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(1)

คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
ตำรำ “ครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
บัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2561) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ได้ใช้ศึกษำใน
รำยวิชำควำมเป็นครู รหัส 1105101 โดยได้ปรับปรุงมำจำกเอกสำรคำสอน “วิชำชีพครูและจริยธรรม
วิชำชีพครู ” พ.ศ. 2558 สำหรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีจุดมุ่งหมำยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพื้นฐำนเกี่ยวกับครู กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กั บ ครู แ ละวิ ช ำชี พ ครู ม ำตรฐำนวิ ช ำชีพ ครู จรรยำบรรณวิ ช ำชีพ ครู กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมก้ ำ วหน้ ำใน
กำรพัฒนำตนและวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวิชำชีพครู กำรเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ใน
เนื้อหำวิชำที่สอนและกลยุทธ์กำรสอน กำรน้อมนำศำสตร์แห่งพระรำชำในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพครู
กำรเสริมสร้ำงเจตคติ จิตวิญญำณควำมเป็นครู และคุณธรรมจริยธรรมวิชำชีพครู และฝึกปฏิบัติ เนื้อหำ
แบ่ ง ออกเป็ น 6 บท บทที่ 1 วิ ช ำชี พ ครู บทที่ 2 กำรพั ฒ นำตนและวิ ช ำชีพ ของครู มื อ อำชีพ บทที่ 3
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชำชีพครู บทที่ 4 จรรยำบรรณวิชำชีพครู บทที่ 5 กำรน้อมนำศำสตร์
พระรำชำในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพครู และบทที่ 6 กลยุทธ์กำรสอนของครูมืออำชีพ
ตำรำเล่มนี้ นอกจำกจะให้ควำมรู้ เรื่องพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครูที่เป็นประโยชน์สำหรับ
นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักศึกษำในหลั กสู ตร
ครุศำสตรบัณฑิต ตลอดจนผู้สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชำชีพครู รวมทั้งครูประจำกำร บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียน และกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อีกด้วย
ผู้เรียบเรียงมีควำมมั่นใจอย่ำงยิ่งว่ำตำรำฉบับนี้ จะสำมำรถช่วยให้นักศึกษำและผู้สนใจทุกท่ำน
ทรำบเนื้ อหำที่เกี่ย วข้ อ งกั บ วิช ำชีพ ครู หำกมีข้ อผิ ดพลำดประกำรใดผู้ เรียบเรียงขอน้ อมรั บคำติชมเพื่ อ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณเจ้ำของแหล่งอ้ำงอิงค้นคว้ำที่ปรำกฏในบรรณำนุกรมทุกท่ำน ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่ำยิ่งต่อกำรศึกษำและเติมเต็มควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำได้อย่ำงสมบูรณ์มำก
ยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิชญำภำ ยืนยำว
กันยำยน 2561

(2)

(3)

คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
เอกสำรคำสอนเรื่อง “วิชำชีพครูและจริยธรรมวิชำชีพครู ” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษำ
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมี
จุ ดมุ่งหมำยให้ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในควำมส ำคั ญ ของวิช ำชี พ ครู มำตรฐำนวิช ำชีพครู แนวทำงกำร
เสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำเพื่อพัฒนำตนและวิชำชีพ กำรจัดกำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ กำรเป็นบุคคล
แห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นต่อวิชำชีพครู เนื้อหำแบ่งออกเป็น 7 บท คือ บทที่ 1
วิช ำชีพครู บทที่ 2 มำตรฐำนวิช ำชีพ ครู บทที่ 3 กำรพัฒ นำวิช ำชี พ ครู บทที่ 4 กำรจัดกำรควำมรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครู บทที่ 5 กำรเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ บทที่ 6 กำรเสริมสร้ำงเจตคติ จิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู และบทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นต่อวิชำชีพครู
เอกสำรคำสอนเล่มนี้ นอกจำกจะให้ควำมรู้เรื่องพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครูที่เป็นประโยชน์
สำหรับนักศึกษำหลั กสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักศึก ษำใน
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ตลอดจนผู้สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชำชีพครู รวมทั้งครูประจำกำร บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียน และกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อีกด้วย
ผู้เรียบเรียงมีควำมมั่นใจอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรคำสอนฉบับนี้ จะสำมำรถช่วยให้นักศึกษำและผู้สนใจ
ทุกท่ำนทรำบเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครู หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้เรียบเรียงข้อน้อมรับคำติชมเพื่อ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณเจ้ำของแหล่งอ้ำงอิงค้นคว้ำที่ปรำกฏในบรรณำนุกรมทุกท่ำน ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่ำยิ่งต่อกำรศึกษำและเติมเต็มควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำได้อย่ำงสมบูรณ์มำก
ยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ ยืนยำว
กันยำยน 2558

(4)

(5)

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญภำพ
สำรบัญตำรำง

(1)
(5)
(9)
(11)

บทที่ 1 วิชำชีพครู
บทนำ
ควำมหมำยของครู
บทบำทหน้ำที่ของครู
คุณลักษณะของครูมืออำชีพ
สภำพงำนครู
บทสรุป
คำถำมทบทวน
กิจกรรมเสริม

1
1
1
17
23
30
35
38
38

บทที่ 2 กำรพัฒนำตนและวิชำชีพของครูมืออำชีพ
บทนำ
คุณลักษณะของครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ
กำรจัดกำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับวิชำชีพครู
บทสรุป
คำถำมทบทวน
กิจกรรมเสริม

39
39
40
54
62
75
85
87
87

(6)

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
บทที่ 3 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชำชีพครู
บทนำ
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2545
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยจรรยำบรรณวิชำชีพ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ พ.ศ. 2559
บทสรุป
คำถำมทบทวน
กิจกรรมเสริม

89
89
91
95
116
121
123
131
134
144
147
147

บทที่ 4 จรรยำบรรณวิชำชีพครู
บทนำ
เจตคติที่ดีต่อวิชำชีพครู
จรรยำบรรณวิชำชีพครู
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครู
ประเภทของคุณธรรมจริยธรรม
บทสรุป
คำถำมทบทวน
กิจกรรมเสริม

149
149
150
152
158
163
176
177
177

(7)

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
บทที่ 5 กำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพครู
บทนำ
หลักกำรศำสตร์พระรำชำ
ศำสตร์พระรำชำกับกำรศึกษำ
บทสรุป
คำถำมทบทวน
กิจกรรมเสริม

179
179
180
188
223
224
224

บทที่ 6 กลยุทธ์กำรสอนของครูมืออำชีพ
บทนำ
กำรศึกษำจำกยุค 1.0 สู่ยุค 4.0
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
รูปแบบกำรสอนสำหรับครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21
กำรประยุกต์ใช้กลยุทธ์กำรสอนของครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21
บทสรุป
คำถำมทบทวน
กิจกรรมเสริม

225
225
225
232
234
249
274
275
275
276

บรรณำนุกรม

(8)

(9)

สำรบัญภำพ
ภำพที่
2.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

หน้ำ
ประชุมทำงไกลสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคกำรศึกษำ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม Car Park
กิจกรรม Bingo
กิจกรรม Jigsaw
กิจกรรม Jigsaw
กิจกรรม Jigsaw
กิจกรรม Quick Write

81
229
233
251
252
259
259
260
261

(10)

(11)

สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
6.1 เปรียบเทียบ กำรศึกษำ 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 ตำมหลักคิดของกลุ่ม Leapfrog

หน้ำ
230

บทที่ 1
วิชาชีพครู
บทนา
ครูคืออาชีพที่ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้
มนุษย์เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครูจึงเป็นกัลยาณมิตรที่
ถ่ายความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ให้ความรักความเอาใจใส่เปรียบเสมือนบิดาและมารดาคนที่สองของศิษย์ จน
ได้รับคาเปรียบเปรยว่าเป็น “พระคุณที่สาม” รองจากพระคุณของบิดาและมารดา ครูที่ดีย่อมอุทิศตน
เพื่อให้ศิษย์มีอนาคตที่สดใส ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกให้เป็นคนดี เป็นบุคคลที่ดีของ
สังคม ดังนั้นแล้ว ผู้ที่เป็นครูย่อมต้องสามารถนาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่ตนมีมาถ่ายทอดให้ศิษย์ได้ ดังนั้น
ครูจึงเป็นผู้ทมี่ ีทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นผู้นาทางวิญญาณ ซึ่งการเป็นครูนั้นไม่ใช่ว่าใครที่พอมีความรู้หรือ
ท่าทางน่าเชื่อถือก็จะมาเป็นครูได้ หากแต่ผู้ที่ประสงค์จะดาเนินอาชีพนี้ต้องฝึกฝนศึกษาจนเชี่ยวชาญ
จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะครูเป็นทั้งฐานะของบุคคลและวิชาชีพที่สังคมคาดหวังว่า
จะต้องมีบทบาท ความสาคัญ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณลักษณะ บุคลิกภาพ ค่านิยม จรรยาบรรณ
และคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างได้นั่นเอง ดังนั้นผู้ดาเนินอาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จากอดีตครูมีหน้าที่สั่งสอนศิษย์ เป็นศูนย์กลางของการให้ความรู้แก่ศิษย์ แต่ใน
ปัจจุบันครูต้องปรับบทบาทของตนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ศิษย์ และต้องศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
แก่ศิษย์ อาชีพครูจึงเป็น อาชีพที่มีเกียรติ เป็นผู้ที่มีความสามารถให้ คาแนะนา เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางการเรียน สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้ในที่สุด

ความหมายของครู
ครู คือบุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนั กเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ หลักการคิด
การอ่าน รวมถึงการปฏิบั ติและแนวทางในการทางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดย
คานึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ล ะคน ความหมายของครู เป็น
ความหมายตามเนื้ อ ความหรื อ เนื้ อ แท้ ข องครู กล่ า วคื อ ผู้ ที่ เ ป็ น ครู ค วรมี ภ าวะ ได้ แ ก่ ความรู้
ความประพฤติ และคุณธรรม ไม่ว่าครูนั้นจะอยู่ ณ ที่ใด หน่วยงานไหนก็ตาม
ที่ใดมี “ครู” ที่นั่นก็ย่อมมี “ศิษย์” ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังคมไทยจะเรียกชื่อ หลักอยู่ 2 คา
คือ ครู และ อาจารย์ แต่ส าหรั บ นั กเรีย น จะใช้ชื่อเรียกที่ห ลากหลาย เช่น ศิษย์ ผู้ เรียน นักเรีย น
นักศึกษา และนิสิต ขึ้นอยู่กับบริบท และระดับชั้นของผู้เรียน ซึ่งในตารานี้ผู้เขียนจะใช้คาเรียกแทน
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ผู้เรียนหลากหลาย ทั้ง ศิษย์ ผู้เรียน นักเรียน และนักศึ กษาตามบริบทที่กล่าวถึง ในเบื้องต้นผู้เขียนได้
รวบรวมความหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทาหน้าที่ “ครู” หรือ “ผู้ปฏิบัติการสอน” ไว้ดังนี้
ที่มาของคาว่า ครู
คาว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คือ “คุรุ” และภาษาบาลี คือ “ครุ คุรุ” อย่างไรก็ตาม
ยังมีความหมายของครูอีกอย่างหนึ่งที่กาหนดโดยกฎหมาย ให้เป็นรูปแบบ แบ่งเป็นชั้นหรือระดับ สูงต่า
แตกต่างกัน และอาจเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกียรติ หรือศักดิ์ศรี แทรกซ้อนอยู่ในรูปแบบนั้นด้วย ความหมาย
ของครูตามรูปแบบอาจมีส่วนกระทบในทางลบต่อความหมายของครูตาม เนื้อแท้ก็ได้ และคาว่า “ครู”
อาจจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากความสนใจของสังคม โดยอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับยุคสมัย เช่นที่
เรียกว่า “ครู” ก็เรียก เรียกว่า “อาจารย์” หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือคาอื่น ๆ ก็เรียก ซึ่งอาจจะ
เป็นใครก็ได้ที่ส ามารถทาหน้ าที่ส อนได้ จนในที่สุด แม้แต่เครื่องเทคโนโลยีก็อาจเป็นครู ได้ เพราะ
สามารถทาหน้าที่สอนให้เกิดความรู้ได้เช่นกัน ดังนั้นองค์ประกอบแห่งความเป็นครูที่กล่าวข้างต้น คือ
ความรู้ ความประพฤติและคุณธรรม อาจเหลือเฉพาะองค์ประกอบเดียวคือ ความรู้เท่านั้ น ดังที่กล่าว
มาแล้ ว “ครู ” ไม่ใช่ผู้ ที่ส ามารถสอนความรู้ได้ หากแต่ต้องมีคุณ ลั กษณอื่นร่ว มด้ว ย อาทิ คุณธรรม
จริยธรรม และที่สาคัญคือ “จิตวิญญาณ” ที่เทคโนโลยีไม่มี ผู้เขียนได้รวบรวมความหมายของครูไว้ดังนี้
พุทธทาสภิกขุ (2527, หน้ า 92) กล่ าวว่า คาว่า “ครู ” เป็นคาที่สู งมาก เป็นผู้ เปิดประตูทาง
วิญญาณ แล้วก็นาให้เกิดทางวิญญาณไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง เป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ มิได้หมายถึง
เรื่องวัตถุ
อาไพ สุจริตกุล (2534, หน้า 47-48) กล่าวว่า คาว่า “ครู” “ปู่ครู” “ตุ๊ครู” และ “ครูบา” ใน
สมัยโบราณ หมายถึง พระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่สอนกุลบุตรทุกระดับอายุ ตั้งแต่วัยผู้เรียน จนถึงวัยรุ่น สอนทั้ง
ด้ า นอั ก ขรวิ ธี ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาบาลี สอนให้ เ ป็ น คนดี มี วิ ช าชี พ ตลอดจนความรู้ ท าง
พระพุทธศาสนา แม้เมื่อศิษย์มีอายุครบบวชแล้ว ก็ยังคงศึกษาในวัดหรือสานักนั้น ๆ ต่อไป จนมีความรู้
ความชานาญ สามารถถ่ายทอดวิชาที่ได้รับการสั่งสอนฝึกฝนจากครูบาของตนให้แก่ศิษย์รุ่นหลังของ
สานักต่อไป หรืออาจลาไปแสวงหาความรู้ความชานาญต่อจากพระสงฆ์หรือครูบา หรือตุ๊ครู ณ สานักอื่น
เมื่อเชี่ยวชาญแล้วก็กลับมาช่วยสอนในสานักเดิมของตน จนเป็นครูบาสืบทอดต่อไป
ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 29) ได้อธิบายคาว่า “ครู” ดังนี้
1. ครู เป็นผู้นาทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง
2. ครู คื อ ผู้ อ บรมสั่ ง สอนถ่ า ยทอดวิ ช าความรู้ ใ ห้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เป็ น ผู้ มี ค วามหนั ก แน่ น ควรแก่
การเคารพของลูกศิษย์
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3. ครู คือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่ทาหน้าที่สอน มักใช้กับผู้สอนในระดับต่ากว่าวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา
รังสรรค์ แสงสุข (2550, หน้า 38) ได้ให้ความเห็นว่า “ครู” คือ ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา
ครู คือ ผู้ ที่ให้ ความรู้ ไม่จ ากั ดทุ ก ที่ ทุกเมื่อ ครูต้องเต็มไปด้ว ยความรู้ และรู้จักขวนขวายหา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ สะสมความดี มีบารมีมาก และครูที่ดีจะต้องไม่ปิดบังความรู้ ควรมีจิตและวิญญาณ
ของความเป็นครู
ครู คือ ผู้เติมเต็ม การที่ครูจะเป็นผู้เติมเต็มได้ ครูควรจะเป็นผู้แสวงหาความรู้ ต้องวิเคราะห์ วิจัย
วิจารณ์ และมาบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ครู คือ ผู้ที่มีเมตตา จะต้องสอนโดยไม่มีการขี้เกียจหรือปิดบังไม่ให้ความรู้เต็มที่ ครูต้องไม่ลาเอียง
ไม่เบียดเบียนศิษย์
วรรณะ บรรจง (2551, หน้า 1) สรุปว่า ครู หมายถึง ผู้ที่ได้รับการฝึกหัดให้มีความรู้เหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานของวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อให้มีความพร้อมในพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
Good (1973, อ้างถึงในรังสรรค์ แสงสุข, 2550) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ครู” (Teacher) ไว้
ดังนี้ คือ
1. ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คาแนะนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สาหรับนักเรียน
หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครู คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณ์
และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นเกิดความเจริญก้าวหน้าได้
3. ครู คือ ผู้ที่เรียนสาเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันการฝึกหัดครู และได้ใบรับรองทางการสอน
ด้วย
4. ครู คือ ผู้ที่ทาหน้าที่สอนให้ความรู้แก่ศิษย์
นอกจากนี้ คาว่า “ครู” ยังมีความหมายอื่น ๆ ได้อีก เช่น
1. “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ครูที่เสียสละ เอาใจใส่เพื่อความเจริญของศิษย์ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ควรเคารพเทิดทูน
2. “ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ ” หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ที่จะปฏิบัติตัว ตาม
อย่างครู
3. “ครู คือ ผู้แจวเรือจ้าง” หมายถึง อาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดความร่ารวย ครูต้องมี
ความพอใจในความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อย อย่าหวั่นไหวต่อลาภ ยศ และความสะดวกสบาย
ผู้เขียนได้สรุปผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษาออกเป็น 2
ระดับ ได้แก่
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1. ระดับขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ครูผู้ช่วย เป็นตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 5
2. คศ. 1 เทียบเท่าอาจารย์ 2 ระดับ 6
3. คศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชานาญการ แต่งตั้ งจากครู ค.ศ. 1 เทียบเท่าตาแหน่งอาจารย์ 2
ระดับ 7
4. คศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่าน
เกณฑ์ เทียบเท่าตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8
5. คศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 หรือ ค.ศ. 3 ที่มีผลงานวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ เทียบเท่าตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9
6. คศ. 5 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่าน
เกณฑ์ เที ย บเท่ า ระดั บ 10 ซึ่ ง ในอดี ต ไม่ เ คยมี ม าก่ อ น โดยได้ รั บ การขยายระดั บ ให้ สู ง ขึ้ น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 ในมาตราที่ 39 ให้
เทียบเท่าอธิบดีกรมฯ
2. ระดับอุดมศึกษา บางตาแหน่งก็กาหนดให้มีได้เฉพาะในบางหน่วยงาน คือ ตั้งแต่ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถึง ศาสตราจารย์ จะมีได้เฉพาะหน่วยงานที่มีการสอนถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น
ประกอบด้วย
1. อาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อว่า “ผศ.” เป็นตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่สอน โดยมีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ประเมินตาม
วิธีการของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ใช้ อั ก ษรย่ อ ว่ า “รศ.” เป็ น ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการส าหรับ ผู้ ส อนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนสูงกว่าตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ต่า
กว่าตาแหน่งศาสตราจารย์
4. ศาสตราจารย์ ใช้ อั ก ษรย่ อ ว่ า “ศ.” เป็ น ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการส าหรั บ ผู้ ส อนใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญอย่ า งยอดเยี่ ย มในสาขาวิ ช าที่ ส อนสู ง กว่ า ต าแหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ และถือว่าเป็นตาแหน่งสูงสุดทางวิชาการ
ความหมายของครู ส่ ว นในภาษาอั ง กฤษมาจากค าว่ า TEACHERS ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
ความรับผิดชอบไว้ ไว้ว่า “หน้าที่ประจาของแต่ละบุ คคล เมื่อเขาได้รับมอบหมายให้งานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง” ส่วนความหมายของครู ในที่นี้จะอธิบายตามรูปคาภาษาอังกฤษ คือ “TEACHERS” โดยสรุปและ
ปรับปรุงจากคาอธิบายของยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 49–55) ดังนี้
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T - Teach
E - Ethics, Example
A - Ability
C - Cultural Heritage
H- Human Relationship
E - Evaluation
R - Responsibility
S - Service
1. Teach (การสอน)
คุ ณ ลั ก ษณะประการแรกของความเป็ น ครู ก็ คื อ ต้ อ งสอนได้ สอนเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี ดังนี้
1. ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
2. สอนให้เข้าใจชัดเจน
3. สอนศิลปวิทยาให้หมดสิ้น
4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
5. สร้างเครื่องคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จักเลี้ยงตัว รักษาตนในอันที่จะดาเนินชีวิตต่อไป
ด้วยดี)
6. สอนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิดและสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามการสอนของครูแต่ละคนนั้ นขึ้นกับทักษะและลักษณะของตนเอง (Teaching
Skill and Style) เป็นการนาเทคนิควิธีและทักษะหลาย ๆ ด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคล้องกัน
จึงต้องใช้เทคนิคและทักษะหลายด้ านร่วมกับประสบการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และต้องมุ่ง
จัดสรรการเรียนรู้นั้นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณธรรมในสังคม บทบาทการสอนของครูจึงต้องดาเนินการ
ดังนี้
1. สอนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยการมีการเตรียมการสอน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การทา Course Syllabus แผนจัดการเรียนรู้ หรือ แผนการสอนรายชั่วโมง
การดาเนินการสอน และการประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนา และสร้างผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ
2. สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม
3. สอนให้เจริญเติบโต มีความคิด มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแผนที่ได้
กาหนดหรือเตรียมการไว้เป็นอย่างดี
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ในทัศนะของผู้เขียนการสอนที่เป็นภารกิจสาคัญที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติ ผู้เขียนเชื่อว่าคนที่มี
ความรู้ ก็สามารถสอนได้ แต่จะ “สอนเป็น หรือ สอนดี ” ได้หรือไม่นั้น ต้องอาศัยประสบการณ์และ
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่ เหมาะสมกับผู้เรียน และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เกิดความรู้ที่คงทน สอนให้เข้าใจมากกว่าท่องจา ซึ่งผู้เขียนได้นาเสนอไว้รูปแบบและเทคนิค
การสอนไว้ในบทที่ 6 เพื่อให้ผู้ที่อ่านตารานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและ
ลักษณะของผู้เรียนต่อไป
2. Ethics (จริยธรรม), Example (เป็นตัวอย่าง)
วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่
ช่ว ยสร้ างสรรค์จ รรโลงให้ สั งคมเป็ น ไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่ มผู้ ประกอบวิช าชีพครูจึงต้ อ งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูง จริยธรรมเป็นจิตสานึกของบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามทั้ง
กายวาจา และใจ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมทางสังคม เป็นรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืน คนเป็นครูจึงควร
ต้องสร้างจิตสานึกที่ดีงามให้ เกิดขึ้น ในตนเองในสังคม ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตน ยิ่งสังคม
ยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมากเท่าไร ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้ วางใจเพียงนั้น ครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงถือได้ว่าเป็นครู ที่มี
จรรยาบรรณเป็นเรื่องของความรู้สึก หน้าที่ในการอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลัก
อีกประการหนึ่งนอกจากการสั่งสอนในด้านวิ ชาความรู้โดยทั่วไป นอกจากนี้ครูทุกคนจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมอันเหมาะสมอีกด้วยเพราะพฤติกรรมอันเหมาะสมที่ครูได้แสดงออกจะเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการปลูกฝังศรัทธาให้ศิษย์ได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกครรลองคลองธรรม
ผู้เรียนโดยทั่วไปจะ “เรียน” และ “เลียน” จากครู การทาตัวเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างจึง
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวด้วยวาจา เพราะการแสดงต้นแบบให้เห็น เชิงประจักษ์เป็นภาพ
ที่มองเห็นชัดเจนและง่ายต่อการลอกเลียนแบบได้ดียิ่งกว่าการรับฟังและบอกเล่าอย่างปกติ ถ้าต้องการ
ให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร ครูก็ควรพยายามแสดงออกเช่นนั้นทั้งในการดาเนินชีวิตและในการดาเนินงาน
ดังนั้นการวางตัวของครูจึงเป็นต้นแบบให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมาก แม้ว่าผู้เรียนจะมีความคิด ความอ่านของ
ตนเองที่ไม่ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ทุกประการ แต่ครูก็ คือครูที่ผู้เรียนพิจารณาว่ามีความหมายสาคัญอยู่
มาก โดยจะให้ ส นใจและเฝ้ า สั ง เกตนั บ ตั้ ง แต่ ก ารแต่ ง กายไปจนถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บั ติ จะเป็ น
ประสบการณ์ให้ ผู้ เรีย นได้พิจารณา นอกจากนี้การรู้ตัวเองของครู การแนะนาให้ผู้เรียนประพฤติให้
เหมาะสม ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ครูต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วย ดังคาเปรียบเปรยว่าครูนั้น
เปรียบเหมือน “แม่พิมพ์” ดังนั้นผู้เรียนมักจะนาแบบอย่างพฤติกรรมมาจากครู หากแม่พิมพ์ดี ภาพพิมพ์
ก็ย่อมดีตามไปด้วย
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ในทัศนะของผู้เขียนเห็นด้วยกับคาว่าครูจะเป็นต้นแบบ หรือ เป็นแม่พิมพ์ให้กับศิษย์ ดังคา
กล่าวของ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ที่สอนมา” ดังที่ผู้เขียนได้
ประกอบอาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้เขียนเองก็มีต้นแบบจากอาจารย์ที่อบรบสั่งสอนมาในระดับ
มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต โดยคณาจารย์ได้อบรมสั่งสอนในเรื่องการทางาน ซึง่ ให้ข้อคิดว่า ผลงานที่
เราทา ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของเรา ดังนั้น จงทางานทุกอย่ างอย่างตั้งใจ และรอบคอบ ทาให้สุด
ความสามารถ อย่าทาแค่ให้ผ่านพ้นไป ด้วยคาที่อาจารย์สั่งสอน และแบบอย่างที่อาจารย์ทาให้เห็น ทา
ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอาชีพจนทุกวันนี้ และได้ถ่ายทอดแนวทางในการทางาน
ให้กับลูกศิษย์ต่อไป
3. Ability (ความสามารถ)
คาว่า “ความสามารถ” หมายถึง การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็น
การกระทาทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่ากาลังนั้นจะได้มาจากการฝึกฝนอบรมหรือไม่ก็ตาม แบ่งออก
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความสามารถทั่ว ไป (General Ability) และความสามารถพิ เศษ (Specific
Ability) ครู ในยุ คปั จ จุ บั น จะต้ องเตรี ยมพร้ อ มกับ การเปลี่ ยนแปลงที่เ กิ ดขึ้ น ใหม่ห รื อนวั ต กรรมทาง
การศึกษา (Innovation in Teaching) เพื่อจะช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้นไป ครูจึงต้องประเมินตัวเอง ประเมินการสอน และปรับปรุงข้อบกพร่องของสิ่งที่ ตน
สอนไปเสมอเพื่อให้ผลการสอนดีที่สุด
นอกจากครูจะต้องเข้าใจบทบาทความเป็นครูของตนเองแล้ว ครูควรจะมีความสามารถดังนี้
1. จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning)
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสอนอย่างชัดเจน (Specific of Objectives)
3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activities)
5. การนาโสตทัศนูปกรณ์มาช่วยสอน (Application of Audiovisual Aids)
6. การจัดทาแผนการสอน (Course Syllabus and Lesson Planning)
7. การประเมินการเรียนการสอน (Assessment)
ในทั ศ นะของผู้ เ ขี ย นความสามารถในการสอนของครู ใ นปั จ จุ บั น จะไม่ จ าเป็ น เฉพาะ
ความสามารถในการสอนเพียงเท่านั้น แต่คนที่เป็นครูต้องมีความสามารถที่หลากหลาย ดังที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กาหนดสมรรถนะครูไว้ 2 สมรรถนะ ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะประกอบด้วย
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การบริการที่ดี
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1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็นทีม
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจาสายงาน มี 6 สมรรถนะประกอบด้วย
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2.5 ภาวะผู้นาครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ครูไทยมีภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนมากมาย อาทิ
อบรมวินัย และมารยาทนักเรียน เตรียมการสอน ทาบันทึกการสอน ติดตามผลการเรียน รับผิดชอบใน
หน้ าที่ที่ได้รั บ มอบหมาย ทาบั ญชี เรี ย กชื่อและสมุดประจาชั้น ดูแลบารุงรักษาห้ องเรียนและอาคาร
สถานที่ ช่วยงานสารบรรณและธุรการโรงเรียน เป็นครูประจาชั้น ทาระเบียบและสมุดรายงานนัก เรียน
ร่วมกิจกรรมชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน และงานอื่น ๆ ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย ด้วย
ภารกิจที่กล่าวมา ทาให้ครูในปัจจุบันต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. Cultural Heritage (การสืบทอดวัฒนธรรม)
ครูต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งให้ตกทอด
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง หรือ รุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งมีวิธีการที่ครูจะกระทาได้ 2 แนวใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ
1. การปฏิ บั ติ ต ามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง ามอย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น ประจ า
กล่าวคือ ครูทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
อย่างถ่องแท้เสียก่อน ต่อจากนั้นจึงปฏิบัติตามให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ศิษย์และประชาชนทั่วไป
ยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า ง เช่ น การแต่ ง กายให้ เ หมาะสมตามโอกาสต่า ง ๆ การแสดงความเคารพและ
กิริยามารยาทแบบไทย ๆ และการจัดงานมงคลสมรส
2. การอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอย่างถูกต้อง
และในขณะเดียวกันก็กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบฉบับอันดีงาม
ที่บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
ในทัศนะของผู้เขียน ปัจจุบันเยาวชนไทยหลงลืมวัฒนธรรมความเป็นไทย กลายไปหลงใน
วัฒนธรรมต่างชาติ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มั่น ไม่คงที่ หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น ใน
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ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคม ทาให้การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทาได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่หรือการกระจายทางวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและสังคม ทาให้เกิดช่องว่างของบุคคลในสังคม เนื่องจากแต่ละบุค คล
จะมีความรู้ความเข้าใจ ความเห็น ทัศนคติ ถึงแม้ในปัจจุบันวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การดารงชีวิต ครูควรต้องเป็นแบบอย่างในการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย สืบสานวัฒนธรรมให้
สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในประเพณีของตน การแต่งกายและแสดงมารยาท
งามแบบไทย ดังนั้น ในฐานะที่ผู้เขียนเป็น “ครูของครู” กล่าวคือ เป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จึงต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง อาทิ การแต่งกาย โดยผู้เขียนจะแต่ งกายด้วยผ้า
ไทยทุกครั้งที่เข้าสอน พยายามใช้ภาษาไทย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขีย นให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักศึกษา และเป็นแบบอย่างในการใช้สื่อผ่านสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม ใช้ภาษาที่
ถูกต้อง เป็นต้น
5. Human Relationship (มนุษย์สัมพันธ์)
การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีของครูต่อบุคคลทั่ว ๆ ไป เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะช่ วยให้
ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของครูยังช่วย
ทาให้สถาบันศึกษาที่ครูปฏิบัติงานอยู่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้น ครูทุกคนจึงควร
ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งที่จะต้องคอยผูกมิตรไมตรีอันดีระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่
ครูมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างครูกับบุคคลต่าง ๆ อาจจาแนกได้ ดังนี้
ครูกับนักเรียน ครูกับนักเรียนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุด จนกระทั่งใน
อดีตยกย่องให้ครูเป็นบิดาและมารดาคนที่สองของศิษย์ ผู้ปกครองเมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนก็ฝาก
ความหวังไว้กับครู กล่าวคือ มอบภาระต่าง ๆ ในการอบรมดูแลลูกหลานของตนให้แก่ครู ดังนั้น ครูจึง
ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด และควรสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและศิษย์ให้แน่นแฟ้น ให้
ศิษย์มีความรู้สึกฝังใจตลอดไป วิธีการที่ครูควรจะทาต่อศิษย์ เช่น
1. สอนศิษย์ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ในวิช าการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ครู จ ะ
กระทาได้
2. สอนให้ศิษย์ของตนมีความสุขเพลิดเพลินกับการเล่าเรียน ไม่เบื่อหน่าย อยากจะเรียนอยู่
เสมอ
3. อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อย
ให้ศิษย์กระทาชั่วด้วยประการทั้งปวง
4. ดูแลความทุกข์สุขอยู่เสมอ
5. เป็นที่ปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์
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ครูกับครู
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูนับว่ามีความสาคัญมากที่สุดต่อการพัฒนาวิชาชีพครู เพราะ
ครูกับครูที่ทางานสอนอยู่สถานศึกษาเดียวกัน เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
หากสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีความสมานสามัคคีอันดีต่อกันแล้ว นอกจากจะทาให้การอบรมสั่งสอน
นักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ การพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูก็จะ
ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว วิธีที่ครูควรปฏิบัติต่อครู เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน เช่น
1. ร่วมมือกันในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติอย่างสม่าเสมอ
2. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางด้านวิชาการ เช่น การแนะนาการสอน แนะนาเอกสาร หรือ
แหล่งวิทยาการให้
3. ช่วยเหลืองานส่วนตัวซึ่งกันและกันเท่าที่โอกาสจะอานวย
4. ทาหน้าที่แทนกันเมื่อคราวจาเป็น
5. ให้กาลังใจในการทางานซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือ การกระทา
ก็ได้
6. กระทาตนให้เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกันเสมอ ไม่แสดงตนในทานองยกตนข่มท่าน
หรือแสดงตนว่าเราเก่งกว่าผู้อื่น
ครูกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนับว่ามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเล่า
เรียนของศิษย์และความก้าวหน้าของสถานศึกษา โรงเรียนใดที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ปกครองเข้ามา
ใกล้ชิดโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ โรงเรียนนั้นจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านคุณภาพการเรียน
ของนักเรียนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมรอบ ๆ โรงเรียน วิธีการที่ครูสามารถสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์กับผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
1. แจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ
2. ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนในกรณีที่ศิษย์มีปัญหาทางการเรียน
ความประพฤติ สุขภาพอื่น ๆ
3. หาเวลาเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม เช่น เมื่อได้ข่าวการเจ็บป่วย หรือ
สมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น
4. เชิญผู้ปกครองร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬา ประจาปี งาน
แจกประกาศนียบัตร หรืองานชุมนุมศิษย์เก่า เป็นต้น
5. เมื่อได้รับเชิญไปร่วมงานของผู้ปกครอง เช่น งานอุปสมบท งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคล
สมรส เป็นต้น ต้องพยายามหาเวลาว่างไปให้ได้
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6. ครูควรร่วมมือกันทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผู้ปกครองและประชาชนใน
ท้องถิ่นบ้าง จะทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญของครูมากยิ่งขึ้น
7. เมื่อชุมชนได้ร่วมมือกันจัดงานต่าง ๆ เช่น งานประจาปีของวัด หรือ งานเทศกาลต่าง ๆ
ครูควรให้ความร่วมมืออยู่อย่างสม่าเสมอ
8. ครูควรแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองได้ทราบเป็น
ระยะ ๆ ซึ่งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติดประกาศตามที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านก็ได้
ในทัศนะของผู้เขียนมนุษยสัมพันธ์ของครู นอกจากที่กล่าวในข้ างต้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าครู
ควรต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และ ครูจะต้องพยายามสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนกลุ่ม
บุ ค คลต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ครู และครู ก็ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
ตลอดเวลาแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่ครูจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วยอีก เช่น พระภิกษุ บุคคลทั่วไป
โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในวัดซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ จะมีส่วนช่วยให้การดาเนินการงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น ส่วนประชาชนทั่วไปนั้นหากได้รับความประทับใจ เมื่อมาติดต่องาน
กับโรงเรียน ก็จะเป็นส่วนเป็นพลังอีกส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้า
ต่อไป
6. Evaluation (การประเมินผล)
การประเมินผลการเรียนการสอนซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญยิ่งอีก
ประการหนึ่งของครูเพราะการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการวัดความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ใน
ด้านต่าง ๆ หากครูสอนแล้วไม่มีการประเมินผลหรือวัดผลครูก็จะไม่ทราบได้ว่าศิษย์มีความเจริญก้าวหน้า
ในด้ า นใดมากน้ อ ยเพี ย งใด ดั ง นั้ น ครู จึ ง ควรจะระลึ ก อยู่ เสมอว่ า ณ ที่ ใ ดมี ก ารสอน ที่ นั่ น จะต้ อ งมี
การประเมินผล สาหรับการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนนั้น ครูสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ได้
หลายวิธี ทั้งนี้อาจจะใช้หลาย ๆ วิธีในการประเมินผลครั้งหนึ่งหรือเลือกใช้เพีย งวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ใน
การประเมินผลการเรียนการสอนนั้นมีหลายวิธี เช่น
1. การสั งเกต หมายถึง การสั งเกตพฤติกรรมการทางาน การร่ว มกิจกรรมกลุ่ ม หรื อ
ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น
2. การสั มภาษณ์ หมายถึง การสั มภาษณ์เพื่อต้องการทราบความเจริญก้าวหน้าทาง
ด้านการเรียนของนักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ในเนื้อหาวิชาการที่เรียน วิธีการเรียน หรือวิธีการ
ทางาน เป็นต้น
3. การทดสอบ หมายถึง การทดสอบความรู้ในวิชาการที่เรียน อาจจะเป็นการทดสอบ
ทางภาคทฤษฎี ห รื อ ภาคปฏิ บั ติ ก็ ไ ด้ ถ้ า จะให้ ไ ด้ ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น ก็ ค วรมี ก ารทดสอบทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา
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4. การจัดอันดับคุณภาพ หมายถึง การนาเอาผลงานของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ มมา
เปรียบเทียบกันในด้านคุณภาพ แล้วประเมินคุณภาพของนักเรียนแต่ละคนว่าคนใด ควรอยู่ในระดับใด
5. การใช้แบบสอบถามและแบบสารวจ เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนอีกแบบหนึ่ง เพื่อ
สารวจตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนทั้งของนักเรียนและของครู
6. การบันทึกย่อและระเบียนสะสม เป็นวิธีที่ครูจดบันทึกพฤติกรรมความเจริญก้าวหน้า
ของนักเรียนแต่ละคนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
7. การศึกษาเป็ น รายบุ คคล หมายถึง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล ปัญหาในที่นี้หมายความว่า ควบคุมทั้งนักเรียนที่เรียนเก่งและนักเรียนที่เรียนอ่อนรวมทั้ง
นักเรียนมีปัญหาในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย
8. การใช้วิธีสังคมมิติ เป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันประเมินคุณภาพ
ของบุคคลในสมาชิกเดียวกัน เพื่อตรวจสอบดูว่า สมาชิกคนใดได้รับความนิยมสูงสุดในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลาย ๆ ด้านก็ได้
9. การให้ปฏิบัติและนาไปใช้ เป็นวิธีการที่ครูต้องการทราบพัฒนาการทางด้านทักษะหรือ
การปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากที่ได้แนะนาวิธีการปฏิบัติให้แล้ว
การประเมินผลการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา ครูควรประเมินความเจริญก้าวหน้าของ
นักเรียนหลาย ๆ ด้าน ที่สาคัญ คือ
1. ด้ า นความรู้ (Cognitive Domain) คื อ การวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ การน าไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล
2. ด้ า นเจตคติ (Affective Domain) คื อ การวั ด ความรู้ สึ ก ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และความขยันขันแข็งในการทางาน เป็นต้น
3. ด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) คือ การวัดด้านการปฏิบัติงานเพื่อต้องการ
ทราบว่านักเรียนทางานเป็นหรือไม่หลังจากที่ได้ศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว การวัดด้านการปฏิบัติงานหรือ
ด้านทักษะนี้ ครู จ ะใช้มากหรื อน้ อยจะต้องขึ้นอยู่กับลั กษณะวิชาที่ส อน วิช าใดเน้นการปฏิบัติงานก็
จาเป็นต้องมีการวัดด้านการปฏิบัติงานให้มาก ส่วนวิชาใดเน้นให้เกิดความงอกงามทางด้านสติปัญญา
การวัดด้านการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลง อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาควรจะมีการวัดใน
ด้านการปฏิบัติงานบ้างตามสมควร
ในทัศนะของผู้เขียนการวัดและประเมินผลผู้เรียนควรเน้นประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการใช้
ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน แต่ทุกวันนี้เราเอาแบบทดสอบ
เป็นเครื่องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเอาผลการเรียนมาวัดว่า ผู้เรียนคนไหนฉลาด หรือ
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โง่ ผู้เรียนคนไหนเหมาะกับ อาชีพอะไร เมื่อการศึกษาเอาเกรดมาวัดคุณค่าของผู้ เรียน ดังนั้นจึงเกิด
กระแสเรียนพิเศษ กวดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มากกว่า ผู้เรียนที่มีข้อจากัด
จากฐานะทางครอบครัว มิหนาซ้ายังมีการเอาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนมาวัดประสิทธิภาพ
การสอนของครู มีผลต่อการประเมินความดีความชอบ และการเลื่อนวิทยฐานะอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ครู
ไทยคงขาดอิส ระในการวัด และประเมินผลผู้ เรี ยนตามสภาพจริง ทั้งยังขาดอิส ระในการวัดผลและ
ประเมิน ผลผู้ เรี ย นอีกด้ว ย ต่างจากประเทศฟินแลนด์ที่ ครูมี อิส ระในวิช าชีพสู ง ทั้งยังสามารถสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนของตนเองได้โดยสะดวก ครูสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอน สื่อที่จะใช้สอน รวมถึงแนวทางการประเมินผู้เรียนได้เอง ครูมักร่วมทางานกับเพื่อนครูคนอื่น ๆ
ครูส่วนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจและออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น รวมถึงการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน มีส่วนสาคัญในการพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมต่าง ๆ หากประเทศไทยยังไม่
ปรับเปลี่ยน คงยากที่จะยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ได้
7. Research (การวิจัย)
ครู ที่ดีจ ะต้องมีความรั บ ผิ ดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้กล่ าวมาแล้ ว เป็นอย่างดี รวมทั้ง
ยอมรั บ ผลแห่ งการกระทานั้ น ๆ ไม่ว่าจะดีห รือไม่ก็ตาม และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข ครูต้องเป็น
นักแก้ปัญหา เพราะการวิจัยเป็นวิธีการแก้ปัญหาและการศึกษาหาความจริง ความรู้ที่เชื่อถือได้โดยวิธี
การวิจั ย ของครู ในที่นี้ อาจจะมีความหมายเพียงแค่ค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ที่นักเรียนมีปัญหาไปจนถึง
การวิจัยอย่างมีระบบในชั้นสูงก็ได้ สาเหตุที่ครูต้องรับผิดชอบในด้านนี้ก็เพราะในการเรียนการสอนทุก ๆ
วิช า ควรจะต้องพบกับ ปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น ปัญหาผู้ เรียนไม่ทาการบ้าน ผู้ เรียนหนีโรงเรียน
ผู้เรียนที่ชอบรังแกเพื่อน และผู้เรียนที่ชอบลักขโมย เป็นต้น พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าครูสามารถแก้ไข
ได้ก็จะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การที่ครูจะแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจะต้องทราบสาเหตุ
แห่งปัญหานั้น วิธีการที่ควรจะทราบสาเหตุที่แท้จริงได้ ครูจะต้องอาศัยการวิจัยเข้ามาช่วย ดังนั้น หน้าที่
ของครูในด้านการค้นคว้าวิจัยจึงเป็นงานที่ครูจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูทุกคนจึงควรศึกษา
กระบวนการวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจด้วย ขั้นตอนในการวิจัยที่สาคัญมี ดังนี้
1. การตั้งปัญหา
2. การตั้งสมมุติฐานเพื่อแก้ปัญหา
3. การรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผล
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สาหรับขั้นตอนของการทางานวิจัยควรดาเนินงานตามลาดับต่อไปนี้
1. การเลือกปัญหาสาหรับการวิจัย
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. การจากัดขอบเขตและการให้คาจากัดความของปัญหา
4. การตั้งสมมุติฐาน
5. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6. การสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัย
7. การรวบรวมข้อมูล
8. การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล
9. การสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
10. การรายงานผลการวิจัย
ในทัศนะของผู้เขียนการวิจัยเป็นภาระงานสาคัญที่ครูทุกคนต้องทา โดยเฉพาะการวิจัยใน
ชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ครูผู้สอนในวิชานั้น ๆ ทาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนของตนมี การวางแผน
อย่ า งเป็ น ระบบและน าผลการวิ จั ย ไปพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
แนวปฏิบัติที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการทาวิจัยในชั้นเรียนนั้น ครูต้องคิดวิเคราะห์ รู้ความต้องการใน
การนาผลการวิจัย ข้อค้นพบไปใช้พัฒนาผู้เรียน คิดวิเคราะห์ทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยเฉพาะขั้นตอน
ของการวิจัยในขั้นริเริ่มให้ชัดเจน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ หมวด 4 พ.ศ. 2542
ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการวิจัยและแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดัง ข้อ 5 คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
กาหนดให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรี ย นรู้ ไปพร้ อ มกัน จากสื่ อ การเรี ย นการสอนและแหล่ งวิท ยาการต่ าง ๆ และในมาตรา 30 ระบุใ ห้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา นับว่าเป็นการท้าทายความสามารถของ
ครูที่จะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเองและผู้เรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งยังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งที่มีสาเหตุมาจาก
ครู ผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวิจัยจึงจะสามารถตอบโจทย์และการแก้ปัญหารวมทั้ง
การพัฒนางานครูให้ดียิ่งขึ้นได้
8. Service (การให้บริการ)
ครูจะต้องให้บริการแก่สังคมหรือบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังต่อไปนี้
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1. บริการความรู้ทั่วไป ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น
2. บริ ก ารความรู้ ท างด้ า นความรู้ แ ละสุ ข ภาพอนามั ย โดยเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ ห รื อ เป็ น
ผู้ประสานงานเพื่อดาเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน
3. บริการด้านอาชีพ เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน
ในท้องถิ่น
4. บริการให้คาปรึกษาหารือทางด้านการศึกษาหรือการทางาน
5. บริการด้านแรงงาน เช่น ครูร่วมมือกับนักเรียนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
6. บริการด้านอาคารสถานที่แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาขอใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ
ในทัศนะของผู้เขียน ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่ข อง
โรงเรียน เนื่องจากครูเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาติดต่อสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครอง ครู
เปรียบเสมือนผู้นาชุมชที่สาคัญ เป็นผู้ที่มีความรู้ แจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่ ชาวบ้านได้ เป็นที่พึงพิงของ
ชาวบ้านทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา กฎหมาย สุขภาพ การเมือง ชาวบ้านในชุมชนมักยึดครูเป็นผู้ให้
คาปรึกษา ดังนั้นครูจึงเป็นที่เคารพรักของชาวบ้าน และควรมีบทบาทพัฒนาชุมชนในด้านการศึกษา
เศรษฐกิจ และอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย และการเมืองการปกครองแก่สมาชิกในชุมชน
ต่อไป
ความหมายของคาว่า “อาจารย์”
ปัจจุบันคาว่า “ครู” กับ “อาจารย์” มักจะใช้ปะปนหรือควบคู่กันเสมอ จนบางครั้งดูเหมือนว่า
จะมีความหมายเป็น คาคาเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว รากศัพท์เดิมของ คาว่า “อาจารย์” ไม่
เหมือนกับคาว่า “ครู” และเมื่อพิจารณาถึงความหมายดั้งเดิมแล้วยิ่งไม่เหมือนกัน ท่านพุทธทาสภิกขุ
(2527, หน้า 93) ได้จาแนกความหมายของ “อาจารย์” เป็น 2 แบบ คือ
1. ความหมายดั้งเดิม หมายถึง ผู้ฝึกมารยาท หรือเป็นผู้ควบคุมให้อยู่ในระเบียบ วินัย เป็นผู้รักษา
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
2. ความหมายปัจจุบัน หมายถึง ฐานะชั้นสูงหรือชั้นหนึ่งของผู้ที่เป็นครู
ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมของพระราชวรมุนี (ประยุตต์ ปยุตฺโต)
(2528, หน้า 185) อธิบายความหมายของอาจารย์ไว้ดังนี้
1. ผู้ประพฤติการอันเกื้อกูลแก่ศิษย์
2. ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติด้วยความเอื้อเฟื้อ
3. ผู้สั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ

16
แต่ความหมายของค าว่า “อาจารย์ ” ตามทัศนะของชาวตะวัน ตก จะหมายถึง ผู้ ส อนใน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีตาแหน่งต่ากว่าระดับศาสตราจารย์ และเป็นผู้สอน ที่ต้องรับผิดชอบต่อ
การสอนนักศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าตามประสงค์เฉพาะของการศึกษาที่กาหนดไว้
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของค าว่ า “อาจารย์ ” ตามทั ศ นะของคนไทยกั บ ทั ศ นะของ
ชาวตะวันตกแล้วจะเห็นได้ว่า อาจารย์ของชาวตะวันตกจะเน้นความสาคัญไปที่การสอน คือเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน และเป็นผู้ที่ทาการสอนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แต่ความหมาย
ของคาว่า “อาจารย์” ตามทัศนะของคนไทย จะมีความหมายกว้างกว่า คือเป็นทั้งผู้ สอนวิชาความรู้
อบรมดูแลความประพฤติ และเป็นผู้ที่มีฐานะสูงกว่าผู้เป็นครู ดังนั้นจึงพอสรุปความหมายของคาว่า
“อาจารย์” ได้ว่า “เป็นผู้สอน วิชาความรู้และอบรมความประพฤติของลูกศิษย์ เป็นผู้มีสถานะภาพสูง
กว่า “ครู” และมัก เป็นผู้ที่ทาการสอนในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย”
ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่ทาหน้าที่การสอนไม่ว่าจะมีคุณวุฒิระดับใด ทาการสอนในระดับ ใด จะนิยม
เรียกว่า “อาจารย์” เหมือนกันหมด ซึ่งมิใช่เรื่องเสียหายอะไร ในทางตรงกันข้ามกลับจะเป็นการยกย่อง
และให้ความเท่าเทีย มกันกับคนที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ดังนั้น สิ่งสาคัญที่สุดมิใช่เป็นคาว่า “ครู”
หรือ “อาจารย์” แต่อยู่ที่การทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง
โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า ครู คื อ ผู้ ที่ มี ค วามสามารถให้ ค าแนะน า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท าง
การเรียน สาหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ผู้สั่งสอนศิษย์
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์เกิดความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม นาประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติในอนาคต เป็นผู้ที่ต้องเสียสละ เอาใจใส่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อให้ศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่าง จึงได้ชื่อว่า ครูคือ “แม่พิมพ์ของชาติ” “ปูชนียบุคคล”
“เรือจ้าง” “แสงเทียน” “กระดาษทราย” เป็นต้น
ในทัศนะของผู้เขียนมองว่า “ครู” ในศตวรรษที่ 21 หรือ ยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็นมากกว่าที่
กล่าวมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อครูโดยตรงในด้านบทบาท หน้าที่ และภาระงานที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ
สถานการณ์ ครูต้องปรับเปลี่ยนสถานะจาก ผู้สอน (Teacher) เป็น Coach Facilitator และ Mentor
โดยครูต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก Passive Learning หรือ เรียนแบบเชิงรับ เป็น
Active Learning หรือ เรียนแบบเชิงรุก ให้เหมาะสมกับการศึกษาในยุค 4.0 นั่นเอง
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บทบาทหน้าที่ของครู
“ครู ” คือ บุ คคลที่มีห น้ าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ หลั กการคิด
การอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่ างกันออกไปโดย
คานึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ล ะคน ครูยังคงเป็นบุคคลสาคัญ
อันดับแรกที่จะช่วยสร้างคน สร้างชาติ ยิ่งสังคมยุคใหม่พ่อแม่ต้องดิ้นรนทามาหากิน ส่งผลให้มีเวลาดูแล
ลูก ๆ น้อยลง ครูจึงต้องทางานหนักขึ้นอีกหลายเท่า นอกจากจะสอนหนังสือแล้ว ครูยังต้องเป็นพ่อแม่
คนที่ 2 คอยอบรมสั่งสอนประคับประคองให้ศิษย์เติบโตเป็นกาลังสาคัญของประเทศในวันข้างหน้า
หน้าที่ที่สาคัญของครูคือ หน้าที่ของกัลยาณมิตร คือการเป็นผู้ชี้แนะ เป็นผู้กระตุ้นเตือนในศิษ ย์
รู้จักคิด รู้จักใช้ปัญญา ฝึกการใช้ปัญญาและรู้จักรับผิดชอบ สร้างสมคุณธรรมให้เกิดมี ขึ้นในตน ให้เป็น
คนไม่มีทุกข์ ไม่มีปัญหา อันนี้เป็นสิ่งสาคัญ เป็นหน้าที่หลักของครู หรือหน้าที่ที่ทาให้ได้ชื่อว่าเป็นครู
ดั ง นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า “ครู เ ป็ น สื่ อ ชั ก น า หรื อ เหนี่ ย วน าการศึ ก ษาให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ศิ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ ใช้
ประโยชน์จากสื่อนั้นในการปลูกฝังการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่ตน”
บทบาทของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ในการประกอบวิชาชีพครู นอกจากจะมีมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นแนวทางการดาเนินงานแล้ ว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดแนวทางจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้
มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งมีดังนี้
1. จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตน
เองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด รวมถึงจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (ม.22)
2. จั ดสาระการเรี ย นรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา กล่าวคือ (ม.23)
1. ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้ แก่ ครอบครัว ชุมชน
ชาติ สังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็น มาของสังคมไทย และระบบการเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ เรื่ องการจั ดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
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4. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
5. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
3. จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ม.24 (1))
4. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มา
ใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ปัญหา (ม.24 (2))
5. จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ม.24 (3))
6. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ม. 24(4))
7. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและวิทยากรประเภทต่าง ๆ (ม. 24(5))
8. จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนตามศักยภาพ (ม. 24(6))
9. จั ดการประเมิน ผู้ เรี ย น โดยพิจ ารณาจากพัฒ นาการของผู้ เรียน ความประพฤติ สั งเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ม.26)
10. จัดทาสาระของหลั กสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยสาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคน ให้มีความสมดุล ทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม (ม.27,28)
11. ร่ ว มกั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน
องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ส่ ง เสริ ม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ รวมทั้ ง หาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน (ม.29)
12. พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และด าเนิ น การวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แต่ละระดับการศึกษา (ม.30)
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13. พัฒ นาขีดความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี เ พื่ อ กาศึ ก ษาของผู้ เ รีย น เพื่อให้ มีค วามรู้
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (ม.66)
14. ปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู (ม.53)
การดาเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ขึ้นกับผู้เรียนและชุมชนตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วเป็น
บทบาทของครู ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรหลักในการปฏิรูปการศึกษา สามารถจะดาเนินได้เลยตลอดเวลา
โดยไม่ต้องรอคาสั่งหรือทิศทางจากกระทรวง หรือ หน่วยงานต้นสังกัดแต่อย่างใด เนื่องจากสิ่งที่ ปรากฏ
เป็นแนวทางจัดการศึกษาอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ล้วนเป็นหลักวิชาครู ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู หรือ ครูมืออาชีพ ได้ศึกษาเล่าเรียน และฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น ถ้าครูได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเสียแต่บัดนี้ก็จะเป็นการเรียก “ความเป็นมืออาชีพ” ของ
ครูกลับคืนมา คุณภาพและมาตรฐานการประกอบอาชีพของครู ก็จะสูงขึ้น ทาให้ครูมีศักดิ์ศรี เป็นที่
ยอมรับนับถือและไว้ วางใจจากสาธารณชนโดยทั่วกัน
บทบาทครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 ก าหนดให้ คุ รุ ส ภาเป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ก ฎหมายรองรั บ และให้ อ านาจหน้ า ที่ คุ รุ ส ภาใน
การรักษามาตรฐานวิชาชีพของครู คุรุสภาได้แต่งตั้งคณะทางานหลายกลุ่มเพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของครู และได้ข้อสรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูปฏิบัติ
หน้าที่ในความรับผิดชอบของครูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2547, หน้า 1)
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้า
ร่ ว มกิจ กรรมทางวิช าการที่อ งค์ การหรื อหน่ว ยงาน หรือสมาคมจัด ขึ้น เช่น การประชุม การอบรม
การสัมมนา และการประชุม ปฏิบัติการ ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรัก
และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่น พัฒนาผู้เ รี ยนให้เ ต็มตามศักยภาพ การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้
มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการโดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริ ง
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ของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิ ดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน
หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ หมายถึง การประดิษฐ์ คิ ดค้ น ผลิ ต เลื อกใช้ปรับปรุง เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์
เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนโดยเน้น ผลถาวร หมายถึง การจั ดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จใน
การแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้
ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพั ฒนาคุณ ภาพของผู้เ รี ยนได้ อ ย่า งมีร ะบบ การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจาก
การปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนาเสนอ
รายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการได้รับการพัฒนาและ
เป้าหมายของการพัฒนา 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้ เรี ย นและขั้น ตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 3) ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุง
และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง
การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรม
ทีเ่ หมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ยอมรั บ ในความรู้
ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน การร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ใน
ชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของ
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บุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามี
การยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม
ทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาปัญหาหรือความจาเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่ง ที่จะนาเอาวิกฤติต่าง ๆ
มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจาเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทาง
การพัฒนา กาหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุม บวกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์
หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
จากงานวิ จั ย ของพระฟู ต ระกู ล พุ ทฺ ธ รกฺ ขิ โ ต (2555) ได้ ส รุ ป บทบาทครู พ ระสอนศี ล ธรรมใน
โรงเรี ย นไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) การปกครองคณะสงฆ์ 2) การศาสนศึ ก ษา 3) การเผยแผ่ ศาสนธรรม
4) การศึกษาสงเคราะห์ 5) การสาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห์ และ 7) ความเป็นครูพระสอน
ศีลธรรม
สมชนก ลดาลก (2559, หน้า 118) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลการวัดเครื่องมื อวัด
บทบาทครูเพื่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทครูประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 บทบาทครูผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) การออกแบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอนให้เหมาะสม และ 3) การบูรณาการการเรียนการสอน
องค์ ป ระกอบที่ 2 บทบาทครู ผู้ แ นะน าแนวทาง (Coach) ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่
1) การชี้แนะแนวทางเพื่อให้ผู้เรี ยนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2) การถามคาถามเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด 3) การมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และ 4) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
องค์ ป ระกอบที่ 3 บทบาทครู ผู้ ร่ ว มเรี ย นรู้ / ร่ ว มศึ ก ษา (Co-learner/ Co-investigator)
ประกอบด้ ว ย 3 ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่ 1) ความใจกว้ า งและเปิ ด โอกาสรั บความรู้ ใหม่ 2) การร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และ 3) การเรียนรู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
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จากการที่ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทของครูดังที่นาเสนอในข้ างต้น
ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่าบทบาทของครูที่จะเป็นครูมืออาชีพได้นั้นต้องมีบทบาท ดังนี้
นักทฤษฎี หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ที่ลุ่มลึก รู้จริง รู้แจ้ง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในศิษย์ได้อย่างกระจ่างแจ้ง และเป็นความรู้ทมี่ ีประโยชน์ เป็นความรู้
ในทางที่เหมาะที่ควร
นักสร้าง หมายถึง ผู้สร้างศิษย์ สร้างอนาคตให้ศิษย์ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม อบรมสั่งสอน
ให้ศิษย์เป็นคนดี ประกอบอาชีพโดยสุจริต สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ด้วย
นักบริหาร หมายถึง ผู้ที่สามารถบริหารทั้งการเรียนการสอน การบริหารชั้นเรียน การบริหาร
หลักสูตรควบคู่ไปกับบริหารชีวิตของตน
นักวิชาการ หมายถึง ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ มีทักษะทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
ศิษย์ได้อย่างกระจ่างแจ้ง
นักพัฒนา หมายถึง ผู้ที่สามารถพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชุมชน สั งคม รวมถึง
พัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงามไปในทางที่เหมาะสม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่เป็นนักแก้ปัญหา และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพราะการวิจัยเป็นวิธีการแก
ปัญหาและการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาสภาพความจริงที่เชื่อถือไดโดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานให้ดีขึ้น
นักปัน ชีวิต หมายถึง ผู้ เสี ย สละความสุขส่ วนตน อุทศตนเพื่อวิช าชีพ สละความสุ ขและเวลา
ส่วนตัวเพื่อให้ศิษย์ได้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
นักอุดมการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอุดมการณ์ความเป็นครู มุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพครู ยึดถือ
เป็นอาชีพอย่างภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะถ่ายทอดความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนอื่น ๆ ให้มีปณิธานเดียวกัน
นักวิเคราะห์ หมายถึง ผู้ที่สามารถวิเคราะห์งาน วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้
หลักโยนิโสมนสิกา หมายถึงสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหานั้นได้
อย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาจนเป็นแนวทางในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
นักสื่อสาร หมายถึง ผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้สื่อ
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และพฤติ กรรมของผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
นักคิด หมายถึง ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่
จ าเป็ น ต่ออาชี พ อยู่ เ สมอ รวมถึงคิดเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ เหมาะสมกับ สภาพความเป็ น จริ ง ภายใต้
ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นักธรรม หมายถึง ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม โดยเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียน
นักกิจกรรม หมายถึง ผู้ที่มีความสารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทักษะการทางาน ทักษะทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้
นักปฏิบัติ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติการสอนได้ทงั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะความสามารถที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ต้องแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา เรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ตนให้มีความรู้ที่ทนั สมัยอยู่เสมอ
ดังนั้น กล่าวโดยสรุป บทบาทของครูในปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทแค่ผู้สอนในชั้นเรียนเพียงเท่านั้น
แต่ครู ในปั จ จุ บัน ต้องมีบ ทบาทเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งบทบาทการสอน ซึ่งถึงถือเป็นหน้าที่หลักของครู
นอกจากนี้ยังต้องมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บทบาทการสอนทักษะชีวิต บทบาทของ
ผู้เสียสละ บทบาทของนักพัฒนา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ สภาพการศึกษาในปัจจุบันที่มีบทบาทของ
“ครู” เป็นมากกว่าผู้สอนในห้องเรียน และในอนาคตหากครูไม่มีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนเอง เราอาจจะไม่มีครูในสถานศึกษาก็เป็นได้ ในอนาคตอาจจะมีการนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
(Artificial Intelligence) มาสอนแทนครูก็เป็นได้ แต่ในปัจจุบัน ที่สังคมเรายังต้องการครูที่เป็นมนุษย์นั้น
ก็เพราะมนุษย์ต่างจากเครื่องจักร หรือ เทคโนโลยี ตรงที่มนุษย์มี “จิตวิญญาณ” ซึ่งเครื่องจักรยังไม่
สามารถมีจิตวิญญาณในตนเองได้ ดังนั้น ถ้าครูขาดจิตวิญญาณแล้ว ก็ไม่แปลกถ้ าเราจะใช้ครูที่เป็น AI
เพราะคงใช้แค่บอก สอน ความรู้ให้ผู้เรียนเท่านั้น ดังนั้น “ครูมืออาชีพ” ในทัศนะของผู้เขียนต้องเป็น
“มนุษย์” เท่านั้น เพราะครูมืออาชีพเป็นมากกว่า ผู้สอน แต่เป็นครูที่ สอนด้วยจิตวิญญาณที่แ ท้จริง
นั่นเอง

คุณลักษณะของครูมืออาชีพ
“ครู” ถือเป็นอาชีพที่มีความสาคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษา ตลอดจน
การพัฒ นาประเทศให้ เจริญก้าวหน้ าได้ต่อไปในอนาคต ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ให้
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีสมรรถนะและมีความสามารถที่เพียงพอต่อการเป็นหนึ่งใน
“เสาหลัก” แห่งการพัฒนาประเทศ ส่วนของระบบการผลิตครูนั้น ได้มีการปรับหลักสูตรที่ใช้ในการผลิต
ครู ที่เป็ น ผู้ ส อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มใช้
หลักสูตร 5 ปี ครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปีการศึกษา 2561 และจะมีการปรับหลักสูตรครู
เป็น 4 ปี อีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่าง “ครูมืออาชีพ” กับ “อาชีพครู” ที่เด่นชัดและยอมรับกันก็คือ
“ครูมืออาชีพ” หมายถึง ครูที่เป็นครู ด้วยใจรัก มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู ประพฤติตัวดี
วางตัวดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคนเป็นกาลังใจและช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพื่อให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักความยุติธรรมยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน
มีอุดมการณ์ ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง แม้ว่าปัจจุบันจะ
มีบุคคลที่ได้ชื่อเป็นเพียงผู้ประกอบ “อาชีพครู” แอบแฝงในแวดวงครูอยู่บ้าง เพราะในสังคมปัจจุบัน
ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่ล ดต่าลงเรื่อย ๆ และในระยะ
หลั ง มั ก จะมี ข่ า วที่ ไ ม่ ดี นั ก เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมถึ ง ข่ า วเกี่ ย วกั บ ครู ที่ ป ระพฤติ ตั ว ไม่
เหมาะสม ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเป็น
อย่ า งมาก จากความคาดหวั ง ที่ สั ง คมมี ต่ อ “ครู ” ในขณะนี้ ส่ ง ผลให้ “ครู มื อ อาชี พ ” จ าเป็ น ต้ อ งมี
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาความสามารถด้าน
การสอน โดยการจัดการความรู้ที่จะสอนอย่างมี คุณภาพ ทั้งในแง่การพัฒนาความรอบรู้ ในเนื้อหาสาระ
ของวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นการอบรมสั่ง
สอนที่พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้
มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ และมีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
จากผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
เนื่องจากผู้เขียนได้มีภาระงานสอนในรายวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บั ณฑิต สาขาวิช าชีพครู โดยผู้ เขีย นได้จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ นักศึกษาแบ่งกลุ่ มกันระดม
ความคิดในหัวข้อ “คุณลักษณะของครูมืออาชีพ” ทั้งนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 1 แนวคิด ดังนี้
1. Parent หมายถึง มีจิตเมตตา ดูแลศิษย์เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ให้การอบรมบ่มนิสั ย
และให้ความรู้ทักษะในการดาเนินชีวิตไปควบคู่กัน ครูสมัยก่อน จะดูแลศิษย์เหมือนลูกของตน ศิษย์คน
ไหนมีปัญหาเรื่องการเรียน ก็จะสอนเสริม ทบทวนให้ โดยไม่คิดค่าสอน มุ่งเน้นให้ศิษย์ได้มีความรู้
ในทัศนะของผู้ เขีย น จากสภาพปัจจุบัน ที่สั งคมมีแต่การแข่งขัน ไม่เว้นแต่ การแข่งขันใน
โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองมีทัศนะที่เปลี่ยนไป การส่งบุตรหลานมาเรียน ไม่เพียงเพื่อให้บุตรหลานของตน
มีความรู้ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเพียงเท่านั้น หากแต่การส่งบุตรหลานมาเรียนยังเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความพร้อม รวมถึงสถานะทางการเงินของครอบครัว จึงมีการเรียนพิเศษ ติวข้อสอบ
เพื่อให้ลูกหลานสามารถเข้าเรียนโรงเรียนที่ดี มีการจ้างครูให้สอนพิเศษ เพื่อประโยชน์แอบแฝงในเรื่อง
ผลการเรียนของบุตรหลาน จนทาให้ครูในปัจจุบันขาดซึ่งจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะกระแส
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ความต้องการของผู้รับบริการเปลี่ยนไป ทาให้การเรียนพิเศษ ไม่ใช่การดูแลผู้เรียนที่เรียนอ่อน หากแต่
เป็นการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนนสอบ หรือ ผลการเรียนที่สูงขึ้น จนทาให้กลายเป็นช่องทางหารายได้
พิเศษของครูทั่วไป ดังนั้น ผู้เขียนมองว่า ครูเหล่านั้นไม่มีคุณลักษณะของครูที่เปรียบเสมือน พ่อแม่ ของ
ศิษย์ แต่ทาตนเป็น “ผู้ให้บริการทางความรู้” สาหรับผู้ที่สามารถซื้อบริการทางความรู้ได้เพียงเท่านั้น
2. Proud หมายถึง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพครู
สามารถประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ และเต็มใจที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มี
ความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะเป็น
ครู และตัดสินใจเลือกอาชีพครูด้วยความตั้งใจและเต็มใจ
จากประสบการณ์ของผู้ เขียนในฐานะที่เป็ น “ครูของครู ” คือ เป็นอาจารย์ส อนนักศึกษา
หลักสูตรครู ในคาบแรกของการสอน จะให้นักศึกษาแต่ละคนแนะนาตัว และบอกเหตุผลที่เลือกเรียน
หลักสูตรครู น่าตกใจตรงที่คาตอบนักศึกษาไม่น้อยกว่าครึ่งห้อง จะตอบว่า อยากเป็นครูเพราะพ่อ -แม่
อยากให้ รั บ ราชการ อีกส่ ว นหนึ่ งคือ ตอบว่าอยากรับราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการสั งกัดไหนก็ได้ แต่
นักศึกษาสอบติดครู เพราะสอบเข้าเรียนได้ง่ายที่สุด และจะมีไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ตอบว่า ตั้งใจอยากเป็น
ครู อยากสอนหนังสือ สาหรับนักศึกษาที่มีคาตอบแบบนี้ มักมี พ่อ -แม่ ญาติพี่น้องที่ประกอบอาชีพครู
เป็นต้นแบบ หรือบางคนอยากเป็นครูเพราะมีครูที่ดี ที่เคยเรียนสมัยประถมและมัธยมเป็นต้นแบบ จะมี
บางส่วนที่บอกว่าอยากเป็นครู เพราะไม่ประทับใจครูบางคนที่สอนไม่ดี ไม่สนใจศิษย์ เลยคิดว่าตนเอง
อยากจะมาเป็นครูที่ดี สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ นักเรียนจะได้ความรู้ที่ดีและเหมาะสม จะไม่อยากเห็น
รุ่นน้องพบเจอเหตุการณ์เหมือนตน ทั้งยังตั้งปณิธานว่าจะกลับไปสอบบรรจุที่โรงเรียนเดิมของคนเองอีก
ด้วย
จากกิจกรรมที่ผู้เขียนได้กล่าวในข้างต้น ผู้เขียนจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาสายครู ที่
ไม่ได้มีความตั้งใจและภูมิใจในอาชีพครูตั้งแต่ต้น บางคนรู้ตั วเร็ว ก็ลาออกไปสอบเรียนใหม่ในสายวิชาที่
ตนชอบและถนัด บางคนเรียนจนจบการศึกษา แต่ไม่คิดสอบบรรจุ และไม่ได้ประกอบอาชีพครู แต่กับ
ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ในทัศนะของผู้เขียนรู้สึก
เสียดายโอกาสของนักศึกษาเหล่านั้น ที่ควรได้เลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจและถนัด มากกว่าเรียน
ตามใจพ่อ-แม่ หรือเรียนตามกระแสที่บอกว่าเรียนครูแล้วไม่ตกงาน หรือ เรียนครูเพราะไม่รู้จะเรียนอะไร
เป็นต้น
3. Prepare หมายถึง มีการเตรียมพร้อมในการปฏิบั ติงาน ทั้งเตรียมการสอน เตรียมตัว ใน
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายทางการศึกษา สังคม
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ครูจะเตรียมแต่เฉพาะเนื้อหาในรายวิชาที่สอนตามหลักสูตรที่กาหนด
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ไว้ไม่ได้ หากแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสอนวิชาความรู้รอบตัว ทักษะชีวิตให้กับศิษย์ของตน
และสามารถสอนได้ในทุกระดับชั้น อาทิ ในระดับชั้นอนุบาล จากเหตุการณ์ที่มีรถตู้ รับส่งนักเรียนลืม
นักเรียนไว้ในรถจนทาให้เสียชีวิต จากเหตุการณ์นี้ครูสามารถสอนวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ โดย
ให้นักเรียนมายังที่นั่งคนขับ แล้วบีบแตรรถจนกว่าจะมาคนมาช่วย เป็นต้น
นอกจากเตรียมความพร้อมในการสอนแล้ว ครูยังต้องเตรียมความพร้อมในชีวิตและวิชาชีพ
ความเป็นครู ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องเรียนรู้ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อ
พร้ อมปรั บ เปลี่ ย น และพัฒ นาตนให้ ทัน เหตุก ารณ์ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ครูก็ยัง
สามารถดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตนั่นเอง
4. Polite หมายถึง มีความสุภาพเรียบร้อย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์
พฤติกรรมดังกล่าว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั้น จึงมีคากล่าวว่า คน
เป็นครู ต้องเป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง จะเป็นครูเฉพาะที่ ปฏิบัติงานในรั้วโรงเรียนไม่ได้ หรือ ปฏิบัติงาน
เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น ในทัศนะของผู้เขียนนั้น คนเป็นครูต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ ครู
สมัยก่อนเป็นแม่พิมพ์ แบบอย่างที่ดี ทั้งการแต่งกาย การพูดจา การวางตัว แต่ในยุคสมัตนี้ ที่สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ครูบางคนอาจมองว่าการแต่งกาย การพูดจา หรือ พฤติกรรมบางอย่าง เป็นสิทธิส่วน
บุคคล แต่สาหรับผู้เขียนแล้ว มองว่า เมื่อเลือกอาชีพนี้แล้ว “ครู” ก็จะต้องทาตนให้เป็นแบบอย่างแก่
ศิษย์ได้ทุกเวลา และทุกสถานการณ์
5. Positive หมายถึง ครูต้องมีทัศนคติในทางบวก มองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะทัศนคติในทางบวก
กับศิษย์ ในสภาพความเป็นจริง ครูไม่สามารถเลือกผู้เรียนได้ ครูทุกคนคงคาดหวังที่จะได้สอนนักเรียน
เก่ง และมีความพร้ อมทุกคน แต่ ในความเป็นจริงแล้ ว เราไม่ส ามารถเลื อกนักเรียนได้ เพราะสภาพ
การศึกษาในสังคมไทยมีความเหลื่อมล้าอย่างชัดเจน ครูต้องเรียนรู้ เข้าใจในสภาพที่แท้จริงของศิษย์
เรียนรู้และพร้อมให้อภัย หากศิษย์เกิดความผิดพลาด จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ไปนิเทศนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งท ารายงานกรณี ศึ ก ษา โดยคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา
การเรียนรู้ และพฤติกรรม มาเป็นกรณีศึกษา จากการพูดคุยพบว่า ทัศนคติในเชิงบวกเป็นสิ่งสาคัญที่ครู
ควรจะต้องมี จากการที่นักศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์พบว่า กรณีศึกษาบางคน สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เพียงแค่ครูยอมรับฟังความคิดเห็น เข้า ใจ
เอาใจใส่ ให้อภัย ให้คาชี้แนะแก่นักเรียน เพราะบางคนที่แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกมาเพียงเพื่อ
อยากให้มีใครสนใจ และเข้าใจพวกเขา ดังนั้น หากครูลดอคติ มองหาสาเหตุที่แท้จริง มีทัศนะว่านักเรียน
ทุกคนเป็นคนดี เรียนรู้ได้ ปรับเปลี่ยนได้ ก็จะทาให้ครูสามารถสร้างศิษย์ดีมีอนาคตเพิ่มขึ้นได้ คงจะดีกว่า
ที่เรามุ่งสร้างคนเก่ง โดยละทิ้ง คนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เพราะมาจากอคติที่ครูมีในตัว นักเรียน
ดังนั้น ครูควรมีจิตที่เป็นธรรม เมตตา กรุณา ให้โอกาส และให้อภัยกับศิษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
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6. Plan หมายถึง ครูต้องมีการวางแผนการสอน เป็นการวางแผนการสอนประจาวันเป็นรายคาบ
ที่ทาการสอนหรือเป็นรายหัวข้อเนื้อหา ประกอบด้วย หั วข้อเรื่อง วัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ใบงาน การวัดและการประเมินผลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตร การสอน
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณค่า ช่วยให้การสอนดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นไม่สับสน ดาเนินการสอนได้ตรงตามเวลาที่กาหนดและสอนได้ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ทั้งยัง
เกิดความมั่นใจในการสอนจากการที่วางแผนการสอนไว้ดี และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน
เกิดเจตคติที่ดีแก่ผู้สอน โดยการวางแผนการสอนจัดทาได้ใน 2 ลักษณะ คือ จัดทาเป็นกาหนดการสอน
หรือแผนระยะยาว และจัดทาเป็นแผนการสอนหรือแผนระยะสั้น ในการจัดทาต้องศึกษาและวิเคราะห์
หลั ก สู ต ร ศึ ก ษาแนวการจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ
วิสัยทัศน์ คุณภาพผู้เรียน จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้ องกับหลั กการ จุดหมายของ
หลักสูตรเพื่อให้การสอนบรรลุผลสาเร็จตามจุดประสงค์ ครูควรได้วางแผนและเขียนแผนการสอนด้วย
ตนเองอย่ างรอบคอบ ชัดเจนถึง แนวทางการนาหลั กสู ตรไปใช้ในรูปของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนตามหลักสูตร เมื่อนาแผนการสอนไปใช้ควรได้ดาเนินการสอนตามแผนที่
วางไว้ ก็จะเป็นการวางแผนการสอนที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริง
ในทัศนะของผู้เขียนการวางแผนการสอนเป็นสิ่งสาคัญที่ครูทุกคนต้องทา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ครบตามสาระที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด นอกจากนี้ ค รู ยั ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการก าหนดกิ จ กรรมใน
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้เรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ในปัจจุบันเราจะเป็นครู
บางคนนาแผนการสอนที่มีการแชร์กันในสื่อโซเชียลมาใช้สอนลูกศิษย์ของตน โดยไม่มีการวิเคราะห์
ความพร้อมของผู้เรียน ไม่มีการพิจารณาว่ามีทรัพยากรที่เหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ครูควรเขียนแผน
การสอนด้วยตนเอง โดยต้องเขียนจากสภาพความเป็นจริงทั้งตัวผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมที่เ กี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา จึงจะทาให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
7. Practice หมายถึง ครูต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แนวทางในการฝึกฝนเพื่อก้าวสู่
การเป็นครูมืออาชีพนั้น ครูควรร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู
ทั้ ง ในและนอกโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งบรรยากาศให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ ท างบวกใน
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และปรับปรุงตนเอง
โดยแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลในอาชีพเดียวกัน ทบทวนและศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของ
ชาติ ต ามนโยบายต่ า ง ๆ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น แนวทางใน
การปฏิบั ติงานอย่ างเหมาะสม ศึกษากฎหมายและหลั กสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้
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สามารถออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ อย่ างเหมาะสม ฝึ กฝนทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริม
การจัดการเรียนรู้ ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ในทัศนะของผู้เขียนจากสภาพความเป็นจริง ครูที่ต้องเข้าอบรม ไม่ได้เข้าอบรมตามความสนใจ
และความจาเป็นที่จะนามาใช้ในการพัฒนางานครู แต่ต้องเข้าอบรมตามคาสั่งผู้บริหาร เมื่อไปอบรมก็ไม่
สนใจนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาศิษย์ ไปอบรมเพื่อนาเกียรติบัตรกลับมาใส่ในแฟ้ม
สะสมงานเพียงเท่านั้น หากเป็นเช่นนี้ การฝึกอบรมก็คงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ใด ๆ คงเป็นได้เพียงใช้
งบประมาณไปตามโครงการที่ขออนุมัติเพียงเท่านั้น
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สรุปคุณลักษณะของครูมืออาชีพต้องมีความสามารถเพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนและผู้เรียนดังต่อไปนี้
1. IQ: Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางด้านสติปัญญา เชาวน์ไหวพริบ
และความสามารถในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การคานวณ และการใช้
เหตุผลในการทาสิ่งต่าง ๆ สามารถปรับตัวเพื่อให้การกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้
สามารถในการวิ จ ารณ์ ต นเองได้ ซึ่ ง สติ ปั ญ ญามี 2 องค์ ป ระกอบ คื อ การรั บ รู้ ความสามารถใน
การพิจ ารณารายละเอี ย ดและความแตกต่า งของสิ่ งต่ างได้ อ ย่า งรวดเร็ว และการคิดวิเ คราะห์ เ ป็ น
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหรือการคิดวิเคราะห์
2. EQ: Emotional Quotient หมายถึง ความสามารถทางด้านอารมณ์ คือ การแสดงออกทาง
อารมณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ อ ยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน รู้อารมณ์ของตนเอง เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น เมตตาช่วยเหลือผู้อื่น มีระเบียบวินัยในตนเอง เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม มี
ทักษะทางสังคมดี เอาตัวรอดได้ดี และมีไหวพริบ
3. MQ: Moral Quotient หมายถึง ความสามารถทางศีลธรรม จริยธรรม มีความคิดที่ดี รู้จัก
รับผิดชอบและประพฤติตนเป็นคนดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนในด้านจริยธรรมและศีลธรรม
ตามกรอบประเพณีที่ดีงามของศาสนา วัฒนธรรม และค่านิยมของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ทั้งสามารถปฏิบัติ
ต่ อ บุ ค คลอื่ น ภายใต้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ดี ง ามเหล่ า นั้ น ด้ ว ยจิ ต ใจที่ เ ต็ ม เปี่ ย มด้ ว ยความรั ก ความเมตตา มี
ความประพฤติที่ชอบธรรม มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ไม่เบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น มีจิ ตสงบวางเฉยไม่ยิ น ดี ไม่ส่ งเสริมต่ อ สิ่ ง ที่ จ ะท าลายคุ ณธรรมที่ ดีง าม รู้จักน า
หลักธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสาหรับตนและบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ความสาคัญใน
เรื่องการพัฒนาจิตใจ
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4. SQ: Spiritual Quotient หมายถึง ความสามารถทางจิตวิญญาณ “เชาว์จิตอัจฉริยะ” เป็น
ระบบที่ควบคุมกระบวนการรู้ การคิด การกระทาของบุคคล เป็นเชาว์ปัญญาที่มีเฉพาะระบบสมอง เป็น
กระบวนการที่บุคคลได้ทราบและตระหนักถึงความสามารถ แรงจูงใจ ทัศนคติ และรู้จักตัวตนที่แท้จริง
สามารถพัฒนาตนเองตามสิ่งที่ตนเองต้องการได้อย่างแท้จริง สามารถพัฒนาพรสวรรค์ จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของตนได้ รวมทั้งตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความหมายในชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง
ให้ฟันฝ่าอุปสรรค จนประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายชีวิตและความใฝ่ฝันของตนเองได้
5. AQ: Adversity Quotient หมายถึ ง ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หา สามารถแก้ ไ ข
สถานการณ์ในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี มีความอดทน สามารถควบคุมสถานการณ์ วิเคราะห์ถึง
ต้น ตอของปั ญหาหรืออุป สรรคและมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุ ปสรรคหรือ
ความยากลาบาก มีสติตลอดเวลา ใช้สติปัญญาในการแก้ไข มองโลกในแง่ดี เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส มอง
ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสาเร็จ เพียรพยายามนาตนไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสาเร็จที่
ตนเองตั้งใจไว้
6. CQ: Creativity Quotient หมาย ถึง ความฉลาดในการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดหรือ
จินตนาการในการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ และความฉับไวคล่องแคล่ว ใน
การคิด เป็นคนช่างสังเกตและมีแนวความคิดกว้างขวางหลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิม ๆ เพียง
อย่างเดียว จัดกระบวนความคิดจากแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ แล้วสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่ในจินตภาพ ออกมา
7. TQ: Technology Quotient หมายถึง ความฉลาดในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการ มีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีและรู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีให้ถูกต้องกับสถานการณ์ในการแสวงหาความรู้และในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาส มีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ สร้างทักษะด้วยตนเอง เปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้สอนมาเป็นผู้ให้คาแนะนา นอกจากนี้ทั้งครูและศิษย์สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้โดยใช้สื่อ CAI ช่วย
สอนให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ต
จาก E-book จาก E-Library จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรี ยนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดระบบและเผยแพร่ความรู้ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครู
8. PQ: Professional Quotient หมายถึง ความฉลาดในการทางานหรือเรียนอย่างมืออาชีพ
พัฒนาตนเองให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ โรงเรียน โดยมีการกาหนดทิศทาง
และเป้ าหมายการทางานในอนาคต มีความรู้ ในงานหลาย ๆ ด้าน ปฏิบัติตามแผนการที่ตั้งไว้อย่าง
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เคร่งครัด มีความรับผิดชอบสูง วางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่หมั่นฝึกฝน พัฒนาตนเองในการทางานอยู่
เสมอ และเตรียมพร้อมที่จะได้รับตาแหน่งที่สูงกว่าอยู่เสมอ
9. PQ: Political Intelligence หมายถึ ง ความฉลาดทางการเมื อ ง ในที่ นี้ ผู้ เ ขี ย นเน้ น ถึ ง
ความรอบรู้ รู้ทันนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ดังนั้น ครูจึงต้องติดตาม
ความเคลื่ อ นไหว และการเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการศึ ก ษาอยู่ ตลอดเวลาเพื่ อ ให้ รู้ เท่ า ทัน และ
เตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ครู ยังต้องมี “ความเป็นกลางทางการเมือง”
เพราะในสภาพสังคมปัจจุบันที่ความขัดแย้ง หรือ ความเห็นต่างทางการเมืองมีค่อนข้างมาก ผู้ที่ประกอบ
อาชีพครูต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช่อานาจที่ตนมีอยู่บังคับให้ผู้เรียนคล้อยตามตน โดยใช้ผลการเรียนเป็น
สิ่งแลกเปลี่ยน ผู้ที่ประกอบอาชีพครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด และไม่มีอคติกั บผู้ที่เห็น
ต่างจากตน
กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะของครูมืออาชีพจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดีจนประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงานและมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในอาชีพครู มีการปรับการเรียนการสอน
อย่างบูรณาการ เตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อดารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะที่เป็นไปของสังคม มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ เสียสละ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคน เป็น
กาลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพื่อให้เป็นคนใฝ่ รู้ใฝ่เรียน เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์
และตัดสินอย่างมีเหตุผล กระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคภูมิและการรู้จักทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ
นาความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด

