในการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เนื่องด้วยชั้นเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ทั้ ง ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน หรืออาจ
เรียกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (Individual Difference) ชั้นเรียนที่มีการบริหารจัดการดี
เป็นความสามารถของผู้สอนที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยสาคัญของการเรียน
การสอน และหมายความรวมถึง ผู้เรียนมีความสุขในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน ความสุขของผู้เรียนเป็นสิ่ง
ที่ สุดยอดปรารถนาของผู้ส อน และผู้รับ ผิดชอบทางการศึก ษาต้องพยายามจัดให้มีขึ้นโดยทั่วกัน
การบริห ารจัดการชั้นเรียนเป็น องค์ร วมของการบู ร ณาการความรู้ ความสามารถของครู ผู้ ส อน
พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข
ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน
สุรางค์ โค้วตระกูล (๒๕๕๖ : ๔๗๐) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การ
สร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรม
ทุ ก อย่างที่ครูทาเพื่อ จะช่วยให้ก ารสอนมีประสิทธิภาพและนัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สาหรับบทเรียนหนึ่งๆนอกจากนี้การจัดการห้องเรียนยังรวมถึงการที่ครูสามารถที่
จะใช้เ วลาที่กาหนดไว้ในตารางสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และการจัดที่นั่ง ของนัก เรียน และ
อุปกรณ์ที่ครูจะใช้ในการสอนให้อยู่ในสภาพที่จะช่วยครูได้ในเวลาสอน
สั น ติ บุ ญ ภิ ร มย์ (๒๕๕๗ : ๑๑๔) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การจั ด การชั้ น เรี ย น หมายถึ ง
กระบวนการดาเนินการในชั้นเรียน ประกอบด้วย ๑) การเตรียมการ ๒) การวางแผนจัดการ
๓)
การดาเนินการในชั้นเรียน สาหรับในแต่ละขั้นมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
๑. การเตรียมการ หมายถึง การจัดเตรียมการเรียนไว้ให้พร้อมที่จะมีการเรียนการสอนในปี
การศึกษานั้น ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านศักยภาพ
๒. การวางแผนการเรียนการสอน หมายถึง การวางแผนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และการวางแผนการเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอนที่คาดว่าน่าจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ
๓. การด าเนิ น การในชั้ น เรี ย น หมายถึ ง การด าเนิ น การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตาม
กระบวนการที่ ได้ก าหนดไว้มี วัตถุป ะสงค์เ พื่อผู้เ รียนได้มี ความรู้ ความสามรถตามสมรรถนะของ

๒๘๑
รายวิชาพร้อมทั้งมีปฏิกิ ริยาร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาเนินการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง และก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายในระดับที่ยอมรับได้เพือ่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในชั้นเรียน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อม ของ
ห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียนเพื่อรักษา
สภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างราบรื่น นักเรียนเกิดความ
ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้
ความสาคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน
ความสาคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน (Importance of Classroom Management)
ที่มีต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้
๑. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่นในขณะอยู่ในชั้นเรียน และมีความสุขในขณะที่มีการเรียนการสอน
๒. ช่วยให้ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเวลาเรียน
ปกติและนอกเวลาเรียน
๓. ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ
๔. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องของวินัยในชั้นเรียน
๕. ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการเรียนการสอนและการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน
ดังนั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน จึงเป็นการช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของ
ผู้สอนได้เอื้ออานวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญที่สุด ในขณะนั้นให้
บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสูงสุด และผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้
เต็มตามอัตภาพพร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็มศักยภาพทั้งสองฝ่าย
องค์ประกอบของการบริหารจัดการชั้นเรียน
สันติ บุญภิรมย์ (๒๕๕๗ : ๑๑๕-๑๑๖) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนไว้
ดัง นี้ องค์ป ระกอบของการจัดการชั้นเรียน (Element of Classroom Management) เพื่อให้ชั้น
เรียนได้เ กิ ดประโยชน์สูง สุดกั บ ผู้เ รียน ดัง นั้น จึง มี ก ารจัดองค์ป ระกอบของการจัดการชั้น เรี ย น
ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกภายในชั้นเรียนจัดให้มีไว้อย่าง
เพียงพอ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กระดานดา
บอร์ดส าหรับ จัดนิทรรศการ หรือ อาจกล่าวอีก นัยหนึ่ง ว่า การจัดเตรียมการในด้านวัส ดุอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๒๘๒
๒. องค์ประกอบด้านสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในรูปแบบต่างๆ
ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ผู้สอนกับผู้เรียนได้ช่วยกันทางาน ผู้เรียน
ทางานกันเป็นกลุ่ม ผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนได้ศึกษาสังเกต
๓. องค์ประกอบด้านการศึกษา หมายถึง การจัดลาดับเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมาะสมกั บ
วุฒิภาวะของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ผู้เรียนมีกาสวางแผนการเรียนร่วมกับผู้สอน และให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ในคุณค่าของความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากผู้สอน หรือการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมายให้
เต็มตามอัตภาพ ทั้งนี้ เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในส่วนของการจัดการชั้นเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
การเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามอัตภาพและ
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้โดยให้ความสาคัญ ไปที่การบริห ารจัดการชั้นเรียน เนื่องจากชั้ นเรียนเป็น
สถานที่อยู่ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาของการมาเรียนที่โรงเรีย น สาหรับองค์ประกอบด้านกายภาพ
และด้านสังคม เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ประกอบด้านการศึกษาของผู้เรียนได้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่
น่าเรียน เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเรียนการสอนของผูส้ อน เพื่อส่งเสริมวินัยในตน
องและวินัยในสังคมให้ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน เพื่อใช้ทากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการบริหารจั ดการชั้นเรียน
เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นไปในทางบวกและเสริมสร้างในการบริหารจัดการชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
๑. เพื่อให้มีเวลาในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น คือการขยายเวลาแต่ละเสี้ยววินาทีให้มีสาหรับ
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเข้าสายและออกก่อนเวลา ขจัดการขัดจังหวะการรบกวน
ขณะที่มีครูสอน ครูควรจัดการสอนให้มีลาดับต่อเนื่องกัน ให้เด็กทากิจกรรมที่มีความหมาย ให้เด็กมี
ความตื่นตัวทากิจกรรมที่เหมาะสมและคุ้มค่า
๒. วิธีการในการเรียนรู้ การจะให้กิจกรรมทุกอย่างดาเนินไปโดยราบรื่น ครูต้องแน่ใจว่าเด็กมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะอย่างไร ครูมีเกณฑ์และความคาดหวังอย่างไร ที่เป็นที่เข้าใจดี
การ
ให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีความชัดเจนสม่าเสมอ หรือไม่ครูควรวางกฎเกณฑ์ไว้ชัดตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา
๓. การบริหารเพื่ อ ให้นักเรียนสามารถบริหารตนเองได้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
กระตุ้นให้เด็กมีการจัดการกับตัวเอง ครูจะต้องใช้เวลาเป็นพิเศษเพื่อสอนให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นการสอน
ให้เกิดจิตสานึกและความรับผิดชอบ

๒๘๓
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน
บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาเนินไป
อย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียน
มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
ในการสอน จัดแบ่งได้ ๖ ลักษณะ สรุปได้ ดังนี้
๑. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กาลังใจนักเรียน เพื่อให้
ประสบผลสาเร็จในการทางาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทางานให้สาเร็จ
๒. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะทาผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตก
กั ง วล บรรยากาศเช่นนี้จ ะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เ รียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึก
ตึงเครียด
๓. บรรยากาศที่มี การยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ ครูรู้สึก ว่านักเรียนเป็น
บุคคลสาคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิด
ความยอมรับนับถือตนเอง
๔. บรรยากาศที่ มี ค วามอบอุ่ น (Warmth) เป็ น บรรยากาศทางด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทาให้
นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน
๕. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียน
รู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต
๖. บรรยากาศแห่งความสาเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิ ดความรู้สึกประสบ
ความสาเร็จในงานที่ทา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จให้มากกว่า การพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราคานึงถึง แต่สิ่งที่ล้มเหลวจะมีผล
ท าให้ ค วามคาดหวั ง ต่ า ซึ่ ง ไม่ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเรี ยนรู้ ดี ขึ้ น บรรยากาศทั้ ง ๖ ลั ก ษณะนี้ มี ผ ลต่อ
ความสาเร็จของผู้สอนและความสาเร็จของผู้เรียน ผู้สอนควรสร้างให้เกิดในชั้นเรียน
ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี
เพื่อให้การจัดชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ ผู้สอนควรได้ทราบถึงลักษณะของชั้นเรียนที่ดี
สรุป ได้ดังนี้
๑. ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

๒๘๔
๒. จัดโต๊ะเก้ าอี้ และสิ่งที่ ที่ อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน และกิ จกรรม
ประเภทต่าง ๆ
๓. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสระ เสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง
๔. ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้ม ค่า ครูอาจดัดแปลงให้เป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์
และอื่น ๆ
๕. จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทางานกลุ่ม การสาธิต
การแสดงบทบาทสมมุติ
๖. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน
รูปแบบการจัดชั้นเรียน
การจัดชั้นเรียนจัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการ
สอน จานวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้นครูควรได้ปรับเปลี่ยน
รูป แบบของการจัดโต๊ะ เก้ าอี้ มุ ม วิชาการ และมุ ม ต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศของ
ห้ อ งเรี ย นให้ น่ า สนใจไม่ ซ้ าซากจ าเจ ไม่ น่ า เบื่ อ หน่ า ย นั ก เรี ย นจะเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ นและ
กระฉับกระเฉงในการเรียนดีขึ้น การจัดชั้นเรียนถ้าแบ่งตามวิธีการสอนจะได้ ๒ แบบ คือ แบบธรรมดา
และแบบนวัตกรรม
๑. ชั้นเรียนแบบธรรมดา ชั้นเรียนแบบธรรมดาเป็นชั้นเรียนที่มีครูเป็นศู นย์กลาง เป็นผู้นา
การเรียนรู้ โดยมี ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากครู การจัดชั้นเรียนแบบนี้จะมีโต๊ะครูอยู่หน้าชั้นเรียน
และมีโต๊ะเรียนวางเรียงกันเป็นแถว โดยหันหน้าเข้าหาครูแสดงดังรูป
๑.๑ ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบธรรมดานี้ โต๊ะเรียนของนักเรียน
อาจเป็นโต๊ะ เดี่ยวหรือโต๊ะ คู่ก็ ได้ ผนัง ห้องเรียนอาจจะมี ก ระดานป้ายนิเทศ หรือสื่อการสอนเช่น
แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ติดไว้ ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนบ่อยนัก การตกแต่งผนังห้องเรียนจะ
แตกต่างกั นออกไปตามแต่ส ถานที่ ตั้ง ของโรงเรียน โรงเรียนที่ อยู่ในตั วเมื องอาจจะมี ก ารตกแต่ง
มากกว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปตมชนบท เพราะหาสื่อการสอนได้ยากกว่าบางห้องเรียนอาจจะมี
มุมความสนใจ แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน
๑.๒ บทบาทของครูและนัก เรียน บทบาทของครูและนัก เรียนในชั้นเรียนแบบ
ธรรมดานี้ ครูจ ะเป็ นผู้รอบรู้ในด้านต่าง ๆ ใช้วิธีก ารสอนแบบป้อนความรู้ให้แก่ นัก เรียนโดยการ
บรรยาย และอธิบายให้นักเรียนฝังอยู่ตลอดเวลา ครูจะเป็นผู้แสดงกิจกรรมต่าง ๆ เอง แม้กระทั่ง การ
ทดลองอย่างง่ายๆ ไม่ เ ปิดโอกาสให้ นัก เรียนได้ยิบ จับ หรือแตะต้องสื่อการสอนที่ ครูนามาแสดง
นักเรียนจึงต้องฟังครู มีมีโอกาสได้พูด หรือทางานเป็นกลุ่ม เพื่อค้นหาคาตอบใด ๆ สื่อการสอนที่ใช้
ส่วนมาก ได้แก่ ชอล์ก กระดานดา และแบบเรียน

๒๘๕
๒. ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม เป็นชั้นเรียนที่ เอื้ ออานวยต่อการจัด
กิ จ กรรมการเรียนการสอนโดยใช้เ ทคนิควิธีการแบบสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมื อแบบ
โฟร์แมท แบบสตอรี่ไลน์ แบบโครงงาน เป็นต้น ซึ่งทาให้นักเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเป็น
กลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา การจัดชั้นเรียนจึ งมีรูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอี้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องเรียงแถวหันหน้าเข้าหาครู เช่น จัดเป็นรูปตัวที ตัวยู วงกลม หรือจัดเป็นกลุ่ม
๒.๑ ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี้ โต๊ะครูไม่จาเป็นต้อง
อยู่หน้าชั้น อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่าง ๆ การจัดโต๊ะนักเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกั น มี ก ารจัดศูนย์ส นใจ มี สื่อ การสอนในรูปของชุดการสอนหรือเครื่องช่วยสอนต่าง ๆ ไว้ให้
นั ก เรี ย นศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง หรื อ ศึ ก ษาร่ ว มกั บ เพื่ อ น มี ก ารตกแต่ ง ผนั ง ห้ อ งและเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเรื่องที่นักเรียนกาลังเรียน
๒.๒ บทบาทของครูและนัก เรียน การจัดชั้นเรียนแบบนี้ครูจ ะเป็นผู้ก ากั บ และ
แนะแนวนักเรียนเป็นผู้แสดงบทบาท ครูจะพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ได้ถาม ได้แก้ปัญหา และได้
ทากิจกรรมด้วยตนเอง นักเรียนอาจจะเรียนด้วยตนเองจากสื่อประสม เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม
ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูจะเป็นผู้ให้คาแนะนา และช่วยเหลือเมื่อจาเป็น ดังนั้น การจัด
ชั้นเรียนแบบนี้จึงเป็นการจัดชั้นเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่ต้องการให้ ผู้เรียนได้
คิดค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนสามารถเรียนรู้ได้ตนเอง
ประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนรู้สามารถจาแนกออกได้ดังนี้
๑. บรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการกระทาของผู้เรียนที่
ส่ง ผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าลัก ษณะบรรยากาศทางจิต วิท ยาเป็นไปใน
ทางบวก ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ผ่อนคลาย ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย และมีผลทาให้
รู้สึกมีความสุขในการเรียนรู้ ทาให้เป็นผู้ที่รักและใฝ่ในการเรียนรู้
๒. บรรยากาศทางกายภาพ เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพของผูเ้ รียน การจัดบรรยากาศทางกายภาพ
ที่ตอบสนองผู้เรียนและการทากิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก และดาเนินกิจกรรม
ด้วยความราบรื่น ส่งผลให้การเรียนรู้ดาเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัดไม่รู้สึกว่ามีความยุ่งยาก ทาให้ ผู้เรียนรัก
ที่จะเรียนและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

๒๘๖
๓. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ ร่วมกัน
และทากิจกรรมร่วมกัน การมีบรรยากาศทางสังคมที่เป็นมิตรต่อกัน จะทาให้ผู้เรียนรู้สึก อบอุ่นใจเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน มีการอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและการ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการศึกษา
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
จากประเภทของบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าวข้างต้น ครูซึ่งเป็น
บุคคลส าคัญ ที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ดบรรยากาศดัง กล่าวได้ จึง มี แนวทางที่ จ ะส่ง เสริม ให้เ กิดบรรยากาศที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพดังนี้
๑. บรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด ควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวผู้
เรียนรู้มากที่สุด คือความรู้สึกภายใน ทั้งนี้จะต้องไม่มีบรรยากาศของความกลัว ความหวาดระแวง
ความดูห มิ่ นเหยียดหยาม ติเ ตียน บรรยากาศของการเรี ยนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ จะต้องให้
อิสรภาพแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอิสรภาพจากความหวาดกลัว ซึ่งจากความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึ ง
ความสาคัญของบรรยากาศทาง จิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึก และการกระทาของผู้เรียน บรรยากาศ
ทางจิตวิทยาที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑.๑ การสร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้
อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคาตอบ ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน มี
ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทากิจกรรมนั้น ๆ ได้ และให้กาลังใจ
เมื่อ
ผู้เรียนได้ลงมือทาหรือตอบสนอง รวมทั้งการยกตัวอย่างความสาเร็จ หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยทามาก่อนทา
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจทาให้ไม่มีความกลัวที่จะทากิจกรรมอื่น
ๆ ต่อไป
๑.๒ การสร้างบรรยากาศที่ อบอุ่น ปลอดภัย มี ความเป็นมิ ตร ปราศจากความ
หวาดกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวจะทาให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิด
ลองทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่กต็ าม การสร้างบรรยากาศดังกล่าวสามารถ
ทาได้โดยครูทาหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความราบรื่นในการทากิจกรรมต่าง ๆ โดยอาจเข้า
ไปช่วยเป็นผู้ร่วมคิดในการท าปัญ หาที่ ย ากให้ง่ายหรือลดความซับ ซ้อนลง แต่ยัง คง ให้เ ด็ก ได้ ใ ช้
ความสามารถของเขาในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรง และให้คาปรึกษาจากครู
๑.๓ บรรยากาศที่เป็นอิสระในการทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง บรรยากาศดังกล่าวนี้จะ
ทาให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นา และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บรรยากาศที่เป็น
อิส ระนี้ท าได้โ ดยครูให้โ อกาส และสนับ สนุนให้เ ด็ก ได้ท าสิ่ง ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ครูเ ป็นเพียงผู้ให้