สภาพงานครู
เป้าหมายที่สาคัญที่สุดของการศึกษา คือ การมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยครู
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูเป็นบุคคลสาคัญที่สุดในการดาเนินงานด้านการศึกษา
ครูต้องพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษามีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
เพราะการศึกษาทาให้คนมีความรู้ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเป็น
ภาพสะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียน ครูจึงมีบทบาทที่สาคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน
ตลอดจนทาให้กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนซึ่งจะเติบโตเป็นกาลังสาคัญของ
ประเทศในอนาคตต่อไป แต่ในสภาพปัจจุ บันภาระของครูมีมากเกินไป ต้ องทาหลายหน้าที่ทั้ง งาน
บริหาร งานเอกสาร และงานวิชาการ ทาให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมทั้งยังมีภาระ
งานอื่น ๆ ที่ห น่ ว ยงานต่าง ๆ มอบหมาย ทาให้ ครูไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ แต่
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อย่างไรก็ดี ครูก็ต้องปฏิบัติภาระงานตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ให้ดีที่สุด ถึงจะได้ชื่อว่าครูมืออาชีพ ผู้เขียนได้
รวบรวมสภาพภาระงานครูไว้ดังนี้
กมล สุดประเสริฐ (2540) ได้สรุปภาระงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของครูไว้ดังนี้
1. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สาคัญสาหรับครู ครูที่ดีต้องทาการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของศิษย์ นอกจากนั้น
ต้องสามารถให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเลือก
วิช าเรี ย นได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครูต้องคานึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนัด ของ
บุคลิกภาพของศิษย์ด้วย
3. พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
4. ประเมิ น ผลความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของศิ ษ ย์ เพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า ศิ ษ ย์ ไ ด้ พั ฒ นาและมี
ความเจริญก้าวหน้ ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทาอย่าง
สม่าเสมอ
5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบี ยบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ ศิษย์ เพื่อศิษย์จะ
ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้า
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
7. ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทางานสาเร็จครบถ้วนตามเวลาและ
รักษาเวลาที่นัดหมาย
8. ปฏิบัติงาน ทางานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่
เสมอ
ภาระงานครู ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธี การ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสองแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญญัติการศึ กษาแห่ งชาติฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2545) รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การออก
กฎกระทรวงไว้ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ด าเนิ น การกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ
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ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอานาจหน้าที่ของตน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 1) ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่ งเสริ มและสนับ สนุ น งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ว ยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2. การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
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8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกาหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
19. การนาเงินส่งคลัง
20. การจัดทาบัญชีการเงิน
21. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22. การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
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14. การจั ดทาบั ญชีร ายชื่อและให้ ความเห็ นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
4. ด้านการบริหารทั่วไป
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. งานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
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21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
วิไล ตั้งสมจิต (2557) ได้กล่าวถึง ภาระงานของครูในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ได้กาหนดภาระงานของครูรวม 5 ประการ ดังนี้
1. งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่ การให้การศึกษา การปกครองดูแล การให้คาปรึกษา
แนะนา แนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และปัญหาต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา
2. งานบริการสังคมในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ การทานุบารุง เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม
3. งานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
4. งานด้านการนิเทศ วัดผล ประเมินผล เสนอแนะ การปรับปรุงหลักสูตร การเปรียบเทียบ
เอกสารทางวิชาการ การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคนิค และวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษา
5. งานด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกันได้นาเสนอข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยประสิทธิภาพการใช้ครู พบว่าภาระงานที่
โรงเรียนมอบให้ครูได้ปฏิบัติมีความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา ครูมีภาระงานสอนในปริมาณ 16-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
อาจมีชั่วโมงสอนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 24-26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อันเป็นผลเนื่องมาจากการขาดแคลนครู
หรือครูลาศึกษาต่อ และครูไปช่วยงานอื่น ๆ เช่น งานบริหาร หรืองานธุรการ เป็นต้น
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จาแนกออกเป็น มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ภาระงานสอนของครู
ในปริมาณ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และรับภาระสอบเพียง 1-2 วิชาต่อครูหนึ่งคน ส่วนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก ภาระงานสอนของครูในปริมาณ 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถึง 18-23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระ
สอนถึง 3 วิชา อันเนื่องมาจากการขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูพิเศษรายวิชา
ดังนั้น ภาระงานของครูจึงเป็นภารกิจที่ครูต้องทาให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการสอน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ต้องปฏิบัติงานวิชาการ มีการสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคล
ต่าง ๆ ประเมินผลการเรียนการสอน ทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และบริการสังคม ให้
ความรู้เพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้แก่นักเรียน ให้บริการด้านคาปรึกษาหารือในด้านสุขภาพอนามัย
แก่ชุมชน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนอีกด้วย

บทสรุป
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทาง
สังคมที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ประเทศต้องจัดการศึกษาให้
ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ จากอดีตที่ครูมีหน้าที่สั่งสอนศิษย์ปรับเปลี่ยนเป็นผู้สร้างโอกาสให้แก่คน
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ทุกเพศทุกวัยในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ตั้งแต่เกิดถึงตาย ช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม เป็น
ศูนย์กลางของการให้ความรู้แก่ศิษย์ แต่ในปัจจุบันครูต้องปรับบทบาทของตนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้
ให้เหมาะสมแก่ศิษย์ และต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ศิษย์ ฉะนั้นวิชาชีพครูในปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ได้มี
ขอบเขตเฉพาะการอบรมสั่งสอนศิษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นงานพัฒนาบุคลากรของประเทศซึ่งเป็นกลไก
สาคัญของการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย นอกจากครูจะต้องมีหน้าที่เป็นผู้สอนนักเรียนให้
มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการต่าง ๆ แล้ว ครูยังต้องรับบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติ ใน
ด้านต่าง ๆ อีก เช่น การพัฒนาสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้คนไทยมีแนวคิด และ
วิถีปฏิบัติในกรอบของประชาธิป ไตย เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างและหล่อ หลอม
ผู้เรียนไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองให้เป็นนักประชาธิปไตย เพื่อให้
ผู้ เรี ย นเห็ น แบบอย่ างที่ดี เห็ น คุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในสิ ทธิส่ ว นบุคคล และมีส่ ว นร่ว มและ
การตัดสินใจในนามกลุ่ม ใช้สิทธิของตนและกลุ่มตามระบอบประชาธิปไตยในทางที่ถูกต้อง
แม้ว่าในสภาพปัจจุบันภาระงานของครูจะไม่ได้มีแค่ภาระงานสอน แต่ต้องมีภาระงานนอกเหนือ
การสอนอี ก มากมาย ปั ญ หาของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาคื อ ครู มี ภ าระงานที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การจัดการเรียนการสอน จนไม่สามารถส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่ หากจะให้ครูทุกคนสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยเริ่มจากระดับมหภาค คือ ผู้ที่มีอานาจใน
การกาหนดนโยบาย โดยให้มีการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลั กเกณฑ์ มีการเพิ่ม
ครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นใน
เรื่องการจ้างครู ลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาด
เล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกากับติดตาม ลดการทาผลงานเอกสาร
ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกาลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐาน
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ และที่สาคัญครูต้องปรับรูปแบบการสอน
จาก Teacher Center เป็น Child Center ปรับบทบาทของ Teacher เป็น Coach หรือ Facilitator
หรือ Mentor ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่ สุด โดยปรับรูปแบบการสอนจาก Tech
More, Learn Less คือ สอนมาก แต่เรียนรู้น้อย ให้กลายเป็น Teach Less, Learn More คือ สอนให้
น้ อย ให้ ผู้ เรี ย น เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองมากขึ้น โดยส่ งเสริมให้ ผู้ เ รีย นได้ เรี ยนรู้ แ บบเชิ งรุ ก หรือ Active
Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถ
ชี้ น าตลอดชี วิ ต ในฐานะผู้ ฝั ก ใฝ่ ก ารเรี ย นรู้ เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งการกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
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หลากหลายที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเองให้ความรู้และช่วยพัฒนาเพื่อนร่วม
ชั้นซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะที่หลากหลาย มุ่งลดการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลงและพัฒนาทักษะให้เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลง
มือกระทามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว มีส่วนในกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้สูงสุด สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งใน
ด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
บู ร ณาการข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ สารสนเทศและหลั ก การความคิ ด รวบยอด ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ อ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง และสุดท้ายผู้เรียนจะได้ความรู้
เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
ดังนั้น ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นบทบาทของครูมีหลายสถานภาพ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้นาชุมชน ครูผู้สอน ผู้ส่งเสริม ผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือ ผู้จัดการ ผู้ออกแบบ และ
ผู้ พั ฒ นา เป็ น เสมื อ นพ่ อ แม่ เป็ น ที่ พึ่ ง ของผู้ เ รี ย น เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของผู้ เ รี ย น เป็ น ผู้ น าในการสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน สืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ โดยการช่ ว ยทะนุ บ ารุ ง รั ก ษาพระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามมั่ น คงควบคู่ กั บ สถาบั น ชาติ แ ละ
พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาที่นับถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมและปฏิบัติศาสนกิจ
เป็นประจา เป็นผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติตามวิถีพอเพียง โดยการให้ความรู้
แก่นักเรียน และเน้นทักษะในการทางานต่าง ๆ เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้ที่ได้มาตรฐานและสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนาการเมืองการปกครองให้มีความมั่นคง โดยการให้ความรู้
ในเรื่องระบบการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยแก่ ผู้ เรียนและคนในชุมชน
สนั บ สนุ น และฝึ ก หั ด ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก รูป แบบการปกครองประเทศ โดยให้ มี ก ารจั ด ตั้ง สภานักเรียน
การเลือกหัวหน้าชั้น เป็นต้น และที่สาคัญที่สุดครูต้องมีจิตสานึกในการแสดงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่
ของความเป็นครูให้มาก และพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นครู คือ จะต้องเป็นบุคคลผู้มี
ความหนักแน่นในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ของตนให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุขไปควบคู่ กัน สุดท้ายครูทุกคนต้องหน้าที่ของครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูในปัจจุบัน คือ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย อธิบายให้
ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เอาใจใส่ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างดี จัดเตรียมวางแผนการสอน มีทักษะ
การประเมินผู้เรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชน ทานุบารุงศาสนา วัฒนธรรม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และ
รักษามาตรฐานของวิชาชีพครู และเป็นครูมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบในที่สุด
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คาถามทบทวน
1. ความหมายของคาว่า “ครู” หมายถึงอะไร
2. ลักษณะสาคัญของวิชาชีพครูเป็นอย่างไร
3. บทบาทและคุณลักษณะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร

กิจกรรมเสริม
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของความหมายของ “ครูมืออาชีพ” ด้วยกิจกรรม Carpark
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บทที่ 2
การพัฒนาตนและวิชาชีพของครูมืออาชีพ
บทนา
การศึกษาถือเป็ น ความเจริ ญงอกงาม โดยชาติใดจะพัฒ นามากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นกับ
คุณภาพการศึกษาเป็นสาคั ญ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาคือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้นิยาม คาว่า “การศึกษา” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “การศึกษา เป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ”
นอกจากนี้ ในมาตรา 6 ได้กาหนดความมุ่งหมายไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีค วามสุข” จากนิยามและความมุ่งหมายดังกล่าว จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพั ฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ และการเรียนรู้
ของมนุษย์นั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
อาชีพครู เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ที่เลือกประกอบอาชีพนี้ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ การพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการออกแบบกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่บูรณาการกับ
การทางานเพื่อให้ครูได้ปรับปรุงการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ยนตามที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางได้ ร ะบุไ ว้ ดั ง นั้ น ครู จึ ง ต้ อ งมี
การเรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง มีความกระตื อรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง มีการปลับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงวิธีสอน
และเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีโอกาสได้เรียนรู้
อย่างร่วมมือในกลุ่มที่มีก ารจัดหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่า งระดับชั้นและบูรณาการระหว่างเนื้อหา
กลุ่มสาระ ได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนใหม่ ๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนทนา
สืบเสาะแสวงหาคาตอบต่อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
มี ก ารสะท้ อ นผลแบบร่ ว มมื อ เน้ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของครู และการเสริ ม พลั ง อ านาจใน
การตัดสิ น ใจเกี่ย วกับ หลักสู ตรและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้พัฒ นาผู้เรียนให้ มีทั้งความรู้
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คุณธรรม ทักษะชีวิต เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพครูทุกคนควร
พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทั้ งตนเอง ผู้เรียน สังคม ประเทศชาติให้เจริญรุ่ง
เรื่องยิ่งขึ้น

คุณลักษณะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น และท าให้ มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม ผู้ที่ประกอบอาชีพครูต้องมีลักษณะของ
การเป็ น บุ คคลแห่งการเรีย นรู้ และปรั บ เปลี่ ยนตนให้ส อดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว “ครูมืออาชีพ” ตามที่นักวิชาการได้ศึกษาไว้ ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ดังนี้
อ่องจิต เมธยะประภาส (2557) กล่าวว่า “ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ E – Teacher”
ดังนี้
1. Experience มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
2. Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้
3. Expended มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดหรื อ ขยายความรู้ ข องตนสู่ นั ก เรี ย นผ่ า นสื่ อ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี
5. Evaluation เป็นนักประเมินที่ดี มียุติธรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลได้
6. End - User เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย
7. Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา
8. Engagement ร่ ว มมื อ และแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ร ะหว่า งครู ผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยีจ นพั ฒ นาเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบนช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เวปบล็อค เฟสบุ๊ค เป็นต้น
9. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งใน
ฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2549, หน้า 23-36) ได้เสนอทักษะที่จาเป็นสาหรับครูไทยในอนาคต
(C - Teacher) ไว้ 8 ประการคือ
1. Content มีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หากไม่แม่นในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอด
แล้ว ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ
2. Computer (ICT) Integration มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี เข้ า มาช่ว ยในการจัด การเรียน
การสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน
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และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่
ต้องการได้เป็นอย่างดี
3. Constructionist เข้าใจว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองได้จากภายในตัวของผู้เรียน
เอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถนา
แนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะที่ต้องการได้
4. Connectivity สามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครูภายใน
สถานศึกษาเดีย วกัน หรื อต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชนเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
5. Collaboration มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และทักษะที่สาคัญอื่น ๆ
6. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่างการเลือกใช้สื่อ
การนาเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้
อย่างเหมาะสม
7. Creativity สามารถออกแบบสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ จั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเพียงอย่างเดียว
8. Caring มีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อนักเรียน
เพื่อให้ นั กเรี ย นเกิดความเชื่อใจ ส่ งผลให้ เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่
นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
พิณสุ ดา สิ ริ ธ รั งศรี (2557) เสนอรายงานการสั งเคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ในหั ว ข้ อ “การยกระดั บ
คุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21” สรุปคุณลักษณะครูไทยที่มีคุณภาพ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้
3. มีทักษะการสื่อสาร
4. อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
5. ตื่นรู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์
6. ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร
7. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
8. ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
9. เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
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10. รู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยที่หลากหลาย
11. ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
12. ยอมรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
13. มีความพร้อมและปรับปรุงต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ผู้เขียนได้สรุปบทบาทของครูในยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งครูในยุคนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้สอน
ในโรงเรียนเสมอไป คนเป็นครูไม่จาเป็นต้องสอนแต่เนื้อหาสาระความรู้ตามหลักสูตรเพียงเท่านั้น แต่ยัง
ต้ อ งสอนวิ ช าชี วิ ต ให้ กั บ ศิ ษ ย์ แต่ ค รู ส่ ว นใหญ่ ใ นสมั ย นี้ มั ก จะปฏิ บั ติ ก ารสอนตามหน้ า ที่ ม ากกว่ า มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู สอนตามเนื้อหาหลักสูตรที่บ อกต่อ ๆ กันมา ผู้เขียนมีทัศนะว่าครูปัจจุบัน
ควรต้ อ งเปลี่ ย นจากผู้ ส อน (Teacher) มาเป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก หรื อ FACILITATORS ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
F = Family Style บทบาทการเป็นบ้านหลังที่สอง
ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ โรงเรียนจึงเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองที่คอยสั่งสอน
ทั้งศิลปวิทยา รวมถึงบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมในใจของศิษย์ด้วย ในสมัยก่อนครูจะได้รับการยกย่อง
นับถือให้เสมือนบิดามารดาของศิษย์ ดูแลศิษย์ดั่งลูกของตนเอง ตัวอย่างเช่น หม่อมราชวงศ์รุจีสมร
สุขสวัสดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนไม้เล็ก ๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยตึกสูงของสุขุมวิทย์ เป็น
โรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่ถึง 3 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489 ใจกลางสุขุมวิทซอย 8 หนึ่งในทาเล
ที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของกรุงเทพ อาคารเรียนเป็นอาคารไม้สองชั้น มีนักเรียนประมาณ
500 คน ทางโรงเรียนคิดค่าเทอมเพียงเทอมละ 1,600 บาท เท่านั้น ซึ่งถือว่าถูกมาก เนื่องจากนักเรียน
ส่วนมากเป็นบุตรหลานของผู้ที่มีรายได้น้อยในละแวกนี้ แม้จะมีผู้ขอซื้ อที่ดินไปสร้างเป็นโรงแรมและ
คอนโดมิเนียมโดยให้ราคาสูงถึงพันล้านบาท แต่ทางหม่อมราชวงศ์รุจีสมรซึ่งเป็นผู้บริหารยืนยันที่จะไม่
ขาย ด้วยต้องการจะให้เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ นักเรียนต่อไป ต้องการให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ละแวก
นั้นได้มีที่เรียน จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่า ม.ร.ว.รุจีสมร บริห ารโรงเรียนเหมือนดูแลบ้าน ครูและ
นักเรียนเปรียบเหมือนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งความคิดนี้หาได้ยากแล้วในความคิดคิดของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่วนใหญ่จะบริหารตามหน้าที่ สอนตามภาระ
งานที่ได้รับผิดชอบ ทาเพื่อความก้าวหน้าและความดีความชอบของตน น้อยคนนักที่จะทาด้วยใจ มอง
ศิษย์ เหมือนสมาชิกในครอบครั วตน ดังนั้ น หากผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกคน ดู แลนักเรียน หรือ บุคลากรใน
โรงเรียน เหมือนดูแลญาติ ข่าวความรุนแรงในโรงเรียนก็คงไม่เกิดขึ้น
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A = Academic Leader บทบาทการเป็นผู้นาวิชาการ
ภาวะผู้นาทางวิชาการเป็ นบทบาทส าคัญที่ส่ งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้และการสอนใน
สถานศึกษาโดยตรง ครูควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในวิธีสอนแบบต่าง ๆ สามารถใช้นวัตกรรมการสอนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเชิงวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ซึ่งการเป็น
ผู้นาทางวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ และนาโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จได้นั้น จาเป็นต้องมี
ทิศทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน นั่นคือ วิสัยทัศน์ แรงบัลดาลใจสนับสนุนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานของตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้โรงเรียนได้ก้าว
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ มีความสามารถในการใช้ชีวิตใน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ดังที่ธีรธร สุธีธร และคณะ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นา
ทางวิ ช าการของครู ยุ ค ใหม่ พบว่ า ครู นั้ น ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าครูจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ เพื่อเป็นผู้ชี้นาให้คาปรึกษา
หารือ เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ในฐานะของครู ผู้ มีภ าวะผู้ นาทางวิช าการนั้นจาเป็นต้องมีวิสั ยทัศน์กว้ างไกล เป็นผู้ จัด
ระเบี ย บสถานศึ ก ษา ผู้ น าและผู้ ป ระเมิ น เพื่ อ เป็ น การรั บ ประกั น ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการของ
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้สูงขึ้น ครูจึงมีผลต่อ
การพัฒนานักเรียนทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมโดยตรง ภาวะผู้นาทางวิชาการจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ครู
ควรได้รับการส่งเสริม และพฤติกรรมของครูที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นเบื้องต้น คือ การพัฒนาหลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และการให้การนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นพฤติกรรมของครูที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างชัดเจน
L = Learner Person บทบาทการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ครูที่มีบทบาทการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือร้ น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิ ทธิภ าพใน
การเรี ย นรู้ และสามารถน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สามารถจับใจความส าคัญเพื่ อ
แยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล ทักษะพื้นฐานสาคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ได้แก่
1. ทักษะการฟัง ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด
2. ทักษะการถาม ทาให้เกิดประบวนการคิด การเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากคาถามที่ดีทาให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับการจาไปจนถึงระดับวิเคราะห์และประเมินค่า
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3. ทักษะการอ่าน ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นทักษะการอ่านข้อความ จะรวมถึง
การอ่านสถิติ ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย
4. ทักษะการคิด ทาให้ บุ คคลมองการไกล สามารถควบคุมการกระทาของตนให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ การคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ มีผลต่อการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแสดง
พฤติกรรม
5. ทักษะการเขียน เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ และความรู้สึก
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา เนื่องจากบันทึก
เหตุการณ์ ข้อมูลความจริง ใช้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
6. ทักษะการปฏิบัติ เป็ นการลงมือกระทาจริงอย่างมีระบบเพื่อค้นหาความจริง และสามารถ
สรุปผลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเองเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย และคณะ (2559) ได้ ศึกษาคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประกอบด้วยคุณลักษณะ
4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย 1.1) รักการอ่าน 1.2) สงสัยและซักถาม 1.3)
ฟังและคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ 1.4) การเขียนและบันทึก 1.5) เรียนรู้ด้ว ยตนเอง 1.6) ปรับตัว และ
ยืดหยุ่น 1.7) สร้างสรรค์และประยุกต์ 1.8) แสวงหาความรู้ 1.9) สะท้อนผลการเรียนรู้ 1.10) นักปฏิบัติ
2) คุณลักษณะด้านเจตคติ ประกอบด้วย 2.1) เห็นคุณค่าและศักยภาพในตนเอง 2.2) มีทัศนคติเชิงบวก
2.3) กระหายในความรู้ 2.4) มี แ รงจู ง ใจใฝ่ ส าเร็ จ 2.5) เชื่ อ ในคุ ณ ค่ า ของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
2.6) ตระหนักในคุณค่าของผู้อื่น 2.7) ตระหนักในคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.8) มีจิตสาธารณะ
2.9) ยอมรับข้อจากัดทางสังคม 3) คุณลักษณะด้านทักษะ ประกอบด้วย 3.1) ทักษะการเรียนรู้ด้ว ย
การน าตนเอง 3.2) ทั ก ษะการแสวงหาความรู้ 3.3) ทั ก ษะการใช้ ภ าษาแม่ แ ละภาษาต่ า งประเทศ
3.4) ทักษะสังคม 3.5) ทักษะการสื่อสาร 3.6) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 3.7) ทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 3.8) ทักษะทางสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 4) คุณลักษณะด้านความรู้ ประกอบด้วย
4.1) ความรู้ทางวิชาการ 4.2) ความรู้จากประสบการณ์ 4.3) ความรู้ด้านบริบทชุมชน 4.4) ความรู้ด้าน
อาชีพ 4.5) ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของโลก 4.6) ความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.7) ความรู้
ด้านการเป็นพลเมือง โดยคุณลักษณะเหล่านี้จัดเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
I = Instructor บทบาทผู้สอน
ครูมีบทบาทสาคัญในการสอน ต้องสามารถคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้และ
รู ป แบบการสอนตามหลั ก สู ต ร เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เน้ น ทั ก ษะ
กระบวนการ การประยุกต์ และการฝึกปฏบัติ โดยที่บทบาทในการถ่ายทอดความรู้ยังเป็นทักษะที่จาเป็น
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ต่อการปฏิบัติหน้าที่ครูในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ปราณี อ่อนศรี (2558) ได้สรุปบทบาทผู้สอน
ที่สาคัญ ดังนี้
1. ผู้สอนกาหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ มีการจัดกลุ่มวัตถุประสงค์
และต้องบ่งบอกสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนจะต้องกระทาให้ได้เพื่อแสดงว่าตนได้เกิดการเรียนรู้จริงในสาระนั้น ๆ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องจัดเรียงจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนขึ้น หรือจัดเรียงจากง่ายไปหายาก
2. ผู้ ส อนมีการวางแผนการเรี ยนรู้ส าหรับผู้ เรียนแต่ล ะคนให้ ส ามารถตอบสนองความถนั ด ที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ซึ่งอาจใช้สื่อการเรียนรู้ วิธีสอน หรือเวลาที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเรียนที่กาหนด
3. ผู้ ส อนแจ้ งให้ ผู้ เรี ย นเข้าใจในจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียน ระเบียบกติกา ข้อตกลงต่าง ๆ ใน
การทางานให้ชัดเจน
4. ผู้เรียนมีการดาเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนที่ผู้สอนจัดให้ มีการประเมินการเรียนตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อโดยผู้สอนคอยดูแลและให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
5. หากผู้ เ รี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห นึ่ ง ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว จึ ง จะมี ก ารด าเนิ น การเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ต่อไป
6. หากผู้ เรี ย นไม่ส ามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้ ส อนต้องมีการวินิจฉัยปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน และจัดโปรแกรมการสอนซ่อมในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลนั้นแล้วจึงประเมินผลอีก
ครั้งหนึ่ง หากสามารถทาได้จึงให้เรียนรู้ในวัตถุประสงค์ต่อไป
7. ผู้เรียนดาเนินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดจนบรรลุครบทุกวัตถุประสงค์
ซึ่งผู้เรียนอาจใช้เวลามากน้อยต่างกันตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
8. ผู้สอนมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน และเก็บข้อมูล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการใช้ข้อมูลในการวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป
ดังนั้นแล้ว หน้าที่หลักของครูจึงหนีไม่พ้นหน้าที่ของการสอน ซึ่งการสอนที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลได้ดีนั้น ครูควรมีบทบาทในการวิเคราะห์หลักสูตร ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน พัฒนารู ปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้และรูปแบบการสอนตามหลักสูต รเพื่อก้าวทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนให้รู้จริง ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาลูกศิษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป
C = Coach บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะ
บทบาทของการชี้แนะการสอนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทาง
ความคิด ความรู้ สึ กและพฤติกรรมของครูที่เ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ อ ย่ า ง
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สม่าเสมอ นาไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน โดยครูต้องคอยให้คาชี้แนะ สะทอนกลับข้อมูลที่พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะดารงชีวิตของนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ให้คาปรึกษา
ทางด้านวิชาการ และพฤติกรรมส่วนตัว ชี้นาหรือแนะแนวทางเพื่อให้ ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดย
การสังเกต สารวจ และทดลอง ดังที่ Treasure (2013) ได้สรุปครูที่มีคุณลักษณะของผู้ชี้แนะ ไว้ดังนี้
1) มี ลั ก ษณะเป็ น กระบวนการ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการวางแผน การด าเนิ น การ และการประเมิ น ผล
2) มีเป้าหมายหลั ก 3 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาในการจัด การเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้
3) มีปฏิสัมพันธ์ มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนงานและผู้เรียน 4) มีการเสริมพลัง (Empowerment)
ให้กับผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่ าสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมารุต
พัฒผล (2558) ได้สรุปการโค้ชเพื่อการรู้คิด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้ องการ
แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะ และกระบวนการคิดที่จะนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
2) ตั้งคาถามผู้เรียนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดที่นาไปสู่การวางแผน การแก้ปัญหา
และการสร้ า งสรรค์ 3) สนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นให้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายของการพั ฒ นาตนเอง รวมทั้ ง
การวางแผน และการประเมินผลความสาเร็จ 4) สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่
เป็นจุดเน้นของการโค้ชในแต่ล ะครั้ง 5) ประยุกต์เทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใช้ในการโค้ชผู้เรียน ให้
เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้ างเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียน
ชี้แนะและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติที่
น าไปสู่ การพัฒ นาที่ดีขึ้น 7) ดารงรั กษาสิ่ งที่ดี ๆ ของผู้ เรียน และให้ การสนับสนุนและพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ จับผิด 8) ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง และนาสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 9) การดาเนินการโค้ชบนพื้นฐานของการเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ดังนั้น การชี้แนะแทนการสอนของครูจะช่วยกระตุ้น การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การตัดสินใจ
การแก้ ปั ญ หา ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ น าสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ม าใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากครูมืออาชีพ จะต้องไม่เพียงแต่สอนวิชาความรู้ แต่ต้องสอนวิชาชีวิตให้กับผู้เรี ยน
ควบคู่ไปด้วยนั่นเอง
I = Innovation Builder or Inventor บทบาทการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม หรือ นักประดิษฐ์
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา นวัตกรรม
การศึกษา (Educational Innovation) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ครูต้องมีทักษะที่สามารถส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ใน
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ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว
และประเภทที่ ก าลั งเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ ใช้ ค อมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน (Computer Aids
Instruction) เป็นต้น
อนุชา โสมาบุตร (2561, ออนไลน์) ได้สรุปทักษะด้านนี้จุดเน้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการทางาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบด้วย
1.1 การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย 1) ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิด
ที่เปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง 2) สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิด และ
สติปัญญา และ 3) มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์
1.2 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดย 1) มุ่ง
พัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เปิดใจกว้างและยอมรับ
ในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการทางาน 3) เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมี
ความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจากัด โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิด
หรือสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได้ 4) สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และ
เข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถนาเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 การน าเอานวั ต กรรมมาสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Implement Innovations) โดยปฏิ บั ติ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่นามาใช้
2. การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ล ะการแก้ ไ ขปั ญ หา (Critical Thinking and Problem Solving)
ประกอบด้วย
2.1 การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) เป็นการให้เหตุผลที่ชัดเจนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งเหตุผลในเชิงนิรนัย (Inductive) และเหตุผลเชิงอุปนัย (Deductive) ได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2.2 การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหา
ส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิดนั้น
2.3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการตั ด สิ น ใจ (Make Judgments and Decisions) โดย 1) สร้ า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการวิเ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ เพื่ อ สร้ า งการยอมรับ และความน่า เชื่อถือ
2) สามารถวิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง 3) สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
รวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้น 4) ตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ตั้งบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ
มากที่สุด 5) สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพื้นฐานแห่งประสบการและกระบวนการเรียนรู้
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2.4 การแก้ไขปัญหา (Solve Problems) โดย 1) แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้ทั้งปัญหา
ซ้าซากและปัญหาที่อุบัติขึ้นใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ 2) สามารถกาหนดเป็นประเด็นคาถาม
สาคัญที่จะนาไปสร้างเป็นจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและดีที่สุด
3. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) ประกอบด้วย
3.1 การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย 1) สร้างความถูกต้อง
ชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใช้ทักษะอื่น ๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-verbal)
ในรูปแบบต่าง ๆ 2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะสาหรับการถอดรหัสความหมาย
การสรุ ป เป็ น ความรู้ สร้ างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่ รู้ 3) ใช้การสื่ อสารในการกาหนด
จุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสร้างแรงจูงใจ 4) ใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและ
รู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) สื่อสารได้อย่างมีประสิท ธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อม
หรือบริบทที่ต่างกัน
3.2 การทางานร่วมกับผู้อื่น (Collaborate with Others) โดย 1) มีความสามารถในการเป็น
ผู้นาในการทางานและเกิดการยอมรับในทีมงาน 2) มีกิจกรรมการทางานที่สร้างความรับผิดชอบและ
ก่อให้เกิดความสุขในการทางานเพื่อให้บรรลุผลตามที่ มุ่งหวัง 3) สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ในภารกิจงาน และแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการทางานเป็นหมู่คณะ
ดังนั้น หากครูมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้นกระบวนการ
เรียนรู้ และสร้างสื่อทางการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและ
สนใจเรียนมากขึ้น เสริมสร้างให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีแจะมีความประทับใจในสิ่งที่
เรียน อธิบายเนื้อหาวิชาและทักษะกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากขึ้น ส่งให้บรรยากาศการเรียนรู้เปลี่ยนไป สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในที่สุด
T = Theorist บทบาทนักทฤษฎี
ในสภาพสังคมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีต กาลถึงปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ที่ประกอบอาชีพครู
ต้องเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ มีความลุ่มลึกในเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่จะเป็นครูในสมัยก่อน
มักจะเป็นนักปราชญ์ หรือ ผู้ที่ได้ร่าเรียน บวชเรียนเพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องและกระจ่างแจ้ง ดังนั้ น
การเป็นผู้รอบรู้ในทฤษฎีอย่างหลากหลาย จึงเป็นคุณลักษณะที่สาคัญสาหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ครู ดังที่พิชญาภา ยืนยาว และธีรวุธ ธาดาตันติโชค (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่าครูต้องมีคุณลักษณะของนักทฤษฎีของครูมืออาชีพ ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ดังนี้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) มีความสามารถในการปฏิบัติการ
สอน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ดี 3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 4) มีทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาที่สอน มีมโนทัศน์
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ในหลักการ ทฤษฎี โครงสร้างและกรอบความคิดของเนื้อหาที่สอน 5) มีความเข้าใจเทคโนโลยีในระดับที่
สามารถน าไปประยุ กต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้ 6) มี ความรู้ ในวิช าชีพครูและวิช าที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ และ 7) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดังนั้ น หนาที่ส าคัญของคนเปนครู คือ การสอน และการสอนนั้นเปนกระบวนการที่ผ สมกั น
ระหว่างศาสตร กับ ศิลป ครูจึงตองมีหนาที่และความรับผิดชอบในทางวิชาการ ทั้งของตนเองและของ
ลูกศิษย แนะนาสั่งสอนวิทยาการต่ าง ๆ โดยต้องรับผิดชอบด้ว ยการสั่งสอนให้ชัดเจนไม่คลุ ม เครือ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
A = Activist บทบาทนักกิจกรรม
ครู ไทยในปั จ จุ บั น จะเป็ น ผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อ หา ทฤษฎี องค์ความรู้ต่าง ๆ คงยัง ไม่
เพียงพอ ลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การเป็นนักกิจกรรม ซึ่งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กาหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม
ที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิต อาสาของการทาประโยชน์เพื่อสั งคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพั ฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้
ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นเกิดสมรรถนะส าคัญได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิด
ทักษะการทางาน และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่นในสั งคมได้อย่ างมีความสุ ข ในฐานะพลเมื องไทยและพลโลก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถ
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ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลื อ
และให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนรวมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความเป็นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความรั บ ผิ ด ชอบ การท างานร่ ว มกั น การรู้ จั ก แก้ ปั ญ หา การตั ด สิ น ใจที่ เ หมาะสม ความมี เ หตุ ผ ล
การช่วยเหลือแบ่งปั น เอื้ออาทร สมานฉันท์ โดยจัด ให้สอดคล้ องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผนประเมิน และปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ตามความสนใจในลั ก ษณะอาสาสมั ค ร เพื่ อ แสดงถึ ง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา
ต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
ดังนั้น ครูมืออาชีพที่สมบูรณ์ควรมีคุณลักษณะของนักกิจกรรมร่วมด้วย ต้องมีความสามารถจัด
กิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง
ให้เป็นผู้ศีลธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์ เพื่อสั ง คม
สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข กล่าวได้ว่าพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่ ดี เก่ง
และมีความสุข นั่นเอง
T = Technologist บทบาทนักเทคโนโลยี
การศึกษาของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่า “ยุคไอที” จาเป็นที่ต้องพัฒนาต่อไปตามยุค
สมัย ทาให้ครูยุคปัจจุบันต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ มีคุณธรรมให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป ครูยุคไอทีต้องตามทันกับสิ่งใหม่ ๆ ที่มีมาตลอดไม่เว้นแต่ละวัน การเป็นครูอาจารย์
ไม่ใช่ว่าเก่งแต่เรื่ องการสอนอย่ างเดีย ว แต่ครูต้องมีความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศด้วย เช่น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาจัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนเรียนวิช าคอมพิว เตอร์
สาหรับครู เป็นการสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ ด้วย ดังนั้น บทบาทของครูในยุคไอทีนั้นจะต้อง
เป็นผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมให้ นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ ได้รับความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้
กับการค้นคว้า เข้าใจและรู้จักเลือกสรรข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย นามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อี กทั้ง
ในปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความสาคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่
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ติดตามเป็นประจา มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนล้าหลัง นอกจากนั้นครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนอกและในโรงเรียน
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีแนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ทัง้ คอมพิวเตอร์
ประจาห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ประจาห้องเรียน และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อการศึกษา
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบูรณา
การโครงข่าย MOENet และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ในรูปแบบสื่อออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ e-Book หรือ Applications ต่าง ๆ เป็นต้น หากครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็จะสามารถจัดระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ให้ มีแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่ อมวลชนทุกแขนง
เครือข่ายสารสนเทศ ทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ จะทาให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ปรับกระบวนการเรียน
การสอน โดยเน้นให้ครูเป็นเพียงผู้ อานวยความสะดวกและชี้แนะให้ผู้เรียนทาการศึกษาค้นคว้าคิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ตามอัธ ยาศัย โดยการประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒ นาการเรียนการสอนตาม
อัธยาศัยเน้นการค้นคว้าและทั กษะการสืบค้นสารสนเทศ ให้ผู้เรียนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร
ข้อมูลทางไกลผ่านระบบเครือข่ายได้ รวมทั้งประเมินผลจากการนามาใช้มากกว่าการจดจาเนื้อหา
O = Originator of organizational change บทบาทผู้สร้างการเปลี่ยนในองค์การ

ครูในสังคมไทยปัจจุ บัน กาลั งเผชิญ ระบบปฏิรูปการศึกษาที่เป็นกระแสใหม่ทั่วโลก ครูจึงต้อง
ปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง ภาวะผู้ น าของครู ใ นแง่ ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง คื อ ครู ที่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ใช้บทบาทของผู้นาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นที่ความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดังที่ประไพศรี
ลีฬหะกร และคณะ (2558) ได้ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ตอนบน พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาครู ประกอบด้วย
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตัดสินใจร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 2) การสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุ
เป้าหมาย 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 5) การมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการทางานของโรงเรียน 6) การมี
ความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนนักเรียน และ 7) การมีภาวะผู้นาในการทางาน เช่นเดียวกับ
อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2560) ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นาครูเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทาง
วิ ช าชี พ ในโรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบของภาวะผู้ น าครู เ พื่ อ
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เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพในโรงเรียนที่ มีอัตราการแข่งขันสูง ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่
1) ความมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณ 2) ความสามารถในการน าการคิ ด อย่ า ง
สร้างสรรค์ 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 4) ความสามารถในการกาหนดอนาคตภาพ
อย่างมีวิสัยทัศน์ 5) ความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ 6) ความสามารถในการก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นการพัฒนาทางวิชาชีพของครูที่มุ่งเน้นด้านภาวะผู้นาครูเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิผลและสร้างครูผู้นาการศึกษาไทย มีคุณลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี
แนวคิด อุดมการณ์ รู้จักตัวเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและสังคม ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การคิดเชิงระบบการสื่อสาร สามารถสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้ก้าว
ทันนานาอารยะประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
R = Researcher บทบาทนักวิจัย
หัว ใจส าคัญของการปฏิรู ป การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 คือ
การปฏิรูปการเรียนรู้และผู้มีบทบาทสาคัญที่สุดที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบ
ความสาเร็จมากที่สุด คือ “ครู” ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง คือการจัดการเรียนรู้เพื่ อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน งานของครูนับเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องการความเชื่อถือได้ในผลงาน ซึ่งถ้าครูใช้
การวิจัยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นได้ในการทางาน
ของครูและเป็นการประกันคุณภาพลักษณะหนึ่ง การวิจัยนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานทุก
งานในทุกสาขาอาชีพพื่อใช้ในการหาความรู้ หรือข้อค้นพบในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างเป็น
ระบบน่าเชื่อถือ ดังนั้น ครูทุกคนควรต้องมีบทบาทของนักวิจัยอย่างน้อยก็การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนหรื อการจัดการเรียนรู้ ห รือเป็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการจัด
การเรียนรู้ การทาวิจัยในชั้นเรียน ทาได้ 2 วิธี ได้แก่ ปัญหาการเรียนการสอน และปัญหาด้านพฤติกรรม
ดังที่ รักษิต สุทธิพงษ์ (2560, หน้า 344) สรุปไว้ว่าระบบการศึกษาและครูที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสาคัญใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอนของครูต้ องเกิดขึ้นไปพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยใหม่ที่ของการทาวิจัยหรือศึกษากระบวนการของการเรียนรู้ เพื่อผลิตคนที่ มี
คุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน ตรงตามความต้องการของประเทศ เพราะงานวิจัยในยุคปัจ จุบัน
คือการวางแบบแผน และกรอบโครงสร้างที่ กาหนดรูปแบบ แนวทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย ดังนั้น
การพัฒนาครูไทยให้มีคุณภาพ จึงต้องพัฒนาตามวิสัยทัศน์การศึกษา และงานวิจัยให้ควบคู่กันไป
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ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนในโรงเรียน เป็นการพัฒนา
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด เพราะการวิจั ยในชั้น เรีย นไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการค้นหาคาตอบอย่างเป็นระบบ หรือเป็น
การศึกษาหาคาาตอบโดยอาศัยวิธีที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังเน้นการแก้ปัญ หาในชั้นเรียนอี กด้ว ย
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้พัฒ นาครู เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนให้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี เพราะครูมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้ และมีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้น สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
S = Student บทบาทนักเรียน
การศึ ก ษา เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ครู เ ป็ น อาชี พ ที่ มี ห น้ า ที่ ถ่ า ยทอดความรู้ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพครูในบางคราว
ต้องมีสถานะเป็นนักเรียน การเรียนรู้ของครูนอกเหนือจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และทักษะที่จาเป็น
ต่ อ การประกอบอาชี พ ดั ง ที่ ชื่ น ฤดี บุ ต ะเขี ย ว และคณะ (2561, หน้ า 231-243) ได้ ท าการศึ ก ษา
คุณลักษณะของครูที่สอดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูควรมี คุณลักษณะด้านองค์ความรู้ของครู
ได้แก่ 1) มีความรู้ดี ในวิชาที่ตนสอน 2) มีความรู้ในเรื่องกฎหมายการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษา รวมถึงศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 3) มีความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเป็นครู และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาวิชาชีพครู 4) มีความรู้ในเรื่องจิตวิทยา
พื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและ
การให้คาปรึกษา 5) มีความรู้ในเรื่องการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้และการพัฒนาหลักสูตร
6) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ทฤษฎีและรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนรู้จั ก คิดวิ เ คราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ ปั ญ หา
7) มีความรู้ ในการวิจั ย การใช้และผลิ ตงานวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ 8) มี ความรู้ในการออกแบบ
การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 9) มีความรู้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
10) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) มีความรู้
เกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ครู และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ดังนั้น ด้วยองค์ความรู้ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตที่ครูพึ งมี ครูจึงต้องมี
สถานะเป็น “นักเรียน” หรือ “นักศึกษา” เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งเตรียมการสอน เตรียม
ตัวในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายทางการศึกษา สังคม
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
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การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ในยุ คที่โ ลกกาลั ง ก้าวหน้ าเข้าสู่ศ ตวรรษที่ 21 สภาพของโลกนี้เปลี่ ยนไปเป็นโลกแห่ งข้อมูล
ข่ า วสารและเทคโนโลยี เป็ น สั ง คมโลกที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นเชื่ อ มโยงและเคลื่ อ นไหวเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning
Society) ครู บุคลากรทางการศึกษาและองค์การทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) และขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของสังคมต้องทุ่มเทให้กับการศึกษา
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ชีวิตและการกล่อมเกลาของคน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ใ ห้
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีสมรรถนะและมีความสามารถที่เพียงพอต่อการเป็นหนึ่งใน
เสาหลักในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากตั้งแต่ในปี 2542 ได้มีนโยบายการปฏิรูประบบการศึกษา
ไทย โดยมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ครู คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรการศึกษา โดย
ตั้งแต่ระบบการผลิตครู การพัฒนาครู การควบครูวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคล ดังนั้น “ครู” ถือ
เป็นอาชีพที่มีความสาคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากประเทศใดที่มีครูที่มีคุณภาพ ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงแนวโน้ม
ในการมีทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มีคุณภาพ ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุ ดระหว่าง “อาชีพครู ” กับ “ครู มือ
อาชีพ” คงอยู่ที่ “ครูมืออาชีพ” คือ ครูที่มีความรู้ ความสามารถ ความเมตตากรุณา จิตวิญญาณของ
ความเป็ น ครู ในการอบรมสั่ งสอนนั กเรี ย นอย่างสุ ดความสามารถ โดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย แม้ว่า
ปัจจุบันจะมีบุคคลที่ได้ชื่อเป็นเพียงผู้ประกอบ “อาชีพครู” แอบแฝงในแวดวงครูอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนั้น ย่อมส่งผลให้ครูได้รับการคาดหวัง
จากสังคมในการทาหน้าที่เป็น “แม่พิมพ์” แห่งการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และใช้
ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมไทย ดังนั้น ครูมืออาชีพจาเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตัวเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการสอน โดยการจัดการองค์ความรู้ที่จะ
สอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ในแง่ ก ารพั ฒ นาความรอบรู้ ในเนื้ อ หาสาระของวิ ช าที่ จ ะสอนอย่ า งลึ กซึ้ง
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นการอบรมสั่งสอนที่พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีระบบ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู เรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้ มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ และมีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนจากผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ดารงชีวิตอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการเป็นผู้ที่มีวินัย ตรงต่อ
เวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคม มีความประพฤติที่เป็นเบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย
แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท และเป็นมิตรกับลูกศิษย์ ตามบทบาทและสถานการณ์ มีวาจา
สุภาพ จริงใจ และสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกาลังใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา กตัญญู
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กตเวที ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีอุดมการณ์เพื่อส่ ว นรวม ตลอดจนดารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ และมี
ความรักศรัทธา และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ
ในทัศนะของผู้เขียนมองว่า การพัฒนา “ครู” สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ควรเริ่มจาก “หลักสูตร
ผลิ ต ครู ” หลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต ครู นั้ น ควรเน้ น ที่ ส่ งเสริ ม นัก ศึ ก ษาให้ ส ามารถเรีย นรู้ ด้ว ยตนเองอย่า งเต็ม
ศักยภาพโดยอาศัยสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่กว้างขวางทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และต่างประเทศ
เน้นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ที่เข้มข้นและหลากหลาย เป็นหลักสูตรที่มี
ความสมดุลทั้งเนื้อหาสาระและกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในลักษณะหลักสูตรบูรณาการสัมพันธ์
วิ ช า (Correlation and Integrated Curriculum) จากสาระส าคั ญ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดย
การกากับและประสานงานให้สถาบันที่ผลิตครูและพัฒนาครูคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้
มี ค วามพร้ อ มและมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการเตรี ยมบุ ค ลากรใหม่ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากรประจาการอย่าง
ต่อเนื่อง…” ความต้องการจาเป็นจึงต้องสมควรที่จะสร้างสรรค์ “ครูรุ่นใหม่” ที่ยอมรับและสามารถแสดง
พันธกิจและทิศทางของตนเองได้อย่างเต็มที่และสมบทบาท ด้วยคุณลักษณะครูที่มีมาตรฐานและนั่นคือ
การสร้างสรรค์คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์หลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
ที่มีเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้และการฝึกหัดที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพ รัฐและองค์กรจะต้องมี
ระบบการกาหนดคุณลักษณะครูรุ่นใหม่ มีหลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพโดยมีสาระ
และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะให้ครูรุ่นใหม่ได้ดารงอยู่ในตาแหน่ง บทบาทหน้าที่ครู พร้อมที่จะแข่งขันกับ
วิชาชีพอื่นและเพื่อให้ได้ครูรุ่นใหม่ระดับมืออาชีพอยู่ในสถาบันและสังคมที่ยิ่งใหญ่กว้างไกลอย่างมีเกียรติ
และได้รั บ ในปั จ จุ บั น และอนาคต ดังที่ ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (2556) ได้ทาการวิจัย นาร่องการพั ฒ นา
หลักสูตรการผลิตครูสาหรับศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวคิดที่เกี่ย วข้องกับการผลิตครูส าหรับศตวรรษที่ 21 พบว่าองค์ประกอบของหลักสูตร
การผลิตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 ควรมี 5 องค์ประกอบคือ 1) ความสามารถพื้นฐานทางจริยธรรม
(Ethical Underpinning) 2) ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต (Knowledge) 3) ความสามารถใน
การคิด (Thinking) 4) ความสามารถในการนาตนเอง (Leadership) และ 5) สมรรถนะที่จาเป็นใน
การประกอบวิชาชีพครู (Competency) โดยเขียนในรูปของสมการได้ว่า Well-educatedness = E (K
+ T + L + C) โดยที่
E (Ethical Underpinning) หมายถึงพื้นฐานทางจริยธรรมในการอยู่ร่วมและมีความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคลอื่น ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถตระหนักถึงความสวยงามของการได้ อยู่
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ร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมที่สาคัญมากของการดารงชีวิตในโลก
อนาคต ประกอบด้วย
E1 คือ ความสามารถในการอยู่ร่วมและมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (จริยธรรม มารยาท และศีลธรรม)
E2 คือ การตระหนักถึงความสวยงามของการได้อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
K (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่นักศึกษาครูจาเป็นต้องเรียนรู้สาหรับการดารงชีวิตใน
อนาคต ได้แก่ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศของตนและประชาคมโลก ประกอบด้วย
K1 คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
K2 คือ ความรู้ ที่จ าเป็ น ส าหรั บ การดารงชีวิต และการประกอบอาชี พ (ศิล ปะ วัฒ นธรรม
สุขภาพ การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ)
K3 คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศของตนและประชาคมโลก (จิตสานึกต่อโลก การปกครอง
และหน้าที่พลเมือง และสิ่งแวดล้อม)
T (Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงสร้างสรรค์
และ คิดเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย
T1 คื อ คิ ด แก้ ปั ญ หาคื อ ความสามารถในการน าเอาข้ อ มู ล กฎเกณฑ์ ห รื อ หลั ก การมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
T2 คือ คิดเชิงวิเคราะห์ คือ ความสามารถในจาแนกองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ และระบุถึง
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการขององค์ประกอบเหล่านั้น
T3 คือ คิดเชิงสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการนาเอาส่วนประกอบย่อย หรือรายละเอียด
ของสิ่งต่าง ๆ มารวมกัน เพื่อสร้างความรู้ ชิ้นงาน แผนงาน หรือหลักการใหม่
T4 คือ คิดเชิงวิพากษ์ คือ ความสามารถในการใช้เหตุผล ข้อมูล ประกอบการลงสรุปหรือ
ตัดสินใจ
L (Leadership) หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้นาตนเอง และโน้มน้าว จูงใจให้ผู้อื่น
คล้อยตามได้ในทุกสถานการณ์ไม่ ว่าจะเป็นในครอบครัว ชั้นเรียน สถานที่ทางาน ชุมชน และสังคม
ประกอบด้วย
L1 คือ ความสามารถในการนาตนเอง ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองเมื่อเผชิญ สถานการณ์/ปัญหาต่าง ๆ
L2 คือ ความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น
ในครอบครัว ชั้นเรียน สถานที่ทางาน และชุมชน (บุคลิกภาพ ความรู้ เทคนิคการสื่อสาร และบริบท)
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C (Competency) หมายถึ ง สมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการประกอบวิ ช าชี พ ครู ได้ แ ก่
ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิ ตวิทยา
สาหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรี ยน การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความเป็นครู (ศีลธรรม จรรณยาบรรณ การ พัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพครู การส่งเสริมพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน และการสร้างเครือข่ ายกับ
ผู้เกี่ยวข้อง) ประกอบด้วย
C1 คือ สมรรถนะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
C2 คือ สมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตร
C3 คือ สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
C4 คือ สมรรถนะในการใช้จิตวิทยาสาหรับครู
C5 คือ สมรรถนะในการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
C6 คือ สมรรถนะในการบริหารจัดการในห้องเรียน
C7 คือ สมรรถนะในการวิจัยทางการศึกษา
C8 คือ สมรรถนะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
C9 คือ สมรรถนะในการด ารงตนในการประกอบวิชาชีพครู (การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
การส่งเสริมพัฒนาชีวิตและ ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน การสร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้อง)
2. แนวคิดหลักสูตรการผลิตครูสาหรับศตวรรษที่ 21 ไปพัฒนาและทดลองใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกับ นักศึกษา ใน 4 กระบวนวิชา คือ
2.1 กระบวนวิชาการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นกระบวนวิชาหนึ่ง
ที่บรรจุในหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ในกระบวนวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาทุกคนต้อ ง
ลงทะเบียนเรียน
2.2 กระบวนวิ ช าการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ( Educational
Research for Learning Management Development) เป็ น กระบวนวิ ช าหนึ่ ง ที่ บ รรจุ ใ นหลั กสู ตร
ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ในกระบวนวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
3. ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสาหรับศตวรรษที่ 21 ได้
ข้อเสนอดังนี้
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู เช่น สานักงานเลขาธิการคุรุสภา สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึ กษาศาสตร์
ควรขานรับแนวคิดการพัฒนาหลั กสูตรการผลิ ตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 ได้จากการวิจัยครั้งนี้โ ดย
ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพครูให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ได้แก่
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1) คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตครูโดยตรง ควร
กาหนดเป้าหมายของ การผลิตครูและกาหนดคุณลักษณะที่สาคัญเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตครูโดย
การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง การสร้ า งความตระหนั ก และ
ความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตครูสาหรับศตวรรษที่ 21
2) สาขาวิช าต่าง ๆ ที่เป็ น ผู้ รับผิ ดชอบในการพัฒ นาหลั กสู ต รของสาขาวิช าควรท า
ความเข้าใจในเป้าหมายการ ผลิตครูและคุณลักษณะของบัณฑิตครูสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดทาหลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้
3) อาจารย์ผู้สอนควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ
การนาหลักสูตรไปใช้ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาครูเกิดทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก หรือ Teach Less, Learn More” เช่นการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL (Project Based Learning) หรือ RBL (Reserch Based Learning)
อภิภ า ปรั ช ญพฤทธิ์ (2560) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นของครู ในการศึ ก ษายุ ค 4.0
ประกอบด้วย
1. สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 จานวน 10 ด้าน ได้แก่
1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ
2) การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
3) การสร้างนวัตกรรม
4) ความเป็นผู้ประกอบการ
5) ความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
6) การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
7) การทางานร่วมกับผู้อื่น
8) การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
9) ภาวะผู้นา
10) การมีจิตสาธารณะ
2. สมรรถนะวิชาชีพครู 6 ด้าน ได้แก่
1) ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การรู้ลึกในเนื้อหาวิชาและวิธีวิทยาการสอน
4) การประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
5) การพัฒนาผู้เรียน
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6) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในทัศนะของผู้เขียน การที่จะผลิตครู ให้เป็น “ครูมืออาชีพ” นั้น ไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรเพียงอย่าง
เดีย ว แต่อยู่ ที่คุณลั ก ษณะของนั ก ศึก ษาที่ เลื อกเรีย นเป็ น ครูด้ว ย ดังที่ผู้ เขียนได้ทาการศึก ษาปั จ จั ย
ความฉลาดที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (พิชญาภา ยืนยาว, 2561, หน้า 1816-1877) ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยความฉลาดของนักศึกษา อยู่ ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ความ
ฉลาดทางปั ญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรค ความฉลาด ที่เกิดจากการเล่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ความฉลาดทางสังคม ตามลาดับ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย
มียุทธศาสตร์ในสาขาวิชาชีพครู เป็นคนดีของสังคม และเป็นครูดี ครูเก่ง ตามลาดับ
3. ปั จ จั ย ความฉลาดของนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ความฉลาดในการริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (X6 )
ความฉลาด ทางปัญญา (X1) ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (X4) และความฉลาดทาง
สังคม (X5) เป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา (Ytot) โดยสามารถร่วมกัน
ทานายได้ร้อยละ 81.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมการวิเคราะห์การถดถอย คื อ Y t̂ ot=
1.91 + 0.93(X6) + 1.23(X1) + 1.06(X4) + 0.23(X5)
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาสายวิชาชีพครูไว้
ดังนี้
วิไลลักษณ์ ลังกา (2559, หน้า 36-50) ได้ศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2560-2569) ผลการศึกษาพบว่า
1. ภาพอนาคตคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า ผลการศึกษาภาพอนาคตของคุณลักษณะครู
ไทยที่ มีความเป็ น ไปได้มากที่ สุดในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2569) พบว่า ครูต้องมีห ลั กของ
การดาเนินชีวิตบนฐานหลั กไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ“พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม”โดย
คุณลักษณะครูที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดใน 10 ปีข้างหน้า ในด้านการรู้คิด ครูจะต้องมีความรู้ รอบรู้
รู้ลึก มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นพื้ นฐาน บวกกับการมีปัญญา มีการรู้เท่าทัน มีความสามารถใน
การคิดขั้นสูง และมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมี
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครูเป็ นพื้นฐานแล้ว ครูจะต้องมีจิต
สาธารณะ จิตอาสามีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ชุมชน
และสังคม ในส่วนของทักษะครูจะต้องมีทักษะการสอน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะ
การเป็นผู้ช่วยเหลือ และทักษะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และสังคม
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2. แนวทางในการพัฒนาครูไทยในทศวรรษหน้า
2.1 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาครู ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กาหนดนโยบายการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีจุดเน้นถึงคุณลักษณะครูในทศวรรษหน้า บนพื้นฐานของการพัฒนาส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ครูตามหลักไตรสิกขา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คุณลักษณะครูไทย เพื่อความเป็นมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูที่ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
จัดตั้งองค์กรหน่วยงานการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการพัฒนาวิชาชีพครู
และจัดทาคู่มือเส้นทางการพัฒนาตนบนเส้นทางวิชาชีพครูให้กับครู
2.2 สถาบันการผลิตครู ทั้งมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผลิตครูควรมีแนวทาง
การพัฒนาคุณลักษณะครูในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรการผลิตครู โดยในรายวิชาชีพครูควรมี
การเสริมสร้างคุณลักษณะครู ที่พึงประสงค์ในทุกชั้นปีการศึกษา โดยออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลั กษณะความเป็ น ครู ตามภาพอนาคตคุณลั กษณะครูไทยในทศวรรษหน้าที่ พบในงานวิจัยสร้ า ง
รู ป แบบเครื อข่ายความร่ ว มมือในการพัฒ นาครู พัฒ นานักศึกษาครู ระหว่างสถาบันการผลิ ตครูกับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีกิจกรรมในการปลูกฝังนักศึกษาครูให้เ ห็นและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการนาหลักไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
2.3 ศึกษาธิการภาคควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครูในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เพิ่ม
บทบาทการเป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการพัฒนาครู ตามมิติของคุณลักษณะครูในทศวรรษ โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นส่วนงานที่รับมอบต่อ มีหน้าที่เป็นผู้แนะ (Coach) ให้ความรู้ในการพัฒนาครู ต่อ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นอิ ง ตามความต้ อ งการของครู แ ละบริ บ ทของโรงเรี ย นในเขตพื้ นที่ สร้ า งรู ป แบบ
ดาเนินการนิเทศ/ติดตามผลการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะครู ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเขตพื้ นที่ที่ดูแลโดย
ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึง
การนาหลักไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
2.4 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรมี แ นวทางการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะครู ในประเด็ น ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของคุณลักษณะครูที่ จาเป็นต่อการพัฒนาให้เกิด
กับครูในโรงเรียน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในการพัฒนาตนให้ตรงตามคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษ
หน้าที่พบในงานวิจัยจัดทาแผนการพัฒนาครู ที่ครบทั้ง 3 มิติของคุณลักษณะครูในทศวรรษหน้า โดยมี
การกาหนดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาครูที่เป็นรูปธรรม มีการนิเทศ/ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาของ
กลุ่มครูอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ณัฐ มน พัน ธุ์ช าตรี (2559) ได้ทาการศึ ก ษาการสร้ างเสริ ม คุ ณลั ก ษณะความเป็ นครู ข อง
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า
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1. คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี
5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู 2) ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู 4) ด้านบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู และ 5) ด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู
2. แนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีแนวทางการสร้างเสริม อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ในศาสตร์หรือวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเทียบได้ในระดับสากล มีการเชื่อมโยงความรู้ตามมาตรฐานวิชาชี พกับวิชาเอก
อย่างเป็นรูปธรรม สร้างกระบวนการผลิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากความร่วมมื อและ
การทางานร่วมกันระหว่างผู้ใช้บัณฑิต ผู้ผลิตบัณฑิต ชุมชน และสังคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีจิตวิญญาณและจิตสานึกที่ดีในวิชาชีพ สร้างรูปแบบการสร้างเสริมคุณลักษณะของการเป็นครู
มืออาชีพซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคณะครุศาสตร์ จัดค่ายอาสาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิต
อาสาในรูปแบบที่หลากหลายโดยผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ บูรณาการ
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งให้ ส ามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงและสัมผัสความเป็นครู คัดเลือก
ครูผู้สอนจากบุคลากรที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นครู เป็นต้น
ดังนั้น การพัฒนาครู ให้เป็น “ครูมืออาชีพ” ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพครูเพียงอย่าง
เดียว หากแต่เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ปรับเปลี่ยน บูรณาการทั้งองคาพยพ โดยเริ่มจากรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ไว้ทั้ งในแนวนโยบายของรัฐ บาล
แผนงานสาคัญระดับชาติ ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาทุกฉบับ
รวมทั้ง กาหนดเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อจัดตั้งองค์กรที่ดูแลกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของครูและพระราชบัญญัติเพื่อจัดตั้งองค์กรการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และมีมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิรูปการฝึกหัดครูโดยเฉพาะ สร้างความร่วมมือร่วมใจของทุก
ฝ่าย ทั้งฝ่ ายนิติบัญญัติและฝ่ ายบริห ารในระดับประเทศซึ่งเป็นผู้ว างนโยบายและกาหนดทิศทางใน
การดาเนินงาน และในระดับผู้ปฏิบัติงานทุกระดั บ เพื่อให้มีเอกภาพในทิศทางการดาเนินงาน ประกอบ
กับ ระบบการบริหารทางการศึกษาต้องเอื้อให้ครูและผู้ได้รับผลจากวิชาชีพครูโดยตรง
ในทัศนะของผู้เขียน หากต้องการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับ สร้างคนเก่งให้มาเป็นครู
สถานภาพและภาพลักษณ์ของครูไทยและวิชาชีพครู ไทยควรเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยกย่องและมี
เกียรติในสังคม บุคคลที่จะมาเป็นครูต้องถึงพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถในการสอนและคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ส าหรั บ การเป็ น ครู ยุ ค ใหม่ มี คุ ณ ภาพ จ านวน และความหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคมและชุมชน มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกาหนด และตรวจสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครู ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน
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และสวัสดิการ และการพัฒนาวิชาชีพ โดยรื้อปรับระบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องให้ทาหน้าที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และเปิดโอกาสให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ าย และการจัดสรรงบประมาณในระดับท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒนาครู และสุดท้ายควรมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูซึ่งมีตัวชี้วัดสาคัญ คือ คุณภาพการศึกษาของนัก เรียน โดยให้การประเมินมีผลต่ อการให้คุณโทษ
และความก้าวหน้าทางวิชาการ จากที่กล่าวมาการที่พัฒนาวิชาชีพครูไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
ชาติอื่น ผู้ เขีย นมองว่าต้องให้ ความส าคัญ กับระบบการผลิ ต ครู โดยมีแผนการผลิ ตครูที่สั มพัน ธ์ กั บ
แผนการใช้ครู สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และความประพฤติที่เหมาะสม
จะเข้าสู่วิชาชีพครูมาเรียนครูให้มากขึ้น พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายทั้งเนื้อหา ระยะเวลาใน
การศึกษา และวิธีการศึกษา และที่ละเลยไม่ได้คือ การพัฒนา “ครูของครู” โดยมีกระบวนการพัฒนา
คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู สถาบันผลิตครูจะต้องกาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างจริงจังใน
การตรวจสอบผลการปฏิบั ติ งานของคณาจารย์ต ามภารกิจ ที่ ก าหนด และกากับดู แลให้ ค ณาจารย์
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาครูและชุมชน สาหรับระบบการใช้ การส่งเสริมรักษา และ
การพัฒนาครู ควรปรับปรุงวิธีการคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงานและการบรรจุครูให้เหมาะสมโดยให้
ชุมชนหรื อผู้ ที่มีส่ ว นรั บ ผลจากการปฏิบั ติงานของครู กาหนดภาระงานครูชัดเจน ทั้งงานการเรีย น
การสอน งานส่ ง เสริ ม การสอน งานบริ ก ารแก่ สั ง คม งานศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย งานการนิ เ ทศ วั ด ผล
ประเมินผล และงานการปฏิบัติหน้า ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดเกณฑ์ และดาเนินงานเพื่อตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานของครูทุกคนในสังกัดอย่างใกล้ชิด โดยเน้นสัมฤทธิผลที่เกิดแก่ตัวนักเรียนทุกด้าน ทั้ง
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และที่สาคัญที่สุดคือ การรักษาครูดีไว้ในระบบ และใช้ประโยชน์จาก
การเป็นครูดี ส่งเสริม่ให้ครูทุกคนต้องพัฒนาตนเองตามระยะเวลาที่กาหนด ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
การแลกเปลี่ ยนครูอาจารย์ร ะหว่างสถาบั นผลิตครู และสถานศึกษา เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาครูตั้งแต่
กระบวนการผลิตครู ไปถึงการใช้ครู และการพัฒนาครูอย่างครบวงจรนั่นเอง

การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติไว้ 3 มาตรฐาน ในส่วนของมาตรฐานที่ 3 ได้แก่ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ สังคมแห่ง
ความรู้ การสร้ างวิถีการเรี ย นรู้ และแหล่ งการเรียนรู้ให้ เข้มแข็ง และการเรียนรู้นวัตกรรมสื่ อและ
เทคโนโลยีนั้น ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาสู่สั งคมแห่ งความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งสถานศึกษาทุก แห่ ง
จาเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาองค์กรของตนโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ ดังที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการได้กาหนดกระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กรว่าควรประกอบด้วย การบ่งชี้
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ความรู้การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ ยนความรู้ และการเรียนรู้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2548, หน้า 8)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548, หน้า 4)
ได้สรุปการจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่ มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจสิ่ ง
ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะใน
การทางาน งานฝีมือ หรือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นความรู้แบบนามธรรม ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เป็นความรู้แบบรูปธรรม
กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการกับความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กรซึ่งมีดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยจะคัดเลือกว่า
จะใช้เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ ที่ใคร โดยอาจจะพิจารณาว่า
องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถทาได้หลายทาง เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดย
การใช้พวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือการประชาสัมพันธ์บน
Web board
6. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ท าได้ ห ลายวิ ธี ก ารซึ่ ง จะแบ่ ง ได้ ส องกรณี ไ ด้ แ ก่ Explicit
Knowledge อาจจะจั ด ท าเป็ น เอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า ง ๆ หรื อ Tacit
Knowledge จั ด ท าเป็ น ระบบ ที ม ข้ า มสายงาน กิ จ กรรมกลุ่ ม คุ ณ ภาพและนวั ต กรรม ชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
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7. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้
การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และนาความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง
การจัดการความรู้ของครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community หรือ PLC)
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษานี้ ใช้เป็นแนวทางสาหรับสถานศึกษาใน
การนากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ
ขั้นตอนที่ 1 Community สร้างทีมครู คือ การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมประสบการณ์ หาปัญหาหรือ
แนวทางการพัฒนา โดยเลือกประเด็นเพียง 1 ประเด็นเพื่อแก้ปัญหาแต่ละครั้ง โดยมีกระบวนการดังนี้
1. รวมกลุ่ มครู หรื อ แผนกเดีย วกัน /สอนประเภทวิช าเดียวกัน/สอนวิช าเหมือนกัน/สอนใน
ระดับชั้นเดียวกัน/สอนในระดับการศึกษาเดียวกัน
2. บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ยื่นต่อสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรียนรู้ คือ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปั ญหา
หรือพัฒนา และนาสู่การปฏิบัติ โดยมีการเปิดห้องเรียนเพื่อการสังเกตการณ์สอน โดยมีกระบวนการดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
2. เรียงลาดับความสาคัญของปัญหา /สิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
3. เลือกปัญหา สิ่งที่ต้องการพัฒนา/ที่สาคัญ
4. หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสอน การฝึกปฏิบัติของครูเป็นอันดับแรกว่ามีอะไรบ้างที่ทา
ให้เกิดปัญหากับการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือที่ทาให้พฤติกรรมของผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ตาม
หลักสูตรที่กาหนด เช่น เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม สื่อการสอน การวัดและประเมินผล
5. กาหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสาเหตุ
6. กาหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหา โดยครูต้นแบบ หรือ Model Teacher จะวางแผนการ
สอนเพื่อนาไปพัฒนาผู้เรียน
7. จัดทาแผนปฏิบัติการ PLC
8. Model Teacher นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่รับผิ ดชอบที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนมาให้สมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
9. สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันออกแบบและจัดทาแผนการจัดกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
หรือพัฒนาคุณภาพผู้ เรีย นให้ตรงกับ ความต้องการ โดยตอบโจทย์ อย่างน้อย 2 ประการ คือ ทาให้
เป้าหมายการพัฒนาบรรลุผลมากที่สุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
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ที่กาหนดทั้งในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น กาหนดเนื้อหารสาระเพิ่มเติม ปรับ
รูปแบบของการสอน กิจกรรมผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
10. เชิญผู้ เชี่ย วชาญ หรื อผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้ อ งมาร่ว มให้ ค าแนะน าในการออกแบบและจั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
ผลที่ได้รั บ คือ ครู ได้มีการแลกเปลี่ ย นรู้เ รียนรู้ร่ว มกัน ทาให้ ครู ไ ด้รับ การพัฒ นาซึ่ง กั นและกั น
สามารถนาไปดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ คือ การพบกลุ่มเพื่อสะท้อนคิด
จากการจัดการเรียนรู้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นจากการเปิดห้องเรียน ร่วมกันเสนอแนะ ปรับปรุง โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. สมาชิกร่วมกัน สะท้อนคิด วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที่กลุ่ม
ได้ออกแบบไปแล้วนั้น ประเด็นที่พิจารณา ได้แก่ ความเป็นได้ของการจัดกิจกรรม โอกาสความสาเร็จที่
จะพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย ความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
การเรี ย นรู้ ต ามสาระในครั้ ง นั้ น ๆ พร้ อ มทั้ ง สะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ ความสอดคล้ อ ง ครอบคลุ ม ของ
วัตถุป ระสงค์ ความเหมาะสม เป็ น ไปได้ และความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับกิจกรรมครู
เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมขั้นนา กิจกรรมขั้นสอน และกิจกรรมขั้นสรุป
เป็นต้น
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนคิด วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วาง
แผนการจัดการเรียนรู้
3. Model Teacher สรุ ป ประมวลข้ อ สะท้ อ นคิ ด น ามาปรั บ ปรุ ง แผนการจั ดการเรี ยนรู้ให้ มี
ความสมบูรณ์
4. Model Teacher นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียนจริง
5. เพื่ อ นสมาชิ ก หรื อ Buddy Teacher อย่ า งน้ อ งหนึ่ ง คนหรื อ มากกว่ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์
กระบวนการปฏิบั ติจริ ง (Learning Activities and Observation) และบันทึกเป็นคลิปวิดีโอสาหรับ
สมาชิก ที่ไม่สามารถมาร่วมสังเกตได้ การสังเกตการสอน ได้แก่
1) สังเกตลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่จั ดการเรียนรู้อุปกรณ์สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งรบกวน เป็นต้น
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2) สั งเกตบรรยากาศการเริ่ ม ต้น การเรี ยนการสอน ปฏิสั มพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรี ย นว่ า มี
การจัดลาดับของแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามลาดับของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ หากไม่
เป็นไปตามแผน อะไรเป็นสาเหตุและครูดาเนินการอย่างไรต่อไป ส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
หรือสับสน
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนรู้ ว่าได้เกิดการเรียนรู้ที่เป็ นไปตามเป้าหมายของการเรียน
การสอนบ้างหรือไม่ และมีผู้เรียนที่แสดงว่ายังไม่เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายบ้างหรือไม่ จานวน สัดส่วน
ระหว่างผู้เรียนทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างไร
4) สังเกตว่าครูมีการดาเนินการอย่างไรกับผู้เรียนที่แสดงออกว่าได้เรียนรู้เรื่องนั้นแล้ว และครู
ดาเนินการ อย่างไรกับผู้เรียนที่ยังไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนั้นได้ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีอะไร
ที่เป็นการปฏิบัติที่ดคี วรรักษาไว้และอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการแก้ไขบ้าง
ผลที่ได้รับครูได้มีการแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้ร่วมกันทาให้ครูได้รับการพัฒนาซึ่งกันและกัน ครูที่เป็น
Model Teacher ได้นาแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบใหม่ไปทดลองใช้ และ ครูที่เป็น Buddy Teacher ได้
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่ได้ร่วมกันคิดขึ้น และนาไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่รับผิด ชอบ และนักเรียน
ได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู คือ การประเมินเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะครู ตามแบบคู่มือการประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล โดยมีกระบวนการดังนี้
1. สมาชิก Buddy Teacher ร่ ว มกันอภิปราย ตั้งคาถาม เพื่อหาข้อดี ข้อที่ควรปรับปรุงผล
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ต้องปรับ เพิ่ม ลด ในประเด็นใดโดยมุ่งตอบคาถามอย่างน้อย 4
ประเด็น คือ
1) ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเท่าใด
2) รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมบรรลุตามเป้าหมายนั้นแล้ว
3) ผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนรู้และยังไม่บรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมาย จะทาอย่างไรกับผู้เรียน
กลุม่ นี้ต่อได้
4) ผู้ เรี ย นที่เกิดการเรีย นรู้ และบรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมายแล้ว จะทาอย่ างไรต่อไปกับ
ผู้เรียนกลุ่มนี้
2. Model Teacher ดาเนินการสรุปผลการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบคาถามทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อมูลรายงานสรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน 2) ข้อมูลผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 3) แนวทางแก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด และ 4) แนวทางพัฒนาผู้เรียน
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ตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมถึงสิ่งที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป
จากนั้นดาเนินการสรุปกิจกรรมที่นาไปใช้ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ต้องปรับปรุงตามมติของกลุ่ม PLC แล้วไปใช้ปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ กรณีที่กิจกรรมที่นาไปทดลองใช้
แล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ตั้งไว้ สามารถนามาทดลองใช้ในรอบที่ 2 และ 3 แล้วจึงนาไปเผยแพร่ โดย
สรุปผลจากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และจากการสะท้อนผลของสมาชิก
ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพัฒนา คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูและนักเรียน ผ่านเครือข่ายการพัฒนา โดย Model Teacher นาผลสรุปที่ได้รวบรวม บันทึก
เขียนเป็นรายงานผล ให้สมาชิกได้ร่วมเรียนรู้การบันทึกมีอย่างน้อย 2 เป้าหมาย คือ
1. บันทึกเพื่อสะท้อนการพัฒนาการของการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน หรือ
เพื่อสะท้อนว่ากว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามพฤติกรรมเป้าหมายได้นั้น มีบทเรียนที่ได้เรียนรู้
ร่วมกันอย่างไรบ้ าง ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และถือเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภาพมาก ถ้าผลยังไม่บรรลุเป้าหมาย สามารถร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรม นวัตกรรม และดาเนินการตามกระบวนการจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย เป็นวงรอบต่อ ๆ
ไป
2. เพื่อนาไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ซึ่งจะทาให้มั่นใจว่ามีความแม่นตรงและมี
ประสิทธิภ าพมากกว่าเดิม โดยนาผลสรุปในทุก ๆ วงรอบ มาร้อยเรื่องอย่างเป็นระบบจนกลายเป็น
พัฒนาการเรื่องเล่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น ๆ
ได้อย่างชัดเจน สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมต่อไป
ผลที่ ไ ด้ รั บ เกิ ด การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ร่ ว มกั น ครู ไ ด้ มี
การแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มเรียนรู้วิชาชีพมากยิ่งขึ้น และจะมีความเป็น
“ครูมืออาชีพ” มากขึ้น
สรุปแล้ว ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ หรือ PLC เป็นกระบวนการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ โดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมี
วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น จนเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรม หรื อ ชุ ม ชนของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นการรวมตัวกันพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อ
ศิษย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมเพื่อ ช่วยให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพ
และเกิดการพัฒนาวิชาชีพครู เกิดผลดีทางวิชาชีพครู และเกิดผลดีต่อผู้เรียนโดยมุ่งพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู
การพัฒนาวิชาชีพครูที่จะประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรมีกิจกกรรมที่ช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาทั้ ง ตนเอง และพั ฒ นาในส่ ว นที่ ส่ ง เสริ ม เกี่ ย วกั บ การป ฏิ ห น้ า ที่ รวมทั้ ง
การพัฒนาการปฏิบัติงานร่ว มกับบุ คคลอื่นในสั งคมเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้เขียนได้สรุปและ
รวบรวมแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วยการพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) และการพัฒนาทางสังคม (Social Development)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. พัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development)
พั ฒ นาส่ ว นบุ ค คล (Personal Development) หมายถึ ง การพั ฒ นาตนเอง โดยผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ครูออกแบบทาขึ้นมาด้วยความจงใจ ตั้งใจ และเต็มใจของตนเอง
ส าหรั บ ครู ไ ทยนั้ น การพั ฒ นาส่ ว นบุ ค คลจะอยู่ ใ นรู ป แบบของแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual
Development Plan: IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้ ครูสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุด
แข็ง (Strength) ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ในโรงเรียน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียก
สั้น ๆ ในคู่มือฉบับนี้ว่า IDP จึงเป็นแผนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ
ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้ าในสายอาชี พ (Career Path) ที่โ รงเรียนกาหนดขึ้น ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนตาแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือน
และการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้มีการดาเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบ
บนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสาร
แบบสองทาง เป็ น ข้ อ ผู ก พั น หรื อ ข้ อ ตกลงในการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น IDP ก็ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ใน
การเชื่อมโยงความต้องการของครูเป็นรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับ
หน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนได้
ด้ว ยพระราชบั ญ ญัติ ก ารพัฒ นาข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ส าคัญ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ จากเดิ มที่เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสาเร็จขององค์กร
รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนาหลักสมรรถนะมาประกอบใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร และตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
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การศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ ข้อ 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนการพัฒนาตนเองเป็น
รายปีตามแบบที่ส่วนราชการกาหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น
ข้าราชการทุกคน ทุกระดับ จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒ นา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่ มบุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับ
การทาแผนพัฒ นารายบุ คคล รวมถึงเครื่องมื อที่ใช้ในการพัฒ นาบุคลากรรายบุคคล เป็นการพัฒ นา
บุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถรู้ จุ ดเด่น จุ ดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติ งานของตนและสามารถพั ฒ นาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทาให้การพัฒนา
ครูดาเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ
คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้
เป็นคุณลักษณะร่วมกัน ของบุ คคลทุกตาแหน่ง ซึ่งสมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ประกอบด้วย
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็นทีม
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กาหนดเฉพาะ
ส าหรั บ แต่ล ะตาแหน่ ง เพื่อให้ บุ คคลที่ดารงตาแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจาสายงานของครู ประกอบด้วย
2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
2.5 ภาวะผู้นาครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
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ดังนั้น การพัฒนาส่วนบุคคลของครู จึงเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง โดยมี IDP เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยปรับปรุงความสามารถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงานที่ครูบผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพ
การท างานของครู ใ ห้ มี ค วามสามารถที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบงานที่ สู ง ขึ้ น และช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามพร้ อ มใน
การทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้น เกิดทักษะในการทางานหลายด้าน (Multi Skills) ทาให้สามารถทางาน
ทดแทนกั น ได้ ใ นกรณี ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคนเดิ ม ไม่ อ ยู่ ห รื อ โอนย้ า ยไปที่ อื่ น มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทาให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ดังนั้นการที่ครูได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องทาให้ผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป
2. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development)
จากสภาพการต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวส่ งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในสั งคม การจะมีความผาสุ กใน
ชีวิตประจาวันได้จาเป็นต้องปรับตัวบนพื้นฐานความรอบรู้อย่างเท่าทันอาชีพ สาหรับผู้ประกอบอาชีพครู
ซึง่ มีหน้าที่หลักคือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นอยู่ในสังคม
อย่ า งปกติ สุ ข ภายใต้ ภ าระหน้ า ที่ แ ละบทบาทของผู้ พั ฒ นา ครู จึ ง ควรมี ค วามพร้ อ มในทุ ก ด้ า นใน
การพัฒนาทางวิชาชีพ การจะเป็นผู้มีความพร้อมดังกล่าวจาเป็ นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนา
อย่ างต่อเนื่ อ งและทั่ว ถึง ด้ว ยระบบและวิธี การที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งการพัฒ นาทางวิช าชี พ ของครู ที่
เป้ าหมายในการพัฒนาผู้ เรี ยน โดยที่ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 8-10) ได้
กาหนดสมรรถนะของผู้ เรียนไว้ในหลักสู ตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานและ การปฏิรูปการจัดการเรี ยนรู้ที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่จาเป็น 8 ประการ ประกอบดด้วย
1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning)
2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับการฝึกฝน
ทักษะในด้านการคิดอย่างมีระบบและส่งผล สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators)
4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers)
5. ความกระตือรือร้น (Active Learners)
6. ทักษะพื้นฐานด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (ICT Skills)
7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากลหรือภาษาที่สอง (Second Language)
8. ความสนใจในวั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ (Engaged with Culture) ความตระหนั ก ถึ ง
ความเป็นไปในโลก (World Awareness)
ดังนั้นครูทุกคนต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวิช าชีพของตน ซึ่งคุรุสาภได้กาหนดแนวทาง
การพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติงาน) ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หน้า 168-175) มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังมาตรา 8 และมาตรา 9 คุรุสภามีวัตถุประสงค์และ
อานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
กากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ กาหนด
นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยที่เ กี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
และมาตรา 49 และมาตรา 50 ให้ มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ ในส่ ว นของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความชานาญสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
3. มุง่ มัน่ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยเน้นผลถาวรที่
เกิดแก่ผู้เรียน
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
10. ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
บุคลากรหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครู ทุกระดับ
ความรู้และประสบการณ์มีความจาเป็นและความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาไทย
โดยรวม รวมถึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ ก็คือการส่งเสริมให้ครู ทา “วิจัย” ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งความรู้ด้านเนื้อหาที่ตนเองสอน ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนของตนเอง
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับครูในประเทศไทย การวิจัยปฏิบัติการถือเป็นกิจกรรมสาคัญที่ผู้ประกอบ
อาชีพครูต้องดาเนินการ โดยมีการวางแผนเตรียมความพร้อมผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพครูตั้งแต่เป็น
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นักศึกษาแล้ว โดยที่หลักสูตรที่ผลิตครูจะต้องมี รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดย
เน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหา
การออกแบบการวิ จัย การเลือกตัว อย่ าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การใช้สถิติ การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติ เพื่อนาไปแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และสามารถน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ผู้ที่ประกอบอาชีพครูทุกคนต้ องมีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom
Action Research) เป็นการทาวิจัยโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน และนาผลมาใช้ใน
การปรั บ ปรุ งการจั ด ประสบการณ์ ข องครู ถือได้ว่าการวิ จัยปฏิ บัติ ก ารในชั้นเรียน เป็นเครื่อ งมื อ ใน
การเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของครู
นอกจากการพัฒนาทางวิชาชีพครูด้วยการทาวิจัยแล้ว ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพครู โดยมีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ว่า “รัฐจะต้อง
กาหนดมาตรฐานวิช าชีพสาหรับ ครู และต้องดาเนินการเพื่ อพัฒนาครู ตลอดจนต้องสร้างระบบและ
กระบวนการที่มี คุณภาพและมาตรฐาน” ดังนั้นจึง มีห น่ว ยงานดูแลการพัฒ นาวิช าชีพ ของครู ก็คื อ
“สานักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)” สืบเนื่องนโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในสมั ย ที่ น ายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช 2560 นี้ เป็นนโยบายที่ ต้องการให้ ครูในระดับ การศึก ษาขั้น
พื้นฐานมีอานาจในการเลือกประเด็นพัฒนาทางวิชาชีพตนเองได้ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
คุ ณ ครู ในวงเงิ น คนละ 10,000 บาท (หนึ่ ง หมื่ น บาท) ต่ อ ปี ง บประมาณ จากนโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในสมั ย ที่ น ายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช 2560 นี้ เป็นนโยบายที่มีความกล้าหาญและผลักดันจนสาเร็จ คือ
การให้ ค รู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี อ านาจในการเลื อ กประเด็ น พั ฒ นาตนเองได้ โดยมี แ นวทาง
การดาเนินงานดังนี้
ระยะสั้น
1. พัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อการกาหนดนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาชุดโครงการเพื่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการผลิตครู
3. การสร้างกรอบความคิดของหลัก สู ตรเพื่อให้ห น่วยงานอื่น ๆ นาเสนอหลักสูตรสาหรับ
การพัฒนาครู ตามวิทยฐานะตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.
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4. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การเสนอหลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยพัฒนา
ระยะยาว
5. การออกวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู
6. การจั ด การประชุ ม วิ ช าการน านาชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
7. ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาครุศึกษาไทย
สถาบันคุรุพัฒนา เป็นองค์กรระดับชาติทางด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
จะเป็นหน่วยผลิตองค์ความรู้ด้านการครุศึ กษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างองค์
ความรู้ ที่ลุ่ มลึ กด้านการจั ดการเรี ย นรู้เพื่อผู้ เรียนเฉพาะสาขา และมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในทัศนะของผู้เขียนสรุปได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพของครู เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ให้ครูทุก
คนได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั่วถึง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยสนับสนุนให้ครูทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยี ความส าคัญในการพัฒ นาวิช าชีพครูเพื่อพัฒ นากาลั งคนของชาติ ควรเริ่มต้นตั้ งแต่
การพัฒ นาระบบและกลไกในการเลื อกสรรบุคคลเข้า มาเรียนครู การพัฒ นากระบวนการฝึ กหั ดครู
การสร้างจิตสานึกให้ครูมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง การส่งเสริมขวัญ
กาลังใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพครู การส่งเสริมให้ครูมีบทบาทเป็นผู้นาทางความคิดและ
ประสานความร่ ว มมือในการพั ฒ นาชุมชน การส่ งเสริมให้ ครู เพิ่มพูนความรู้และพัฒ นาทัก ษะอย่ า ง
ต่อเนื่องทั่วถึงและทันการณ์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูมีใบประกอบวิชาชีพและมีระบบการกากับ ดูแล
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู แต่เนื่องจากปัญหาด้านวิชาชีพครูเป็นปัญหาที่ไ ด้รับการสั่งสมมานาน
การแก้ปัญหาคงต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้วางนโยบายและกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน ประกอบกับระบบ
การบริ ห ารทางการศึกษาต้องเอื้อให้ ครูและผู้ ได้รับผลจากวิช าชีพครูโ ดยตรง ดังนั้น ทุกภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ควรต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและในขณะเดียวกันก็วางแนวทางพัฒนาควบคู่กันไปด้วย โดย
กาหนดไว้ทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล กาหนดไว้ในแผนงานสาคัญระดับชาติ ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และแผนพัฒ นาการศึกษาทุกฉบับ รวมทั้งกาหนดเป็น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาวิชาชีพครูได้ดาเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ช าชี พ ครู ไ ด้ ด าเนิ น การไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิผล
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3. การพัฒนาทางสังคม (Social Development)
การพัฒนาทางสังคมเป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ที่ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะทาให้ครูได้แนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองจากเพื่อนร่วมอาชีพ เพราะครูนั้นได้เรียนทุกอย่างในวิชาเอกที่ ตนเองได้
เรี ย นจบมา แสดงให้ เห็ น ว่าครู มี ความเชี่ย วชาญในวิช าชีพ และวิช าเอก แต่เมื่อนามาสอนนั้น ครู จ ะ
ถ่ายทอดผู้เรียนแบบที่ครูได้เรียนมานั้น ไม่ได้ เพราะการสอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ที่มากเกินไป
อาจจะทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นครูจะต้ องจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียนที่ครูสอน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีประสิท ธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างบรรยากาศ
ห้องเรียนไม่ให้เบื่อหน่าย และทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้กระบวนการที่จะช่วยให้ครูได้
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นทางวิ ช าชี พ ซึ่ ง นอกจากกระบวนการ PLC ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ยั ง มี
“การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM)” เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกระบวนการรวบรวมความรู้สู่การปฏิบัติ (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็น
ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ เจตคติในงาน ประสบการณ์การทางานและพฤติกรรมการทางานของแต่ละ
บุคคล ซึ่งปฏิบัติงานเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง แล้วประชุมหรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและ
กัน เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการนาความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ (Analysis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่ อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็นปัญหาของกันและกัน มีการจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวล
อย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การยอมรับในกฎกติกาขององค์กรที่ทุกคนยอมรั บ แล้วนามาเผยแพร่ความรู้
เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และนาไปปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และองค์กร รวมทั้งเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงานอื่น อันจะยังประโยชน์ในวงวิชาการและงานการศึกษา
ต่อไป การจัดการความรู้ในชั้นเรียนมีกระบวนการ (นภาลัย เสมอใจ, 2558) ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรบรรลุเ ป้าหมาย โดยจะคัดเลือกว่า
จะใช้เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถทาได้หลายทาง เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็น การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดย
การใช้พวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธ์บน Web board
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6. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ท าได้ ห ลายวิ ธี ก ารซึ่ ง จะแบ่ ง ได้ ส องกรณี ไ ด้ แ ก่ Explicit
Knowledge อาจจะจั ด ท าเป็ น เอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า ง ๆ หรื อ Tacit
Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม
7. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้
การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และนาความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง
คุ ณ ค่ า ของกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น เกิ ด บรรยากาศในการเรี ย นที่ ดี ส่ ง ผลต่ อ
การเรียนรู้ นักเรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกมากขึ้นโดยไม่เขินอาย ทาให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ครูและนักเรียน นักเรีย นสามารถเรียนรู้และรับความรู้ที่ผู้สอนถ่ายทอดได้ดีมากขึ้น เป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในสภาพปัจจุบัน ครูจะมีแค่ความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่สอนเพียง
อย่ างเดีย วคงไม่เพีย งพอ คงต้องมีการพัฒ นาตนเองให้ มีความสามารถในการกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ ผู้ เรี ย นและสถานการณ์ ดังนั้น ผู้ ที่ประกอบอาชีพครูควรพั ฒ นาตนเองในการสร้างสื่อ
การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนมี
บรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิชาชีพครู
การจัดการศึกษาในอดีตมีการจัดการศึกษาที่เน้นการให้ ความสาคัญกับผู้ส อน ซึ่งเน้นการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีการใช้หนังสือเป็นสื่อการสอน
เพียงอย่างเดียว จึงเห็นได้ว่าการเรียนในรูปแบบเดิมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเรียนรู้เพื่อให้
สอดคล้องกับยุคสมัย การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทาให้การศึกษาต้องปรับรูปแบบ เปลี่ยนมาเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการกระตุ้นความรู้สึกของผู้เรียนให้สนใจ โดยใช้สื่อการสอนหลาย ๆ รูปแบบ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้านรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริมให้
เกิดการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ตลอดจนการศึกษาสภาพจริงตามบริบทโลก จึงเกิด
การสร้างสรรค์กระบวนการ หรือ แนวทางใหม่ ๆ จนเรียกว่า “นวัตกรรม”
นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทาสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและ
ช่ว ยให้ การทางานนั้ น มีป ระสิ ทธิภ าพดียิ่งขึ้น นวัตกรรม มีด้ว ยกัน 3 ระยะ คือ คิดค้น พัฒ นา และ
การนาไปปฏิบัติ

76
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา หมายถึ ง ความคิ ด ใหม่ แ ละการกระท าสิ่ ง ใหม่ ๆ เข้ า มาใช้ ใ นระบบ
การศึกษาที่ทาให้ ผู้ เรี ย นสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิ ทธิภ าพสู งกว่าเดิม เกิดเป็น
แรงจูงใจในการเรียน และยังช่วยประหยัดเวลาในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ สื่อหลายมิติ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ท่ามกลางสภาพการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธ ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) หรือที่เรียกว่า IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น
การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง (Globalization)
เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร (Communication) และคอมพิวเตอร์ (Computer) ได้ถูกนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการติดต่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information) ที่มีประสิทธิภาพทาให้เกิดเครือข่ายข้อมูล
ครอบคลุ มทั่ว โลกหรือ WWW (Worldwide Web) ที่เราเห็ นได้จากการใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันไปแล้วและกาลังขยายปริมาณจานวนผู้ใช้มากขึ้น
จากแนวโน้ ม ของการศึ ก ษาดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า การใช้ เ ทคโนโลยี จ ะเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาจากในอดีตที่ไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบการจัดการศึกษา
จึงเป็นครูเป็นศูนย์กลาง ในขณะที่เมื่อก้าวสู่ยุคปัจจุบันรูปแบบการศึกษาก็เปลี่ยนไปครูจะมีบทบาท
น้อยลงเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้ น จึงนามาสู่การศึกษาในอนาคตซึ่งจะเป็นลักษณะของการศึกษา
แบบใหม่ “นั่นคือครูคนสาคัญแทนที่จะเป็นตัวบุคคลก็อาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นครู Google ครู Wikipedia
และ ครู Youtube ก็อาจเป็นไปได้” (ยืน ภู่วรวรรณ, 2551)
ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
และนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่สาคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทยและในมาตรา 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ” การดาเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สาเร็จได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จาเป็นต้องทาการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ ที่จะ
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผล
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นามาใช้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นวัตกรรมที่นามาใช้ทั้งที่ผ่าน
มาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ
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สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553) ได้สรุปประเภทของนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 5 ประเภท
ได้แก่
1. นวั ต กรรมด้ า นสื่ อ สารการสอน เนื่ อ งจากมี ค วามก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
คอมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ า ย และเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม ท าให้ นั ก การศึ ก ษาพยายามนาศั ก ยภาพของ
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ จานวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเอง
การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มัลติมีเดีย (Multimedia)
การประชุ ม ทางไกล (Teleconference) ชุ ด การสอน (Instructional Module) วี ดี ทั ศ น์ แ บบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video)
2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้น
พัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศู นย์กลาง
การเรี ย นแบบมีส่ ว นร่ ว ม การเรี ย นรู้ แบบแก้ปัญหา การพัฒ นาวิธีส อนจาเป็นต้องอาศัยวิธีการและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบร่วมมือ การสอนแบบ
อภิปราย วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ เป็นต้น
3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลก นวั ต กรรมทางด้ า นหลั ก สู ต รได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รบู ร ณาการ หลั ก สู ต ร
รายบุ ค คล หลั ก สู ต รกิ จ กรรมและประสบการณ์ และหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ดังต่อไปนี้
1) หลักสูตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันกับวิทยาการ
ในสาขาต่าง ๆ การศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม
2) หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตามอัตภาพ เพื่อ
ตอบสนองแนวความคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษารายบุ ค คล ซึ่ ง จะต้ อ งออกแบบระบบเพื่ อ รองรั บ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
3) หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการในการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมใน
บทเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น
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4) หลักสู ต รท้องถิ่น เป็ น การพัฒ นาหลั กสู ตรที่ต้องการกระจายการบริหารจัดการออกสู่
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่น แทนที่หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง
4. นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษาการวิจัย
สถาบัน ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา
ครู อาจารย์ เช่น การสร้างแบบวัดต่าง ๆ การสร้างเครื่องมือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แนวทางในการสร้างแบบวัดผลและประเมินผล เช่น การสร้างแบบวัดแววครู การพัฒนาคลังข้อสอบ การ
สร้างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง
5. นวัตกรรมด้านการบริ หารจัดการ เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ย วข้องกับการใช้สารสนเทศมา
ช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของโลก นวัตกรรมการศึกษาที่นามาใช้ทางด้านการบริห ารจะเกี่ยวข้องกับระบบ
การจั ดการฐานข้อมูล ในหน่ ว ยงานสถานศึ กษา เช่น การบริห ารเชิง ระบบ การบริห ารเชิงกลยุทธ์
การบริหารเชิงบูรณาการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน เช่น
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการอบรม เก็บรักษา
และออกแบบระบบการสื บ ค้น ที่ดี พอซึ่งผู้ บริ ห ารสามารถสื บค้น ข้ อมูล มาใช้ งานได้ทั นทีตลอดเวลา
การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมีการผสมผสานที่ซ้อนทับกันในบางเรื่อง ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒ นา
ร่วมกันไปพร้อม ๆ กันหลายด้าน การพัฒนาฐานข้อมูล อาจต้องทาเป็นกลุ่ มเพื่อให้ส ามารถนามาใช้
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็น
ศาสตร์ที่ประยุกต์วิชาการต่าง ๆ มาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนาคา “เทคโนโลยี” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่ง
วิธีการ ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงวัสดุและวิธีการ เมื่อ
นามาใช้ กับ “การศึกษา” จึงเป็นคาใหม่ที่มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุ และวิธีการไป
ส่ งเสริ มประสิ ทธิภ าพการเรี ย นรู้ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อ มใหม่ เ พื่อ การเรี ยนรู้ “สื่ อสาร” เป็น
กระบวนการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข่ า วสารจากผู้ ส่ ง ไปยั ง ผู้ รั บ โดยอาศั ย สื่ อ หรื อ ช่ อ งทางต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด
ความ เข้าใจและเป็นแบบปฏิสัมพันธ์
เทคโนโลยี ไม่ได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้ น แต่ยังรวมไปถึง
การปฏิ บั ติ ห รื อ ด าเนิ น การใด ๆ ที่ ใ ช้ ค วามรู้ วิ ธี ก าร หรื อ เทคนิ ค ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ช่ ว ยให้
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การดาเนินการต่าง ๆ บรรลุผล พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยี ว่า หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิล ปะ ในการนาเอาวิทยาศาสตร์ม าประยุกต์ใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
Heinich, Molenda and Russell (1993, p. 449) ได้ ส รุ ป ลั ก ษณะของเทคโนโลยี ส ามารถ
จาแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนาไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่
เชื่อถือได้และนาไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เ ป็นผลมาจาก
การใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะผสมของกระบวนการและผลผลิ ต (Process and Product) เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทางานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม
ผู้เขียนได้รวบรวมเทคโนโลยีการศึกษาที่ครูและผู้บริหารต้องศึกษา เรียนรู้ และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพได้ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ (computer) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปจากยุคแรกที่เครื่องมีขนาด
ใหญ่ทางานได้ช้า ความสามารถต่า และใช้พลังงานสูง เป็นการใช้เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่ ทาให้
ประสิทธิภาพของส่วนประมวลผลของเครื่องพัฒ นาขึ้นอย่างเห็ นได้ชัด นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒ นา
หน่วยความจาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานของคอมพิวเตอร์ส่ว นบุคคลใน
ปัจจุบัน โดยที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในขณะที่มีความสามารถเท่าเทียมหรือมากกว่าเครื่องคอมพิว เตอร์
ขนาดใหญ่ในสมัยก่อน ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทางานได้เร็ว ขึ้นโดยใช้คาสั่ งพื้นฐานง่าย ๆ
นอกจากนี้ พั ฒ นาการและการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิช าต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลให้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์มี
การประมวลผลตามหลักเหตุผลของมนุษย์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการปฏิบัติงานของครู จะ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การจัดเลือกข้อสอบ การตรวจและให้คะแนนและวิเคราะห์
ข้อสอบ การเก็บประวัตินักเรียนเฉพาะวิ ชาที่สอนเพื่อดูพัฒนาการด้านการเรียนและการให้คาปรึกษา
และช่วยในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาที่สอน รวมถึงการนาคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอนจะทาให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียน การลงทะเบียน
การจัดทาบัตรนักศึกษา การจัดทาผลการเรียนการสอนรวมไป จนถึงการออกใบรับรองการจบหลักสูตร
2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้
มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผลได้เหมือนอย่างการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์จริง ปัจจุบัน
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นักวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาได้ศึกษาและทดลองที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทางานที่
มีเหตุผล โดยการเลียนแบบการทางานของสมองมนุษย์ ซึ่งความรู้ทางด้านนี้ถ้าได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจะสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านต่ า ง ๆ อย่ า งมากมาย เช่ น ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญเป็ น ระบบ
คอมพิว เตอร์ ที่ถูกพั ฒ นาขึ้น เพื่อให้ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างผู้ เชี่ยวชาญ และหุ่ นยนต์
(Robotics) เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถปฏิบัติงานและใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับ
การทางานของมนุษย์ เป็นต้น สาหรับการศึกษาปัจจุบัน AI สร้างเนื้อหาการสอนที่ใช้ไวยากรณ์ถูกต้องได้
ดีเยี่ยมพอ ๆ กับครูที่เป็นมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยทา e-book สร้างช่องทางเรียนรู้แบบดิจิทัลที่เหมาะแก่
นักเรียนในช่วงอายุต่าง ๆ ระบบที่ใช้กันอยู่เช่น Cram101 คือระบบที่ AI ประมวลเนื้อหาทั้งหมดใน
หนั งสื อเรี ย น แล้ ว ทาเป็ น แนวเนื้ อหาการเรียนการสอนที่มี เนื้ อหาย่ อยง่ าย มีบทสรุปของทุ กบท มี
แบบทดสอบ และบั ตรคา (Flashcards) ส าหรับให้ นักเรียนใช้เรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ส่ ว นอีก
เครื่ องมือหนึ่ งที่ชื่ อ Netex Learning ช่ว ยผู้ ส อนในการออกแบบหลั กสู ตรการเรีย นการสอนโดยใช้
อุปกรณ์ช่วยหลายชนิด เช่น สื่อเสียง (Audio) วิดีโอ และมีผู้ช่วยออนไลน์ นอกจากนี้ การสอนแบบวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ก็เป็นอีกรูปแบบของ AI ที่ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาของ AI
ทาให้มีแอพพลิเคชันสารพัดที่ช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาถึงห้องเรียน เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ตโฟนก็สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา
3. ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (Executive Information System) หรือ EIS เป็น
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ
โดยที่ EIS จะถูกนามาให้คาแนะนาผู้บริหารในการตัดสิ นใจเมื่อประสบปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่ง
โครงสร้าง โดย EIS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่พิเศษของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ
เช่น สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งสถานะของคู่แข่งขันด้วย โดยที่ระบบ
จะต้องมีความละเอียดอ่อนตลอดจนง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงจานวนมากไม่เคยชิน
กับการติดต่อและสั่งงานโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์
4. การจดจาเสียง (Voice Recognition) เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะทาให้
คอมพิวเตอร์จดจาเสียงของผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถออกคาสั่งและตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แทนการกด
แป้นพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่บกพร่องทางสายตา หรือไม่เคยชินกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถปรับตัว
เข้ากับระบบได้ง่าย เช่น ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสู ง การสั่งงานระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและขยาย
คุณค่าเพิ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อิน เทอร์ เ น็ต (Internet) เป็ น เครือข่ายคอมพิว เตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่ อมโยงไปทั่ว โลก มี
ผู้ใช้งานหลายล้านคน และกาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดต่าง ๆ ได้ การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้
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ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ ได้
ทั่วโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย (Uninet) ส่วนโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาก็ได้รับการสนับสนุนจาก Schoolnet Thailand เช่นกัน มีหลายสถาบันในประเทศ
ไทยที่เชื่อมระบบคอมพิว เตอร์ กับ เครือข่ายนี้ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น
6. ระบบเครือข่าย (Networking System) โดยเฉพาะระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (Local
Area Network: LAN) เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่ใช้ในระยะทางที่กาหนด ส่วนใหญ่จะภายในอาคาร
หรือในหน่วยงาน LAN จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สู งขึ้น
รวมทั้ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน การใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น และการเพิ่ ม ความเร็ ว ใน
การติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังผลักดันให้เกิดการกระจาย
ความรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผู้ใช้มากกว่าในอดีต
7. การประชุ ม ทางไกล (Teleconference) เป็ น การน าเทคโนโลยี ส าขาต่ า ง ๆ เช่ น
คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งถ่ า ยโทรทั ศ น์ และระบบสื่ อ สารโทรคมนาคมผสมผสาน เพื่ อ ให้ ส นั บ สนุ น ใน
การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยผู้นาเข้าร่วมประชุมไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องประชุมและพื้นที่เดียวกัน
ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนผู้เข้าประชุม
อยู่ในเขตที่ห่างไกลกันมาก ตัวอย่างการใช้การประชุมทางไกล อาทิ “...วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.
สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นาคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลการมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานจานวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตัวตนจริงในห้องเรียน ณ
ห้ อ งประชุ ม มาลามาศ และห้ อ งประชุ ม ใหญ่ . ..” (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสงคราม, 2561, ออนไลน์) ดังภาพที่ 2.1