๒๘๗
คาปรึกษา ให้การช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสแก่เด็กแต่ละคนในการ
ที่ จ ะเลือ กวิธีก ารเรียนรู้ที่ เหมาะสมกั บตน และให้เ วลาอย่างพอเพียงตามความสนใจของผู้เรียน
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้และใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่แม้ว่าเด็กจะได้รับ
อิสระดังกล่าว ครูก็ต้องสอนให้เด็กคานึงถึงการอยู่ร่วมกั น ความเป็นอิสระของแต่ละคนจะต้องไม่
รบกวนหรือทาให้ผู้อื่นมีความสะดวกน้อยลง
๑.๔ บรรยากาศที่ ให้ได้รับ ความส าเร็จ และเรียนรู้ผลที่ เกิ ดจากการท าสิ่งต่าง ๆ
บรรยากาศดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีกาลังใจเข้มแข็ง มีความมั่นใจในการทาสิ่งต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล มีการกาหนดจุดมุ่งหมายของการทาสิ่งต่าง ๆ และยอมรับผลจากการกระทาทั้งความสาเร็จ
และผลที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ครูสามารถสร้างบรรยากาศดังกล่ าวได้โ ดยการให้เด็กก าหนด
จุดมุ่งหมายและวางแผนที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ให้เวลาอย่างเพียง
พอที่จะทาตามแผนงาน ครูคอยสนับสนุนให้กาลังใจ คอยแก้ปัญหาเมื่อเด็กต้องการ ให้ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับหลังการปฏิบัติ ให้การเสริมแรงชื่นชมยินดีต่อผลสาเร็จ แต่ถ้าหากผลไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง
ไว้ ก็อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการหาความรู้จากความล้มเหลวให้กาลังใจและให้ทดลองแก้ปัญหาด้วย
วิธีที่ต่างออกไป
๑.๕ บรรยากาศแห่ง การยอมรับ นับ ถือซึ่ง กั นและกั น โดยการเริ่ม จากการที่ ครู
ยอมรับผู้เรียนให้ความสาคัญต่อการคิดและการกระทาของผู้เรียน รับฟังและให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มให้ได้รับความสาเร็จจากการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้เกิดการยอมรับระหว่าง
เด็กกับเพื่อน และเกิดความรู้สึ กว่าได้รับการยอมรับจากครู เห็นความสาคัญของกลุ่ม บรรยากาศ
ดังกล่าวทาให้เกิดการพัฒนาวุฒิภาวะ ได้รับประสบการณ์ทางบวกในการพัฒนาตนเอง เกิดการ นับถือ
ระหว่างกัน ทาให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น สามารถที่จะคิด เลือกและตัดสินใจเข้าใจถึง
ความสามารถของตนเอง ยอมรับ ผลการกระท าทั้ งที่ ส าเร็จและท าความเข้าใจได้เ มื่ อท าผิดหรือ
ล้มเหลว รู้จักนาอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ และแนวทางแก้ปัญหา
เนื่องจากเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
๑.๖ บรรยากาศแห่ง ความใกล้ชิ ด สนิ ท สนมและมี ค วามรัก ใคร่ก ลมเกลียวกั น
เนื่องจากเด็กทุกคนต้องการความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจ ต้องการการเอาใจใส่ และความรัก
ใคร่ การจัดให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน ได้เล่น ได้ทากิจกรรมร่วมกัน โดยขจัดหรือลดความขัดแย้งลง ให้มาก
ที่สุด หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย การสอนให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการให้อภัยและช่วยเหลือกั น
ทาให้เกิดความรู้สึกรักใคร่ กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ครูต้องแสดงความรู้สึกที่ดีต่อผู้เรียน แสดงให้
ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเป็นที่ยอมรับของครู ทั้งการคิดและการกระทา การแสดงออกของครู ได้แก่
การ
แสดงท่าทีที่แสดงถึงการเอาใจใส่ทางบวกต่อผู้เรียนอย่างจริงใจที่สอดคล้องกับการแสดงออกทางบวก

๒๘๘
ของผู้เรียน เช่น การสัมผัสทางกาย การมอง การสบตา การใช้คาพูด การแสดงสีหน้าท่าทาง การได้รบั
การเอาใจใส่ดั ง กล่า ว ท าให้ ผู้ เ รีย นรู้สึก ว่ า เป็ นที่ ต้ องการของครู มี ค วามส าคั ญ เป็ น คนหนึ่ง ที่ มี
ความหมาย ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น บรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างรัก ใคร่
ทาให้เกิดความสุขในการทาสิ่งต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้โดยง่าย
๒. การจัดบรรยากาศทางกายภาพ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่งความรู้ที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยเน้น
ความสะดวกสบาย สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิส ระ มี เ ครื่องมือและแหล่งความรู้ สอดคล้องกับ
กิ จ กรรมและความต้องการ ส าหรับ การจัดบรรยากาศทางกายภาพที่ ส่ง เสริมการเรียนรู้สามารถ
ดาเนินการได้ ดังนี้
๒.๑ การจัดสถานที่และบริเวณในห้องเรียนที่อานวยความสะดวกและตอบสนองการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการกาหนดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่เด็กต้องการใช้อย่างเป็น
ระบบสะดวกในการนามาใช้ การทาความสะอาดและการจัดเก็บจัดบริเวณการทากิจกรรมที่สะดวกต่อ
การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม มี บ ริเ วณที่ ว่างพอที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ สามารถเตรียมย้ายไปสู่
การทากิจกรรมอื่นได้โดยไม่รบกวนทากิจกรรมของผู้อื่น มีการจัดบริเวณสาหรับการจัดแสดงหรือเก็บ
ผลงานที่เกิดจากการทากิจกรรมของเด็ก
๒.๒ การจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรู้
จากการกระทา การมีปฏิสัมพันธ์กับสือ่ วัสดุต่าง ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจและแสดงผล การเรียนรู้
ผ่านการแสดงออกและจากผลงาน ดังนั้นจะต้องจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ การมี สื่อ วัส ดุอ ย่างหลากหลาย พอเพียง สะดวกในการนามาใช้
จะช่วย
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่กาหนดวัตถุประสงค์ไว้
๒.๓ การจัดแหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของผูเ้ รียน ซึ่งแหล่ง
ความรู้เหล่านี้ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่สอดคล้องกับหน่วยประสบการณ์ที่ผู้ เรียนเลือกเรียน
และแหล่งความรู้ที่จัดประจาไว้ เพื่อตอบสนองความสนใจที่ หลากหลาย การจัดแหล่งความรู้ควร
คานึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและใช้ได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันแหล่งความรู้ก็ต้อง
น่าสนใจ เป็นเครื่องเร้ากระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากสืบเสาะ ค้นหา และลงมือ
๓. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่อยู่ร่วมกัน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จะทาให้ผู้เรียนรู้สกึ รักที่จะเรียนรู้และเกิดการเรียนรูไ้ ด้โดยง่าย การ
เรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ การเรียนรู้ด้านความรู้ และการเรียนรู้ทางสังคม ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายสาคัญ
ของการจัดการศึกษา คือ การให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข สาหรับการจัดบรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สามารถ
ดาเนินการได้ดังนี้

๒๘๙
๓.๑ การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกัน โดยครู
ต้องกาหนดให้มีอิทธิพลในห้องให้น้อยที่สุด สร้างระบบการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย ให้ได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับผู้เรียนด้วยกัน ฝึกการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
๓.๒ การสร้า งบรรยากาศแห่ง ความร่ว มมื อ ร่วมใจ โดยจั ด กิ จ กรรมให้เ กิ ดการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่น ทางานและเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ครูคอยปรับปรุงการใช้
ภาษา มารยาทและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กสามารถทางานกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างดี
เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทาสิ่งต่าง ๆ ในบรรยากาศร่วมมือร่วมใจกัน
ซึ่ง แม้ จ ะมี ก ารแข่ง ขันกั นบ้าง แต่ควรเป็นการแข่ง ขันกั นอย่างเป็นมิ ตร ได้มี โ อกาสได้รับ ผลแห่ง
การทางานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกันทั้งด้าน
ความคิด และการกระทาอันส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะ
นาไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป
๓.๓ สร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่
ผู้เ รียนด้วยกัน และกั บบุคคลอื่ น ๆ การมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เริ่ม ด้วยการสื่อสารที่ ดี ซึ่ง การสื่อสาร
ระหว่างกันนั้นสามารถทาได้ทั้งการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูมีหน้าที่ใน การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ครูมีหน้าที่ในการลดความขัดแย้ง ที่
เกิดขึ้น และจะต้องเป็นแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่น
๓.๔ สร้างบรรยากาศที่ไม่กดดัน โดยลดกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดผล
แพ้ ชนะหรือการเป็นที่หนึ่งเหนือผูอ้ ื่น ให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกเท่าเทียมกันและได้รบั การยกย่อง
เหมือนกัน สาหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ควรประเมินผลที่แสดงถึงพัฒนาการแห่งความเป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุข ให้ผู้เรี ยนได้รู้ผลของการกระทาของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองโดยไม่
ต้องแข่งขันกับผู้อื่น
ปัญหาในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
๑. ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
เนื่องจากการจัดการตกแต่งห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ตกแต่งต่าง ๆ
๒. ขาดความร่วมมือของบุคลากรและผู้เรียน ในบางห้องเรียนครูผู้สอนและนักเรียนเกิดความ
ขัดแย้งและมองไม่เห็นความสาคัญของการจัดการบริหารชั้นเรียน
๓. ครูไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ ครูบางท่านมีภาระการสอนในหลายชั้นเรียน ทาให้ไม่มีเวลาใน
การปรับปรุงหรือตกแต่งภายในห้องเรียน อีกทั้งขาดประสบการณ์ในการจัดการบริหารห้องเรียน

๒๙๐
๔. ผู้บริหารไม่สนับสนุน ผู้บริหารในบางโรงเรียนไม่เห็นความสาคัญและขาดความเข้าใจใน
การจัดการบริหารชั้นเรียน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน จึงเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุม ดูแลตนเอง ได้ในอนาคต การจัดบรรยากาศมีทั้ง ด้าน
กายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริม
ความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่ อการเรียนการสอน ทางด้านจิตวิทยา เป็นการสร้ างความอบอุ่น ความสุข
สบายใจให้กั บ ผู้เ รีย น ผู้ ส อนควรจัด บรรยากาศทั้ ง ๒ ด้ า นนี้ ใ ห้ เ หมาะสม นอกจากนี้ ก ารสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เ กิ ดความสุ ขแก่ ผู้เ รีย นเป็นองค์ป ระกอบส าคัญ ประการหนึ่ง ที่ จ ะสร้ า ง
คุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ ดี
สามารถอยู่ในสัง คมได้อ ย่างมีความสุขทั่ง ในปัจ จุบันและอนาคตต่อไป ซึ่ง บุคคลสาคัญ ที่ จะสร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นได้ คือ ครูผู้นาทางการเรียนรู้นั่นเองการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการเรียนรู้ที่ ครบวงจร ซึ่งได้ แก่การให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่จะเรียนและวิธี
การเรียน จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามที่ได้คิดไว้โดยการเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่มแล้วสรุปความรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ป ระสิท ธิภาพของการเรียนรู้ยัง เกิ ดจากการสนับ สนุนจากปัจ จัยเอื้อสามประการ คือ
การเรียนรู้อย่างสอดคล้ องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของวัยหรือพัฒนาการได้แก่ การเรียนรู้โดยการ
เคลื่อ นไหวและการกระทา ปัจ จัยเอื้อประการต่ อมาคือบรรยากาศที่ สนับ สนุนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความรู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากกลุม่ ส่วนปัจจัยเอือ้
ที่สามคือการดูแลสนับสนุนและอานวยความสะดวกของครูในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สร้างความรู้
ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน กับครู และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก เพราะการเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุข ผู้เ รียนจะเกิด
ความรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
การจัดการชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคารสถานที่
โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติได้แก่ ต้นไม้ พืชภูมิอากาศ
ภูมิ ป ระเทศ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้ านกายภาพ จะส่ง ผลต่อการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน โดยมี ก ารจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
น่าดู มี ความสะอาด มี เ ครื่อ งใช้ และสิ่ง อานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ จ ะส่ง เสริมให้ การเรียนของ
นั ก เรี ย นสะดวกขึ้ น เช่ น ห้ อ งเรีย นมี ข นาดเหมาะสม แสงเข้ า ถู ก ทาง และมี แ สงสว่ า งเพียงพอ
กระดานดามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น

๒๙๑
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ประกอบด้วยห้องเรียนและอุป กรณ์ก ารเรียนต่าง ๆ แสงสว่าง สี เสียง อุณหภูมิ เหล่านี้
เป็นต้น
๑. ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ห้อง พื้นห้อง ผนัง ประตู หน้าต่าง ขนาด และพื้นที่
ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้ าอี้ กระดานดา อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น แจกันดอกไม้ ภาพวาด
เป็นต้น
๒. แสงสว่าง ได้แก่แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแสงจากหลอดไฟ
ประดิษฐ์
๓. เสียง ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือ
ผู้เรียนกับผู้เรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหล่านี้จะต้องมีระดับความดังที่พอเหมาะ
๔. อุณหภูมิ ได้แก่ ระดับความชื้นของอากาศ การถ่ายเทของอากาศ การระบายอากาศโดย
ธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอุปกรณ์อานวยความสะดวก ได้แก่ พัดลม เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น แหล่งวิทยาบริการห้องปฏิบัติการ
ห้องทดลอง โรงฝึก งาน ห้อ งสมุ ด ศูนย์วัฒ นธรรม ต่ าง ๆ ซึ่ง สิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้จ ะมี ความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกับ การเรียน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน
การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ
การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ยวกับการเรีย นการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ เ สริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุ ม วิชาการ
ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้เกิดความสบายตา สบายใจ
แก่ผู้พบเห็น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว การจัดบรรยากาศทางด้ายกายภาพ ได้แก่ การจัดสิ่งต่อไปนี้
๑. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน
- ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียน
- ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และทากิจกรรมได้คล่องตัว
- ให้มีความสะดวกต่อการทาความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน
- ให้มีรูปแบบที่ไม่จาเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เข้า
กลุ่มเป็นวงกลมได้ อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานดาได้ชัดเจน

๒๙๒
- แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานดาพอสมควร ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ไม่ควรจัดโต๊ะติดกระดานดามากเกินไป ทาให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดานดา และหายใจเอาฝุ่น
ชอล์กเข้าไปมาก ทาให้เสียสุขภาพ
๒ .การจัดโต๊ะครู
- ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัยบาง
เรื่องเสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การจัด
โต๊ะครูนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย
- ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพื่อสะดวกต่อการ
ทางานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่นักเรียน
๓. การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศ ไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้างกระดานดา
ทั้ง ๒ ข้าง ครูควรใช้ป้ายนิเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย
- จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แกนักเรียน
- จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน
หรือเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน
- จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์สาคัญ หรื อวันสาคัญต่าง 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
- มี ความสะอาด โดยฝึก ให้นัก เรียนรับ ผิดชอบช่วยกั นเก็ บกวาด เช็ดถู เป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และฝึกการทางานร่วมกัน
๕. การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน ได้แก่
- มุมหนังสือ ควรมีไว้เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง ส่งเสริม
การค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ ประเภท
ที่

๒๙๓
มีความยากง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยนบ่อย ๆ
การจัดมุมหนังสือควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยิบอ่าน
- มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจ ช่วยเสรมความรู้
ทบทวนความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว เหตุการณ์
ฯลฯ
- มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไว้บนโต๊ะ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสาเร็จ และมีกาลังใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยังสามารถแก้ไข
พัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีขึ้นโดยลาดับได้อีกด้วย
- ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรคา แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ
ควรจัดไว้ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ อุปกรณ์ชิ้นใดที่เก่าเกินไปหรือไม่ใช้แล้ว
ไม่ควรเก็บไว้ในตู้ให้ดูรกรุงรัง
- การประดับตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มักนิยมประดับตกแต่งห้องเรียนด้วยสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ม่าน มู่ลี่ ภาพ ดอกไม้ คาขวัญ สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุงรัง สีสันที่ใช้ไม่
ควรฉูดฉาด หรือใช้สีสะท้อนแสง อาจทาให้นักเรียนเสียสายตาได้ การประดับตกแต่งห้องเรียน ควร
คานึงถึงหลักความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม
- มุมเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเครื่องมือเครื่องใช้ของนักเรียน
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้า กล่องอาหาร ปิ่นโต ฯลฯ ควรจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ และหมั่น
เช็ดถูให้สะอาดเสมอ
ลักษณะของการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดี
จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดีนั้นจะสะท้อนลักษณะดังต่อไปนี้
๑. มีการจัดที่ว่างในชั้นเรียนอย่างชัดเจน เพื่อใช้อเนกประสงค์แลละเพื่อให้นักเรียนมั่นใจใน
การใช้ที่ว่างของตน ตัวอย่างเช่น ชั้น เรียนจะประกอบด้วยพื้นที่ทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอย่ าง
พลุกพล่านได้แก่ บริเวณที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน และที่ว่างส่วนตัวที่นักเรียนจะทางานได้โดย
ลาพัง เช่น โต๊ะในแถวของนักเรียนแต่ละคน เป็นต้น
๒. ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนมีปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและด้ านพฤติกรรมอาจแก้ปัญหาได้
ด้วยการแยกออกมาอยู่ในที่ว่างมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสงบ มีสมาธิในการทางานได้อย่างอิสระตาม
ลาพัง
๓. มีที่ว่างส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน และมีพื้นที่ของนักเรียนทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กสาหรับ
ทากิจกรรมต่าง ๆ จึงควรจัดสถานที่เฉพาะเพื่อให้ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหรือระหว่างนักเรียน
กับครู และอาจจะมีที่ว่างสาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ

๒๙๔
๔. ลัก ษณะที่ นั่ง ของนัก เรียนเป็ นแถวเพื่อสะดวกในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหา
วิชาการ ในขณะที่การจัดที่นั่งแบบกลุ่ม จะทาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
๕. การจัดชั้นเรียนในบริเวณที่จากัดและมีการใช้อย่างหนาแน่น เช่น บริเวณที่เหลาดินสอ
ที่วางถังขยะหลังห้อง หรือบริเวณที่มีการเรียนการสอน ตลอดจนส่วนที่จะทาให้นักเรียนถูกรบกวน
โดยง่าย ครูควรจัดให้นักเรียนนั่งห่างออกไป
๖. ครูและนักเรียนทั้งชั้นควรมองเห็นกันและกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ลักษณะของการ
เคลื่อนไหวในชั้นเรียนนั้น ควรให้ครูมีโอกาสใกล้ชิดนักเรียนได้มากที่สุด
๗. ควรจากัดสิ่งเร้าทางการมองเห็นและการได้ยินที่จะมารบกวนความสนใจ และพฤติกรรม
ของนักเรียนซึ่งจะทาให้เกิดผลดีต่อการดาเนินในชั้นเรียน
๘. การจัดที่ว่างสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรให้นั่งอยู่ใกล้กับครูจะทาให้เกิดผลดี
เพราะการทาเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทาให้ครูสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสาหรับนักเรียน
เท่านั้น หากแต่ยังจะช่วยครูให้สามารถพูดส่งเสริมนักเรียนในทางบวก โดยอนุโลมหรือยินยอมทาให้
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาบ้าง
๙. การจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้ อยจะมีประโยชน์และทาให้เกิ ดพลัง
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสภาพทางกายภาพในชั้นเรียนควร
จะเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะทางวัฒนธรรม และทางภาษาของนักเรียน ซึ่งควรจะเป็นไปตามความ
ต้องการเฉพาะของนักเรียน
การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา
การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก เจตคติ และ
พฤติกรรมของนักเรียน มีความอบอุ่น ความสบายใจ ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความ
รักความศรัทธาต่อผู้สอน มีความกล้า มีความอิสระ ในการแสดงออก อย่างมีระเบียบวินัยในชั้น เรียน
โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของการเรียนรู้สร้างสรรค์เร้าความสนใจ ให้
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุ ข ซึ่งนักเรียนจะเกิดบรรยากาศความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้อง
ขึ้นกับครูเป็นสาคัญ ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะขึ้นอยู่กับแนวคิด หรือความเชื่อในการจัดการศึกษาของครู
หรือของสังคมในแต่ละยุคสมัย ว่ามุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างไร เช่น ต้องการให้
ห้องเรียนเงียบสงบ เพื่ อ ให้นัก เรียนทุ กคนตั้ง ใจเรียน และมุ่ ง อยู่กั บ การท างานตรงหน้าให้สาเร็จ
ซึ่งบางครั้งห้องเรียนสงบเรียบร้อยอาจทาให้นัก เรียนบางคนไม่มีความสุขและอาจเกิดปัญหาการหนี
โรงเรียน เป็นต้น หรือครูบางคนอาจมุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสนทนาแลกเปลี่ ยน
ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการทางานในลักษณะ ของการร่วมมือกันภายในกลุ่ม
หรือ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุม่ ห้องเรียน ลักษณะเช่นนี้ย่อมมีความคลื่นไหวมีเสียงพูดคุยกันดัง พอสมควร

๒๙๕
จึงแตกต่างจากห้องเรียนประเภทแรก ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะดาเนินการจัดการชั้นเรียนอย่างไรนั้น
ครูมืออาชีพควรสารวจหรือพิจารณาความเชื่อของตนเองว่ามุ่งให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียน ด้วยความรู้สึก
เจตคติ ค่านิยม และการเรียนรู้ในรูปแบบใด และมีแนวทางการดาเนินการในชั้นเรียนของตนอย่างไร
แนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน
ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจาก
การสังเกตชั้นเรียน เปรียบเทียบพฤติกรรมของการจัดชั้นเรียนบันทึกภาพกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีก าร
จัดการที่ดี ทั้งที่มองเห็นได้ เช่น ความมีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม หรือมีการวางแผนที่ดี การแบ่ง
สัดส่วนของการใช้ประโยชน์ของชั้นเรียนอย่างชัดเจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ หยิบใช้ได้อย่างสะดวก
มีการเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบ ส่วนการจัดการชั้นเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่ ห้องเรียนที่ครู
ต้องคอยวุ่นวายกับการจัดระบบชั้นเรียนหรือการเรียนของนักเรียนถูกรบกวนตลอดเวลาหรือชั้นเรียน
ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของการสอนที่เน้นเนื้อหาทางวิชาการ ในตอนแรกคูนิน วิเคราะห์โดยให้
ความสาคัญกับ ความสามารถของครู ในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เข้าขัดขวางการดาเนินงานในชั้น
เรียน ผลการวิเคราะห์ ไม่พบปัจจัยที่มี ความแตกต่างชัดเจนระหว่างครูที่มีการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
และไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิธีการตอบสนองต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือวิธีการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบ อย่างไรก็ตามจากวิจัย คูนินได้วิเคราะห์ติดตามผลและพบว่าครูที่สามารถ
จัดการชั้นเรียนที่ดีนั้นแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สาคัญดังนี้
๑) Withitness ครูจะต้องตระหนักและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกส่วนของห้องเรียน
อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ก ระทั่งในขณะที่ครูทางานกับนักเรียนกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลและ
แสดงให้เห็นถึงการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน โดยการเข้าไปมีส่วนแก้ไขสถานการณ์ ในทันทีและ
อย่างเหมาะสมเมื่ อ เกิ ดเหตุก ารณ์ห รือเมื่ อนัก เรียนแสดงพฤติก รรมที่ ไม่ พึง ประสงค์ขึ้ น นับ เป็น
พฤติกรรมสาคัญที่ครูจะสามารถจัดการกับสิ่งผิดปกติที่กาลังจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยการสังเกตและ
เข้าไปอยู่ร ะหว่างความขัดแย้ง นั้นได้ก่ อน แม้ จ นกระทั่ ง เหตุก ารณ์ที่ มี ปั ญ หาเกิ ดขึ้นแล้ว ครูก็ จ ะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทวนที
๒) Overlapping เป็นการจัดการที่ครูสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งอย่ างใน
เวลาเดี ย วกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนใ น
ขณะเดียวกันก็ยังต้องสนับสนุนดูแลการทางานของนักเรีย นเป็นกลุ่มโดยการใช้สายตาในการสื่อสาร
หรือใช้การใกล้ชิดทางกายเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนให้กลับมาอยู่กับบทเรียนในขณะที่ครูยังคง
ดาเนินการสอนไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดหรือขัดจังหวะแต่อย่างใด
๓) Signal continuity and momentum during lessons เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณ
อย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนกิจกรรมในระหว่างบทเรียน การสอนที่มีการเตรียมการอย่างดีและการ

๒๙๖
ดาเนินการสอนตามบทเรียนที่ เน้นนัก เรียนเป็นสาคัญ นั้น ครูจ ะมี ความตั้ง ใจในการจัดการเรียน
เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องมากกว่าการบังคับให้เกิดการแข่ง ขัน ครูจึง มีทั กษะในการส่งสัญญาณให้
นัก เรียนที่ กาลังแสดงพฤติกรรมที่ ไม่พึง ประสงค์ (เช่นการเดินเข้าไปยืนใกล้ ๆ นัก เรียนที่ไม่สนใจ
บทเรียน หรือถามนักเรียนคนนั้นในเรื่องที่ครูกาลังสอนอยู่) เพื่อดึงความสนใจของเด็กให้กลับมาอยู่ที่
บทเรียนโดยไม่รบกวนนักเรียนคนอื่นที่กาลังตั้งใจเรียน นอกจากนั้นครูจะสามารถเปลี่ยนหัวข้อเรื่องที่
จะสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนในระหว่างบทเรียนด้วยความราบรื่นและต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
๔) Challenge and variety in assignment เป็นการมอบหมายงานที่หลากหลาย
ท้าทายเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้สนใจบทเรียนได้แก่ การมอบหมายงานในชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสม
โดยมีความยากง่ายพอเหมาะ คือง่ายพอที่จะแน่ใจว่านักเรียนจะได้ใช้ความพยายามในการทางานและ
ควรเป็นสิ่งใหม่หรือยากพอที่จะท้าทายความสามารถของนักเรียนโดย มีความหลากหลายเพื่อที่จะทา
ให้นักเรียนสนใจตลอดเวลา คูนินเชื่อว่าครูที่สามารถจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เ ป็น
เพียงเพราะความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น หากแต่เพราะเป็นความสามารถในการ
ป้องกันเกิดปัญหาตั้งแต่แรกนอกจากนี้ ครูเหล่านี้ยังเน้นการสร้างห้องเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการ
ให้นักเรียนทางานตามที่ครูกาหนดให้ดีที่สุด
การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิท ยาเป็นการจัดการชั้นเรียนที่ มีความเข้าใจ การเรียนรู้
การส่งเสริมในจิตใจของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จลุลว่ งไปด้วยดีโดย
จัดการสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้าใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน รวมถึงขจัดสิ่งต่างที่
เป็นสิ่งรบกวนออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องจัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สมกับการเป็นครูมือ
อาชีพ ซึ่งการจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย
๑. บทบาทในการเป็นผู้นาของครู
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สดุ ในชั้นเรียน เป็นผู้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้มสี ภาพน่าเรียนรู้
อบอุ่น หรือว่าตึงเครียดน่ากลัว โดยครูต้องทราบความคาดหวังที่นักเรียนมีต่อครู และครูมีต่อนักเรียน
โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การทา
ความเคารพการพูดการจา การตรงต่อเวลา เป็นต้นบทบาทในการเป็นผู้นาของครูแต่ละประเภทจะมี
ผลต่อความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและยิ่งไปกว่านั้นอาจมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ
ผู้อื่นหรือต่อตนเองอีกด้วยไดรกเคอร์ แบ่งประเภทของลักษณะของบุคลิกภาพและบทบาทในการเป็น
ผู้นาของครูออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้
๑.๑ ครูประเภทเผด็จการ
ถ้าครูเข้มงวด
นักเรียนจะหงุดหงิด
ถ้าครูหน้านิ่วคิ้วขมวด
นักเรียนจะรู้สึกเครียด

๒๙๗
ถ้าครูฉุนเฉียว
นักเรียนจะอึดอัด
ถ้าครูปั้นปึ่ง
นักเรียนจะกลัว
ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย
นักเรียนจะขาดความเคารพ
ถ้าครูใช้น้าเสียงดุดัน
นักเรียนจะหวาดกลัว
ครูที่มีลักษณะเผด็จการ ( autocratic teacher ) ครูที่มีลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อการดาเนินการใด ๆ ในชั้นเรียนตั้งแต่การจัดตกแต่งห้องเรียนทางกายภาพเพื่อการจัด
ระเบียบในชั้นเรียน การจัดตารางเรียนที่ไม่ยืดหยุ่น จากความคิด เช่น นี้ ครูจึงมีความรับผิดชอบที่ จะ
กาหนดกฎระเบียบทั้งหมดของชั้นเรียนซึ่งรวมถึงการกาหนดบทลงโทษแก่นักเรียนที่ประพฤติผิดกฎ
ด้วยตัวของครูเองทั้งหมด ครูที่มีลักษณะเช่นนี้มี ความเชื่อว่าตนเองมีความรู้เป็นสาคัญทั้งในด้านการ
บรรยาย การแสดงความคิดเห็นและการกาหนดงานให้นักเรียนทา นักเรียน มีหน้าที่เ ชื่อฟังและทา
ตามกฎระเรียบและงานที่ครูกาหนดให้ทา
๑.๒ ครูประเภทปล่อยปะละเลย
ถ้าครูท้อถอย
นักเรียนจะท้อแท้
ถ้าครูเฉยเมย
นักเรียนจะเฉื่อยชา
ถ้าครูเชื่องช้า
นักเรียนจะหงอยเหงา
ถ้าครูใช้น้าเสียงราบเรียบ
นักเรียนจะไม่สนใจฟัง
ถ้าครูปล่อยปละละเลย
นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย
ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย
นักเรียนจะขาดความเคารพ
ครูมีลักษณะปล่อยปะละเลย (Permissive) ครูลักษณะนี้จะมีลักษณะโอนอ่อนผ่อนตามและ
ไม่มีพลัง ในชั้นเรียนอาจจะมีกฎระเบียบเพียงเล็กน้อยให้นักเรียนได้ปฏิบัติและไม่ได้ให้ ความสนใจกับ
การที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่าเสมอ การลงโทษของครูประเภทนี้มักจะให้อภัย
ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบและดูเหมือนครูจะไม่มีอานาจมากเพียงพอทีจ่ ะ
ทาให้นักเรียนทางานตามที่ครูกาหนด บรรยากาศในชั้นเรียนเช่นนี้จะทาให้นักเรียนรู้สึกสับสนเพราะ
ไม่รู้ว่าครูต้องการให้นักเรียนทาอะไรหรือเป็นอย่างไรจึงเป็นที่พึ่งประสงค์ของครูลักษณะครูประเภทนี้
จะทาให้ชั้นเรียนขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนักเรียน แต่ละคนก็จะทาในสิ่งที่ตนเองพึง
พอใจที่ครูก็ไม่ได้ว่าอะไร
๑.๓ ครูประเภทประชาธิปไตย
ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร
นักเรียนจะอบอุ่นใจ
ถ้าครูยิ้มแย้ม
นักเรียนจะแจ่มใส
ถ้าครูมีอารมณ์ขัน
นักเรียนจะเรียนสนุก
ถ้าครูกระตือรือร้น
นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า
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ถ้าครูมีนาเสียงนุ่มนวล
นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม
ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย
นักเรียนจะเคารพ
ถ้าครูให้ความเมตตาปรานี
นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน
ถ้าครูให้ความยุติธรรม
นักเรียนจะศรัทธา
ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย (Democratic Style ) ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะมีลักษณะของ
ความเป็นเผด็จการหรือปล่อยปะละเลย แต่จะมีความมั่งคง มีเหตุผลเกี่ยวกับความคาดหวังของตนที่มี
ค่าการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมของเด็ก ครูจะใช้การอภิปรายร่วมกับนักเรียนและให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนรวมทั้งกาหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎนอกจากนี้อาจ
ร่วมกับนักเรียนในการทบทวนกฎระเบียบของชั้นเรียนได้อยู่เสมอหากมีความจาเป็นเพื่อให้กฎระเบียบ
เหล่านั้นมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นผู้ทพี่ ร้อมที่จะตัดสินปัญหา
ใด ๆ แต่ก็ยอมรับความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน ผลของการเป็นครูประชาธิปไตยจะเป็น
การสร้างพลังของความเชื่อมั่นและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชั้นเรี ยนให้กับนักเรียนในทานอง
เดียวกันก็จะทาให้ครูรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนนั้น
ครูที่กล่าวมาทั้ง ๓ ประเภทข้างต้น เป็นบทบาทในการเป็นผู้นาของครู เพราะฉะนั้นในยุคการศึกษา
ปัจจุบัน ครูที่สมควรเป็นผู้นาคือ ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความมั่นใจในตัวเองและเป็น
การปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยของชาติด้วย
๒. พฤติกรรม เทคนิค ทักษะการสอนของครู
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูผู้สอนต้องมีเทคนิค วิธีการในการถ่ายทอดที่น่าสนใจ
หลากหลาย มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ควรสอนแบบเดียวกัน
นานเกินไปเพราะจะทาให้เด็กเบื่อ เช่นการสอนบรรยาย ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมการทดลอง
การอภิปราย การแบ่งกลุ่มทางานเพื่อเพิ่มความสนใจของเด็กต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนมีความรู้
เจตคติ และทักษะตามที่หลักสูตรกาหนด ซึ่งพฤติกรรมของครูควรเป็นลักษณะดังต่อไปนี้
- ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เ ทคนิคการเสริมแรงที่ เหมาะสม เช่น
ใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ทากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเริม
แรงให้ทั่วถึงและเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
แสดงให้นัก เรียนเห็นว่าความคิด ของเขามี ป ระโยชน์ พยายามนาความคิ ดเหล่านั้นมาใช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ในการเรียนรู้
- ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม การให้ทางานเป็นกลุม่ จะช่วยให้นักเรียนรูจ้ กั ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ

๒๙๙
ได้ผ ลงานนามาสู่ความภาคภูมิ ใจในกลุ่ม และตนเอง ในการมอบหมายงานให้ ก ลุ่ม ทานั้น ครูควร
คานึงถึงความยากง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่ม เพื่อให้งานกลุ่มประสบ
ความสาเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายาก ครูควรเข้าไปดูแล
กระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครูจะต้องมีความอดทนที่จะไม่รบี ชี้แนะ หรือ
บอกวิธีการแก้ปัญหาตรง ๆ ต้องฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถแก้ปัญหาได้
สาเร็จ
- ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ทาให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดค้นคว้า
และแสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง หรือนักเรียนเป็นผู้กระทากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลองแบบแก้ปัญหา แบบแสดง
บทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนย์การเรียน
ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใช้วิธีส อนแบบใดนั้นครูต้องเลือกให้เ หมาะสมกับ
บทเรียน ระยะเวลา สติปัญญา และวัยของนักเรียน
๓. เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
เทคนิคหรือวิธีการที่ครูใช้ปกครองชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา
กล่าวคือ ถ้าครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิป ไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุก
คนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและ
สบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกที่รักมักที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ
นักเรียนจะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็น คุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจ
เรียน ไม่อยากมาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครองชั้นเรียนของครูจึงมีความสาคัญต่อการ
สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาด้วย ซึ่งครูควรยึดหลักดังต่อไปนี้
๓.๑ หลัก ประชาธิป ไตย ครูควรให้ความสาคัญ ต่อนักเรียนเท่าเที ยมกัน ให้ความ
เสมอภาคให้อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้าง ยินดีรับ
ฟังความเห็นของทุกคน และควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิ ของผู้อื่น
ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย
๓.๒ หลักความยุติธรรม ครูควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคน
โดยทั่วถึง นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตามคา
อบรมสั่งสอนของครู ตลอดจนไม่สร้างปัญหาในชั้นเรียน
๓.๓ หลัก พรหมวิห าร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุ ทิ ตา อุเ บกขา ซึ่ง มี ความหมาย
ดังต่อไปนี้
เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดุ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข
กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

๓๐๐
มุทิตา หมายถึง ความยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ลาภยศ สุข สรรเสริญ
อุเบกขา หมายถึง ความเที่ยงธรรม การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย
ถ้าครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร ๔ ในการปกครองชั้นเรียน นอกจากจะทาให้นักเรียนมีความเคารพรัก
ศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วย
๓.๔ หลักความใกล้ชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความใกล้ชิด กับ
นักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา วิธีการแสดงความสนใจนักเรียนทา
ได้หลายวิธี ซึ่งประกอบด้วย
๑. ครูจะต้องรู้จักนักเรียนในชั้นทุกคน รู้จักชื่อจริง ชื่อเล่น ความสนใจของ
เด็กแต่ละคนเป็นต้นว่า งานอดิเรก มีพี่น้องกี่คน จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนแต่ละคน
๒. ครูจ ะต้องแสดงความสนใจในสารทุ ก ข์สุขดิบ ของเด็ก แต่ล ะคน เช่น
หมั่นถามความเป็นไปของพี่น้อง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู้แต่ว่าเด็กเป็นอะไร
ในข้อ ๑ แต่รู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นด้วย
๓. ครูจ ะมอบเวลาของตนเพื่อเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่
เวลาเย็นหลังเลิกเรียน ช่วงพักระหว่างการเรียน เพื่อช่วยเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษว่า
ต้องการขอคาปรึก ษา ต้อ งการขอคาแนะนาในการหารายได้พิเศษ ครูจ ะต้องพร้อมที่จ ะให้ความ
ช่วยเหลือเด็กได้ตลอดเวลา
๔. ครูจะต้องใกล้ชิด สัมผัสทั้งร่างกายและจิตใจ คาสั่งสอนและการกระทา
ของครูจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ถ้าครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย์ ครูจะต้องปฏิบัติ
ตนเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็นสิง่ จาเป็น การจับต้องตัวบ้าง จะเป็นสื่อนาให้เด็กรูส้ กึ ถึง
ความใกล้ชิดสนิทสนม
๔. ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน หมายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง ๒ คนหรือบุคคล ๒ ฝ่าย
โดยต่างฝ่ายต่างมีอิทธิผลซึ่งกั นและกั น ซึ่ง ปฏิสัม พันธ์ร ะหว่างผู้เรียนและครูถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่สาคัญต่อการเรียนการสอนในขั้นแรก ในการเจอกันครั้งแรกของครูกับนักเรียนบุคลิกภาพของครูจะ
ส่งผลต่อความรู้สึกของนักเรียน ถ้าครูดูมีความอบอุ่น เป็นกันเอง มีความเป็นมิตร เด็กก็จะไว้วางใจ
และมีความรู้สึกกับครู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าครูดูไม่เป็นมิตร ไม่มีความอบอุ่น เข้มงวดนักเรียนก็จะ
ไม่มีความรู้สึกที่ดีกับ ครู รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีจิตใจในการเรียนรู้วิชานั้น และอาจเป็นปัญหาในเวลา
ต่อมาคือ เด็กทาให้ความสัม พันธ์ของครูกับนักเรียนเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่มาโรงเรียน ไม่ เ ข้าเรียน
และผลการเรียนวิชานั้นอาจตกต่า ซึ่งปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ
๔.๑ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ นัก เรีย น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครูกั บ นั ก เรี ยนถ้า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

๓๐๑
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ครูให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมี ความ
สบายใจในการทากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์
น่าเรียน น่าสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
ครูควรดาเนินการ ดังนี้
๑. เริ่มสร้างความสัมพันธ์
๒. สร้างสัดส่วนของคาพูดทางบวกและทางลบอย่างสม่าเสมอ
๓. สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังระดับสูงของตน
๔. ร่วมกันควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวัง
๕. สร้างทางเลือกเพื่อนาไปสู่กฎกติกาในชั้นเรียน
๔.๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียนได้ถ้านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน คือ มีความสมัคร
สมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน และกันฯลฯ
นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้น ขึ้นอยู่กับครูเป็นสาคัญ กล่าวคือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ปกครองดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้
ถูกต้อง นักเรียนก็จะค่อย ๆ ซึมซับและซับเอาสิ่งที่ดีงามไว้ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตนที่ พึง
ประสงค์ เมื่อนักเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นส่วน
สร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นในห้องเรียน
๔.๓ ปฏิสัม พั นธ์ท างวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกั นในชั้นเรียนระหว่างครูกับ
นักเรียน อาจเป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามคาถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน
เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ครูควรใช้คาพูดที่เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ซึ่งคาพูดเหล่านี้ควรเป็นน้าเสียงที่ดูอบอุ่น ยอมรับ เห็นใจ เข้าใจ ถ้าเป็นการตั้งคาถามหรือถาม
นักเรียนควรเป็นคาถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นและยัง
เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมความรู้สึกของเด็กขั้นพื้นฐานว่าเด็กมีความรู้สึก เจตคติอย่างไรเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น คาชมเมื่อนักเรียนทางานได้ดี ทันเวลา มาเรียนทุกวันโดยทั่วไปครูใช้
การสื่อสารกับนักเรียนในสามด้าน คือ
๑. เพื่อระบุความต้องการที่ครูต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
๒. เพื่อแจ้งผลการกระทาของนักเรียน
๓. เพื่อเสนอความคาดหวังทางบวกของนักเรียน
สาหรับการสื่อสารเราอาจไม่ใช้คาพูดเพียงอย่างเดียวก็ได้ เราอาจใช้การกระทาเป็นการสื่อสาร เช่น
การเดินไปมาในห้องเรียน การสบสายตานักเรียน ฯลฯ ซึ่งผลดีของการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาที่ดีต่อ
กัน สรุปได้ดังนี้

๓๐๒
๑. การแสดงออกทางวาจาด้วยดีระหว่างครูกับนักเรียน จะช่วยสร้างความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน
๒. ช่วยให้การเรียนได้ผลดี เพราะมีการสื่อความหมายที่ถูกต้อง เข้าใจกัน
๓. ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะรับวิชาการ หรือทาความเข้าใจบทเรียนและกล้า
แสดงความคิดเห็นโดยไม่หวาดกลัวครู
๔. ช่วยให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจในตัวครู มีเหตุผล
๕. ช่วยให้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นได้
๖. ช่วยสร้างบรรยากาศที่อื้ออานวยให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการ
เรียนรู้ เป็นไปตามจุดหมายที่กาหนดไว้
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจานั้นควรใช้อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Influence) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรม
ทางวาจาที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เช่น ครูยอมรับความรู้สึกของนักเรียน ครูชมเชย
สนับสนุนให้กาลังใจ ครูยอมรับหรือนาความคิดเห็นของนักเรียนมาใช้ ครูถามเพื่อให้นักเรียนตอบ
ฯลฯ โดยครูหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลทางตรง (Direct Influence) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดง
ฝ่ายเดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสั่งการ ครูวิจารณ์ฝ่ายเดียว ดังนั้น ครูควรสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจาโดย
ใช้อิทธิพลทางอ้อม เพื่อส่งผลดีต่อการเรียนการสอน
๕. การสร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู
เป็นสิ่งที่จาเป็นและเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการชั้นเรียนของครู ไม่ว่ากฎระเบียบเหล่านั้น
จะกาหนดขึ้นมาจากครูเอง จากความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนหรือจากนักเรียนที่สามารถ
ก าหนดกติก าของการอยู่ ร่วมกันขึ้นเองโดยการแนะนาการมีครูเป็นที่ปรึก ษา ไม่ ว่าแนวคิดในการ
จัดการชั้นเรียนจะเน้นที่อานาจของครูหรือเน้นความรับผิดชอบของนักเรียน หรือแม้กระทั่งเน้นความ
เป็นตัวของตัวเองของนักเรียนก็ตามเพราะด้วยความเชื่อที่ว่า การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจาเป็นที่จะต้อง
มี ก ฎกติ ก าของการอยู่ร่ว มกั น การเคารพสิท ธิ ของผู้อื่น การปฏิ บัติห น้ าที่ ของตนเองด้ ว ยความ
รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กาหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ครูต้องชี้แจงให้นักเรียน
เขาใจและยอมรับว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน จะทาให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ อย่าง
ราบรื่นปราศจากอุปสรรคด้วยศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตนเอง ทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานของการอยู่
ร่วมกันแบบประชาธิปไตย เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอีกด้วย แนวทางการปฏิบัติจริง ในชั้นเรียน
เกี่ยวกับการกาหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมครูที่เป็นครูมืออาชีพอาจดาเนินการได้ดังนี้
๑. ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา ครูอาจเริ่มต้นด้วย
การกาหนดความคาดหวังของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติ
กิ จ กรรมร่วมกับ เพื่ อนซึ่ง ความคาดหวัง เหล่านี้อาจรวมถึง การแจ้งคุณลัก ษณะอันพึ่ง ประสงค์ของ
หลัก สูตรซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดไว้แล้วในหลัก สูตร นอกจากนี้ครูอาจ

๓๐๓
กาหนดความคาดหวังของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลัก สูตรซึ่งสถานศึก ษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดไว้แล้วในหลักสูตร
นอกจากนี้ครูอาจกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กเพิ่มเติมจากลักษณะเฉพาะของเด็กในแต่
ละวัยที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๒. ก าหนดกฎระเบียบของชั้ น เรียนโดยระบุเ ป็นข้ อ ๆ แนวทางในการก าหนด
กฎระเบียบที่นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะต้องปฏิบัติตามนั้นครูอาจทาได้ดังนี้
๒.๑ เขียนด้วยข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายและครอบคลุมการกาหนด
กฎระเบียบหากเขียนด้วยข้อความที่เข้าใจยากและซับซ้อนเกินไปทาให้เด็กเข้าใจสับ สนหรือจดจายาก
ก็อาจทาให้เด็กไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม
๒.๒ ควรเป็นกฎระเบียบที่ครูเห็นว่าเป็นสิ่งจาเป็นจริง ๆ และเป็นพื้นฐาน
สาคัญของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนของนักเรียน เช่น การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
เพื่อน การส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
๒.๓ ควรเป็นกฎระเบียบที่ให้ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ต้องการจะบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เพราะกฎกติกาในชั้นเรียนส่วนใหญ่กาหนดขึ้นเพื่อมุ่งให้นักเรียนได้สามารถพัฒนา
ความสามารถทางการเรี ยนได้บ รรลุจุดประสงค์ การจัดการชั้นเรียนจึง เป็นการขจัดสิ่ง ที่ จะเป็น
อุปสรรคที่จะรบกวนการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๒.๔ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบกติกา
ของห้องเรียน ครูอาจเป็นผู้มีบทบาทในการกาหนดกฎระเบียบของห้องเรียนในระยะแรกของการเรียน
หรือระยะต้นปีการศึกษาแต่ในระยะเวลาต่อมาเมื่อนักเรียนและครูเริ่มคุ้นเคยวิธีเรียนและวิธีสอนของ
แต่ละฝ่ายแล้ว นักเรียนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนให้
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น การที่ ครูกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนสายไว้แต่เ มื่ อ
พบว่านัก เรียนในชั้นเรียนทุ กคนไม่ ได้ประพฤติผิดกฎในข้อนี้เลยและทุ กคนมี ความกระตือรือร้นที่
อยากจะเข้ า ห้อ งเรีย นทุ ก ครั้ง กฎระเบี ย บข้ อนี้ จึง ไม่ จ าเป็น อี ก ต่อ ไปโดยอาจจะมี ก ารเพิ่ม เติม
กฎระเบียบอื่นที่นักเรียนเห็นว่าจาเป็น เช่นการไม่แย่งกันพูด หรือพูดเสียงดังจนเกินไป เป็นต้น
๒.๕ กฎระเบียบที่ดีควรจะระบุผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎซึ่งอาจ
เรียกว่า เป็นบทลงโทษ อาจเป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียนเช่น การให้ทางานเพิ่ม
การช่วยเหลือเพื่อนมากขึ้นโดยบทลงโทษที่กาหนดขึ้นควรเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและอาจจะต้อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษโดยใช้วิธีการใหม่ๆหากมีการผิดซ้าอีกเพราะบางครั้งวิธีลงโทษที่
กาหนดไว้ล่วงหน้าอาจไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือหยุดพฤติกรรมนั้นแต่กลับกลายเป็นการเสริมแรง
ทางบวกให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมที่มีปัญหานั้นเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่น ครูคาดโทษนักเรียนที่ทา

๓๐๔
ผิดโดยเขียนชื่อนักเรียนไว้บนกระดานหรือการทาโทษหน้าชั้นเรียน วิธีการเช่นนี้อาจเป็นแรงเสริมให้
นักเรียนทาความผิดซ้าอีกเพราะตนเองได้กลายเป็นจุดเด่นของชั้น แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของห้องแม้จะเป็นไปในทางลบก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษไปเป็นวิธีอื่นที่ จะทา
ให้เด็กรู้สึกผิดต่อการกระทาของตนและจะไม่ได้ยอมรับหรือได้รับความสนใจจากกลุ่มเพื่อน
ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอก็ควร
ได้รับ การยกย่อ งชมเชยตามวาระโอกาสที่ เหมาะสม เพื่อเป็นการเสริมแรงให้เด็ก เหล่านี้ได้แสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป
สรุป การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน
การสอนและเกิดความศรัทธาในครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของการสร้าง
บรรยากาศทางจิตวิท ยา โดยปรับบุคลิกภาพความเป็นครูให้เหมาะสมปรับพฤติก รรมการสอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งการสร้างการสร้างกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของชั้นเรียนโดยที่ผู้เรียนยอมรับและ
ปฏิบัติตาม เพื่อการเรียนการสอนสาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี และนักเรียนมีเจตคติความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อครู
ต่อวิชา ต่อโรงเรียน และนักเรียนก็จะเรียนรู้อย่าง เก่ง ดี มีสุข
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม
ได้แก่สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น คามสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นั ก เรี ย นด้ ว ยกั น นั ก เรี ย นกั บ ครู ผู้ ส อน รวมถึ ง กฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ของโรงเรียน
องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคม เช่น
- การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน จากงานวิจัยพบว่า บรรยากาศในชั้นเรียน
มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การสร้างแรงจูงใจ หากนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน จะทาให้ผลการเรียนดีขึ้น
แรงจูง ใจจะมีทั้ งภายนอกและ ภายใน ส าหรับแรงจูง ใจภายนอกนั้นผู้สอนสามารถกระตุ้นเพื่อให้
นักเรียนสามารถ แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ต้องการได้
- ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความสาเร็จด้านวิชาการและพฤติกรรมของ
นักเรียนมีผลมาจากความ สัมพันธ์ ที่มีระหว่างครูและนักเรียน กล่าวคือ คุณภาพของความสัมพันธ์
และการให้ความสนับสนุน ร่วมมือกันส่วนบุคคล ในชั้นเรียน มีผลต่อระดับความต้องการของนักเรียน
แต่ล ะคน เนื่อ งมาจนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความ สัม พันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
และมีผลโดยตรงต่อความสาเร็จในการทากิจกรรมด้านการเรียน
ดังนั้น จะเห็นว่าการจัดการบริหารชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนและร่วมกิ จกรรมต่าง ๆ โดยมี ครูเ ป็นผู้วางแผนและกระบวนการส่ง เสริมทั้ งทางด้าน