ดังภาพที่ 2.1 ประชุมทางไกลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ที่มา: (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม, 2561, ออนไลน์)
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8. โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม (Cable and Seattleite TV) เป็นการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ ผ่ านสื่ อต่าง ๆ ไปยั งผู้ ช ม จะมีผ ลทาให้ ข้อมูล ข่าวสารสามารถแพร่ไปได้ อย่างรวดเร็ ว และ
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น โดยที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้ ผู้ชมรายการมี
ทางเลือกมากขึ้นและสามารถตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ได้เหมาะสมขึ้น
ในระบบการศึกษษไทยมี โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ โครงการในพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียน
ในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขั ง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดาเนินการ “โครงการ
จัดทาเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ก็นับเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการให้
โอกาสแก่ ผู้ด้อยโอกาส คือนักเรี ยนในชนบท โดยได้รับความร่ว มมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึ กษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นองค์กรนาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบน
ระบบ e-Learning eDLTV ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียน
ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท
ห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายใน
โรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจ
ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม (มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2561, ออนไลน์)
9. เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia Technology) เป็ น การน าเอาคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารในลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ งรูปภาพ
ข้อความ เสียง โดยสามารถเรียกกลับมาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วย
การประยุกต์เข้ากับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจาแบบอ่านอย่างเดียวที่บันทึกใน
แผ่นดิสก์ (CD-ROM) จอภาพที่มีความละเอียดสูง (High Resolution) เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บ
และน าเสนอข้ อ มู ล ภาพ และเสี ย งที่ ส ามารถโต้ ต อบกั บ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย เป็ น
เทคโนโลยีที่ตื่นตัวและได้รับความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม เนื่องจากเล็งเห็นความสาคัญว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา โฆษณา และบันเทิงเป็นอย่างมาก
10. การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม (Computer Base Training) เป็นการนาเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ หรือการนาเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเรียน
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การสอนที่เรียกว่า “ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI” การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนเปิดช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ โดยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจน
ปรัชญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
11. การใช้คอมพิวเตอร์ช่ วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) หรือ CAD เป็น
การนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปแบบ
หีบห่อของผลิตภัณฑ์หรือการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยทางด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ให้ มีความเหมาะสมกับ ความต้ อ งการและความเป็นจริ ง ตลอดจนช่ว ยลดต้นทุนการดาเนินงานใน
การออกแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา การแก้ไข และการจัดเก็บแบบ ในวงการการศึกษาจะใช้ CAD
เพื่อจั ดการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รวิ ศวกรรมและสถาปัต ยกรรม โดยจะอานวยความสะดวกใน
การเขี ย นแบบ (drafting) ของชิ้ น งาน ที่ ต้ อ งการบนจอภาพสามารถแสดงภาพบนจอจากข้ อ มูล ที่
ผู้ออกแบบป้อนให้เป็นภาพ ทั้งในระบบ 2 มิติ และ3 มิติได้ตามต้องการ สามารถออกแบบได้ทุกชนิด
ตั้งแต่แบบอาคาร แบบบ้านที่อยู่อาศัยขนาดสะพาน รถยนต์ เครื่องบิน วงจรไฟฟ้า ของเล่น ตลอดจน
แบบโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น
12. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือ GIS เป็น
การนาเอาระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านรูปภาพ (Graphics) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาจัดทาแผนที่ใน
บริเวณที่สนใจ GIS คือกระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนด
ข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่ง
ในแผนที่ ตาแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่ อยู่ในรูปของ
ตารางข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล ที่ มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Data) ซึ่ ง รู ป แบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS และทาให้สื่อความหมาย
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน
การบุกรุกทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้
สามารถแปลและสื่ อ ความหมาย ใช้ ง านได้ ง่ า ย ส าหรั บ ครู ที่ ท าหน้ า ที่ วิ ช าภู มิ ศ าสตร์ ระบบนี้ จ ะมี
ประโยชน์ให้นักเรียนได้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ในปั จจุบัน สามารถเห็นขอบเขตและรายละเอียดของพื้นที่
แต่ล ะแห่ ง ได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น เช่น ภูมิประเทศว่าเป็นที่ราบ ที่ราบสู ง เนินเขา เทือกเขา หรือฝั่ งทะเล
ภูมิอากาศว่าเป็นเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว เขตฝนชุก เขตแห้งแล้ง หรือการใช้ที่ดินว่าเป็นเขต
เกษตรกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตป่าไม้ เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมว่า มีถนน ทางรถไฟ แม่น้า
ลาคลอง จากที่ใดไปถึงที่ใด และตลอดจนการตั้งถิ่นฐานว่ามีหมู่บ้าน เมือง แคว้น และประเทศตั้งอยู่ที่ใด
มีขนาดใหญ่หรือเล็กเท่าใด ปัจจุบัน ประเทศไทยนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ ในหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ซึ่งล้วนแต่ต้องการ
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ข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล ตลอดจนการวางแผนเพื่อป้องกันการเกิ ด
ปัญหาขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเรื่องของการใช้ที่ดิน การจราจร การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม หรือการขยายตัว
ของชุมชนเมือง
13. การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงระบบการสืบค้นข้อมูล กัน
มาก แม้แต่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็มีการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ในการสืบค้นข้อมูล จนมีโปรโตคอล
ชนิดพิเศษที่ใช้กัน คือ World Wide Web หรือเรียกว่า WWW. โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้โปรโตคอล
http เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไฮเปอร์เท็กซ์มีลักษณะเป็น
แบบมัลติมีเดีย เพราะสามารถสร้างเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เก็บได้ทั้งภาพ เสียง และตัวอักษร มี
ระบบการเรียกค้นที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้โครงสร้างดัชนีแบบลาดับชั้น ภูมิ โดยทั่วไป ไฮเปอร์เท็กซ์จะ
เป็นฐานข้อมูลที่มีดัชนีสืบค้นแบบเดินหน้า ถอยหลัง และบันทึกร่องรอยของการสืบค้นไว้ โปรแกรมที่ใช้
ในการสร้ า งไฮเปอร์ เ ท็ ก ซ์ มี เ ป็ น จ านวนมาก ส่ ว นโปรแกรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งได้ แ ก่ HTML Composer
FrontPage Marcromedia DreaWeaver เป็นต้น ปัจจุบันเราใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล เพื่อนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้ประกอบในการทาเอกสารรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
14. ระบบวิดีโอออนดี มานด์ (Video on Demand) เป็นระบบใหม่ที่กาลังได้รับความนิย ม
นามาใช้ ในหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง ทา
ให้ผู้ชมตามบ้านเรือนต่าง ๆ สามารถเลือกรายการวิดีทัศน์ ที่ตนเองต้องการชมได้โดยเลือกตามรายการ
(Menu) และเลือกชมได้ตลอดเวลา วิดีโอออนดีมานด์ เป็นระบบที่มีศูนย์กลาง การเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ไว้
จานวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกชมรายการใด
ก็เลือกได้จากฐานข้อมูลที่ต้องการ ระบบวิดีโอ ออนดีมานด์จึงเป็นระบบที่จะนามาใช้ ในเรื่องการเรียน
การสอนทางไกลได้ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน ในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียน
หรือสนใจได้
15. E-Book หรือ อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจานวนมากด้วยซีดีรอม หนึ่งแผ่นสามารถ
เก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้นซีดีรอมหนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ หรือ
เอกสารได้มากกว่าหนังสือหนึ่งเล่ม และที่สาคัญคือการใช้กับคอมพิวเตอร์ ทาให้สามารถเรียกค้นหา
ข้อมูลภายในซีดีรอม ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ดัชนี สืบค้นหรือสารบัญเรื่อง ซีดีรอมจึงเป็นสื่อที่มีบทบาทต่อ
การศึกษาอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตหนังสือต่าง ๆ จะจัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดีรอมมีข้อดีคือสามารถจัดเก็บ ข้ อมูลในรูปของมัลติมีเดีย
และเมื่ อ น าซี ดี ร อมหลายแผ่ น ใส่ ไ ว้ ใ นเครื่ อ งอ่ า น ชุ ด เดี ย วกั น ท าให้ ซี ดี ร อมสามารถขยาย
การเก็บข้อมูลจานวนมากยิ่งขึ้นได้
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กล่าวโดยสรุป สารสนเทศมีความสาคัญต่อการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้แนะนา ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สารสนเทศมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนในทุกระดับ
การศึ ก ษา สารสนเทศที่ ดี มี คุ ณ ค่ า และทั น สมั ย จะช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่ อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จาเป็นต้องใช้สารสนเทศที่มีอยู่อย่าง
สมบูรณ์ถูกต้องจากหลายแขนงวิชามาพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ สามารถลดความเหลื่อมล้าของ
โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เป็น “การศึกษาเพื่อ
ประชาชนทุกคน” อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมทาง
การศึกษา เช่น การติดตั้งจานดาวเทียมในโรงเรียนชนบทห่ างไกล เพื่อให้ นักเรียนได้รับโอกาสใน
การศึกษาที่เท่าเทียมกับรักเรียนในพื้นที่อื่น ๆ การติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาให้ครูและนักเรียน
สามารถเข้าถึงสารสนเทศแหล่งข้อมูลจากทั่วโลก นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยให้ผู้พิการมี
โอกาสได้รับการศึกษาและการประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมของคนปกติ ช่วยจัดสภาวะการเรียนได้อย่าง
หลากหลาย ทาให้คุณภาพของสถานศึกษาเท่าเทียมกันรัฐบาลมีนโยบาย ที่จะทาให้สถานศึกษาทุกหน
ทุกแห่งมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และยังช่วยอานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง
จนเกิดการเรียนรู้ โดยไม่ต้องรอรับความรู้จากครูเพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นเอง

บทสรุป
“ครู มืออาชีพ ” ที่แท้จ ริ งควรให้ความสาคัญต่อ การพัฒนาตนและวิช าชีพ การศึกษาจะเจริญ
งอกงามมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นกับ “ครู” เป็นหลัก เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน
การศึกษาให้สัมฤทธิผล ดังนั้นวิชาชีพครูจึงได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิช าชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อ
สังคม เป็นอาชีพที่ช่วยสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ ตั้งปณิธานไว้ ท่ามกลางสังคมความรู้
(Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) การพัฒนาศักยภาพของครูให้มี
สมรรถนะและมีความสามารถที่เพียงพอต่อการเป็น หนึ่งในเสาหลักในการพัฒนาประเทศ การที่จะ
พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับจาเป็นต้องสร้างคนเก่งให้มาเป็นครู สถานภาพและภาพลักษณ์ของครู
ไทยและวิชาชีพครูไทยควรเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยกย่องและมีเกียรติในสังคม บุคคลที่จะมาเป็น
ครูต้องถึงพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถในการสอนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับการเป็นครูยุค
ใหม่
การพัฒนาวิชาชีพครู ทาให้ได้ครูที่เป็นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทาหน้าที่หลักทั้งทางด้านการเรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมี
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องค์ป ระกอบคุณลั ก ษณะที่เ พีย บพร้ อมในด้านความรอบรู้ในวิ ทยาการในฐานะครู และพลเมื อ งที่ มี
คุณภาพ มีความสามารถและทักษะในด้านการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สมกับเป็นบุคลากร
ในวิชาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพสมกั บความเป็นครู และมีความรู้อย่างลึ กซึ้ง
กว้างขวางในศาสตร์สาขาที่ส อนเพื่อน าไปสู่บุคลากรวิชาชีพ การพัฒ นาวิชาชีพครูควรเริ่มต้นตั้งแต่
การปรับปรุงระบบการผลิ ตครูเพื่อให้ การผลิตครูส อดคล้ องกับสภาพความต้องการ ความจาเป็นทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูรุ่นใหม่ให้เข้มข้น ในศาสตร์ที่สอนและ
หลากหลายในวิ ธี ก ารสอน ท าให้ ไ ด้ ค รู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ นั ก เรี ย น สั ง คม และ
ประเทศชาติ โดยกาหนดประเด็นสาคัญคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เกิดเป็นรูปธรรม อาทิ ปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิ ชาชีพครู
ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาวิชาหลัก และจัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน จัดระบบการศึก ษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูอย่ างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบ
ความก้าวหน้ าของครู โดยใช้การประเมิ น เชิ งประจั ก ษ์ และพัฒ นาระบบภู มิส ารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ น
การกระจายครู เพื่อหวังผลให้ครูได้รับการพัฒนาต่อยอดในทิศทางที่ควรจะเป็น มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ อย่างเหมาะสม มีขวัญและกาลังใจในการดารงอยู่ในวิชาชีพ
ดังนั้ น จึ ง ถึงเวลาแล้ ว ที่ครู ต้ อ งพิ จ ารณาทบทวนและปรั บเปลี่ ย นบทบาทในการจัด การศึ ก ษา
โดยเฉพาะห้องเรียน และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยจัดสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้ อมทางการเรียน
การสอนด้วยการใช้สื่อหรือเครื่องมือเพื่อเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ก็เพื่ออานวยความสะดวก
ทางการศึกษาโดยเฉพาะห้องเรียนและอุ ปกรณ์ วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นที่ความสนใจอยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียน และควรคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คลเป็ น ส าคั ญ พั ฒ นาตนเอง (Self Development) เพื่ อ ให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ท างการศึ ก ษาที่
กว้างไกล ไม่ว่าจะเป็นด้วยการอ่านเพื่ อการศึกษา เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา หรือพูดคุยสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น กับเพื่อร่ว มงาน แล้วนามาปรับประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนยุคใหม่ เช่น Computer ทั้งที่เป็น Hardware และ Software,
CD-ROM การเรี ย นการสอนทางไกล (Telecommunication) สถานการณ์ จ าลอง (Simulation)
การสาธิตและการทดลอง (Demonstration and Laboratory) และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งครูจะต้อง
เป็นทั้งผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีวิจารณญาณในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลที่จะเกิดกับตัวผู้เรียนโดยตรง เปลี่ยนจากผู้สอนมาเป็นผู้จัดประสบการณ์ ใน
การเรียนรู้ โดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการเรียนรู้วิธีที่จะเรียน (Learn How To Learn)
โดยเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แนะแหล่งข้อมูล และประสานแหล่งวิทยาการ
ในการเรียนรู้ (Learning Resources) และเป็นผู้คอยให้คาปรึกษาเมื่อผู้เรียนพบกับปัญหาที่ ไม่สามารถ
แก้ ไ ขเองได้ ในเวลาและโอกาสที่ เหมาะสม ให้ ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระในการเรี ยนรู้ทั้ ง ด้ า นความคิ ด จิ ต ใจ
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การแสดงออกในกรอบของความถูกต้อง และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูล สารวจ สัมภาษณ์ และนาเสนอด้วยการรายงานอภิปราย อีก
ทั้ ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยตนเอง โดยค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาสาระและจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น เกณฑ์
นอกจากนั้นควรส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการแก้ไขปัญหา และกระบวนการแสวงหาความรู้
ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่กับวิธี
ใดวิธีหนึ่ง เพราะไม่มีวิธีสอนวิธีเดียววิธีใดที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้นควรพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะกับเรื่องราว เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และสถานการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อความก้าวหน้า
ของผู้เรียน (Formation Evaluation) และให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

คาถามทบทวน
1. คุณลักษณะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะใดบ้าง
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับวิชาชีพครูมีอะไรบ้าง
3. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูมีอะไรบ้าง

กิจกรรมเสริม
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันสรุปคุณลักษณะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้เทคนิคของ
POGIL
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บทที่ 3
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู
บทนา
ในการปกครองกลุ่ ม คน ชุมชน สั งคม รวมประเทศชาติ ให้ ส งบสุ ขได้ สมาชิกทุกคนจะต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้ข้อตกลง ระเบียบ แนวทางที่แต่ละกลุ่มกาหนดไว้ หากจานวนสมาชิกมีเพิ่ม
มากขึ้น และมีความหลากหลายในทางความคิด วิถีชีวิต และแนวปฏิบัติ ในแต่ละชุมชน และสังคมนั้น
ควรมีแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างปกติสุข ก่อให้เกิดความสงบในการดาเนิน
ชีวิตร่วมกัน ซึ่งกฎหมายก็คือบทบัญญัติซึ่งมีอานาจสูงสุดในประเทศไทยตราขึ้นเพื่อใช้ในการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองและบังคับบุคคลในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษหรือต้องถูกบังคับ
ให้ปฏิบัติตาม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน้า 3) ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมความประพฤติการปฏิบัติของสมาชิกแห่งสังคมนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เกิดความยุติธรรมก่อให้เกิดสิทธิเสรีภาพ และเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ของประชาชน หล่อหลอม
กล่ อมเกลาความประพฤติการปฏิบั ติของประชาชนในสังคมไปตามความต้ องการของรัฐ ก่อให้ เกิด
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ความสงบสุ ข และความยุ ติ ธ รรมในประเทศ เกิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและ
ผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศ เป็นเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน
ในประเทศ เป็ น หลั ก ที่ จ ะให้ รั ฐ บาลยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางในการบริ ห ารประเทศ และเป็ น กรอบแห่ ง
ความประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม
ครู เป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ ในอดีตที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสาคัญกับครูโดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการ
สร้างอนาคตของชาติ ครูนับว่าเป็นวิชาชีพชั้ นสูงต้องอาศัยวิชาความรู้ ความชานาญในการประกอบ
อาชีพ หากเอาคาว่าชั้นสูงไปต่อท้ายเป็น วิ ชาชีพชั้นสูง กล่าวคือ ต้องอาศัยวิชาความรู้ ความชานาญที่
มากยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงขั้น เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวคือมีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้น ๆ
โดยเฉพาะการที่ครูจะประกอบอาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูอย่างเคร่งครัด ให้เหมาะสมกับการที่ยกให้อาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะ
ครูเป็นเหมือนปูชนียบุคคลที่มีความสาคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และ
ประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้ ผู้เรียนได้พบกับแสงสว่างแห่ง
ปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนาพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ความเป็นวิชาชีพของอาชีพครูมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 6 ประการ ได้แก่
1) วิชาชีพที่ให้การบริหารแก่สังคมในลักษณะที่มีความจาเป็นและเจาะจง (Social Service) 2) สมาชิก
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ในวงการวิชาชีพครูจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริหาร (Intellectual Method) 3) สมาชิกใน
วงการวิชาชีพครูจักต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ กว้างขวางลึกซึ้ง โดยใช้ระยะเวลายาวนาน
พอสมควร (Long Period Training) 4) สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจักต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพ
นั้น ๆ ตามมาตรฐานของวิชาชีพ (Professional Autonomy) 5) ครูจะต้องมีจรรยาบรรณ (Professional
Ethics) และ 6) วิชาชีพครูจะต้องมีสถาบันวิ ชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ จรรโลงความเป็น
มาตรฐานวิชาชีพ (Professional Institute) (ถวิล อรัญเวศ, 2561)
กฎหมายของประเทศไทยกาหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เป็ น หลั ก ฐานการอนุ ญ าตให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ควบคุ ม ตามมาตรา 43 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็นผู้มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการออกใบอนุญาตฯ คือ คุรุสภา ในบทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
บางส่วนที่สาคัญต่อนักศึกษาหลักสูตรครูได้เรียนรู้ และเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ระบุ
ไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหาเพื่ อเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยต่อไป
ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่สามารถนาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครูได้ทั้งหมด จึงขอรวบรวมได้
บางส่วนไว้ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 3) ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ พ.ศ. 2556 4) ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ 5) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบั ญญัติส ภาครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เกิดจากจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากมาตรา 53 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2546 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546
มาตราที่ 4
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษาธิการ
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชา ชีพทางการศึกษา ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
“ครู” หมายความ บุคคลซึ่งประกอบอาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน
“หน่ ว ยงานการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่ว ยงานอื่นที่ทาหน้าที่ กากับดูแล
สนับสนุน ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญาทั้งภาครัฐ
และเอกชน
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด 90 มาตราและ
บทเฉพาะกาล โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” ฐานะเป็นนิติบุคคล
อยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับ ดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
2. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นกล่ าวถึง
อานาจหน้าที่ของครุสภา เช่น กาหนดมาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา การออก/เพิกถอน/พักใช้ใบอนุญาตและกล่าวถึงการมีรายได้ของคุรุสภา (มาตรา
10)
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ส่ ว นที่ 2 คณะกรรมการคุ รุ ส ภากล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการคุ รุ ส ภา ประธาน
กรรมการซึ่งแต่งตั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สู งด้านการศึ กษา
มนุ ษย์ ศาสตร์ สั งคมศาสตร์ หรื อกฎหมาย ต่อมากรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน แต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 7 สาขาและต้องเคยเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บ ริหารหารศึกษา อย่างน้อย 3 คน
และสุดท้าย กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจานวน 19 คน กรรมการคุรุสภามีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 4 ปีและไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันและพ้นจากตาแหน่งในกรณีตาย ลาออก รัฐมนตรีให้ออก
เพราะบกพร่องหรือขาคุณสมบัติ
ส่ ว นที่ 3 คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชีพ มีห น้าที่ควบคุ มและรักษามาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการคุรุสภา
2. กรรมการโดยตาแหน่ง 3 คน คือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การบริหารและกฎหมาย
4. กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา
5. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และกล่าวถึง
หลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เช่น
1. พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
2. กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
3. พิจารณาหรือดาเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานของคุรุสภา กล่าวถึง รายละเอียดการดาเนินงานของคุรุสภา เช่น การประชุม
กาหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระบุคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคุรุสภา วาระการดารง
ตาแหน่งและอานาจหน้าที่คือ การบริหารกิจการของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ ดูแ ลรักษาทะเบียน ผู้ได้รับใบอนุญาต ดูแลทรัพย์สินและเสนอรายงาน
ประจาปี เป็นต้น
ส่ ว นที่ 5 การประกอบวิ ช าชี พ ควบคุม ระบุให้ วิช าชีพ ครู ผู้ บริห ารสถานศึ กษาและผู้ บ ริ ห าร
การศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา
2. นักศึกษาฝึกสอน/ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/ผู้ที่ทาการสอนในศูนย์ผู้เรียนเล็ก
3. ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
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4. บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภาเป็นคนกาหนด
กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนและจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ดังนี้
มาตรฐานวิชาชีพ
2. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. มาตรฐานการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5) จรรยาบรรณต่อสังคม
ส่วนที่ 6 กล่าวถึง ประเภทของสมาชิก คือสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ และกล่าวถึง
คุณสมบัติของสภาคุรุสภา สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกและการสิ้ นสุดของสมาชิกภาพ ดังนี้ ตาย ลาออก
คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หมวดที่ 2 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสมาชิก 23 คน มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บททั่วไป กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน และเรื่ องอื่น
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดาเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นอกจากนี้กล่าวถึง อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่ งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภ าพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 63) และกล่าวถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
2. กรรมการ โดยตาแหน่ง 6 คน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จาก ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ด้านบริหารธุรกิจและ ด้านกฎหมาย ด้านละ 1 คน
4. กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพ 12 คน
5. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ มสวัส ดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ส่วนที่ 2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดให้จัดตั้งเพื่อดาเนินงานของคณะกรรมการฯ และประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัด
รายงานประจาปีเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารกิจการของสานักงาน
หมวดที่ 3 การกากับดูแล กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการกากับ
ดู แ ลการด าเนิ น งานและการจั ด สรรงบประมาณของคุ รุ ส ภาและส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดที่ 4 บทกาหนดโทษ มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 จะต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46หรือ 56 ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล กาหนดให้คณะกรรมการอานวยการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ก่อน จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติ
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุค คลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียนวิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่ว ยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ
การส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
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“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“'การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาหรื อบุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่ าวรับรอง เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้ บ ริ ห ารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิช าชีพที่รับผิ ดชอบการบริห ารการศึ ก ษา
นอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษารวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม รัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด 1
บททั่วไป
ความมุ่งหมายและหลักการ
----------มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่ว มกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอานาจไปสู่เ ขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและ
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
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หมวด 2
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
----------มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิ ทธิ
ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบั นสังคมอื่น
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาน-ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
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(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด 3
ระบบการศึกษา
----------มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่ มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อมสื่ อหรือ
แหล่งความรู้อื่น ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูป แบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้ นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน
มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้ผู้เรียนซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาค
บังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
(1) สถานพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์ ผู้เรียนเล็ก ศูนย์พัฒนาผู้เรียนเล็ก ศูนย์
พัฒนาผู้เรียนก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของผู้เรียนพิการและผู้เรียนซึ่งมี
ความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น
(3) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึก ษานอกโรงเรียนบุคคล
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความชานาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา
----------มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
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(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีค วามรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธ ภัณฑ์ หอศิล ป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศู นย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
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มาตรา 26 ให้ส ถานศึก ษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒ นาการของผู้เ รียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่ห ลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผล
การประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลั กสู ตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลั กสู ตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร
ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
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หมวด 5
การบริหารและการจัดการศึกษา
----------ส่วนที่ 1
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
----------มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึก ษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา 32 ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการ
จานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
หรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 33 สภาการศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมการสนับสนุน
ทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง
การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็น
ประธาน กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี จานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน
ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และให้
เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กาหนด
มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒ นา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะและ
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วัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ที่ส อดคล้ องกับ แผนการศึกษา ศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรมแห่ งชาติการสนับสนุน
ทรั พยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการจัด การศึ กษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาโดยคานึ ง ถึ ง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญ ญา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย แผนพั ฒ นา
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
มาตรา 35 องค์ป ระกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบด้ว ย กรรมการโดย
ตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จ านวนกรรมการ คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะด้วย
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เป็ น นิ ติ บุ ค คล และให้ เ ลขาธิ ก ารของแต่ ล ะ
สานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา 36 ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็น
ส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21
ให้สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ที่ เ ป็ น ของตนเอง มี ค วามคล่ อ งตั ว มี เ สรี ภ าพทางวิ ช าการ และอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของสภา
สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาให้
ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จานวนประชากรเป็นหลัก และความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย
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ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสถานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติมีอานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 38 ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานการศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรมเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญา รวมทั้ ง พิ จ ารณาการจั ด ตั้ ง ยุ บ รวมหรื อ เลิ ก
สถานศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประสานและ
ส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นให้ ส ามารถจัด การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูป แบบที่
หลากหลายรวมทั้งการกากับดูแลหน่วยงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการการศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้ แ ทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้นาทางศาสนาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้อานวยการสานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 39 ให้ กระทรวงกระจายอ านาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3)
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ส่วนที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----------มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
มาตรา 42 ให้กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้ม าตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
----------มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มี ความเป็นอิสระโดยมีการกากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา 44 ให้ ส ถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญ าต ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎระทรวง
มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด โดยรัฐต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนใน
ด้านการศึกษา การกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ
ฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย
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ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดั บปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระสามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
----------มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต่อสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีการตรวจสอบ คุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนด ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้ มีการประเมิน คุ ณภาพภายนอกของสถานศึก ษาทุ ก แห่ ง อย่า งน้ อ ยหนึ่ งครั้ง ในทุ ก ห้ า ปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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หมวด 7
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
----------มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับ
และประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
ความพร้อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒ นาบุคลากรประจาการอย่าง
ต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ
มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษามีฐานะเป็น
องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้ งของรัฐและ
เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษา
ตามมาตรา 18 (3) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูโ ดยยึดหลั กการกระจายอ านาจ
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สาหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ
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ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงาน
ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดับ ปริ ญญาที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยการจั ดตั้ งสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็ นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภ ารกิจ
ของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดให้
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการ
ดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษารายงานต่ อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
หมวด 8
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
----------มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้ง
จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(1) ให้ รั ฐ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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(2) ให้ บุ คคล ครอบครั ว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอานาจในการปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา
มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุดต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่ เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัว ที่ มี
รายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจาเป็น
(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่ นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา
(5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกากับของรัฐหรือองค์การมหาชน
(6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
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มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น
มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก หลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
----------มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความจาเป็น
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตาราหนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
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มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุน
ของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกาไรที่ได้จากการดาเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนรวมทั้งการให้มี
การลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนส่งเสริมและ
ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล
---------มาตรา 70 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งเกี่ยวกับการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บัง คับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 71 ให้ กระทรวง ทบวง กรม หน่ว ยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอานาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา 72 ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติ มาตรา 10 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 มาใช้
บังคับ จนกว่าจะมีการดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 16 วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ ภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง
มาตรา 73 ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
และหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการดาเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัติให้หมวดดังกล่ าว รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
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และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา 74 ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยั งไม่แล้วเสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ต้องดาเนินการก่อนที่
การจัดระบบบริหารการศึกษาตามหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาหน้าที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ทาหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา 75 ให้จัดตั้งสานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 5 ของ
พระราชบัญญัตินี้
(2) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวด 7 ของพระราช-บัญญัตินี้
(3) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด
8 ของพระราชบัญญัตินี้
(4) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการตาม (1) (2) และ (3)
ต่อคณะรัฐมนตรี
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งที่
บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม (1) (2) และ (3) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อ
คณะรัฐมนตรี
(6) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย
มาตรา 76 ให้มีคณะกรรมการบริหารสานักงานปฏิรูปการศึกษาจานวนเก้าคนประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ
มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการ
หรือผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน
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ให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้
ให้เลขาธิการสานักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
และบริหารกิจการของสานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารและเลขาธิ การมีวาระการดารงตาแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปีเมื่อ
ครบวาระแล้วให้ยุบเลิกตาแหน่งและสานักงานปฏิรูปการศึกษา
มาตรา 77 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสานักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่ง
จานวนสิบห้าคน ทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจานวน
สองเท่าของจานวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(2) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือก
กันเองจานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มี
การสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสาม
คนในจานวนนี้จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่
น้อยกว่าหนึ่งคน
(3) ผู้แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนห้าคน
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลื อก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
มาตรา 78 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานปฏิรูปการศึกษา
และมีอานาจกากับดูแลกิจการของสานักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
นอกจากที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานปฏิรูปการศึกษา
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
ตามมาตรา 75 และมาตรา 76
(2) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา 77
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(3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่
(4) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน
(5) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
(6) การกากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
(7) การยุบเลิก
(8) ข้อกาหนดอื่น ๆ อันจาเป็นเพื่อให้กิจการดาเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สนั บ ส นุ น
การค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒ นา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งในการจัด
การศึกษาของรัฐให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมาย
บัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกับกับดูแล
ของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและ
จัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2545
เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนา และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “กระทรวง” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา 5 “มาตรา 31 กระทรวงมีอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกัน การส่ง เสริม และกากับ ดูแ ล
การศึก ษาทุก ระดับ และทุก ประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึก ษา สนับ สนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึก ษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
“มาตรา 31 กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกันการส่งเสริม และกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
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ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา 32 การจัดระเบีย บบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูป สภาหรือในรูป คณะกรรมการจานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณา ให้ความเห็น
หรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน้าที่
(1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
(2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดาเนิน การให้เป็นไปตามแผน
ตาม (1)
(3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(4) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1)
(5) ให้ ค วามเห็ น หรื อ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎกระทรวงที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตาแหน่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนา
อื่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่ งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีห น้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรการ อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผน การศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
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การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีห น้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐาน
การอุด มศึกษาที่ส อดคล้ องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และแผน
การศึก ษาแห่ง ชาติ การสนับ สนุน ทรัพ ยากร การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัด
การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา โดยค านึง ถึง ความเป็น อิส ระและความเป็น เลิศ ทางวิช าการของ
สถานศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง”
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้
(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
(2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
เขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การจั ดการศึกษาของบุ ค คล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชี พ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
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บริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงาน บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่า
กว่ า ปริ ญ ญา และสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้ แทนพระภิกษุสงฆ์ห รือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3)”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน
ประกอบการพิจารณาด้วย”
มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดให้
สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อ
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หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษา ปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการ
ดังกล่าวให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไข”
มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ต้องดา เนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร
การศึกษาตามหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทา หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553
_______________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคานึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การกาหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้
(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
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(2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา”
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
“ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอานาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้การบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่
การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหาร
และการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่ว งชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิ กข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้ง
ที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 11/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
(2) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(3) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(4) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งระเบียบ
หรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทาหน้าที่หลั กทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ “สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร
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“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ เรีย นด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้ นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ บริห ารสถานศึกษา
ภายใน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่า
กว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น ” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิ เทศ และการบริหารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากาหนดตาแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติ
ตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิ บัติงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติตน
“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
“มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน” หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ การแสดง
พฤติกรรม การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิ บัติตามเพื่อให้
เกิดผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ
หรือ ความชานาญสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน ใน
การประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อ ถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม
อันจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
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ข้ อ 5 ให้ ป ระธานกรรมการคุ รุ ส ภารั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
หมวด 1
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมี
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
1) ความเป็นครู
2) ปรัชญาการศึกษา
3) ภาษาและวัฒนธรรม
4) จิตวิทยาสาหรับครู
5) หลักสูตร
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
10) การประกันคุณภาพการศึกษา
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร ปริญญา
ทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่น
ที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
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3) การบริหารสถานศึกษา
4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
6) การประกันคุณภาพการศึกษา
7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตาแหน่ ง หัวหน้าหมวด หรือ
หัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3) การบริหารการศึกษา
4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5) การประกันคุณภาพการศึกษา
6) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ
2) มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
3) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
4) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหาร ไม่ต่ากว่า
หัวหน้ากลุ่ม หรืออานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
5) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา
หรื อบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง หรือ บุคลากรทางการศึ ก ษาอื่น ที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรืออานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าแปดปี
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ข้อ 9 ผู้ ป ระกอบวิช าชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรื อ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาวิชาชีพ
2) การนิเทศการศึกษา
3) แผนและกิจกรรมการนิเทศ
4) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
5) การวิจัยทางการศึกษา
6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
7) การประกันคุณภาพการศึกษา
8) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1) มี ป ระสบการณ์ ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารสอนมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี หรื อ มี ป ระสบการณ์
ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา รวมกัน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี
2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
ข้อ 10 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ และ
ประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
หมวด 2
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้น ผลถาวรที่เกิด
แก่ผู้เรียน
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
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8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บ ริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน บุคลากร
และชุมชน
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
6) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
7) ดาเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
11) เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้
12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา วิชาชีพ
ทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ
เต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
7) ดาเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
11) เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
หมวด 3
มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทาง
การศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ศ. 2548
ข้อ 16 ให้ ส ถาบั น ที่ยั งปรั บ ปรุง หลั กสู ตรไม่แล้ ว เสร็ จ ตามข้ อ บัง คั บนี้ ยังคงใช้ห ลั กสู ตร ตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ 17 ผู้ ที่ส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรที่ใช้มาตรฐานวิช าชี พตามข้ อบังคับ คุรุส ภา ว่าด้ว ย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต ให้มา
ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึ กษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
สามารถใช้เ ป็ น คุ ณวุฒิ ใ นการขอรั บ ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พผู้ บริห ารสถานศึ ก ษา และผู้ บริ หาร
การศึกษาได้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
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ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

131

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิ กข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (11) (จ) และมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2556 วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว่ า
การกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งระเบียบ
หรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ เรีย นด้วยวิธีการต่า ง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิ บัติงานในตาแหน่งผู้ บริห ารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
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“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา ใน
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น ” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากาหนดตาแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน ใน
การประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับ บริการและสังคม
อันจะนามา ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ข้ อ 5 ให้ ป ระธานกรรมการคุ รุ ส ภารั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ รวมทั้ ง ให้ มี อ านาจตี ค วามและวิ นิจ ฉั ยชี้ ข าดปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด 1
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
หมวด 2
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
หมวด 3
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้อง
ดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิ บัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก
รับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
หมวด 4
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
หมวด 5
จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา
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ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
โดยเห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.
2547 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 9 (11) มาตรา 45 มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบั ญญั ติส ภาครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 และมติคณะกรรมการคุรุส ภา ใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
(2) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(3) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุรุสภา “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ
คุรุสภา
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตาแหน่งครู
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึง่
ออกให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ออกให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามที่ประกาศกาหนดในกฎกระทรวง
“คาขอ” หมายความว่า คาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต คาขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต คาขอใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้ อ 5 ให้ ป ระธานกรรมการคุ รุ ส ภารั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ร วมทั้ ง ให้ มี อ านาจตี ค วามและวิ นิจ ฉั ยชี้ ข าดปัญหา
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
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ส่วนที่ 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
(3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
คณะกรรมการกาหนด
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ
ข้อ 7 ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษา จาก
ต่างประเทศในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 (ข) แล้ว
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีวุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
(ข) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
(ค) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุ ฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษา ไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี
(ง) มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ที่คณะกรรมการกาหนด
(4) มีใบอนุญาตให้ทางานในประเทศไทย (Work Permit)
(5) มีหลักฐานการให้พานักอยู่ในประเทศไทย กรณี ผู้มีสัญชาติให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ
(4) และ (5)