๓๐๕
กายภาพ จิตวิทยา และสังคม โดยมีสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow) ที่กล่าวว่า
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานอย่า งเป็นลาดับขั้น เริ่มตั้งแต่ขั้นความต้องการทางด้านร่างกาย
ขั้นความต้องการความมั่นคง ขั้นความต้องการการยอมรับและยกย่องจากสังคมและขั้นความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ทาให้ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทาให้ครู
ต้องเป็นผู้ช่างสังเกตว่า นักเรียนมีความต้องการพื้นฐานในระดับใด และพยายามช่วยเหลือตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน ให้ความเป็นอิสระและเสรี รวมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเอง
ส่วนที่ ๒ การกากับดูแลชั้นเรียน
การจัดการห้อ งเรียนให้อ ยู่ในระเบียบวินัยมี พฤติก รรมทางสั งคมที่ ดีในสมั ยปัจ จุบันย่อม
แตกต่าง สมัยก่อนเพราะสภาวะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวิชาการได้เปลี่ยนแปลงไปในสมัยก่อนใช้
การเฆี่ยน ตี และการขู่เข็ญบังคับเมื่อวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันจึงหาวิธีควบคุมชั้นเรียน หรือการ
จัดการ ห้องเรียนให้ได้ผลโดยไม่ใช้การลงโทษเฆี่ยนตีและครูย่อมทาได้ดีหากครูได้ศึกษาและตระหนัก
ใน พั ฒ นาการและจิตวิทยาของนัก เรียนวัยต่าง ๆ ซึ่ง ครูท าการสอนอยู่นอกจากความรู้ครูต้องใช้
ความคิดอย่าง รอบคอบด้วยและมีความห่วงใยในสวัสดิการของนักเรียนและสวัสดิภาพของสังคม
๑. หลักในการจัดการชั้นเรียน
ลีเวนและโนแลน ได้เสนอหลักในการจัดการห้องเรียนไว้ดังนี้
๑. เมื่อพบเห็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมครูควรหายุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ภายในห้องเรียนก่อนที่จะหาผู้ช่วยภายนอก
๒. วิธีการแก้ปัญหาที่ดีเมื่อครูพบเห็นนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมคือครูพูดคุยกับ
นักเรียนเป็นการส่วนตัว
๓. การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเองจะทาให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น
๔. พฤติกรรมของครูทั้งท่าทางและคาพูดจะมีอิทธิพลต่อนักเรียนมาก
๕. ครูคือผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
๖. ครูจะต้องกระตือรือร้นในการช่วยเหลือนักเรีย นอยู่เสมอและมีการวางแผนการ
จัดการห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
๗. การปกครองด้ว ยการวางแผนเป็น อย่ างดีท าให้เ กิ ด ความคล้ายคลึง กั นของ
พฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียน
๘. ปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย และทาง
จิตใจ

๓๐๖
๙. ครูที่ ส ามารถจัดการกั บนักเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพนี้จะสนุกกับการสอน
และมีความมั่นใจมากกว่าในการที่จะท่าให้นักเรียนประสบความสาเร็จ
๑๐.เพื่ อ ให้ก ารเรียนการสอนมี ป ระสิท ธิภาพครูต้องใช้ก ารจัดการห้องเรียนกั บ
นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
๒. การสังเกตนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ครูพ อจะทราบได้ว่านักเรียนคนใดมี ปัญ หาทางพฤติก รรมหรือไม่ ด้วยการสังเกต
พฤติกรรมบาง ประการของนักเรียนครูจะสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้
๑. ฝ่าฝืนคาสั่งครู
๒. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๓. ทาลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
๔. ล้อเลียนเพื่อนเพื่อความสนุกสนานของตนเอง
๕. ชกต่อยและรังแกเพื่อนร่วมชั้นที่เล็กกว่า
๖. ส่งเสียงดังและเสียงหัวเราะเป็นที่ราคาญ
๗. เคลื่อนไหวอยู่เสมออยู่นิ่งเฉยไม่ได้
๘. เงื่องหงอยเศร้าซึม
๙. ชอบเก็บตัวเงียบขรึมไม่คุยกับใคร
๑๐. ขี้อาย ไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าพูดคุยกับครูและเพื่อน
๑๑. ปลีกตัวออกจากสังคม
นักเรียนปกติบางคนอาจมีพฤติกรรมดังกล่าวนี้บ้าง แต่ครูไม่อาจถือว่าเป็นนักเรียนที่มีปัญหา
ครู ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีปัญหาก็ต่อเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจาอยู่เสมอแม้ครูจะ
ว่ากล่าว ตักเตือนก็ไม่เลิกพฤติกรรมนั้น ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน สรุปได้ดังนี้
๑. นักเรียนไม่สนใจเรียน
๒. ชอบคุยในห้องเรียน
๓. ไม่ทาแบบฝึกหัดที่ครูสั่ง
๔. นักเรียนมีพฤติกรรมซนมากอยู่ไม่สุขเกินปกติ
๕. อยู่ไม่นิ่ง
๖. ชอบคุยเสียงดัง
๗. เดินรอบห้อง
๘. ลากโต๊ะเสียงดังบ่อย ๆ
๙. ชอบทาร้ายตัวเอง
๑๐. ชอบทาร้ายผู้อื่น

๓๐๗
๑๑. ชอบแหย่หรือแกล้งเพื่อน
๑๒. นักเรียนตะโกนเรียกกันในขณะเรียน
๑๓. นักเรียนชอบแย่งกันไม่ชอบรอคอย
๑๔. นักเรียนชอบเถียงครู
๑๕. นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎ
๓. สาเหตุในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ในห้อ งเรียนประกอบด้วยนัก เรียนหลายคนซึ่ง มีพื้นฐานเบื้องหลัง แตกต่างกันไป จึง เกิด
พฤติกรรม มากมายในห้องเรียนส่วนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้กล่าวถึง
นัก เรียนที่ มีปัญหาทางพฤติกรรมจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนสาเหตุที่ทาให้
นัก เรียนแสดงพฤติก รรมเช่ นนั้นก็ มีหลายประการ อาจจะเป็นปัญหาทางจิตวิทยาหรือปัญหาทาง
ร่างกาย อันเกิดจากความบกพร่องทางประสาทและสมองหรืออาจจะเกิดจากทั้งสองอย่าง
แต่
ส่วนมากที่พบในโรงเรียนมักจะมีสาเหตุทางจิตวิทยามากกว่าเป็นว่านักเรียนมีความรู้สกึ ไม่มั่นคงว้าเหว่
ต้องการความรักอันเป็นสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมา อาจจะเกิดปัญหา
ในการปรับตัว นักเรียนไม่สามารถปรับตัวได้มีความวิตกกังวลน้อยเนื้อต่าใจผิดหวังอิจฉาริษยาโลภ
และขาดการศึกษา อันเป็นเครื่องมือที่จาเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดี
ปัญหา
เหล่านี้ล้วนมีส่วนผลักดันให้ดี นักเรียนแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ได้จึงจาเป็นที่ครูจะได้
ทาความเข้าใจกับนักเรียนก่อนจะลงโทษนักเรียนอย่างผิดๆเพราะปัญหาบางอย่างไม่ใช่ความผิดของ
นักเรียนเลยและเป็นปัญหาที่ นักเรียนไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ด้วย
๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียน
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนั้น เป็นงานที่ละเอียดอ่อนจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายและใช้เทคนิคหลายประการแต่สิ่งสาคัญที่ นักเรียนจะต้องได้รับก่อนอื่นก็ คือ
ความ เข้าใจของครูประจาชั้นเพราะครูประจาชั้นอยู่ใกล้ชิดนักเรียนกว่าครูพิเศษอื่น ๆ ถ้าพบนักเรียน
ที่มีปัญหา ทางพฤติกรรมในชั้นของตนครูควรช่วยเหลือนักเรียนก่อนเท่าที่ครูจะทาได้ในการช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี ปัญหาทางพฤติกรรมนั้นครูอาจจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังนี้
๑. พยายามยอมรับนักเรียนในฐานะเป็นบุคคลผู้หนึ่งถึงแม้ว่าพฤติกรรมของนักเรียน
ไม่เป็นที่ยอมรับก็ตาม
๒. พยายามเข้าใจนักเรียนโดยพยายามหาสาเหตุและศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนให้ม าก
ที่สุด
๓. ช่วยเหลือนักเรียนทางการเรียนโดยจัดการสอนซ่อมเสริมให้หรือถ้าเป็นไปได้ควร
จัดการสอนเป็นรายบุคคล

๓๐๘
๔. เน้นความสาเร็จและความสามารถของนักเรียนเมื่อมีโอกาสไม่ควรย้าในสิ่งที่จะ
ทาให้ นักเรียนเป็นปมด้อย
๕. พยายามให้นักเรียนเห็นว่านักเรียนเป็นคนมีค่า
๖. หาทางลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๗. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของนักเรี ยนและพยายามอบรมสั่งสอนนักเรียนให้
ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร
๘. ขอความช่วยเหลือจากผู้ชานาญการโดยเฉพาะเช่นนักแนะแนว นัก จิตวิทยา
จิตแพทย์ เป็นต้น
๕.วิธีสร้างกฎหรือข้อตกลงในห้องเรียน
๑. ครู ท าความเข้ า ใจค านิ ย ามของค าว่ า กฎและกระบวนการพั ฒ นาและปรับ
พฤติ ก รรม กฎ หมายถึ ง ตั ว ก าหนดความคาดหวั ง ทั่ ว ไปหรื อมาตรฐานของพฤติ ก รรม
กระบวนการพั ฒนาและปรับ พฤติก รรมหมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ทางการบริห ารที่ต้องดาเนินการ
ในระหว่างมีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมของนักเรียน
๒. การวางแผนเกี่ยวกับกฎ กฎในแต่ละห้องเรียนไม่ควรมีมากอาจจะมีสัก ๕ ข้อ
เน้นส่วนที่เป็นกฎบวก
๓. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตั้งกฎเพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกฎ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง มากขึ้น วิธีการให้มีส่วนร่วม คือ
๓.๑ อภิปรายถึงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องมีกฎ
๓.๒ ความหมายของกฎแต่ละกฎ
๓.๓ นากฎไปใช้ที่ละกฎ
๓.๔ อธิบายแนวทางปฏิบัติตามกฎอีกครั้งหนึ่ง
๔. แนวทางปฏิบัติการใช้กฎหรือข้อตกลงในห้องเรียนมี ๖ ประการ
๔.๑ การใช้ห้องหมายถึงให้ใช้อย่างมีระเบียบและรักษาความสะดวก
๔.๒ ขณะนักเรียนนั่งทางานที่โต๊ะเรียนและขณะครูสอน
๔.๒.๑ กาหนดพฤติกรรมของนักเรียนให้ชัดเจน เช่น ตั้งใจฟัง เป็นต้น
๔.๒.๒ การมีส่วนร่วมของนักเรียนเช่นยกมือก่อนตอบ
๔.๓ การออกจากห้องเรียน
๔.๓.๑ ขออนุญาตก่อนออกจากห้องเรียน
๔.๓.๒ ไม่ใช้เวลามากเกินไปเมื่ออยู่นอกห้อง
๔.๓.๓ ไม่ทาเสียงดัง
๔.๔ การกลับเข้าห้องเรียน

๓๐๙
๔.๔.๑ ต้องเดินเข้าห้องเงียบๆ
๔.๔.๒ การเข้าแถวรอรับสิ่งของ
๔.๔.๓ อนุญาตให้คุยเงียบๆก่อนเริ่มบทเรียน
๔.๕ การทางานในกลุ่มย่อยหรือกิจกรรมกลุ่ม
๔.๕.๑ ความพอใจที่ จ ะท างานต้ อ งให้ นัก เรีย นรู้จัก งานที่ จ ะท าหน้าที่
รับผิดชอบ
๔.๕.๒. การให้ความร่วมมือในกลุ่มและนอกกลุ่ม
๔.๕.๓ พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังเช่นการยกมือก่อนพูด
๔.๕.๔ กลุ่มการเรียนหมายถึง ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือ
ดังกล่าว ระหว่างสมาชิกกลุ่มต้องอาศัยแรงจูงใจทุกคนต้องทางานแข่งขันกันแต่ผลงานเป็นของกลุ่ม
ร่วมกัน
๔.๖ แนวทางปฏิบัติการใช้กฎหรือข้อตกลงในห้องเรียนทั่วไป
๔.๖.๑ การแจกอุปกรณ์หรือเอกสารการเรียน
๔.๖.๒ การเข้าแถวรอรับสิ่งของ
๔.๖.๓ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เช่นห้องน้า โรงอาหาร
๕. กาหนดมาตรการฝ่าฝืนกฎให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเกิดจากความ
ร่วมมือของ นักเรียน
๖. กาหนดสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแก่นักเรียน ครูต้องการให้นักเรียน
เป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเช่นการพูดเป็นต้น
๗. ต้องเตรียมสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทา เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนข้อตกลง
๘. การนาไปใช้การประเมินและการพัฒนาระบบครูต้องตรวจสอบระบบของตนเอง
ในการนาไปใช้อ ย่างสร้างสรรค์ส ะดวกใช้ส ร้างบรรยากาศที่ ดีและมี ประสิท ธิภาพในการควบคุม
พฤติกรรมที่ใช้ อย่างเหมาะสม
ส่วนที่ ๓ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้น/วิชา
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้น/วิชา หมายถึง การดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจาชั้นหรือประจาวิชาที่รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/วิชา ที่ใช้ในสถานศึกษา มีดังนี้

๓๑๐
๑. เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย) และ แบบ ปพ. หรือเรียก
เต็ม ๆ ว่า เอกสารประเมิ นผลตามหลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐาน มี ทั้ ง หมด ๙ แบบ
ด้วยกัน คือ
๑.๑ แบบ ปพ.๑ คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน
๑.๒ แบบ ปพ.๒ คือ ใบประกาศนียบัตร
๑.๓ แบบ ปพ.๓ คือ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสาคัญที่ต้องเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทาลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๓
และช่วงชั้นที่ ๔ โรงเรียนจัดทา ๓ ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. อย่างละ ๑ ชุด
ทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา ๒ ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ.
สาหรับช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ ทาเพียงชุดเดียวเก็บไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น กรณีที่กรอกข้อมูลผิด ให้แก้ ไข
ข้อมูลด้วยปากกาสีแดง พร้อมลงลายมือชื่อผู้อนุมัติด้วยปากกาสีดา/น้าเงิน ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเ คราะห์และเขียน ให้ล งผลประเมิ น คือ ดีเ ยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการประเมิน
คุณลัก ษณะอั นพึ งประสงค์ ให้ล งผลประเมิน คือ ดีเ ยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ช่อง กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้ลงตัวเลขหน่วยที่จัดให้เรียน และหน่วยที่ได้ เช่น ๑๒.๐/๑๒.๐
ข้อสัง เกต การประเมิ นการอ่ าน คิดวิเ คราะห์และเขียน โดยท าการประเมิ นสะสมหลาย ๆ ค รั้ง
แล้วสรุปสุดท้ายของภาค/ปี ซึ่งสามารถบูรณาการกับการประเมินในวิชาอื่น ๆ ได้ เช่นบูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรืออาจประเมิน ต่างหากโดยสร้างแบบประเมินขึ้นใหม่
๑.๔ แบบ ปพ.๔ คือ แบบแสดงผลการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาเป็นผู้
กาหนดคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กาหนด มี ๓ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (เอกสารประจาชั้น)
๑.๕ แบบ ปพ.๕ คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา (เอกสารประจาชั้น)
๑.๖ แบบ ปพ.๖ คือ แบบรายงานการพัฒ นาคุณภาพผู้เ รียนรายบุคคล บันทึ ก และ
รายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ ควรรายงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (เอกสาร
ประจาชั้น)
๑.๗ แบบ ปพ.๗ คือ ใบรับรองผลการศึกษา รับรองผลการเรียนกรณีไม่สาเร็จการศึกษา
๑.๘ แบบ ปพ.๘ คือ ระเบียนสะสม มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกด้าน เป็นประโยชน์กับ
การแนะแนว ส่งต่อให้ใช้ตลอด ๑๒ ปี มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงให้บันทึกและลงวั นที่
กากับไว้ด้วย (เอกสารประจาชั้น)

๓๑๑
๑.๙ แบบ ปพ.๙ คือ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา ใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบโอน และใช้เพื่อ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (จาเป็นมากสาหรับนักเรียนย้ายโรงเรียนเนือ่ ง
จากต้องนาไปเทียบหน่วยกิต)
๒. หลักสูตรสถานศึกษา พร้อมคู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระดับชั้น หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อกาหนดของการจัดการศึกษาที่จะ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน
สถานศึก ษาที่ จัดการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน จะต้องจัดท าสาระในรายละเอียดตามกรอบของหลัก สูตร
แกนกลางและจัดท าหลักสูตรอื่ นบางส่วนเพิ่ม เติม เพื่อ สนองความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของท้ อ งถิ่นนั้น ๆ เพื่ อ ให้ห ลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของชุม ชนและท้ องถิ่นให้
มากที่สุด
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอน จาเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึก ษาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการจัดการศึกษาทั้งกับ ตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยอาศัย โดยองค์ประกอบที่สาคัญ ของ
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะต้องประกอบด้วย
๓.๑ หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกาหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ชั้นที่สอน และเวลาที่
ใช้สอน
๓.๒ สาระสาคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ
ซึ่งกาหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กาลังจะสอน
๓.๓ มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสาคัญของผู้เรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยใน
แต่ล ะแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่ว นที่เกี่ ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับ
ผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ ตามที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและส่วนที่เ พิ่มเติมให้
หลักสูตรสถานศึกษา
๓.๔ จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิ ดกั บตัวผู้เ รียนหลังจากที่เราได้
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้อง
เกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร
๓.๕ สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้อง
เรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ
๓.๖ การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป

๓๑๒
๓.๗ สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามที่ก าหนด
ในกิจกรรมการเรียนรู้
๓.๘ การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งควรระบุ
เครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร
๓.๙ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการนาแผน
จัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าครูผู้สอนสามารถเข้าใจความเกี่ยวพันของแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับของ
ตัวเองได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งลักษณะของการเขียนแผนการเรียนรู้ที่
ดีนั้น ควรมีดังนี้
1) มีความละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้โ ดยสามารถตอบคาถามได้ว่าสอนอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร โดยวิธีไหน และ
วัดผลเช่นไร
๒) แผนการจัดการเรียนรู้ควรเกิดจากการสร้างสรรค์และคิดค้นขึ้นมาโดยตัวครูผู้สอนเอง
และคานึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญควบคู่กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนตามหลักสูตร และที่สาคัญ
ที่สุด คือแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะต้องสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
๓) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
สัมพันธ์กันซึ่งในการจัดทาแผนการเรียนรู้ จาเป็นต้องมีการจัดทาตารางวิเคราะห์หลักสูตรก่อน เพื่อ
กาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เราต้องการวัดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ จากนั้นก็นามาตรฐานและ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ไ ปก าหนดเป็ น จุด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ รวมถึ ง น าจุด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้ ร ะบุในการ
ประเมินผล
๔) มีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยมีการบูรณาการ ความคิด ทักษะกระบวนการ และการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
ด้วยตัวเอง ซึ่ง ในการเขียนแบบการสอนนั้นต้องแยกเป็นขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป เพื่อให้เห็น
กระบวนการที่ชัดเจน และควรจะต้องออกแบบให้ผู้อื่นสามารถใช้แทนตัวเราได้
๕) มีการเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้วางไว้
๖) มีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควร
มีการจัดทาเครื่องมือในการวัด และระบุเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
๗) มีการบันทึกหลังการสอน โดยระบุผลของการจัดการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดีในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

๓๑๓
๘) มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัย
๙) มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
๔. คู่มื อ แนวทางการวัดและประเมินผล และหลัก ฐานการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาจัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน แนวทางการประเมินการ
อ่าน คิดวิเ คราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิ จ กรรมพัฒนาผู้เรียน
ของสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาเครื่องมือการวั ดและประเมินผล และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
๕. หลักฐานการสอนซ่อมเสริม เป็นหลักฐานที่แสดงการสอนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจาก
การสอนตามปกติ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในตัวนักเรียน หรือสอนเพิ่มเติมเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี
ได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่ และยังกล่าวถึง การสอนซ่อมเสริมที่ถูกต้องว่าให้จัดสอนเพิ่มเป็น
กรณีพิเศษเมื่อนักเรียนไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสาระวิขานั้น
๖. งานวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการทาวิจัยไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่แยกส่วนออกจากกัน มี เ ป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่มีรูปแบบการดาเนินงานหรือรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการอาจทา
เป็นวิจัยง่าย ๆ ๔ - ๕ หน้า หรือจะทาเป็นวิจัย ๕ บทก็ได้
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๓๑๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๔๖) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงวิธีการหรือกระบวนการที่
ได้มาซึ่งความรู้หรือคาตอบที่ครูเป็นผู้จัดทาขึ้นเอง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน
สุวิมล ว่องวานิช (๒๕๔๔) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนคือการวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องทา
อย่างรวดเร็ว นาผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของ
ตนเอง ให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของผู้สอนและผู้เรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (๒๕๔๗) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ครูได้
แสวงหาวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน
สุภาภรณ์ มั่ นเกตุวิท ย์ (๒๕๔๔) กล่าวว่าวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิจัยเชิง ปฏิบัติก าร (Action
Research) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป็น
การวิจัยที่ดาเนินการโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน
มี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้เ รี ยนโดยใช้ น วั ตกรรมที่ มี ว ามเหมาะสมกั บ ผู้เ รียนและมี
ความสัมพันธ์อย่างเป็นจริงกับปัญหา
การวิจัยปฏิบัติก ารในชั้นเรียน เป็นกระบวนการศึก ษาข้อเท็ จ จริง หรือแสวงหาวิธีก าร/
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ภายใต้กระบวนการการ PAOR คือ การวางแผน (Planning) ลงมือปฏิบัติการ
(Acting) สังเกตผล(Observing) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง/
การศึกษา และการสะท้อนผลที่ได้รับ (Reflecting) กลับไปยังตัวครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูต่อไปได้อย่างทันท่วงที
สรุ ป แล้ ว การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเป็น การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารที่ ค รู ผู้ส อนเป็น ผู้ ดาเนิ น การวิจัย
โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน มีการนานวัตกรรม
หรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาดังกล่าวเพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
รูปแบบและประเภทของวิจัยในชั้นเรียน

๓๑๕
นพเก้า ณ พัทลุง (๒๕๕๐) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือ CAR สามารถแบ่งตามลักษณะ
ของข้อมูลการวิจัยได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดัง
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึง การวิจัยที่มุ่งวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผล แบ่งการวิจัยที่ไม่ใช่ทดลอง และการวิจัยเชิงทดลอง ดังนี้
๑. การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง (Non-experimental Research) จาแนกออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑.๑ การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว (Ex-post Facto Research) เป็น
การศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อสืบค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์นั้น มีลักษณะการ
วิจัยเชิงทดลอง เพียงแต่ไม่ต้องควบคุมตัวแปรอิสระที่เกิดขึ้น
๑.๒ การวิ จั ย เชิ ง หาความสั ม พั น ธ์ (Core-relational Research) เป็ น การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ๒ ตัวขึ้นไป โดยวัดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอดีต
๑.๓ การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
เรื่องหรือ ลัก ษณะต่างๆจากกลุ่ม เป้าหมายที่ ศึก ษา โดยเก็ บ ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ ความคิดเห็น เจตคติ
หรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย
๒. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หมายถึง การวิจัยที่จัดกระทาโดยการ
สร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะทดลอง และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรืออาจเรียกว่า
เป็นการศึกษาตัวแปรหนึ่ง (สาเหตุ) ที่เรียกว่าตัวแปรต้น และอีกตัวแปรหนึ่ง (ผลลัพธ์) ซึ่งเรียกว่ าตัว
แปรตาม มีหลายลักษณะ เช่น Pre-experimental Research แบบ One-shot Case , แบบ Onegroup Pre-Post Design หรื อ การวิ จั ย แบบ Quasi Experimental Research ซึ่ ง รู ป แบบเหล่ านี้
ผู้วิจัยสามารถศึกษารายละเอียดจากตาราวิจัยทางการศึกษาได้ซึ่งมีอยู่ทั่วไป
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ท าง
สังคมที่เกิดขึ้นจากมุมมองของมนุษย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลใน
ลักษณะของการบรรยาย การวิ จัยเชิงคุณภาพนั้นมีหลายประกก แต่ที่เหมาะที่จะนามาใช้ในการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้แก่ การศึกษารายกรณี (Case Study) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาเชิงลึกของหน่วย
หรือกลุ่มเดียว องค์การเดียว โปรแกรมเดียว ซึ่งการศึกษารายกรณีจะมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
๑) ขั้นการรวบรวมข้อ มู ล ที่ จ าเป็นเกี่ ยวกั บ บุคคล (Collecting of the Necessary Data)
ซึ่ง จะช่วยให้รู้จักนักเรียนที่ ถูกทาการศึก ษา ตลอดจนช่วยทราบภาวะความเป็นไปในปัจจุบันของ
นักเรียนนั้นอีกด้วย

๓๑๖
๒) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็นการนาเอาข้อมูลที่ได้ร วบรวมเอาไว้มาวิเ คราะห์ห า
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และจาแนกออกเป็นด้าน ๆ เพื่อสะดวกในการตีความหมาย
๓) ขั้นตรวจวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis) เป็นการนาเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่สองเป็น
พื้ น ฐานประกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ วิ นิจ ฉั ย ว่ า อะไรน่ า จะเป็นสาเหตุ ข องปัญ หาเป็น พื้น ฐานการ
สังเคราะห์ข้อเท็จจริงขั้นต่อไป
๔) ขั้นสัง เคราะห์ข้อ มูลหรือรวบรวมข้อมู ลเพิ่มเติม (Synthesis) คือการศึกษาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัญหานั้นเพิ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ ฯลฯ แล้วนาข้อเท็จจริงที่คัน
พบมาสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว ทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน
เกิดเป็นภาพรวมทางบุคลิกของบุคคลนั้น
๕) ขั้นให้ความช่วยเหลือ (Treatment) เมื่อผู้ศึกษารายกรณีแน่ใจว่าการตรวจวินิจฉัยปัญหา
ของตนถูก ต้อ งแล้วก็ ควรคิดหามาตรการต่างๆที่ จ ะนามาช่วยเหลือแนะแนวทางนัก เรียนในการ
แก้ปัญหา
๖) ติดตามผล (Follow-up) เพื่อให้ท ราบว่าการศึก ษากรณีประสบความสาเร็จ มากน้อย
เพียงไร มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
ภาพที่ ๑ ชั้นตอนวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแนวคิดของ Zuber-Skerritt

๓๑๗
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง ๔ ขั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Zuber-Skerritt , ๑๙๙๒)
ขั้นที่ ๑ ขั้นวางแผน (Plan) เป็นขั้นแรกโดยการสารวจปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไข ผู้วิจัยและ
ผู้เ กี่ ยวข้อ งซึ่งอาจเป็นครูช่วยสอน ผู้เ รียน ผู้ป กครอง หรือผู้บริหารจะร่วมกันวางแผนและทาการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันว่ าปัญหาและความต้องการมีอะไรบ้าง และแนวทางที่จะแก้ ไขปัญ หาต่ าง ๆ
มีอย่างไร
ขั้นที่ ๒ ขั้นปฏิบัติการ (Action) เมื่อทาการสารวจสภาพปัจจุบันและสภาพต่าง ๆ และพบ
ปัญหา รวมทั้งวางแผนหาแนวทางแก้ ไขปัญหาต่าง ๆแล้ว ในชั้นปฏิบัติอาจมีความยึดหยุ่นได้บ้างซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยอาจต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ประกอบไปด้วย โดยต้อง
ฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน หรืออาจใช้ข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย
ขั้นที่ ๓ ขั้นการสังเกต (Observe) เป็นขั้นการวางแผนจะดาเนินการไปพร้อม ๆ กับขั้นการ
ปฏิบัติโดยจะต้องทาการสังเกตอย่างระมัดระวังด้วยความใจกว้ าง พร้อมทั้งบันทึกการสังเกตทุกกรณี
ไม่ ว่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง หรื อ ไม่ ค าดหวั ง สิ่ ง ที่ ค วรสั ง เกตได้ แ ก่ ก ระบวนการของการปฏิ บั ติ
(The action process) ผลของการปฏิบัติ (The effect of action) และสภาพการณ์แวดล้อมรวมทัง้
ข้อจากัดของการปฏิบัติ (The circumstances and constraints) สาหรับเทคนิคในการสังเกตและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่กระทาในขั้นนี้สามารถใช้ได้ในหลายวิธีเช่น การจดบันทึกสะสม (Anecdotal
Recor) การใช้ บั น ทึ ก สนาม (Field Note) การบั น ทึ ก หรื อ บรรยายถึ ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อม (Ecological Behavioral) การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การบันอนุทิน
หรือบันทึ ก หมายเหตุร ายวัน (Diaries) การบันทึ ก ในกระดาษแข็ง เป็นรายเรื่อง (item Sampling
Cards) การใช้ ข้ อ มู ล จากแฟ้ ม รายการ ( Portfolio) การใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaires)
การสั ม ภาษณ์ (Interview) การใช้ สั ง คมมิ ติ (Socio - metric Methods) การใช้ แ บบตรวจสอบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ และแบบส ารวจรายการ (Interaction Schedules and Checklists) การใช้ เ ครื่ อ ง
บั น ทึ ก เสีย ง (Tape Recording) การใช้ วี ดิ ทั ศ น์ (Video Recording) การใช้ แ บบทดสอบ (Test)
เหล่านี้เป็นต้น
ขั้นที่ ๔ ชั้นสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) เป็นชั้นการตรวจสอบการปฏิบัติการ หรือสะท้อน
ผลการปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องนาผลที่ ได้จากการสังเกตมาตรวจสอบในแง่มุมต่าง ๆ
โดยการอภิปรายเพื่อประเมินโดยกลุม่ ผูม้ ีสว่ นร่วมในการวิจยั เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
วางแผนการปฏิบัติการต่อไป
ความแตกต่างของการวิจัยในชั้นเรียนกับการวิจัยทั่วไป
การวิจัยเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัย

๓๑๘
ประเภทใดก็ตามจะมีขั้นตอนสาคัญ ๆ ไม่แตกต่างกัน คือ
๑. การกาหนดปัญหาการวิจัย
๒. การแสวงหาสู่ทางแก้ปัญหา
๓. การใช้วิธีการต่าง ๆ แก้ปัญหา
๔. การบันทึกและการปฏิบัติการแก้ปัญหา
๕. การสรุปและนาเสนอผลการแก้ปัญหา
สาหรับการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอนการดาเนินงานเช่นเดียวกับการวิจัยทั่วไป แต่ต่างกันที่
การวิจัยชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่
การมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเอง (ซึ่งหากครูสามารถทาได้
ถึงขั้นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา) ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการทาวิจัยไป
พร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอนไม่แยกส่วนออกจากกัน นอกจากนั้นการวิจัยชั้นเรียนไม่มีรูปแบบ
การดาเนินงานหรือ รูป แบบการเขียนรายงานวิจัยที่ เ ป็นทางการมากนัก อาจจะเป็นวิจัยง่าย ๆ
๔-๕ หน้าหรือ จะทาเป็นงานวิจัย ๕ บท ก็ได้เช่นกัน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่จะนาเสนอ
๑. เลือกปัญหาการวิจัย : ปัญหาที่นามาใช้ในการวิจัยพิจารณาได้จาก
๑.๑ ปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียนอาจจะเป็นปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนรู้ซึ่งครู
สามารถค้นหาปัญหาเหล่านี้จากบันทึกท้ายแผนการสอน บันทึกผลการเรียน พอร์ตโฟลิโอ
การสังเกต การคุยกับเพื่อนครู
๑.๒ ปัญหาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอน อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสื่อ การ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม กระบวนการสอนของครู หรือการวัดประเมินผล เป็นต้น
๑.๓ ปัญหาจากความต้องการของครูที่พัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ในขั้นนี้ท่านอาจจะพบปัญหาหลายปัญหาซึ่งในการเลือกปัญหามาทาวิจัยนั้นควรเป็น
ปัญหาที่มีความสาคัญส่งผลต่อการเรีย นรู้ของนักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตามมา เป็นปัญหาที่วิธีการเดิมๆ
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือครูสามารถดาเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง
๒. วิเคราะห์สภาพปัญหา
ปัญหาที่เลือกว่าจะนามาทาวิจัย ครูจะต้องศึกษาสภาพให้ละเอียดลงไปอีกว่ามีสภาพปัญหา
อย่างไรบ้าง ปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กทั้งชั้น หรือเด็กส่วนใหญ่หรือเด็กบางคน

๓๑๙
ตัวอย่าง ครูคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนชั้น ม.๒/๔ จานวน ๓๐ คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย
ในเรื่องการแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ ๑๒.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน จากการวิเคราะห์
สภาพปัญหาเป็น ดังนี้
ลักษณะปัญหา
มีปัญหาเล็กน้อยในบางครั้ง
วิเคราะห์โจทย์ไม่ถูกต้อง
คิดคานวณไม่ถูกต้อง
วิเคราะห์โจทย์และคานวณไม่ถูกต้อง

จานวนนักเรียน (๓๐ คน)
๑๕
๘
๕
๒

๓. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ในการวิเคราะห์ควรพิจารณาให้รอบด้านเพื่อทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เช่น สาเหตุ
อาจมา จากตัวนักเรียนเอง ผู้สอน เพื่อน ผู้ปกครอง สภาพครอบครัว เป็นต้น วิธีการที่จะค้นหาสาเหตุ
คือ ใช้การสังเกต พูดคุยกับนักเรียน ดูจากผลงานของนักเรียน ใช้การทดสอบ การสอบถามพูดคุย กับ
เพื่อนครู ผู้ปกครอง ฯลฯ
จากตัวอย่างในข้อ ๒ เมื่ อ วิเ คราะห์แล้ว พบว่าสาเหตุอาจมาจากนักเรียนอ่านภาษาไทย
เชิงวิเคราะห์ไม่คล่อง นักเรียนได้รับการฝึกฝนไม่เพียงพอหรือการสอนของครูทาให้นักเรียนไม่สนใจการ
เรียนรู้ เป็นต้น
๔. หาแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
จากสภาพปัญหาครูจะทราบว่าการทาวิจัยมีเป้าหมายอะไร กล่าวคือ ถ้าเป็นการวิจัยเพื่อมุ่ง
พัฒนาการเรียนรู้ ถ้าวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของนักเรียนบางคน หรือบางกลุ่มจัดเป็นการวิจัยแก้ปัญหา
จากตัวอย่างในข้อ ๒ อาจจะทาวิจัยในชั้นเรียนได้ ๒ เรื่อง คือ วิจัยพัฒนาการเรี ยนรู้ของชั้นเรียน
เนื่องจากมี ผลสัม ฤทธิ์เฉลี่ยต่า หรือวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาให้แก่นักเรียน ๒ คน ที่ มี ปัญ หาการเรียนรู้
ค่อนข้างมาก ซึ่ง วิธีก ารที่ ใช้ ในแต่ล ะเป้าหมายอาจจะแตกต่างกัน ในการหาแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอน สามารถใช้การสังเกตแล้ว เชื่อมโยงกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญ หา เช่น สัง เกตว่าเวลาที่นักเรียนไปเรียนนอก ห้องเรียนแล้วมี ความสุข ครูอาจจะใช้วิธีเรียน
คณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้แก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจจะหาแนวทางจาก
การศึกษางานวิจัยของผู้อื่นแล้วนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน
๕. กาหนดชื่อเรื่องวิจัย คาถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเป็นการกาหนดเข็มทิศนาทางในการดาเนินการวิจัย จึงต้องกาหนดชื่อเรื่องวิจัยคาถาม
การวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีหลักการ ดังนี้
ชื่อเรื่องวิจัย ระบุให้ชัดถึงเรื่องที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีที่จะนามาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา เช่น

๓๒๐
- ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๒/๔
- การแก้ ปัญหาพื้นฐานความรู้ด้านการอ่านภาษาไทยและทั กษะการคานวณของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔
คาถามวิจัย ก าหนดคาถามนาทางเพื่อให้ก ารดาเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการ คาถามวิจัยกาหนดได้มากกว่า ๑ ข้อ เช่น
- การเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะการคานวณอย่างเป็น
ระบบ ทาได้อย่างไร
- นักเรียนมีปฏิกิริยาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานอย่างเป็นระบบนอก
เวลา เรียนอย่างไร
- การเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และความสนใจในการเรียนรู้ของนัก เรียนมากน้อยเพียงใด และ
อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย กาหนดให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัยว่าต้องการทาวิจัยเพื่ออะไร เช่น
- เพื่อพัฒนากระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะ
การ คานวณอย่างเป็นระบบ
- เพื่อแก้ปัญหานักเรียนจานวน ๒ คน ที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่านภาษาไทย
และ ทักษะการคานวณโดยใช้กระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อศึกษาผลการแก้ปัญหานักเรียนจานวน ๒ คน ที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการ
อ่าน ภาษาไทยและทักษะการคานวณโดยใช้กระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้อย่าง
เป็นระบบ
๖. วางแผนการดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ในการวางแผนจะต้องเขียนให้สามารถมองเห็นภาพของการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ซึ่ง
อาจจะระบุประเด็นต่อไปนี้
- เครื่องมือในการวิจัย โดยระบุทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
เช่น แผนการสอน แผนการแก้ปัญหาโดยการสอน ซ่อมเสริม เป็นต้น และเครื่องมือ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เป็นต้น
สาหรับการทาวิจัยในชั้นเรียนไม่จาเป็นต้องหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าจะใช้เครื่องมือใดเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใด
และเก็บอย่างไร

๓๒๑
๗. ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นที่ ๑-๖ เป็นโครงร่างของการวิจัย จากนั้นดาเนินการตามแผน และเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามที่กาหนดไว้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนส่วน
ใหญ่ใช้การหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับค่า t-test ใช้กับการ
ท าวิจัยกั บ กลุ่ม ตัวอย่าง แล้วอ้ างอิ งไปถึงประชากร ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนซึ่ งเป็นการกระทากับ
ประชากรอยู่แล้วจึงไม่ควรนา t-test มาใช้
๘. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยจะต้องสรุปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และนาเสนอข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ อาจจะในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรือเขียนบรรยาย ส่วนการอภิปรายผลเป็นการกล่าวว่า
ผลจากการวิจัย เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด สอดคล้ องกับสิ่งที่ผู้อื่นทาไว้หรือไม่
หรือผู้วิจัยมีแนวคิดอะไร เพิ่มเติมจากการทาวิจัยในครั้งนี้บ้าง
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนไม่ มี รูปแบบที่ เป็นทางการเหมื อนการวิจัยทั่วไป ดัง นั้น
อาจจะเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น หรือจะใช้รูปแบบที่เป็นทางการตามความคุ้นเคยก็ได้
เช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ดาเนินงานไปพร้อม ๆ กับการจัดการเรียน
การสอนมีขั้นตอนสาคัญ ๆ เหมือนกับการวิจัยทั่วไป แต่ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการ และการวิเคราะห์
ข้อมูลมาใช้เพียง สถิติที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ทราบอย่างนี้แล้วคุณครูคงไม่ต้องวิตกกังวลกับการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนอีกต่อไป
ตัวอย่างที่ ๑
การวิ จั ย เรื่ อ ง การใช้ แ บบฝึ ก ในการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความของ ผู้ เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โดย นางจันฑิตา กุศลวัฒนะ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนอนุบาลเมื อง
อุทัยธานี สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองอุทัยธานี สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลพื้นฐานของผู้วิจัย : นางจันฑิตา กุศลวัฒนะ เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจยั
ในชั้นเรียนหลายครั้ง และตัดสินใจทาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยในชั้นเรียนหลายท่าน
วิธีการคิดและขั้นตอนการทาวิจัย ดาเนินการดังนี้
๑. ปัญหาในการวิจัย

๓๒๒
ในการวัดผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ ๑ ผู้สอนพบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ /๑ ขาด ทักษะในการอ่านจับใจความในวิชาภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่สามารถเล่าเรื่องราวหรือ
ปะติดปะต่อเรื่องราวที่อ่านได้ ถูกต้อง
๒. สาเหตุของปัญหา
ผู้สอนหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้เรียนยังขาดแบบฝึกทักษะในการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
๓. การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา
ผู้สอนศึกษาแนวคิดและหลักการสอนอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษจาก Internet สรุป
เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความและการฝึกอ่านจับใจความ ดังนี้
๓.๑ แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความต้องใช้คาศัพท์ที่ผู้เรียนคุ้นเคย
๓.๒ การฝึกฝนการอ่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและควรฝึกทุกวัน
๓.๓ ควรมีภาพประกอบในแบบฝึกหัดที่ให้อ่าน
๓.๔ ควรให้ผู้เรียนอ่านเรื่องที่มีความสนุกสนาน
๔. การพัฒนานวัตกรรม
ผู้ ส อนได้ ส ร้ า งแบบฝึ ก การอ่ า นจั บ ใจความโดยดั ด แปลงจากหนั ง สื อ Preparatory
Comprehension for Primary One Book ๔ ของ Casco Publications Pte Ltd. ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด
๖๓ เรื่อง ผู้สอนเลือกมา ๒๐ เรื่อง โดย พิจารณาจากแนวทางในการสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความ
และ การฝึกอ่านจับใจความข้างต้น แล้วนามาสร้าง เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความ และพิสูจน์
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยขอความร่วมมือจากครูที่สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์อาเภอ
และศึกษานิเทศก์จังหวัด ให้ช่วยอ่ านเนื้อหาและตรวจสอบความเหมาะสมกับ ปัญหาของกลุ่มผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วผู้สอนนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมาปรับปรุงแบบฝึก
๕. การนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ผู้สอนนาแบบฝึกที่สร้างขึ้นมาใช้ฝึกผู้เรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ในภาคเรียนที่ ๒
เพราะ ต้องการให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
๖. ผลการใช้นวัตกรรม
ผู้สอนได้ศึกษาผลการใช้นวัตกรรม ๔ ด้าน คือ
๖.๑ คะแนนการสอบย่ อ ยของผู้ เ รี ย นขณะท าแบบฝึ ก หั ด พบว่ า ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความดี
๖.๒ คะแนนผลการอ่านจับใจความของผู้เรียนหลังการเรียน พบว่า ความสามารถในการ
อ่านจับ ใจความของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี

๓๒๓
๖.๓ การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่ อกิจกรรมการอ่านจับใจความ พบว่า ผู้เรียน
ส่วน ใหญ่มี ความพึ ง พอใจต่อ กิ จกรรม โดยเฉพาะในการที่ สามารถตั้งชื่อเรื่องที่อ่านได้เอง การมี
ภาพประกอบที่สอดคล้อง กับเนื้อเรื่อง เนื้อหาสนุกสนานเหมาะกับวัยเด็ก
๖.๔ การสังเกตความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อการท ากิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
พบว่า ในระยะแรกผู้เรียนสนใจร่วมทากิจกรรม แต่ตอนหลังเมื่อแบบฝึกยากขึ้น ผู้เรียนเริ่มลดความ
สนใจในบทเรียนแต่ยัง ร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น
การจัดทารายงานการวิจัย
ผู้ส อนได้จัดท ารายงานการแก้ ปัญ หาการสอนอ่านจับ ใจความ วิชาภาษาอัง กฤษ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
๒. เนื้อหาที่เขียนในรายงานการวิจัย : ผู้เขียนนาเสนอเป็นหัวข้อตามลาดับ ดังนี้
๒.๑ การสะท้อนความคิดก่อนปฏิบัติการ
๒.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติการ
๒.๔ การปฏิบัติการศึกษาทดลอง
๒.๕ การนาเสนอผลการทดลอง
๒.๖ สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
๒.๗ อ้างอิง
๒.๘ ภาคผนวก
๒.๙ แบบฝึกการอ่านจับใจความ ๒๐ ชุด
๓. บทวิเคราะห์ของผู้เขียน :
จุดเด่นของงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ที่ความพยายามของครู ที่จะนานวัตกรรมที่มีหลักการในการสร้างมา
รองรับ มีการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบฝึกอย่างกว้างขวางและทันสมัยใช้ในการพัฒนางาน
งานวิจัยเรื่องนี้เป็น ตัวอย่างที่ดีในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมโดยมีแนวคิดที่เหมาะสมมารองรับ
ตัวอย่างที่ ๒
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ของนางอุไร เที่ยงอยู่ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านวังทับยา
สานักงานการประถมศึกษา อาเภอเมืองพิจิตร สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร

๓๒๔
ข้อมูลพื้นฐานของผู้วิจัย : นางอุไร วังทับยา เป็นผู้ที่สนใจในการคิดค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสม
เพื่อที่จะนามาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน และเป็นครูคนแรกที่ประกาศเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยในชั้นเรียนของตนเอง ใน วารสาร “สานปฏิรูป” ซึ่งทาให้ผู้เขียนสนใจและได้รับรายงานฉบับนี้
นางอุไร วังทับยา เขียนว่า “ดิฉันได้จัดทา รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ขึ้น (โดย ไม่ยึดรูปแบบการวิจัย)” ปัจจุบันรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียนเล่มนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์ วงศ์
วิธีการคิดและขั้นตอนการทาวิจัย ดาเนินการดังนี้
๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ผู้สอน ค้นพบว่าผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเรียนสาเร็จรูปที่ซื้อจาก
สานักพิมพ์ เพราะเวลาที่ ครูเข้าห้องสอนผู้เรียนจะเปิดหนังสือเรียนทันที และมีความกล้าแสดงออก
น้อยมาก ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความ มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด เวลาครูถามจะพูด
ตะกุ ก ตะกั ก ขาดความต่อ เนื่อ ง เวลาที่ ครูส อนโดย ให้ผู้เ รียนฝึก ปฏิบัติ ผู้เ รียนไม่ ก ล้าลงมื อท า
ไม่สามารถคิดตัดสินใจเองได้ ครูต้องบอกให้ทาตามทีละขั้น ไม่คุ้นเคย กับการทางานกลุ่ม
๒. สาเหตุของปัญหา
ผู้สอนหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในการคิด และขาดทักษะในการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
๓. การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ส อนศึกษาหลัก การและแนวคิดจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓)
๓.๒ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ แผนพั ฒ นาการศึก ษาฉบับ ที่ ๘ ( พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ของส านัก งาน
คณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ
๓.๔ แนวคิดเรื่องการสอนให้เด็กคิด
หลังจากศึกษาเอกสารแล้ว ผู้สอนได้สรุปเป็นความคิดของตนเองว่าต้องการพัฒนาการคิดของ
ผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดแบบ ต่าง ๆ โดยเริ่มนาสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กมาเป็นเนื้อหาในการสอนที่เชื่อมโยงไปสู่
การคิด
๔. การพัฒนานวัตกรรมและผลการใช้นวัตกรรม
ผู้สอนได้สร้างนวัตกรรม แบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน โดยดาเนินการดังนี้

๓๒๕
๔.๑ การวางแผนดาเนินงาน ( Planning )
๑) เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนาเพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร
๒) สัง เกตพฤติ ก รรมการเรียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๕ และบันทึกผล
การสังเกต
๔.๒ การปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action)
ทาแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านโดยออกแบบเป็นแผ่นกระดาษเปล่าและให้
ผู้เรียนร่วม สร้างแบบฝึกกับครู โดยครูตั้งคาถามในเรื่องที่ผู้เรียนอยากรู้ แล้วให้ผู้เรียนนากลับไปฝึกคิด
ที่บ้านร่วมกับบุคคลในครอบครัวทุกวันตลอดปีการศึกษา ๒๕๔๓
๔.๓ การสังเกตประเมินผล (Observation)
๑) ในท้ ายชั่ วโมงการสอนกลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตครูซัก ถามให้ผู้เรียน
สะท้อน ความคิดจากคาถามที่นากลับไปคิดที่บ้านร่วมกัน ครูสังเกตการร่วมอภิปราย และจด พบว่า
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะรับแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านไปปฏิบัติ
๒) การฝึกคิดในช่วงแรกผู้เรียนยังขาดทักษะในการคิด การเขียน จะตอบคาถามไม่
ตรงประเด็น ผู้สอนนาประเด็นนี้มาร่วมคิดวิเคราะห์กับผู้เรียนในห้อง และเสนอแนะการ ปรับปรุง
แก้ไขให้ผู้เรียน ในช่วงหลังกระบวนการคิดของผู้เรียนดีขึ้น มีการพัฒนาการ เขียนหนังสือ การตอบ
คาถามที่ตรงประเด็นมากขึ้น
๓) สิ่งที่ผู้สอนสังเกตพบจากพฤติกรรมการสนใจแบบฝึก คือ ผู้เรียนหลายคนชอบ
วาดภาพระบายสี ลงในแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน
๔.๔ การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
๑) มอบหมายให้ผู้เรียนรวบรวมความคิดที่กลุม่ เพือ่ นแสดงความคิดเห็นร่วมกันจัดทา
เป็นรายงาน
๒) สิ้นปีนาผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงให้ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อนผู้เรียน คณะครู
ในโรงเรียน และผู้ที่สนใจเข้าชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๕. การจัดทารายงานการวิจัย
ผู้สอนได้จัดทารายงานการพัฒนาการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๕.๑ ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๕.๒ เนื้อหาที่เขียนในรายงานการวิจัย : ผู้เขียนนาเสนอเป็นหัวข้อตามลาดับ ดังนี้

๓๒๖
๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๒. การวางแผนการดาเนินงาน
๓. การปฏิบัติการในชั้นเรียน
๔. การสังเกตประเมินผล
๕. การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
๖. สารบัญตาราง
๗. ภาคผนวก
๘. แบบฝึกคิดฝึกเขียนฝึกเรียนที่บ้านและแบบประเมินต่าง ๆ
๙. รายงานผลการจัดนิทรรศการของผู้เรียน
๕.๓ บทวิเคราะห์ของผู้เขียน
งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาการไม่กล้าคิดหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เรียน จึงได้ จัดทาแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พยายามให้
ผู้ ป กครองเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน การท าการบ้ า นกั บ ผู้ เ รี ย น และพยายามท าวิ จั ย เรื่ องนี้ โ ดยน า
กระบวนการ P A O R ที่มีนักวิชาการหลายท่าน เสนอแนะให้เป็นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
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๓๒๗
เรื่อง eng๒๔
eng๒๔ คืออะไร
eng๒๔ เป็น ส่ว นหนึ ่ง ของโครงการวิจ ัย และพัฒ นาการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษ
โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒ นธรรมเอเซีย มหาวิท ยาลัยมหิดล เพื่อให้ทุก คนเข้าถึง ความรู้ได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การรับชม
eng๒๔ เน้น นาเสนอในรูป แบบของ edutainment (education + entertainment)
เพื่อให้ ทุก คน เด็ก วัยรุ่น ครู และผู้ป กครอง ชมรายการได้อย่างสนุก สนาน ได้ความรู้ที่ถูก ต้ อง
และนาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
หน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการ eng๒๔
สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
eng๒๔ เป็นการรวมตัวกันของนัก วิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและครีเอที ฟ ไดเร็ก
เตอร์ร ายการโทรทัศน์ ที่ม าร่วมมือกันเพื่อทาให้ eng๒๔ เป็นสื่อภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสาหรับครู
และนักเรียนไทย
eng๒๔ ทาเพื่อใคร
เพื่อให้ครูและนัก เรียนระดับ ประถมศึก ษาและมัธยมศึก ษาที่อยู่ห่างไกลได้มีสื่อการเรียนการสอน
ที่ดี และใช้ได้จริง
นอกจากสื่อวิดีโอแล้ว มีแผนการสอนหรือแบบฝึกหัดไหม
eng๒๔ มีไ ฟล์เ อกสารที ่ป ระกอบด้ว ยแผนการสอน คาแนะนาในการใช้ แบบฝึก หัด
รวมคาศัพท์และประโยคในรายการ โดยแต่ละรายการมีไฟล์เนื้อหาเฉพาะแสดงประกอบกันไว้ ซึ่ง
ทั้งหมด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการนาไปใช้
eng๒๔ มีรายการอะไรบ้าง
รายการใน eng๒๔ มีให้เลือกชม ๓ หมวดหลักคือ
๑. eng hour
วิดีโ อสอน Phonics ส าหรับ ชั้น ป.๑ และ ป.๒ โดยครูต่า งชาติ ความยาว ๔๐ นาที
เหมาะสาหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูสามารถ
ใช้วิดีโ อนี้เ ปิด สอนให้นัก เรียนได้เ รีย นรู้ไปกับ ครูแ ละนัก เรีย นต้น ทาง เนื้อ หาตรงตามหลัก สูตร
แกนกลางฯ วิด ีโ อชุด นี ้ส อนโดย Mr.Brian Wadman อาจารย์ป ระจ าคณะศิล ปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์ เดชา อาจารย์ประจา สถาบันวิจัยภาษาและเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๒๘
๒. eng for occupations
วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย โดยเรีย นรู้จ ากมือ อาชีพ ตัว จริง เน้นถึง คาศัพ ท์ ประโยคและวัฒ นธรรมที ่ใ ช้ใ นชีวิตจริง
เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้
๒.๑ The Workshop
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ของนัก เรียนคนหนึ่ง ที่ได้ไปฝึกงานกับมืออาชีพซึ่งมี
ความก้าวหน้าในชีวิตการงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกิจกรรมอันท้าทาย เพื่อฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในอาชีพนั้นๆ
๒.๒ Speak Up
เรียนรู้ก ารใช้ภาษาอัง กฤษในการท างานจากคนที่โ ดด เด่นและก้ าวหน้าเพราะสื่อ สาร
ภาษาอัง กฤษได้ ภาษาอัง กฤษในรายการนี้มีรูป แบบชัดเจน ใช้ป ระโยคซ้า นัก เรียนเรียนรู้และ
ฝึกฝนได้ง่าย นาเสนอรายการโดย นาวิน ตาร์ (ดร.นาวิน เยาวพลกุล) และ ยิปโซ (อริย์กันตา มหา
พฤกษ์พ งศ์) eng๒๔ มีไฟล์เ อกสารที่ป ระกอบด้วยแผนการสอน คาแนะนาในการใช้ แบบฝึก หัด
รวมคาศัพท์ และประโยคในรายการ โดยแต่ละรายการมี ไฟล์เนื้อหาเฉพาะแสดงประกอบกั น ไว้
ซึ่งทั้งหมดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการนาไปใช้
๓. eng for daily life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เหมาะสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ รายการ ดังนี้
๓.๑ CAT English
การรวมตัวพิเศษของ ๓ พิธีกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ Christopher Wright,
Adam Bradshaw และ Tae เต้-สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรายการ CAT โดยให้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่สนุก ตลก และได้ความรู้ ใหม่ๆ
๓.๒ Happy English
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในความหมายดีๆ ช่วยเพิ่มความสุขในการเรียนจากครูสมศรี
ธรรมสารโสภณ รายการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

๓๒๙
เอกสารอ้างอิง
สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
(๒๕๖๐).
Eng ๒๔, สืบค้นเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. เข้าถึงได้จาก http://eng๒๔.ac.th/ .

๓๓๐
รายวิชาที่ ๓.๗ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
สังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต Whitehead (1931) อธิบาย
ว่าในอดีตช่วงอายุของคนคนหนึ่งอาจมีเรือ่ งราวการเปลี่ยนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจากในปัจจุบัน
ที่ในช่วงอายุคนคนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการทางานในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความสาคัญกับข้อมูลความรู้
และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้
จึงไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้คน นั่นเอง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย
๑. ทักษะพื้นฐานในการรูห้ นังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคานวณ การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
๒. ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น
๓. ทักษะการทางาน ได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทางาน
การติดต่อสือ่ สาร การทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัว
ได้ดี ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันทางานหนัก สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นต้น
๔. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสาร
สนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้
เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ และสามรถนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
๕. ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้ นาตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจใน
ตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผูผ้ ลิต มุง่ ความเป็นเลิศ สามารถดารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย คานึงถึงสังคม คิดถึงภาพรวมโลก

๓๓๑
มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปัน
ประสบการณ์ เป็นต้น
การจัดศึกษาและการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นาการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่
อย่างมีความหมาย การเรียนรูเ้ พื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ
การเรียนรูเ้ พื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรูเ้ พื่อการนาไปปฏิบัติ มุง่ สร้าง
การทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรจัดให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจาเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ทเี่ กิดจากความต้องการของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง
ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทมี่ ีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อ
การเรียนรูอ้ ย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กบั ชุมชนและสังคมโดยรวม
จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และการสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในบริบทห้องเรียน
- หลักสูตรและการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูผสู้ อนควรให้
ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่ระบุข้างต้น เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ประยุกต์ความรู้และ
ทักษะในรายวิชาต่างๆทีห่ ลากหลาย โดยควรเน้นทีก่ ารจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/สมรรถนะ
(competency-based approach) นาวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง และการใช้ปัญหาเป็น
ฐานการเรียนรูท้ ี่สาคัญ (inquiry- and problem-based approaches) กระตุ้นและสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนการ
สอน
- การประเมินผลการจัดการเรียนรูท้ ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างสมดุลและเหมาะสม อาทิ การใช้แบบทดสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในห้องเรียน อีกทั้งควรให้ความสาคัญกับการให้การสะท้อนกลับ (Feedback) หรือผลการ

๓๓๒
ประเมินความสามารถของผู้เรียนทีเ่ ป็นประโยชน์ทุกครัง้ ที่มกี ารประเมินผลการเรียนรู้ การนา
เทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูส้ อดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้ม
ผลงาน (Portfolio) เพือ่ ยกระดับการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผสู้ อนต้องสร้างการเรียนรูท้ ี่
เน้นการลงมือปฏิบัตจิ ริงให้ผู้เรียนได้เรียนรูส้ ภาพการณ์ทเี่ กิดขึ้นจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วย
โครงงานเป็นฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นต้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนครูเพื่อบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในบริบท
ห้องเรียน นาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรูเ้ ข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้ รียน การออกแบบการ
จัดเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุม่ และแบบทีม
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรูท้ ี่หลากหลายทัง้ ใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ และจัดให้มีการเชื่อมต่อการเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนรู้ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มที ักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ต้องให้ความสาคัญ
กับทั้งระบบ โดยการบูรณาการประเด็นดังกล่าวในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการ
พัฒนาครูผู้สอน เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ทจี่ าเป็นและการพัฒนาผู้เรียนที่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีพ่ ึงประสงค์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทัง้ ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัยเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม อาทิ ครอบครัว
สถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน จาเป็นต้องปรับหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบุตร
หลาน ผูเ้ รียน บุคคลากร และประชาชนให้เป็นผู้ทมี่ ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการดาเนิน
ชีวิตและการทางานที่ประสบความสาเร็จและมีความสุข โดยมุ่งที่การส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อรู้
(Learning to Know) เน้นองค์ความรู้ การเรียนรู้เพือ่ ปฏิบัตจิ ริง (Learning to Do) เน้นการพัฒนา
ทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพตนเอง การเรียนรูเ้ พือ่ ชีวิต (Learning to Be) เป็นการพัฒนา
ทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ทจี่ ะอยูร่ ่วมกัน
(Learning to Live Together) เน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งพากันและกัน การ
เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง (Learning to Change) พัฒนาศักยภาพทางความคิด การตัดสินใจ และการ

๓๓๓
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรูเ้ พื่อความยั่งยืน (Learning for Sustainable) สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

นักเรียนยุคใหม่…กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
3R 8C
3R คือทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ได้แก่
๑. Reading คือ สามารถอ่านออก
๒. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้
๓. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคานวณ
8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จาเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนาไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทกุ วิชา 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 การทางานเป็นทีม และภาวะ

๓๓๔
ความเป็นผู้นา
๕. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรูเ้ ท่า
ทันสื่อ
๖. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
๗. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
๘. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
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๓๓๕

การเรียนรู้ยุค Thailand ๔.๐
จากกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๖ ด้าน ทั้งความมั่นคง
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุ วสิ ัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้ชื่อย่อว่าประเทศไทย ๔.๐ หรือ
ไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ ๔ จากเดิมประเทศไทยในยุคที่ ๑
จะเน้นการเกษตรเป็นหลัก ยุคที่ ๒ จะเน้นอุตสาหกรรมเบา ยุคที่ ๓ จะเน้นอุตสาหกรรมหนักและการ
ส่งออก จนมาสู่การก้าวสู่ยุคที่ ๔ ที่รัฐบาลต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้มากขึ้น
ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนโมเดลนี้ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนานวัตกรรม คือ ปัจจัย
ด้านการศึกษาที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้ งให้คนในชาติได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สาหรับยุคของการศึกษาของประเทศไทยนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มจากรูปแบบทีผ่ ู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียว ผู้เรียนทาหน้าทีร่ ับการ
ถ่ายทอดจากผู้สอน เท่านั้น ซึ่งรูปแบบนีอ้ ยู่ในยุคที่เรียกว่า Education ๑.๐ และต่อมาในยุค Education
๒.๐ ผู้เรียนนอกจากทาหน้าที่รบั การถ่ายทอดความรูจ้ ากผู้สอนแล้ว ยังต้องรูจ้ ักค้นคว้าหาความรูจ้ าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผสู้ อนแนะนาด้วย และด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีขีดจากัด ทาให้
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ถูกส่งผ่านจากแหล่งข้อมูลไปยังผู้รบั ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงนาไปสู่ยุค Education ๓.๐ ซึง่ เป็นยุคที่ผเู้ รียนต้องรูจ้ ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ เป็นเครือ่ งมือในการสืบเสาะและส่งผ่านข้อมูลไปยังที่ต่าง
ๆ ผสมผสานกับการทางานเป็นกลุ่ม โดยผูส้ อนทาหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการเรียนรู้ หรือโคชที่คอยทา
หน้าที่ให้คาแนะนา แก้ปญ
ั หา ชี้แนะ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรูม้ ากกว่าการถ่ายทอด
ความรู้ไปยังผู้เรียน จนมาถึงยุคของการศึกษาทีส่ อดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ คือยุคทีเ่ รียกว่า

๓๓๖
Education ๔.๐ เป็นยุคที่ต้องสร้างนักนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ผสู้ อนและผูเ้ รียน เป็นนักคิดนักสร้าง
นวัตกรรม และกระตุ้นให้คนทีเ่ ข้าเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมด้วย
ตัวเอง และร่วมมือกับเอกชนจัดการเรียนรู้ หรือประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
ภาคเอกชน เช่น ใช้สถานที่ทางานของภาคอุตสาหกรรมในการเรียนรู้ของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผู้เรียน และ
ผู้สอนเรียนรู้และทางานร่วมกับเอกชน ร่วมมือในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ

ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งและส่งข้อมูลไปยังปลายทางอย่างรวดเร็ว และ
ง่ายขึ้น ทาให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จกั ทีจ่ ะเรียนรู้ ปรับใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและต้องรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้เกิดโทษกับตัวเองและสังคม
ในระบบการศึกษาก็เช่นกัน จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทางสังคมที่เปลี่ยนไป
ด้วย กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความพร้อมทีจ่ ะจัดการเรียนรู้ หาวิธีการ รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ สื่อ
อุปกรณ์ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ๆ ในห้องเรียน เพือ่ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
หลายๆ ด้าน มีกระบวนการคิด กระบวนการการแก้ปญ
ั หา และมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรูส้ าหรับ
การดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ปัจจุบันมี
วิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายให้ผสู้ อนเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนและผูเ้ รียน รูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรูปแบบ
ที่มีการนามาใช้ในประเทศไทยกว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่ลักษณะของ Smart Classroom ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงสามารถนามาเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการห้องเรียน เพือ่ สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มขีดความสามารถของห้องเรียน ให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีความสุข พร้อมทัง้ เกิดการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมได้

๓๓๗
แนวคิดของ Smart Classroom
Smart Classroom ซึง่ เป็นรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบของการจัดสภาพแวดล้อมการ
จัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วย
ส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดิม ๆ ไม่จากัด
ด้วยเวลาและสถานที่ โดยมีการนาเอานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนและห้องเรียน เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things: IOT) การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อช่วยอานวยความสะดวก ลดการใช้ทรัพยากร รวมทัง้ ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ อีกมากมาย
ผู้สอนจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยออกแบบ แก้ปญ
ั หา
การเรียนรู้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความ
ร่วมมือ แรงจูงใจ ตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียนและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของเนื้อหาความรู้และกระบวนการเรียนรูท้ ี่มีอยู่ Smart
Classroom อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน และผูเ้ รียนด้วย
สาหรับบริบทของไทย นักการศึกษา (อนุศร หงษ์ขุนทด, ๒๕๕๗) ได้อธิบายไว้ว่า Smart
Classroom มีความหมายโดยภาพรวมคือ ห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ๓ สิ่ง
ด้วยกัน คือ ผู้สอน (Teacher) ผูเ้ รียน (Learner) และสือ่ (Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
(Computer) โน้ตบุค (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) สมาร์ทบอร์ด
(Smart Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) อินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย
(wifi) โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) ให้เหมาะสม ทั้งสถานที่
และการเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนต่าง ๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small
Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) นาเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation)
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู้
จากการสืบค้น (Research Skill) ได้ด้วยตนเอง เพือ่ ตอบสนองความต้องการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน (Collaborative Learning) ของผูเ้ รียน และผูส้ อนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
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คู่มือการใช้งาน KAHOOT

๓๓๙

Kahoot! คืออะไร
Kahoot! คือแอปพลิเคชัน สำหรับสร้ำงคำถำมและตอบคำถำม โดยมีรูปแบบที่ผู้ตอบนั้นต้อง
อยู่ในสถำนที่เดียวกับผู้ถำมจึงจะสำมำรถมองเห็นคำตอบได้ ซึ่งคำถำมนั้นมีทงั้ รูปแบบของคำถำม
หลำยตัวเลือก แบบสอบถำมควำมคิดเห็น และแบบ สำรวจ
คู่มือกำรใช้งำน
กำรใช้งำนแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ กำรใช้งำนสำหรับผูส้ ร้ำงคำถำมและกำรใช้งำนสำหรับผู้ตอบ
การสร้างคาถาม
กำรสร้ำงคำถำมสำมำรถเข้ำใช้ผ่ำนทำง https://getkahoot.com เมื่อเข้ำสูเ่ ว็บไซต์แล้วให้
ทำกำรสมัครโดยคลิกทีป่ ุ่ม Sign up for free

กำรสมัครจะให้ทำกำรเลือกหน้ำที่เป็นครู โดยคลิกที่ปุ่ม As a teacher
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จำกนั้นจะมีปมุ่ ให้คลิกเลือกโดยสำมำรถคลิกเลือกกำรใช้งำนได้จำกบัญชีที่ต้องกำรใช้งำน
1. Google
2. Microsoft
3. Email
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๑. กรอกบัญชีอเี มล์
๒. คลิกปุ่ม ถัดไป
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๑. กรอกรหัสผ่ำน
๒. คลิกปุ่มถัดไป
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรอกชื่อโรงเรียน
เลือก School
กรอกชื่อผู้ใช้งำน
คลิกเครือ่ งหมำยถูก  เพือ่ ยอมรับข้อตกลงในกำรใช้งำน
คลิกปุ่ม Join Kahoot!

คลิกปุ่ม Continue for free
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คลิกปุ่ม Create

คลิกปุ่ม Create new ในหัวข้อ Quiz เพื่อสร้ำงแบบสอบถำมแบบหลำยตัวเลือก
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๑.
๒.
๓.
๔.

กรอกชื่อเรื่อง
กรอกรำยละเอียด
เลือกภำษำไทย
คลิกปุ่ม Ok, go

คลิกปุ่ม Add question
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๑. กรอกคำถำม
๒. กำหนดกำรหมดเวลำตำมที่ตอ้ งกำร
๓. กรอกคำตอบ และคลิกเครือ่ งหมำยถูก เพื่อเฉลยคำตอบที่ถกู ต้อง

๑. คลิกปุ่ม Add question เพือ่ เพิม่ ข้อคำถำม
๒. คลิกปุ่ม Save เพือ่ บันทึก
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คลิกปุ่ม Play it

คลิกเลือก Classic
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แสดงรหัสสำหรับกำรใช้งำนและสถำนะรอผู้เข้ำร่วมกำรตอบคำถำม

สาหรับผู้เข้าร่วมตอบคาถาม
๑. ให้เข้ำเว็บไซต์ https://kahoot.it/
๒. กรอกรหัส
๓. คลิกปุ่ม Enter
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๑. กรอกชื่อผู้เข้ำร่วมตอบคำถำม
๒. คลิกปุ่ม OK, go!

แสดงสถำนะพร้อมเข้ำร่วมกำรตอบคำถำม
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คลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นกำรตอบคำถำม

๓๕๑
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คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้ำสูห่ น้ำสรุปกำรตอบคำถำม

แสดงหน้าสรุปผลการตอบคาถาม