136
ทั้งนี้ สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้
ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่อง ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และ
กฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้ อ 8 ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา หรื อ
ศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(2) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กาหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
(3) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ข้อ 9 ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการตามแบบ
ที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) สาเนาวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรองพร้อมสาเนาใบรายงาน
ผลการศึกษา
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน
2 รูป
(4) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) กรณี ผู้มีสัญชาติไทยแต่ใช้คุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ต้องมีเอกสารหลักฐาน แสดงคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 (2) พร้อมต้นฉบับหนังสือรับรอง
การสาเร็จการศึกษา ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู (Professional Standing Certification) แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อ
ทางาน (Non-Immigrant Visa Category “B”)
(2) สาเนาใบอนุญาตให้ทางานในประเทศไทย (Work Permit)
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(3) สาเนาวุฒิการศึกษา ให้แนบพร้อมสาเนาเอกสารหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่ ระบุไว้ใน
ข้อ 7 (2)
(4) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี)
(5) ต้นฉบับหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ
ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Professional Standing Certification)
แล้วแต่กรณี
(6) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(7) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน
2 รูป
(8) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
(9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้ อ 11 ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษา หรื อศึกษานิ เทศก์ ให้ ยื่ น คาขอต่อเลขาธิการตามแบบที่ก าหนด พร้อมด้ว ยเอกสารและ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) สาเนาเอกสารแสดงการมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กาหนดในข้อบังคับว่า
ด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน
2 รูป
(4) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) หลักฐานการรับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าหน่วยงาน
(6) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ ว ประสงค์จะขอ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
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(2) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน
2 รูป
(3) หลักฐานการชาระเงินค่ าธรรมเนียมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ในอัตรา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(4) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 13 ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษา
เปิดการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ เป็น
คุณวุฒิที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชี พครู ให้
ยื่ น คาขอ ต่อเลขาธิการตามแบบที่ กาหนด พร้อมด้ว ยเอกสารและหลั กฐานตามข้ อ 9 ข้อ 14 เมื่อ
ตรวจสอบแบบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 หรือข้อ 13 ครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิช าชีพพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติใ ห้ ขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามประเภท ของใบอนุญาต
โดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานการชาระเงิน
เป็นหลักฐานแสดงการยื่นคาขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้นแล้ว
ผู้ยื่นคาขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติ ให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรอง การขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบ
ข้ อ 15 ใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่
คณะกรรมการกาหนด ส่วนที่ 3 การกาหนดอายุและการต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 17 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด และประพฤติ
ตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้
ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่อง เป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่า
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ไม่ใช่กรณี ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ห้าปี นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัยดังกล่าว
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคาขอต่อเลขาธิการ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
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(2) สาเนาใบอนุญาตฉบับที่ขอต่ออายุ
(3) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด
(4) คารับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชา
(5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน 2
รูป
(6) หลั ก ฐานการช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ในอั ต ราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
(7) เอกสารอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เมื่ อ ตรวจสอบแบบค าขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดยกาหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาต
ฉบั บ เดิม ทั้งนี้ ให้ ใช้ห ลั กฐานการช าระเงินเป็นหลั กฐานแสดงการยื่นคาขอและผ่ านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ เบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่ นคาขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมั ติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคา
ขอ รับทราบ
ข้อ 19 ผู้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ 17 ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
พร้ อมเอกสารหลั กฐานตามข้ อ 18 และให้ ช าระค่าดาเนินการกรณี ขอต่อ อายุ ใบอนุญาตล่ าช้ า เป็ น
เงินเดือนละ สองร้อยบาท โดยระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน การยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องไม่พ้นระยะเวลาห้าปี ที่ใบอนุญาตมีอายุ
ใช้ได้ เมื่อตรวจสอบแบบคาขอพร้ อมเอกสารหลั กฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจ ารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ ต่ออายุใบอนุญาตตามประเภ ทของ
ใบอนุญาต โดยกาหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม
ทั้งนี้ หลักฐานการชาระเงินใช้เป็ นหลักฐานแสดงการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตและผ่ าน
การตรวจสอบ คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น แล้ ว ผู้ ยื่ น ค าขอจะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเมื่ อ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้
เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ รับทราบ
ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพ
ตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับต่อไปได้
ข้อ 21 ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตหมดอายุตามข้อ 16
(2) ถูกสั่งเพิกถอน
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(3) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้อ 22 ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน ประสงค์
ขอรั บ ใบอนุ ญาตตามประเภทที่เคยได้รั บ ให้ ยื่นคาขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กาหนด พร้อมด้ว ย
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) ใบอนุญาตและสาเนาคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(3) เอกสารที่แสดงหรื อรั บ รองความประพฤติและการประกอบวิช าชีพหรือ การทางาน
ระหว่าง ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออกโดยหน่ว ยงานต้นสั งกัดหรือผู้ บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของ ผู้ยื่นคาขอ
(4) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน 2
รูป
(5) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
(6) เอกสารอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เมื่ อ ตรวจสอบแบบค าขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาประเมินความเหมาะสม จาก
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต และไม่มีลั กษณะต้องห้ า มใน
การประกอบวิช าชี พ ประกอบการพิจ ารณาอนุ มั ติ หรือไม่อนุ มัติ ให้ ขึ้ นทะเบี ยนรั บ ใบอนุ ญาตตาม
ประเภทของใบอนุญาต โดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติ
กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ รับทราบ
ส่วนที่ 4 ใบแทนใบอนุญาต
ข้ อ 23 ผู้ ข อรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต กรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย ช ารุ ด สู ญ หาย หรื อ ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กาหนด พร้อมด้ว ย
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) ใบอนุญาตที่ถูกทาลาย ชารุด หลักฐานการรับแจ้งความ หรือหลักฐานประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน 2
รูป
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(4) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) เอกสารอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เมื่ อ ตรวจสอบแบบค าขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตาม
ประเภทของใบอนุญาต ข้อ 24 ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ 15
ส่วนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน
ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการ
ตามแบบที่กาหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) สาเนาใบอนุญาต
(3) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เมื่อตรวจสอบแบบ
คาขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต
ส่วนที่ 6 การอุทธรณ์
ข้อ 26 ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอใบแทนใบอนุญาต ที่
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออก ใบ
แทนใบอนุญาต ผู้ ยื่นคาขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือ
ใช้ถ้อยคาสุภาพ และต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
(2) การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ พร้ อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
(3) คาขอของผู้อุทธรณ์
(4) ลายมือชื่อของผู้ อุทธรณ์ คาอุทธรณ์ใดมีรายการไม่ครบตามวรรคสอง หรือไม่ชัดเจน
หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สานักงาน เลขาธิการคุรุสภาให้คาแนะนาแก่ผู้อุทธรณ์นั้นให้ถูกต้อง ในการนี้ให้
ถือวัน ที่ยื่ น อุทธรณ์ค รั้ ง แรกเป็ น หลั ก ในการนับอายุ ความ ถ้าผู้ อุทธรณ์เห็ นว่ าค าวินิ จฉั ยชี้ข าดของ
คณะกรรมการไม่เป็นธรรมสาหรับผู้อุทธรณ์ สามารถยื่นฟ้อง ศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบคาสั่ง บทเฉพาะกาล
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ข้ อ 27 ให้ ค รู ซึ่ ง เป็ น สมาชิก คุ รุ ส ภาตามพระราชบั ญ ญัติ ค รู พุ ท ธศั ก ราช 2488 อยู่ แ ล้ ว ก่อน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู และหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตาแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคาขอ ขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่ กาหนดต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) เอกสารหลั กฐานที่แสดงการเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุส ภาตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช 2488 อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน 2 รูป
(4) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบแบบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบอนุญาตตามประเภทของ
ใบอนุญาต กรณี ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิ
ประกอบ วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต หากไม่มาดาเนินการตามกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่
ประสงค์ จะขอรับใบอนุญาตต่อไป
ข้อ 28 ให้ผู้ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดให้เป็นคุณวุฒิ ที่ใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 มีผลใช้บังคับ ที่ได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาต ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
รั บ ใบอนุ ญาตมาแล้ ว ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนด ตามประเภทที่ได้ยื่ น คาขอไว้ต่อเลขาธิการได้อีกครั้งภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(2) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตมาแล้วภายในวันที่ 14
มิถุนายน 2549
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จานวน 2 รูป
(4) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) กรณี ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต หากไม่มาดาเนินการตามกาหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ ใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นคาขอไว้ต่อไป
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ข้อ 29 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วที่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน หนึ่งร้อย
แปดสิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ พิ จ ารณาต่ อ อายุ
ใบอนุ ญาตให้ ผู้ ยื่ น คาขอที่มีคุณสมบั ติครบถ้วน โดยกาหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจาก
ใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งนี้ ยังมิให้นาบทบัญญัติตามข้อ 19 มาใช้บังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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บทสรุป
สรุปแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่นาเสนอในบทนี้ ล้วนเป็นกฎหมายที่ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาต้องเรียนรู้ ทาความเข้าใจ เพื่อสามารถนาสาระที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้ เอกชนจัด
การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง จิตสานึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกจากนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับชั้น และทุกภาคส่วนจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษากฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เพื่อนาสาระ
กฎหมายดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารจัดการสถานศึก ษาให้
สอดคล้องกัน ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษาจะละเลยไม่ได้เลยคือ ต้องติดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจากคณะรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้
แต่มีข้อสังเกตว่า ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้ที่ดูแลนโยบายทางการศึกษาบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ศึกษาและติดนโยบายที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
จากที่ผู้เขียนนาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู ตามที่นาเสนอในตอนต้นแล้วนั้น
สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเพื่อให้ใช้ เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ ให้ ส มกับ ที่เป็ น วิชาชีพชั้นสูง ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมายที่ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาต้องรู้ไว้ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 และ
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.
2550
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7. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (มีกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ)
8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เรียน พ.ศ. 2546
9. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
10.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
11.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
12. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
13. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
15. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
16. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
17. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
19. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
20. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
21. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547
22. พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
23. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
24. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2546
25. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 /ในศูนย์การ
เรียน พ.ศ.2547 และการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547
26. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
27. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
28. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
29. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560
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30. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2559
31. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
32. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
นอกจากนี้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู และบุคคลที่สนใจ
ควรศึกษาข้อกฎหมายที่มีการกาหนดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อาทิ
ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ขณะนี้กาลังมีการยกร่างอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่
กล่าวมานี้เป็น สิ่งจาเป็น ที่ครู ต้องเรี ยนรู้ ผู้เขียนมองว่ากฎหมายจะเป็ นเครื่องมือให้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมของตน และ
ตระหนักรู้บทบาท หน้าที่ของตนเองต่อสังคมส่วนรวม และที่สาคัญสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สมกับที่ได้ยกย่องว่าอาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นอาชีพที่สร้างคน สร้างชาติ ให้เจริญ
งอกงามต่อไป
ทั้งนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วนจาเป็นต้องศึกษา และทาความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โดย
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสภาพสังคมไทยปัจจุบันจะเป็นว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กาหนดขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติตาม แต่นอกจากนี้ยังมีการกาหนดนโยบาย
ทางการศึกษามาเพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้นโยบายทางการศึกษาของไทย มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ตามคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่ละ
คนมี ก ารด ารงต าแหน่ ง เฉลี่ ย คนละไม่ เ กิ น 2 ปี โดยแต่ ล ะสมั ย ก็ จ ะมี น โยบายทางการศึ ก ษาที่ ทั้ ง
ต่อเนื่องกัน และนโยบายทางการศึกษาใหม่ ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลา มี
การเตรียมความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะมีนโยบายใดมา บุคลากร
ทางการศึกษาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จะได้ชื่อว่า “ครูมืออาชีพ” อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ผู้ประกอบอาชีพ “ครู” ทุกคนต้องให้
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าองค์ความรู้ และการพัฒนาตนเอง นั่นก็คือ “จรรยาบรรณวาชีพครู ”
เพื่อให้สมกับเป็นผู้ที่สร้างคน สร้างประเทศ เพราะครูคือผู้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศใดจะ
เจริ ญก้าวหน้ า หรื อ เสื่ อมโทรมย่ อมขึ้น กับ การศึกษาเป็นส าคัญ เพื่อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
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คนไทยให้ เป็ น มนุ ษย์ ที่ ส มบู ร ณ์ทั้ งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต ทาให้สังคมและชุมชนเกิดสันติสุข ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เพราะสมาชิกของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง

คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.

สาระสาคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีว่าอย่างไร
สาระสาคัญของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีว่าอย่างไร
สาระสาคัญของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีว่าอย่างไร
สาระสาคัญของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 มีว่าอย่างไร
สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) มีว่าอย่างไร

กิจกรรมเสริม
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันสรุปสาระสาคัญของกฎหมายแต่ละฉบับด้วยกระบวนการ Jigsaw
จากนั้นร่วมกันวิพากษ์แนวทางในเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพครูตามที่ระบุได้ในกฎหมายแต่
ละฉบับ
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บทที่ 4
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
บทนา
การเรี ย นการสอนในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงยุค พ.ศ. 2500 ต้น ๆ เป็นการเรียน
การสอนที่เน้นครูเป็นสาคัญ มาถึงสมัยปัจจุบันเรานิยมเรียกการเรียนการสอนแบบนี้ว่าเป็นการเรียน
การสอนแบบ “Teacher Centered” เป็นการเรียนการสอนที่ครูรู้เนื้อหาวิชาดีที่สุด ครูทุ่มเทเสียสละ
ตั้ ง ใจ เตรี ย มการสอน ตรวจการบ้ า น เอาใจใส่ ศิ ษ ย์ ทุ ก คน ท าตนให้ เ ป็ น แบบอย่ า งในทุ ก โอกาส
ประสานงานกับผู้ปกครอง ห่วงใย แนะนา อบรม สั่งสอนศิษย์ในทุก ๆ เรื่อง โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
นักเรียนที่เรียนช้าก็ได้รับคาแนะนา ช่วยเหลือ คุณลักษณะดังที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของ
จรรยาบรรณของผู้ ที่ ป ระกอบอาชี พ ครู โดยมี จ ริ ย ธรรมเป็น คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานเพื่ อ ให้ มี แ นวทางใน
การปฏิบัติ โดยคานึงถึงคุณค่าทางจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเป็นแบบอย่างที่ดี จึงสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้กาหนดหลักการสาคัญ
ของการพัฒ นาประเทศให้ บ รรลุ เป้ าหมาย โดยมีห ลั กการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มี
ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุก
ช่ ว งวั ย และเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา หากครู ไ ม่ มี จ รรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานในการบริหารแล้วนั้น ก็ไม่สามารถแก้วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศได้
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพจึงเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพ
หรือไม่ อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ” นั้นกาหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความ
ประพฤติของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่สาคัญคือ เป็น
อาชีพที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าว
ในระดับอุดมศึกษาทั้งการสอนด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความชานาญ และมีประสบการณ์
ในศาสตร์ นั้ น นอกจากนี้ จ ะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ ”
เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่กาหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม
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เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
เจตคติต่อวิชาชีพของครูนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญยิ่ง ความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตนย่อมทา
ให้ทางานอย่างมีความสุขและมุ่งมั่น อันจะส่งผลให้อาชีพนั้นเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง รักและศรัทธาใน
วิ ช าชี พ ครู และเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ ครู ตระหนั ก ว่ า อาชี พ นี้ เ ป็ น อาชี พ ที่ มี เ กี ย รติ มี
ความสาคัญและจาเป็นต่อสังคม ครูพึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้งปกป้องเกรียติภูมิ
ของอาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู ผู้ประกอบอาชีพครูต้องมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติที่สาคัญหลายประการ มีเจตคติที่ดีต่อคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ส าคัญ ๆ จึงจะประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงานก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ เจตคติที่ดีต่อคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของอาชีพครูมีหลายประการซึ่งอาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้ (ยนต์ ชุ่มจิต, 2553)
1. เจตคติที่ดีต่อลักษณะอาชีพของครู ผู้ประกอบอาชีพครูต้องมีความเสียสละ มีเมตตากรุณา
และต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างยิ่ง ครูควรมีความภูมิใจในอาชีพของตน ไม่ควรคิดว่าต่าต้อยหรือ
ด้อยเกียรติในสังคม
2. เจตคติที่ดีต่อลักษณะการเป็นครู ผู้ประกอบอาชีพครูควรเป็นผู้รอบรู้ทันสมัย ขยันขันแข็ง มี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
3. เจตคติที่ดีต่อนักเรียน ผู้ประกอบอาชีพครูต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อ ผู้เรียน รักและเอ็นดูผู้เรียน
ให้อภัยและช่วยเหลือผู้เรียนอยู่เสมอ
4. เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นการสอน ผู้ ป ระกอบอาชี พ ครู ต้ อ งมี ค วามรู้ สึ ก รั ก การสอน มี
การเตรียมการสอนที่ดี มีเทคนิคและมีวิธีการสอนที่หลากหลายให้นักเรียนมีความรู้ และมีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวางชัดเจน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ
5. เจตคติที่ดีต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู อาชีพครูทุกอาชีพมีความเจริญก้าวหน้า
ทั้งสิ้น ถ้าผู้ประกอบอาชีพมีความตั้งใจอย่างเต็มกาลังความสามารถและยังผลให้งานนั้นสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนจึงได้สรุปว่า ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูได้สมกับความเป็นครูมืออาชีพนั้น ตั้งเริ่มต้นด้วยเจต
คติ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูในเบื้องต้นก่อน ดังนั้น ครูที่แท้จริงควรต้องมี “SPIRIT” ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
S = Soul จิตวิญญาณ
ผู้ที่จะเป็นครูที่ดีได้ ควรเริ่มต้นจาก “จิญวิญญาณ” ความมุ่งมั่นที่จะเป็นครู มาจากส่วนลึกของ
จิตใจ เป็นผู้ทาแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้อง
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หนักแน่นอดทน และอดกลั้น สารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดี
งาม
P = Personality and Purpose คุณลักษณะ และเจตนารมณ์
ผู้ที่จะเป็นครูที่ดีต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ กล่าวคือ มีบุคลิ ก การวางตนที่ดีเป็น
แบบอย่างแก่นักเรียน ครองตนอยู่ในศีลธรรมที่ดี และมี เจตนารมณ์ที่ดีต่อวิชาชีพครู เชื่อมั่นว่าตนเอง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ของครูที่ดีได้
I = Inspiration แรงบันดาลใจ
ผู้ที่จะเป็นครูที่ดี บางครั้งเกิดแรงบันดาลใจมาจากส่วนลึกในใจของตนเอง แต่บางครั้งเกิดแรง
บันดาลใจจากผู้ที่อยู่รอบตัว เช่น ได้แรงบรรดาลใจจากพ่อแม่ที่เป็นครู หรือ ประทับครูที่ได้สอนตนมา มี
ความภูมิใจในอาชีพที่มักได้รับการยกย่องว่ามีความสาคัญ รองจากพ่อแม่ นอกจากนี้ครูที่ดีก็ต้องมีหน้าที่
สร้างแรงบรรดาลใจที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ของตนต่อไป
R = Responsibility and Respect ความรับผิดชอบ และ ศรัทธา
ผู้ที่จะเป็นครูที่ดีรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครู มีความเมตตา ต่อผู้เรียนและบุคคล
รอบข้าง มีจิตใจพื้นฐาน รักที่จะประกอบอาชีพครู เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ให้มีความรู้ในการดาเนินชีวิต
และประกอบอาชีพได้
I = Intend ความตั้งใจ
ผู้ที่จะเป็นครูที่ดีได้ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง พร้อมเสียสละเวลา และความสุขส่วนตัวเพื่อประกอบ
อาชีพครู ก็เป็นเจตคติที่สาคัญที่จะทาให้ผู้ประกอบอาชีพครูประสบความสาเร็จได้ เพราะคุณค่าของ
อาชีพครู อยู่ที่การสร้างความเป็นมนุษย์ให้แก่ศิษย์ ให้ศิษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
T = Trust น่าเชื่อถือ เชื่อมั่น
ผู้ที่จะเป็นครูที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปฏิบัติให้เกิดความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานของวิชาชีพ มีความเป็นกัลยาณมิตร พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
ในสถาบั น ที่ผ ลิตครู ได้ทาการศึกษาเจตคติของนักศึกษาวิชาชีพครู และผู้ ประกอบวิช าชีพครู
ดังเช่น อเทตยา แก้วศรีหา และคณะ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
ผู้ ส อนหลั กสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธ ยมศึ กษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 32 พบว่า ปั จ จั ย ด้านเจตคติต่อการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาคือ ด้านการจัด
บรรยากาศในห้องเรียน และด้านบุคลิกภาพของครู ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านภาระ
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งานของครู ด้ า นเจตคติ ต่ อ การสอน เนื่ อ งจากการมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การสอนนั้ น มี ค วามส าคั ญ กั บ
ประสิทธิภาพการ สอนของครูที่จะส่งผลให้ครูมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในการสอนอย่างเต็มความรู้
ความสามารถของตนเองที่ มี อ ยู่ มี ค วามสนใจ เอาใจใส่ ก ระตื อ รื อ ร้ น และขวนขวายหาความรู้ ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนอยู่เสมอ รวมทั้งเห็ นความสาคัญของวิชา ที่สอนและติดตามผลงานวิชาการในวิชาที่
สอน เช่นเดียวกับปนัดดา วัฒโน (2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครูในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครูในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ พบว่า การปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ รั บ อิ ท ธิพ ลโดยรวมเชิ ง บวกจากความรู้เ รื่ อ งจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มากที่สุ ด
รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ แรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน นโยบายและการบริหารงาน ความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในหน่ ว ยงาน เงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ เ กื้ อ กู ล
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่ วยงาน และประสบการณ์ในการทางานตามลาดับ
ดังนั้นจะเห็นว่าเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูนับเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพ
ครูมีความสุขในการประกอบอาชีพ และสร้างความเจริญงอกงามในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน สร้างสรรค์
สังคม ประเทศชาติให้วัฒนาก้าวหน้าต่อไป
ผู้เขียนในฐานะ “ครูของครู ” มองว่าเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เป็นส่วนสาคัญของการประกอบ
วิชาชีพครู เพราะเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความสาคัญสาหรับบุคคลที่เป็ นครูและผู้ศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
จะเป็นครู เมื่อบุคคลเกิดเจตคติที่ดีต่องานของตนหรือพอใจในงานที่ตนทาอยู่ ย่อมทาให้ทางานอย่างมี
ความสุข และมีความตั้งใจในการทางานอย่างดีที่สุด จากที่ผู้เขียนได้สอบถามเจตคติในการประกอบ
อาชีพครูของนักศึกษา พบว่า ผู้ที่มาเรียนครูแบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก ๆ กล่าวคือ ผู้ที่ตั้งใจมาเป็นครูด้วย
ตนเอง กับผู้ที่ต้องเรียนครูเพราะพ่อแม่อยากให้เรียน จากประสบการณ์ที่พบ จะเห็นว่าผู้ที่ต้องมาเป็นครู
โดยที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของตนเอง เมื่อเรี ยนไปในชั้นปีที่สูงขึ้น ก็ค้นพบว่า “ครู” ไม่เหมาะสม
กับตน บางคนรู้ตัวเร็ว ก็เปลี่ยนเป้าหมายได้เร็ว บางคนแม้จะรู้ตัวแล้ว แต่ยังทนเรียนเพื่อให้ได้ชื่อว่าจบ
ปริญญาตรี และเรียนครูให้สาเร็จตามที่พ่อแม่ได้ตั้งใจไว้ หากแต่เมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็ไม่ได้ประกอบ
อาชีพครู ดังนั้น เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความสาคัญ ที่บุคคลที่เป็นครู และผู้ศึกษาวิชาชีพครูจะไปเป็น
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพครูในอนาคต เพราะเมื่อบุคคลเกิดเจตคติที่ดีต่องานของตนหรือพอใจ
ในงานที่ตนทาอยู่ ย่อมทาให้ทางานอย่างมีความสุข และมีความตั้งใจในการทางานอย่างดีที่สุด

จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณที่สาคัญในวิชาชีพครูกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งกาหนดไว้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนต่อวิชาชีพและบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณ
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5 ด้าน นอกจากนั้นยังกาหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดย
กาหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา 2556, หน้า 72-74)
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่
เสมอ โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้ว ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 กาหนด
ไว้ว่าต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ค้นคว้า แสวงหาและนาเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ย อมรับมาใช้แก่ศิษย์
และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดง
กิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
2. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือ รือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่
4. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่
5. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย
2. จรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต้ อ งรั ก ศรั ท ธา ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชีพ และเป็ น สมาชิ ก ที่ดี ข ององค์ก รวิช าชีพ โดยข้ อ บั ง คั บ คุ รุส ภาว่า ด้ ว ยแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 กาหนดไว้ว่าต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติ
ตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
2. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้
4. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ
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6. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
7. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ไม่แสดงความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ
2. ดูหมิ่นเหยียดหยามให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ
3. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ
จนก่อให้เกิดความเสียหาย
5. คัดลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
6. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิดความเสียหาย
7. ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์
และผู้รับบริการตาม บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่า งเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครู
ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์
ต่ อ ความเจริ ญ ทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั ง คมของศิ ษ ย์ แ ละผู้ รั บ บริ ก าร และครู ต้ อ ง
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรีย กรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2550 กาหนดไว้ว่าต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ศิ ษ ย์ แ ละผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยความเมตตากรุ ณ าอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถและเสมอภาค
2. สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิผู้เรียน เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
3. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนา
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
4. ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
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6. เสริ มสร้ างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้ รับบริการด้ว ยการรับฟังความ คิดเห็ น ยกย่อง
ชมเชย และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ลงโทษอย่างไม่เหมาะสม
2. ไม่ใส่ใจ หรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ ผู้รับบริการ
3. ดูหมิ่น เหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ
4. เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสีย ชื่อเสียง
5. จูงใจโน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
6. ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ย วข้อง กับ
อบายมุข
7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหรือที่ที่ต้องให้บริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้ อกูล
ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 กาหนดไว้ว่าพึงประพฤติและ
ละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
2. มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทาให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ
2. ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตาหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น
3. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย
4. เจตนาให้ ข้อมูล เท็จ หรื อทาให้ เกิดความเข้าใจผิ ดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ ร่วมประกอบ
วิชาชีพ
5. วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี
5. จรรยาบรรณต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ นาใน
การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 กาหนด
ไว้ว่าพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม
2. ไม่แสดงความเป็นผู้นาในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
การดาเนินการทางจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 มาตราที่ 21 ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่มีอานาจและหน้าที่ประการหนึ่งตามมาตรา 25 (2) คือ การกากับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากนั้นคุรุสภาได้
ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจ ารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 (ราช
กิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 69-88) ซึ่งกาหนดรายละเอียดสาคัญได้แก่
1. คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการมาตรฐานวิช าชี พ คณะอนุกรรมการสื บสวนและคณะอนุ กรรมการสอบสวนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพมีอานาจและหน้าที่ ในการพิสูจน์ความจริงในข้อกล่ าวหาหรือข้อ
กล่าวโทษด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
2) รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็นของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษพยาน
บุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเว้นแต่กรณีที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิง
เวลา
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3) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคล หรือ พยานผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นคุณ
และเป็นโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
4) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารหรือวัตถุส่งเอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้อง และ 5) ออกไปตรวจ
สถานที่
2. การคัดค้านอนุกรรมการสอบสวน ผู้ถูกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิคัดค้านภายใน 7 วัน
นับแต่วันรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน
โดยทาหนังสือแสดงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน ยื่นต่อประธานกรรมการ
3. คาวินิจฉัย คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
1) ตักเตือน
2) ภาคทัณฑ์
3) พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีกาหนดตามเวลาที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน
5 ปี
4) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. การอุทธรณ์ คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการอุทธรณ์คาวินิจฉัยการประพฤติผิ ด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549 ที่กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คาวิ นิจฉัยการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถอุทธรณ์ได้
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้ส่งคาสั่ง
คุรุสภาไปยังผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้า ง ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงนามรับทราบคาสั่งคุรุสภา ให้
ปิดคาสั่งคุรุสภา ณ ภูมิลาเนาของผู้อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผู้อุทธรณ์
ซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้รับทราบคาสั่งคุรุสภาแล้ว ให้ตอบรับทราบพร้อม
ส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคืนให้คุรุสภาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง ซึ่ง
การนับระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้นับตั้งแต่วันที่ผู้อุทธรณ์รับทราบคาสั่ง
คุรุสภาหรือวันที่ปิ ดคาสั่ งคุรุสภา ณ ภูมิลาเนาของผู้ อุทธรณ์แล้ว แต่กรณีจรรยาบรรณตามกฎหมาย
วิชาชีพครูจึงมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณตามหลักศาสนา โดยมีองค์ประกอบครบตามหลักการของ
องค์ประกอบจรรยาบรรณ รวมทั้งเป็นจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยรับการอุทธรณ์
ของครูเพื่อให้มีการดาเนินการทางจรรยาบรรณที่ถูกต้องและยุติธรรม
จากการทีว่ ิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพ
ที่ช่ว ยสร้ างสรรค์จ รรโลงสังคมให้ ไปในทิศทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่ มผู้ ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก
เท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเท่านั้น
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สิ่งสาคัญในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ” นั้น ต้องกาหนดให้มี
องค์กรรองรั บ และมีการกาหนดมาตรฐานของความประพฤติข องผู้ อยู่ ในวงการวิช าชีพซึ่งเรีย ก ว่ า
“จรรยาบรรณ” ดังนั้นการกาหนดจรรณยาบรรณครู หรือ จรรณยาวิชาชีพครูจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้
ควบคุมความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงมีความสาคัญต่อ
วิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านอื่น ๆ ความสาคัญของจรรยาบรรณที่มีต่ อต่อวิชาชีพ
สรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ รักษามาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาวิชาชีพ สาหรับจุดประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริ การแก่สังคม อันจะนามาซึ่งเกียรติ
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ถือเป็นคามั่นสัญญาที่กาหนดเป็นข้อบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และต่อสังคม
อาจกล่าวได้ “จรรยาบรรณวิชาชีพครู” เป็นการประกันคุณภาพของครูให้กับสังคมประการหนึ่ง
ซึ่งเป็นการยืนยันกับสังคมว่าผู้ประกอบอาชีพครูจะได้รับการควบคุม สอดส่อง และดูแลความประพฤติ
ของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทางกฎหมายและทางสังคม ซึ่งการควบคุมความประพฤติ
หรือการปฏิบั ติตนของครูนั้ น วิธีการที่ดีที่สุดคือการสร้างจิตส านึกหรือการควบคุมทางจิตใจ ครู ที่มี
จรรยาบรรณย่อมมีคุณธรรมสูง และคุณธรรมเป็นมาตราวัดมาตรฐานความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สาคัญยิ่ง ครูที่มีคณ
ุ ธรรมย่อมเป็นครูที่มีจรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จริยธรรมเป็นเรื่องภายในจิตใจที่สะท้อนออกมาเป็น
พฤติกรรมภายนอก ครูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ต้องสร้างจิตใจที่มีความเมตตา กรุณาต่อนักเรียน มี
ความปรารถนาดี ต่อนักเรียน การสอนทุกครั้งจะต้องสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และทักษะชีวิต
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ หน้าที่ของครูนอกจากสอนวิชาความรู้แล้ว ยังต้อง
เป็นผู้ที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังให้แก่นักเรียนยึดมั่น
และวัฒนธรรมและค่านิยมอั นดีงามของไทย เป็นผู้ มีระเบียบวินัย รู้จั กสิทธิและหน้าที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในคาสอนศาสนา มีความขยันมานะอดทนในการประกอบอาชีพอัน
สุจริต รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
1. ความหมายของคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสาคัญของบุคคลในสังคม กล่าวคือ ในสังคมใดมีบุคคลที่มีจิตใจ
ที่เปี่ยมด้วยคุณความดีย่อมกระทาแต่พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ เป็นปัจจัยในการดาเนินชีวิตของบุคคลใน
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สังคม ที่เป็นคุณความดีงาม ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคุณค่าอันแท้จริงด้วยปัญญา คุณธรรมเป็น
คุณสมบัติทางกาย วาจา และใจ ผู้เขียนได้รวบรวมความหมายของคุณธรรมไว้ดังนี้
นภาพร ณ เชียงใหม่ และคณะ (2547,หน้า 5) ให้ความหมายคุณธรรม จริยธรรม (Ethics )
ว่าเป็นคุณงาม ความดี สภาพที่เกื้อกูลการประพฤติธรรมและวิชาที่เกี่ยวกับการประพฤติ การประพฤติ
ธรรม จะต้องประพฤติอยู่ในกุศลธรรมเท่านั้น ส่วนที่ อกุศลธรรมไม่เรียกว่าเป็นการประพฤติที่ถูกต้องอัน
ได้แก่ ศีลธรรม กฎเกณฑ์ความถูกต้อง หรือหลักธรรมคาสั่งสอนในศาสนาต่าง ๆ สิ่งที่จะเป็น จริยธรรม
จริยศาสตร์ได้ที่สาคัญที่สุดคือคาสอนของศาสนา เพราะผู้ที่นับถือศาสนาย่อมถือว่าเป็นคนดีของสังคม
เพราะศีลธรรมของศาสนาต่าง ๆ มีมาตรการของความประพฤติดีเป็นสากลแม้ว่าบางศาสนาจะสอนไม่
เหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ย่อมเหมือนกัน คือไม่ขัดกับมาตรการของความประพฤติที่ดี
เป็นสากล ความประพฤติตามความเชื่อทางศาสนาของผู้ที่ปฏิบัติย่อมได้รับ การยอมรับในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลมีค่าสูงขึ้น ลักษณะคุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะที่สมบูรณ์แบบ สามารถตัดสินความดี
ความชั่วได้อย่างมีเหตุผล
ประภาศรี สีหอาไพ (2550, หน้า 110) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมจริยาที่สร้าง
ความรู้ สึ กชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์ จนเต็ มเปี่ยมด้วย
ความสุข การเป็นผู้มีคุณธรรม คือ การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบอันดีงาม
ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 157) สรุปว่าคุณธรรมมี 3 ประการ คือ 1) เป็นคุณสมบัติที่เป็น
ความดีความถูกต้องซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล ช่วยทาให้พร้อมที่จะกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 2) เป็นหลักที่มนุษย์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดาเนินชีวิต 3) เป็น
หลักแห่งความประพฤติปฏิบัติและความรู้ความคิดที่ดีงามและเป็นธรรมชาติของความดี ลักษณะของ
ความดี หรือสภาพของความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า 1) สรุปว่าคุณธรรม หมายถึง
สภาพคุณงามความดี ความประพฤติที่ดี การทาให้เกิดคุณงามความดี อุปนิสัยอันดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ
ความกตัญญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายต่อความชั่วและความมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะ
กระทาความดีทั้งกายและใจเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน
จรวยพร ธรณินทร์ (2557, หน้า 19) สรุปว่าคุณธรรม คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่
ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ
จิตใจของผู้นั้น
สรุปคุณธรรมเป็นคุณงามความดีของบุคคลทุกอาชีพทุกคนที่ได้กระทาด้วยสานึกในจิตใจ โดย
มีเป้าหมายว่าเป็นการทาความดีหรือเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นสิ่งที่ปลูกฝังสร้างสม
ให้เกิดขึ้นและดารงไว้ให้มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งมีความสาคัญและมีคุณประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนทุกอาชีพ
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2. ความหมายของจริยธรรม
คาว่า "จริยธรรม" แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่งคาว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือ
กิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคาว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี หลักคาสอนของ
ศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนาคาทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลัก
แห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”
จริยธรรม เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ มีที่มาจากบทบัญญัติหรือคาสั่งสอนของศาสนา หรือใครก็
ได้ที่เป็นผู้มีจริยธรรม และได้รับความเคารพนับถือมาแล้ว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมไว้
แตกต่างกัน ดังนี้
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี (2556, หน้า 263)
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (2556, หน้า 303)
พิภพ วชังเงิน (2546, หน้า 4) สรุปว่า จริยธรรม คือ กิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติที่
สังคมปรารถนา เป็นแนวทางเพื่อบรรลุสภาพชีวิตที่ดีงามทั้งทางกาย วาจา ใจ (ทา พูด คิด) เป็นไปในทาง
ที่ดีและละเว้นสิ่งที่ผิดต่อปทัสถานของสังคม (Social Norm)
ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 159) สรุปว่า จริยธรรมมีคุณค่าควรแก่การนาไปดาเนินชีวิต หรือ
หลักในการดาเนินชีวิตอย่างประเสริฐ
แสง จันทร์งาม (2550, หน้า 1) สรุปจริยธรรมกับค่านิยมมีความหมายแตกต่างกันเฉพาะ
ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบั ติย ากที่จ ะชี้ให้ เห็ นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่ า วคือ จริยธรรม
หมายถึง คุ ณสมบั ติทางความประพฤติที่สั งคมมุ่งหวังให้ คนในสั งคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องใน
ความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึง
ประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่
จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
ดุจ เดือน พัน ธุมนาวิน (2551, หน้า 2) ให้ ความหมายครอบคลุ มว่า จริยธรรม หมายถึง
ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์และมีขอบเขตรวมถึง พฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ อัน
เป็นที่ยอมรับของสังคม
นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาศ ณ วิเชียร และพิศสมัย อรทัย (2551, หน้า 408) สรุปว่าจริยธรรม
เป็นกรอบหรือหลักประพฤติปฏิบัติของกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคล ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีงาม
สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดี
งาม และเป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม บุคคลที่มี
จริยธรรมอยู่ในตนเอง ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
สุข เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม
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3. ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพครู
คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือ
วิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จแห่งตนและแห่ง
วิชาชีพนั้น ๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อ
ตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพ
หลายแขนงในปั จ จุ บั น ทั้งวงการวิช าชีพครู แพทย์ ตารวจ ทหาร นักการเมืองการปกครอง ดังนั้น
จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสาคัญในสังคม ที่จะนาความสุ ขสงบและความและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคม
นั้น ๆ เพราะเมื่อคนในสั งคมมีจ ริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ ง มีความสะอาด และสว่างในจิตใจ จะทา
การงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไมก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น ดังที่ วิไล ตั้งสมจิต (2557)
ได้สรุปคุณธรรมจริยธรรมมีความสาคัญต่อครูและวิชาชีพครู ดังนี้
3.1 ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อครู
1) ความส าคั ญ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น การมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมช่ ว ยให้ ค รู มี
การดารงชีวิตที่ดีทั้งการมีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี เช่น
1.1) ด้านสุขภาพทางกาย หลักคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมยึดถื อนั้นมีขอบข่ายสาระ
ที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของคน การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมจึงเกิดผลดีทางร่างกาย เช่น ครูที่
มีคุณธรรมเกี่ยวกับทางสายกลางจะมีพฤติกรรมบริโภคอาหารแต่พอสมควร ครูจึงไม่อ้วนเกินควรและไม่
เป็นโรคต่าง ๆ อันเนื่องจากการบริโภค ทาให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เป็นปกติ
และมีความแคล่วคล่องในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต นอกจากนั้นจะทาให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
เป็นที่ชื่นชมของบุคคลอื่น
1.2) ด้านสุขภาพจิต หากครูดารงตนในคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ครูจะเป็นผู้ประพฤติ
ในทางที่ดีหลีกเลี่ยงหรือลดเลิกการประพฤติที่ไม่ดี สามารถใช้คุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจ
และการดารงชีวิตให้เป็นไปในทางที่เป็นผลดีต่อตน คนอื่น และสังคม เช่น มีการประกอบอาชีพโดย
สุจริต ไม่หลงในลาภยศของตนเองมีการคิดการพูดและการกระทาของตนเองที่สอดคล้องกัน ไม่พูดอย่าง
หนึ่งแต่ทาอีกอย่างหนึ่ง ไม่ทาดีในเรื่องหนึ่งแต่ทาชั่วในอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถเผชิญชีวิตอย่างมีสติปัญญาและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลอื่น
2) ความส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ ครู ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จะได้ รั บ
การเคารพจากศิษย์ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและผู้บังคับบัญชา ทา
ให้มีความก้าวหน้าในการทางานและการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้
เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในวิชาชีพในด้านภาระงานการเป็นผู้นาของสังคม ครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่รวมทั้งเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีของคนในกลุ่มสังคมอื่น เมื่อครู
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมหลาย ๆ คนมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งแม้แต่ละคนจะมีคุณลักษณะและความคิดแตกต่างกัน
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ก็ตาม ครูเหล่านั้นจะมีวิธีการดาเนินงานและวิธีการหาข้อยุติในทางที่ เป็นคุณแก่บุคคลและส่วนรวมได้
โดยไม่ต้องมีการขัดแย้งกัน สังคมครูจึง เป็นสังคมที่ดี ครูจึงเป็นตัวแบบที่ดีของสังคม สามารถนาให้สังคม
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเป็นผู้นาที่ดีของสังคม
3.2 ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมมีความสาคัญต่อ
วิชาชีพครูในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ คือ
1) การรักษามาตรฐานวิชาชีพ การที่ครูมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็น
ปัจจัยสาคัญในการรักษามาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดไว้ในกฎหมายทางการศึกษา และช่วยให้วิชาชีพมี
บทบาทตามหน้าที่ที่มีต่อสังคมรวมทั้งมีบทบาทตามสถานภาพที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ผู้รับบริการและสังคมได้รับคุณประโยชน์จากการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2) การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ การที่ครูมีมาตรฐานการทางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่กาหนดไว้ ทาให้ครูมีวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ องค์การที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิชาชีพจึงสามารถใช้วิชาการ งบประมาณ และทรัพยากรอื่นในการยกระดับวิชาชีพให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อสังคมมากยิ่งขึ้นการที่ครูแต่ละคนจะมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ เพียงใด จึงไม่ได้มีความสาคัญเฉพาะ
ต่อตัวครูเท่านั้น แต่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและวิชาชีพ ผู้เป็นสมาชิกของวิชาชีพจึงต้องไม่ปล่อย
ปละละเลยการมีคุณธรรม ไม่ควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามความพอใจของตนเอง แต่จะต้องพัฒนา
ตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์และครูที่สมบูรณ์เพื่อสร้างนักเรียนที่สมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างวิชาชีพที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านภาพลักษณ์ของวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
ในทัศนะของผู้เขียนมองว่าผู้ที่มาประกอบอาชีพครู ในปัจจุบันบกพร่องและละเลยในจริยธรรม
ความเป็นครูจานวนมาก จะเห็นได้จากภาพข่าวครูทาโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครูทาร้ายนักเรียน ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ และครูกระทาอนาจารและล่ วงละเมิดทางเพศนักเรียน ซึ่งภาพข่าวทานองนี้มีให้เห็น
อยู่บ่อยครั้ง ทาให้ผู้ประกอบอาชีพครูที่มีความตั้งใจจะเป็นครูด้วยหัวใจและจิตวิญญาณต้องได้รับกระแส
ความกดดัน จากสังคม รวมทั้งถูกเฝ้ามองและคาดหวังจากสังคมว่า “ครู ” ต้องเป็นผู้ ที่เปี่ยมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรม คงไว้ศีลธรรมอันดี ทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน
นอกจากนี้ในปัจจุบันที่สังคมเริ่มตะหนักในความเท่าเทียม และความเสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ
ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึง่
เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองทั้ งเพศหญิง เพศชาย และบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด มี
เจตนารมณ์ที่จะป้องกันและคุ้มครองไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งกรณีที่เป็น
การเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล และการเลือกปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะโดย
การกาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติก็ตาม จึงเป็นหนทางให้ผู้ที่
มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครูมากขึ้น หากแต่ในบางชุมชนยังไม่
สามารถเปิดใจยอมรับได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม ในขณะที่กลุ่ม “ครู
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ข้ามเพศ” พยายามออกมาเรียกร้องให้สังคมมองพวกเขาที่ “ความสามารถ” มากกว่า “เพศสภาพ” ดังที่
ปัถย์ มะยาระ (2561, ออนไลน์) ครูตัวอย่างเรือจ้างข้ามเพศ ได้ออกมากแสดงทัศนะว่า “...ผู้เรียนจะ
เป็นคนดี หรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่การสอนจากครูเพียงเท่านั้น ที่สาคัญคือครอบครัวต่างหาก เพราะผู้เรียนใช้
เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในโรงเรียน ที่เหลือ คือเวลาที่อยู่กับครอบครัว ซึ่งความรักความเข้าใจและปลุกฝัง
เรื่องเพศเริ่มต้นจากครอบครัวเช่นกัน เพศสภาพที่แสดงออกมาไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่า บุคคลดังกล่าวจะ
สามารถสอนให้ คนอื่น เป็ น คนดี ได้ห รื อ ไม่ อยู่ที่ความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ และคุณภาพใน
การสอนมากกว่า ซึ่งในปัจจุบันบุคคลข้ามเพศหลายท่านสามารถใช้ชี วิต และสามารถสอนผู้เรียนให้เป็น
คนดีได้ โดยสามารถแยกแยะได้ว่า คนที่สอนมีเพศสภาพอย่างไร...” ในทัศนะของผู้เขียนมองว่า ผู้เรียน
จะดีได้ต้องเกิดจากพื้นฐานของครอบครัวเป็นสาคัญ ครูจะเป็นผู้ให้ความรู้เป็นหลัก และบ่มเพาะ “ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ให้แก่ผู้เรียน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของครอบครัวเป็นสาคัญด้วย ดังนั้น ผู้เขียน
มองว่าไม่ว่าครูจะมีเพศสภาพเป็นแบบใด ก็สามารถสร้างลูกศิษย์ให้มีความรู้ เป็นทั้ง คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ได้เท่าเทียมกัน ทั้งนี้อยู่ที่ “จิตวิญญาณความเป็นครู” มากกว่า “เพศสภาพ” นั่นเอง

ประเภทของคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นคนก่อน โดยสร้างให้
คนไทยทั้งชาติสานึกว่าทุกคนเป็นคน ก่อนที่เขาจะนับถือศาสนา และเข้าสู่ฐานะใดในสังคม มิฉะนั้นเขา
จะไม่เป็ น คนที่ พึ งประสงค์ คนไทยที่พึ งประสงค์ ศาสนิกที่พึง ประสงค์ และผู้ ประกอบวิช าชี พ ที่ พึ ง
ประสงค์ คุณธรรมของความเป็นคนเป็นคุณธรรมที่ทุกคนต้องมีอยู่เสมอ และต้องมีทั้ง 4 ข้อ เนื่องจาก
เป็ น องค์ป ระกอบของการเป็ น คนที่ ส มบูร ณ์ หากขาดข้อใดข้ อหนึ่งจะทาให้ เ กิ ด ความไม่ส มดุ ล หรื อ
เสียศูนย์ เพราะคุณธรรมบางประการมีผลทั้งให้คุณและโทษเนื่องจากมีสภาพเป็นกิเลสด้วย คุณธรรม
แม่บทของความเป็นมนุษย์ 4 ประการ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550, หน้า 2-7) ได้แก่
1. ความรู้รอบ เป็นลักษณะทีจ่ าเป็นของความประพฤติดี หมายถึง การเล็งเห็น การหยั่งรู้โดยง่าย
และชัดเจนว่าอะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติ การคิดคานึงและประสบการณ์จะช่วยให้เกิด
ความรู้รอบที่ลึกซึ้งความรู้รอบนี้จึงไม่ได้หมายความเพียงการมีความรู้มากหรือการเป็นผู้แสวงหาความรู้
เท่านั้น
2. ความเข้มแข็ง แบ่งเป็นความเข้มแข็งทางกายภาพ ได้แก่ กล้าเสี่ยง กล้าเผชิญความยากลาบาก
อันตราย และความตายเพื่ออุดมการณ์ และความเข้มแข็งทางจิตใจ รวมทั้งกล้าเผชิญการถูกใส่ร้าย
การเยาะเย้ยการถูกเข้าใจผิดโดยมั่นใจว่าตนทาดี
3. ความพอเพียง มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะกระตุ้นให้ทากิจการบางอย่างเพื่อการอยู่รอดของตน
และเผ่าพันธุ์ ซึ่งเมื่อหมดความจาเป็นสัญชาตญาณนั้นก็จะหยุดทางานโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นมนุษย์
ยังสามารถสานึกและปลุกสัญชาตญาณได้ตามใจ มนุษย์จึงใช้สัญชาตญาณเลยเถิดเกินความจาเป็นตาม
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ธรรมชาติ จนบางครั้งเป็นการใช้สัญชาตญาณเพื่อความพึงพอใจเท่านั้น การไม่รู้จักควบคุมพลังในตัวให้
อยู่ ในขอบเขตของจุ ดมุ่ งหมายของชีวิต มักจะก่อให้ เกิ ดปัญหายุ่ง ยากมากมายแก่ ตัว เองและสั ง คม
เนื่องจากเมื่อคนหนึ่งใช้พลังเกินขอบเขตอย่างไม่ถูกต้อง ก็มักจะก้าวก่ายสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่น เช่น
การสั่งสมสมบัติด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง คุณธรรมความพอเพียงจึงช่วยให้รู้ว่าอะไรควรอยู่ในขอบเขตแค่ไหน
ขณะเดียวกันการไม่ใช้สัญชาตญาณเลยจะทาให้เป็นคนไร้พลังและไร้ประโยชน์ การใช้สัญชาตญาณเกิน
ขอบเขตก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน จึงต้องฝึกให้รู้จักใช้พลังและสัญชาตญาณในขอบเขตอันควรตาม
สภาพและฐานะของบุ ค คลความพอเพี ย ง เป็ น การเดิ น สายกลางระหว่ า งกิ เ ลสที่ ต รงกั น ข้ า ม เช่ น
ความเข้มแข็งเป็นทางสายกลางระหว่างความขี้ขลาดกับความบ้าบิ่น ความพอเพียงเป็นทางสายกลาง
ระหว่างการขาดกับการเกิน ทั้งนี้ทางสายกลางมิได้หมายถึงการบวกกั นหารสองด้วยวิธีการทางเลขคณิต
แต่ห มายถึงการเก็บ ข้อดีจ ากทั้งสองข้างที่เลยเถิดเพื่อดาเนินชีวิตให้ สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั้น แม้ทาง
สายกลางจะอยู่ระหว่างกิเลสที่ตรงข้ามกัน แต่ก็อยู่คนละระดับกับกิเลส
4. ความยุติธรรม ได้แก่ การให้แก่ทุกคนตามความเหมาะสมโดยต้องรู้ว่าเรามีกาลังให้เพียงใด
ควรให้แก่ใคร อย่างไร โดยจาเป็นต้องมีคุณธรรมความรู้รอบ ความเข้มแข็ง และความพอเพียงเข้ามา
กากับด้วย ความยุติธรรมนี้ถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคุณธรรมทุกอย่าง เป็นแก่นหรือสารัตถะของ
คุ ณ ธรรมทุ ก ชนิ ด คุ ณ ธรรมอื่ น ๆ เป็ น เพี ย งแง่ ต่ า ง ๆ ของความยุ ติ ธ รรม ผู้ ที่ มี ค วามยุ ติ ธ รรมสู งจึง
เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรมทุ ก อย่ า ง มี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยในตั ว แต่ สั ง คมพยายามนิ ย าม
ความยุติธรรมเพื่อตอบสนองความเห็นแก่ตัวอยู่เนือง ๆ จึงต้องพิจารณาว่าอะไรคือความยุติธรรมที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ใ นสั ง คม ใครควรได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมแค่ ไ หน ใครเป็ น ผู้ ก าหนดกรอบและกระบวนการ
ความยุติธรรม
ผู้เขียนได้รวบรวมคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมือง พลโลก และความเป็นครูที่ดี
ไว้ดังนี้
1. คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา
ศาสนาต่าง ๆ มีหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลเป็นคนดีโดยมีตัวอย่างหลักคุณธรรมจริยธรรมทาง
ศาสนาที่สาคัญได้แก่
1. ศาสนาพุทธ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโ ต) (2547, หน้า 21-22) ได้ระบุว่าคนมี
ศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรมที่เรียกได้ว่าเป็นอารยชน เป็นผู้มีธรรม 10 ข้อ เรียกว่า กุศลธรรมบถ (ทางทา
กรรมดี) หรือธรรมจริยาซึ่งจัดเป็นอารยธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยทาให้คนเจริญขึ้นพร้อมทั้งทางกาย
ทางวาจา ทางใจ ธรรมจริยา 10 ข้อนี้ ประกอบด้วย
1.1 สุจริต 3 คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ 3 ประการได้แก่
1) กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทาสิ่งดีงามถูกต้อง ประพฤติดีชอบด้วยกาย
2) วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งดีงามถูกต้อง ประพฤติดีชอบด้วยวาจา
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3) มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งดีงามถูกต้อง ประพฤติดีชอบด้วยใจ
1.2 ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรม 10 ประการ คือ
ทางกาย 3 ได้แก่
1) ละเว้นการฆ่า การบีบคั้นเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน
2) ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย การเอาเปรียบ เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน
3) ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ
หรือทาลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน
ทางวาจา 4 ได้แก่
4) ละเว้ น การพู ด เท็ จ โกหกหลอกลวง กล่ า วแต่ ค าสั ต ย์ ไม่ จ งใจพู ด ให้ ผิ ด จาก
ความจริงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ใด ๆ
5) ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่คาที่สมานและส่งเสริม
ความสามัคคี
6) ละเว้นการพูดคาหยาบ สกปรกเสียหาย พูดแต่คาสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง
7) ละเว้น การพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่คาจริง มีเหตุมีผ ล มีส ารประโยชน์ ถูก
กาลเทศะ
ทางใจ 3 ได้แก่
8) ไม่ล ะโมบ ไม่เพ่ง เล็ งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสี ยสละ ทาใจให้ เผื่ อแผ่
กว้างขวาง
9) ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่จะทาลาย ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน
10) มีความเห็นถูกต้อง เข้าใจในหลักกรรมที่ว่า ทาดีมีผลดี ทาชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทัน
ความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย
หลั กกุศลกรรมบถ 10 ข้างต้นเป็นหลักธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทาให้ คนเจริญขึ้น
พร้อมทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ แต่ผู้ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 10 ประการ ก็ควรควบคุมตน
ให้ได้ในทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย โดยการประพฤติตามหลัก ศีล 5 ที่เป็นส่วนเบื้องต้นของ
ธรรมจริยา 10 นี้ ซึ่งก็ยังทาให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลธรรม
2. ศาสนาคริ ส ต์ หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าคั ญ ของศาสนาคริ ส ต์ คื อ ความรั ก ซึ่ ง มี 2
ลักษณะ คือ ความรักในพระเจ้าซึ่งเป็นความรักที่แท้จริงสูงสุด และความรักในเพื่อนมนุษย์ การปฏิบัติ
ความรักแท้จะต้องกระทา โดย (จินตนา ยูนิพันธุ์, 2550, หน้า 360)
2.1 มีทัศนะต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเท่าเทียมกัน
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2.2 ละเว้นการมองคนในแง่ร้าย
2.3 อดทนต่อความผิดพลาดและความบกพร่องของผู้อื่น
2.4 ตอบแทนความชั่วด้วยความดี
2.5 ละเว้นการอิจฉาผู้อื่น
2.6 ร่วมใจกันทางานได้โดยอะลุ่มอล่วยต่อกัน
3. ศาสนาอิสลาม คุณธรรมในศาสนาอิสลาม หมายถึง การที่มนุษย์เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์
เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า มองเห็ น พระองค์ การมี คุ ณ ธรรมจึ ง หมายถึ ง การที่ มุ ส ลิ ม ทุ ก คนจะต้ อ งตระหนั ก ว่ า
การดาเนิ น ชีวิตของตนทุกอิริ ย าบถ และทุกการกระทาของตนพึงอยู่ระหว่างการภักดี การระลึ กถึง
พระองค์กระทาได้หลายวิธี (จินตนา ยูนิพันธุ์, 2548, หน้า 361) เช่น
3.1 การปฏิบัติตามหลักวินัยปฏิบัติ
3.2 การกล่าวคาปฏิญาณ
3.3 การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3.4 การมีความสงบเสงี่ยม
3.5 การมีความละอาย
3.6 การมีความสุภาพอ่อนโยน
3.7 การปฏิบัติความดี
3.8 การรักษาขอบเขตที่อัลลอฮ์กาหนดไว้
คาสอนของทุกศาสนาครอบคลุมให้คนมีการทาดีทั้งทางกาย วาจา และใจ คุณธรรมจริยธรรมทาง
ศาสนาจึงถือเป็นแม่แบบทางจริยธรรมของผู้นับถือศาสนานั้น ๆ ที่จะนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคม
2. คุณธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี

รัฐบาลในสมัยที่มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นรัฐมนตรีได้จัดทาวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์การทางาน 7
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่ 2 ที่กาหนดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้ (สานักงาน
ข้าราชการพลเรือน, 2549)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนาข้าราชการ
ยึดหลัก “4 พ” เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. พึ่ ง ตนเอง สามารถพึ่ ง ตนเองในการท างานและการใช้ ชี วิ ต เน้ น ให้ ก ารรั บ ราชการมี
ความเป็นมืออาชีพ ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี (Integrity) ขยันตั้งใจในการทางาน (Activeness)
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2. พอดี เป็ น ข้าราชการที่ต้องท างาน ใช้ชีวิต และวางตัว อย่างพอดี พอควร โดยยึดหลั ก
ความเหมาะสม สามารถปรับตัวได้ทันโลก (Relevancy) มีจิตใจและการกระทาที่เป็นประชาธิปไตย
ยอมรับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส (Democracy)
3. พอเพียง การทางานของข้าราชการจะต้องครอบคลุมหลักความรอบคอบ มีเหตุผลและมี
ความเพี ย งพอทั้ ง ในเรื่ อ งของขอบเขตของงานและความครบถ้ ว น โดยรั บ ผิ ด ชอบผลงานต่ อ สั ง คม
(Accountability) และมีศีลธรรม และ คุณธรรม (Morality)
4. พอใจ ข้าราชการต้องพอใจในสถานภาพของตน และเน้นความพึงพอใจของประชาชนจาก
ผลงานของตน (Yield) ที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) แม้ว่าคุณธรรมข้างต้นจะถูกกาหนดในนามที่เป็น
คุ ณ ธรรมของข้ า ราชการก็ ต ามแต่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้กั บ บุ ค ลากรอื่ นเนื่ อ งจากเป็ นแนวทางที่เป็น
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของประเทศ
3. คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
หลักคาสอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นครู ประกอบด้วยหลักธรรม 7
ประการ (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2532, หน้า 238) คือ
1. ปิโย น่ารัก คือ การทาตัวเป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป การที่ครูจะเป็นที่รักแก่ศิษย์ได้
ก็ควรตั้งตนอยู่ในพรหมวิหาร 4 คือ
1.1 มี เ มตตา ปรารถนาดี ต่ อ ศิ ษ ย์ หาทางให้ ศิ ษ ย์ เ ป็ น สุ ข และเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทั้ ง ทาง
ด้านวิชาการและการดาเนินชีวิต คอยระวังมิให้ศิษย์ตกอยู่ในความประมาท
1.2 มี ก รุ ณ า สงสาร เอ็ น ดู ศิ ษ ย์ อยากช่ ว ยเหลื อ ให้ พ้ น จากความทุ ก ข์ ความไม่
รู้
1.3 มีมุทิตา คือ ชื่นชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี และยกย่องเชิดชูให้ปรากฏเป็นการให้กาลังใจ
และช่วยให้เกิดความภูมิใจในตนเอง
1.4 มีอุเบกขา คือ วางตัวเป็นกลาง จิตใจที่ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ไม่ลาเอียง ไม่มีอคติ
2. ครุ หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่นมั่นคง ทั้งในด้านของจิตใจที่หนักแน่น
มั่นคง ที่จะดารงตนอยู่ใน ความดีไม่หวั่นไหวไปตามอานาจของกิเลสตัณหา และความหนักแน่ นใน
ด้านของความรอบรู้ธรรม ที่จะช่วยให้ครู มีคุณสมบัติ ดังกล่าว คือ พละ 5 ประการ ได้แก่
2.1 ศรัทธาพละ คือ มีความเชื่อในทางที่ชอบ เช่น เชื่อว่าทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
2.2 วิริยะพละ คือ ความเพียรในทางที่ชอบ คือ เพียรเลิกละความชั่ว เพียรระวังความชั่ว
ไม่ให้เกิดในสันดาน
2.3 สติพละ หมายถึง ความระลึกได้ มีความรู้สึกตัวในการกระทา การพูด การคิดให้
รอบคอบ
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2.4 สมาธิพละ หมายถึง ความมีใจจดจ่อแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่เป็นบุญกุศล พลังสมาธินี้จะ
เป็นกาลังต่อต้าน ความฟุ้งซ่านมิให้เกิดขึ้นในใจ
2.5 ปัญญาพละ หมายถึง ความรอบรู้ คือรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทาอะไรควรเว้น
อะไรเป็นประโยชน์ และอะไรไร้ประโยชน์
3. ภาวนิโย การเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงามควรแก่การเคารพ
4. วัตตา คือ เป็นผู้มีมานะในการตักเตือนสั่งสอน เพื่ อให้ศิษย์มีความรู้ความสามารถ และ
เป็นคนดี คือใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางสุจริต เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นได้ ลักษณะ
การสอนในแง่ของพุทธศาสนามี 5 ประการ คือ
4.1 สันทัสสนา คือ สอนให้เข้าใจชัดเจน เห็นจริงอย่างที่ต้องการ ซึ่งจะต้องดาเนินไป
ตามลาดับขั้นดังนี้ คือ สอนจากสิ่งที่รู้แล้ว ไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งยาก สอนจากสิ่งที่
เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม
4.2 สมาทปนา มีการกระตุ้นเร่งเร้า เพื่อให้เกิดความกระตือรืนร้นที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามที่ครูสอน
4.3 สมุตเตชนา สร้างกาลังใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าพูด
กล้าทา ไม่ครั่นคร้าม ต่อความยากลาบากหรืออุปสรรคใด ๆ
4.4 สัมปหังสนา สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียน คือมีเทคนิคในการสอนที่จะทาให้
การเรียนการสอนน่าสนใจ
5. วจนัก ขโม เป็นผู้มีความอดทนต่อถ้อยคาโดยมีเจตนาดีเป็นที่ตั้งการอดทนต่อกริยา วาจา
อันก้าวร้าวรุนแรงของ ผู้อื่นได้นั้น เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง
6. คัม ภีรัญจกถัง กัตตา สามารถขยายข้อความที่ยากให้ง่ายแก่การเข้าใจได้ การตีความใน
วิชาการนั้น ๆ ให้ละเอียดลึกซึ้งง่ายแก่การเข้าใจ เพราะวิชาการต่าง ๆ ที่ครูนามาสอนนั้นล้วนเป็นเรื่องที่
ผู้เรียนไม่เคยเรีย นมาก่อน ครูจะต้องมีวิธีที่จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องยาก ๆ ได้โดยง่าย โดยวิธีการ
ดังนี้คือ
6.1 แสดงจุดเด่น หัวข้อสาคัญ ๆ หรือโครงสร้างของวิชานั้น เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความคิด
รวบยอด ก่อนที่จะอธิบาย ในรายละเอียดต่อไป
6.2 แสดงเหตุผลในวิช านั้ น เช่น อธิบายจากเหตุไปสู่ ผล อธิบายจากผลไปสู่ สาเหตุ
ยกตัวอย่างประกอบหรือ เปรียบเทียบกับเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
6.3 แสดงเนื้อหาที่เป็นแก่นหรือสาระสาคัญของวิชานั้น ๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นคุณค่าใน
เชิงปฏิบัติ เพราะผู้เรียน จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนามาปฏิบัติได้
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7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ การรู้จักและแนะนาศิษย์ไปในทางถูกที่ควรหมายถึง ไม่นาศิษย์
ไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือชักชวนไปสู่อบายมุข เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เที่ยวสถานเริงรมย์
ต่าง ๆ วิธีการแนะนาศิษย์ไปใน ทาง ที่ถูกที่ควรนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ
7.1 คิดหาวิธี ใช้วิธีขู่กาหลาบ เป็นวิธีเตือนให้ศิษย์รู้สึกตัวและ ละความชั่ว กล่าวคือ เมื่อ
เห็นศิษย์ ประพฤติ ไปใน ทางที่ไม่ถูกไม่ควร
7.2 นัคคหวิธี ใช้วิธียกย่องชมเชย เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดนิสัยที่ดีและป้องกันไม่ให้
เกิดนิสัยที่ไม่ดี เมื่อใด ที่เห็นศิษย์ทาความดีครูจะต้องยกย่องชมเชย
7.3 ทิฎฐานคติวิธี ใช้วิธีกระทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง ครูต้องการให้ศิษย์ประพฤติปฏิบัติ
อย่างไร ครูก็ต้องปฏิบัติตน เช่นนั้นให้ศิษย์ได้เห็นเป็นตัวอย่าง
หลักคุณธรรม 7 ประการนี้เมื่อนามาบูรณาการเข้ากับความเป็นครูและวิชาชีพครู ซึ่งเป็น
วิ ช าชี พ ครู ที่ มี จ รรยาบรรณเป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ วิ ช าชีพ เช่ นเดี ยวกั บ วิช าชี พ อื่ น ตามหลั ก ของ
วัฒนธรรมไทยถือว่าครูที่ดีจะต้องมี “หลักธรรม 3 สุ” นั้นก็คือ
1. สุวิชาโน คือ เป็นผู้มีความรู้ดี ความรู้จักทางโลก คือ ความรู้ที่ปราศจากโทษ เป็นความรู้ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้เรียน เป็นความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เป็น
ความรู้เพื่อการเสียสละและความเจริญต่อการพัฒ นาชีวิตของตนเองประกอบด้วยใจความสาคัญ 4
ประการ คือ
1) เมตตา การปรารถนาความสุขจากการศึกษาอยากให้ตนเองพ้นจากความโง่เขลา คือ
อ่านหนังสือไม่ออก อยากให้ตนเองเรียนรู้และเข้าใจในหนังสือ เป็นความรู้ที่อิงปรารถนาสุขแก่ตนเอง
เพราะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสุข คือ ความไม่รู้ในสิ่งต่าง ๆ เมื่อขาดการปรารถนาจะเรียนรู้ เพื่อ
จะให้ตนเองพ้นจากความโง่ แล้วจึงจะเป็นความรู้ที่ดีได้
2) กรุณา เมื่ออ่านหนังสือออก ก็เกิดความสุขสาราญใจอัน หมายถึง การที่ตนเองพ้นจาก
ความทุกข์คือความไม่รู้หนังสือนั่นเอง
3) มุทิตา อาการแสดงความพลอยยินดี เมื่อตนเองมีความรู้ที่ดีแสดงความปลาบปลื้มใน
ขณะทีต่ นนั้นเอาชนะความโง่เขลาได้
4) อุเบกขา อาการวางเฉยเมื่อตนเองแก้ไขสถานการณ์ได้และหาทางแก้ไขหาวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อความรู้ขั้นใหม่ได้
อีกนัยหนึ่ง การเป็นผู้มีความรู้ดี ต้องปราศจากความรู้ที่อิงโทษที่เรียกว่า “ทุวิชาโน”
“ทุ วิ ช าโน” ได้ แ ก่ ค วามรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยโทษ ความรู้ วิ ช าชี พ ที่ ไ ม่ ดี มี แ ต่ ค วามเสื่ อ ม อั น
ประกอบด้วยอาการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดความโลภ เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สร้างความลาบากใจแก่ผู้อื่น
ความรู้ที่สร้างความโกรธแค้นและความรู้ที่ลุ่มหลง คือ รู้แล้วคอยแต่จะเพ่งโทษจะเอาดีเข้าตัวชั่วให้คนอื่น
การที่จะเป็นผู้มีความรู้ดีนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาที่จะสร้าง
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ความสุขให้แก่ตนเองและสังคม ที่จะสร้างกัลยาณมิตรธรรมให้เกิดขึ้น และเป็นความรู้ที่ปราศจากโทษที่
อิงความโลภ ความโกรธและความหลง จึงจัดว่าเป็นความรู้ที่ดีของครูที่เรียกว่า “สุวิชาโน”
2. สุสาสโน คือ เป็นผู้สอนดี รู้จักชี้แจง ชักจูง ปลูกใจ ให้เกิดความเพลิดเพลินในการเรียน อัน
หมายถึงการรู้จักชี้แจง ชักจูง ปลุกใจให้เกิดความเพลิดเพลินในการเรียน ที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผลเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับหลักธรรมการสอนตามพุทธวิธี 4 ประการ คือ
1) สันทัสสนา การอธิบายให้เห็นชัดเจน แจ่มแจ้งเหมือนกับที่เรารู้ จูงให้เห็นด้วยตา
2) สมาทปนา การสอนด้วยชักจูงใจให้เห็นจริงด้วยชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและ
นาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
3) สมุตเตชนา การสอนด้วยวิธีการเร้าใจให้แกล้วกล้า ปลุกให้เกิดอุตสาหะ แข็งขัน มั่นใจ
ว่าจะทาได้สาเร็จไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก
4) สัมปหังสนา การสอนด้วยชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วย
ความหวัง เพราะมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ
ตามหลักวิธีการสอนพุทธวิธีให้เกิดผลดีรวมเป็นหัว ใจของหลั กการสอนสั้ น ๆ ว่า “แจ่มแจ้ง
จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง หรือชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน”
3. สุปฏิปันโน คือ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลอื่น
เพราะการประพฤติตนเป็นอย่างที่ดีแก่ศิษย์ก็เป็นการสอนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะเกิดสัมฤทธิผลแก่ผู้เรียนและ
ดีกว่าการสอนด้วยการแนะนา ซึ่งตรงกับหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็น
การสอนด้วยการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ได้ แ สดงทั ศ นะเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมส าหรั บ ครู ที่ ดี ไ ว้ ดั ง นี้ คื อ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2529 หน้า 109 - 124)
1. ครูดี คือ ผู้นาทางวัตถุ หมายถึง การเป็นผู้นาใน 4 ประการดังนี้ คือ
1) เป็นผู้นาในการแสวงหาอย่างถูกต้อง ยึดหลักการแสวงหาอย่างสัตบุรุ ษไม่ก่อให้เกิด
ทุกข์ ทั้งแก่ตนเองและ ผู้อื่น ไม่กระทบกระทั่งให้ผู้อื่นเดือดร้อน
2) เป็ น ผู้ น าในการเสวยผลอย่ า งถู ก ต้ อ ง หมายถึ ง ไม่ ผู ก ขาดเอาผลที่ ไ ด้ รั บ จาก
การแสวงหามาเป็นของตนแต่ผู้เดียว แต่จะต้องเผื่อแผ่ไปให้แก่ผู้อื่นโดยรอบด้าน
3) เป็นผู้นาในการเป็นอยู่อย่างถูกต้อง คือ ดาเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามอริยมรรค อันมีองค์
แปด ซึ่งเมื่อปฏิบัติ จนถึงที่สุดแล้วจะเกิดปัญญาเห็นธรรมชาติ ตามสภาพที่เป็นจริง คือ ความไม่มีตัวตน
ทุกสิ่งเป็นเพียง ผลการปรุง แต่งของธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และจะต้องเกิด -ดับ ไป ตามสภาพ จึงไม่
ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา อันจะก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว และเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
4) เป็นผู้นาในการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
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2. เป็นผู้นาทางวิญญาณ หมายถึง ความเป็นผู้นาในเรื่องจิตใจ 4 ประการดังนี้คือ
1) มีความเข้าใจในกฏอิทิปปั จจัยตา คือ มองเห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งในโลกนี้
เป็นไปตามเหตุตาม ปัจจัย เมื่อมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรก็มีผลไปตามเหตุตามปัจจัย
2) มีความเข้าใจกฏตถตา ตถตาเป็นภาษาบาลี แปลว่า เป็นเช่นนั้นเอง คือ ทุกสิ่งเป็นเช่น
นั้นเองตามธรรมชาติ เช่น มีการเกิดก็ต้องมีตาย ในความสบายก็มีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ การเจ็บการตาย
ล้วนเป็นเช่นนั้นเอง ตามธรรมชาติ ไม่ใช่โชคร้ายหรือเคราะห์ภัยอะไรทั้งสิ้น เป็นต้น
3) มีความเป็นอยู่อย่างไม่มีอุปสรรค คือ ไม่ถือเอาอุปสรรคเป็นสิ่ งขัดขวางหรือทาให้
ท้อถอย แต่ให้ยินดีรับเอา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต ในการงานหรือในจิตใจมาเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้มี
ความรู้มีประสบการณ์ และมีความ สามารถในเรื่องนั้น ๆ ดียิ่งขึ้น
4) มีความเป็นอยู่อย่างไม่มีทุกข์ ความทุกข์เกิดจากความไม่รู้ เช่น เมื่อมีความต้องการ
แล้วไม่เป็น ไปตาม ความต้องการที่เกิดความทุกข์ ถ้าไม่ต้องการให้เกิ ดทุกข์ก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
เหตุตามปัจจัย ไม่ต้องการให้มาก ไป กว่า ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้น
3. มีชีวิตเป็นธรรม คือ อยู่ด้วยธรรมและเพื่อธรรม หมายถึง ใช้กรรมเป็นเครื่องมือใน
การดาเนินชีวิตเพื่อ ให้ได้ผลคือธรรมที่พึงปรารถนา เช่น การดับทุกข์ ธรรมที่เ ป็นเครื่องมืออยู่มากมาย
เช่น
1) ฆราวาสธรรม อันเป็นธรรม สาหรับผู้ครองเรือนมี 4 ประการคือ
1. สัจจะ ความจริง
2. ทมะ ความข่มใจ
3. ขันติ ความอดทน
4. จาคะ การเสียสละ การให้
2) อิทธิบาท 4 คือ ธรรมที่ช่วยให้สาเร็จประโยชน์มี 4 ประการคือ
1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น
4. วิมังสา ความสอดส่องค้นคว้าในสิ่งนั้น
อย่าง ไรก็ตามธรรมบางประการก็เป็นได้ทั้งธรรมที่เป็นเครื่องมือ และธรรมที่เป็นผลเช่น
ใช้ศีลเป็นเครื่องมือ ให้เกิดสมาธิ สมาธิจึงเป็นผลที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดผลคือ
ปัญญา เป็นต้น
3) อุดมคติ ครูดีจะต้องมีอดุ มคติ 4 ประการ คือ
1. ทางานเกินค่า คือทางานให้แก่โลกเกินค่าที่ได้รับตอบแทนจากสังคม เพราะครูเป็น
ผู้สร้างทางจิตใจ ซึ่งมีค่าเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงิน
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2. ทางานเพื่อหน้าที่มิใช่เพื่อตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน
3. ทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่หลงใหลในความสุขทางกาม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ
4. ทางานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้
สรุปคนเรานั้นย่อมประกอบด้วยขันธ์ 5 (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ส่วนปัญหา
พื้นฐานของผู้เรียนก็คือ ผู้เรียนนั้นมีอกุศลมูล (โลภะ โทสะ และโมหะ) อยู่มาก ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีที่จะ
ลดหรือละอกุศลมูลลงได้บ้างแล้ว ก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมด้วย กัลยาณมิตรธรรมนี้เป็น
ธรรมที่บ่งบอกลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวกับการให้ความรู้ ความอบอุ่นและความมั่นใจแก่ศิษย์ หรือเป็นธรรม
ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการสั่งสอนศิษย์ ทีก่ ล่าวได้ว่า กัลยาณมิตร7 ย่อมเป็นครูที่มีคุณลักษณะดีนั่นเอง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2547, หน้า. 24, 66-68) ได้อธิบายถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่
สาคัญสาหรับครู ดังนี้
1. พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ค้าจุนโลก ครูต้องมีหลักธรรมนี้ประจาใจอันประเสริฐ เพื่อ
เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม ได้แก่
1) เมตตา คื อ ความรั ก ความปรารถนาดี มี ไ มตรี ต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ให้ ทุ ก คนประสบ
ประโยชน์และความสุข
2) กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้ พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้ อง
บาบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง
3) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่นเบิกบาน เมื่อเห็น
เขาทาความดีงามประสบความสาเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมที่จะช่วยเหลือ
สนับสนุน
4) อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่าเสมอ มั่นคง
เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผลและความเที่ยงธรรม
2. สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ คือคนดี หรือธรรมที่ทาให้เป็นสัตบุรุษ มี 7 อย่าง
คือ
1) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ ความรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุของสิ่งนี้ เช่น รู้ว่าสิ่งนี้เป็น
เหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ หรือพบผลแล้วรู้ชัดว่า ผลนั้นเกิด มาจากเหตุ ผลดีย่อมมาจากเหตุดี
ผลชั่วย่อมมาจากเหตุชั่ว อย่างนี้เรียกว่า ธัมมัญญุตา
2) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล คือ ความรู้ชัดว่า สิ่งนี้เป็นผลของสิ่งนี้ เช่น รู้ว่า สุขเป็น
ผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ หรือพบเหตุแล้วรู้จักคาดผลได้ว่า เหตุนั้ นจะต้องได้ผลอย่างนี้
แน่นนอน เหตุดีย่อมได้ผลดี เหตุชั่วย่อมได้ผลชั่ว อย่างนี้เรียกว่าอัตถัญญุตา
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3) อั ต ตั ญ ญุ ต า ความเป็ น ผู้ รู้ จั ก ตน คื อ ความรู้ ชั ด ว่ า ตนเองมี ฐ านะเป็ น อย่ า งไร แล้ ว
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับภาวะและฐานะของตน
4) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ รู้จักพอดี รู้จักประมาณในการแสวงหาและใช้
จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีพ
5) กาลัญญุต า ความเป็น ผู้รู้ จั กกาล คือรู้จักเวลาอันเหมาะสมแก่ก ารประกอบกิ จ และ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประกอบกิจ การตรงต่อเวลา มาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา ทาให้พอเหมาะกับ
เวลาที่กาหนด
6) ปริ สั ญ ญุ ต า ความเป็ น ผู้ รู้ จั ก ชุ ม ชน คื อ รู้ จั ก ชุ ม ชน หรื อ สั ง คมและรู้ จั ก กิ ริ ย าที่ ต้ อ ง
ประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่า หมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ เป็นต้น
7) ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือรู้จักบุคคล รู้จักเลือกบุคคล ว่า ผู้นี้เป็นคนดีควร
คบ ผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบ ผู้นี้มีอัธยาศัยเป็นอย่างนี้ มีคุณธรรมอย่างนี้เป็นต้น
3. อริยมรรค มีองค์ 8 ประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมขั้นสูงในศาสนาพุทธ ได้แก่
1) สัมมาทิฐิ การเห็นชอบ หมายถึง การเห็นชอบตามทานองคลองธรรมเป็นแสงสว่างส่อง
ทางให้พ้นทุกข์ ครูทั้งหลายหากมีสัมมาทิฐิและถือปฏิบัติที่ดี ย่อมเป็นครูที่มีความเป็นครู
2) สัมมาสังกัปปะ การดาริชอบ หมายถึง การคิดอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง เป็นผู้
มีวิธีคิด รู้จักใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม คิดในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อ
ศิษย์และต่อสังคม
3) สัมมาวาจา การพูดจาชอบ หมายถึง การไม่พูดจาส่อเสียด ไม่เพ้อเจ้อ ไม่พูดหยาบและ
ไม่พูดปด พูดเท็จ วิธีพูดของครูมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของศิษย์เสมอ หากครูพูดด้วยความจริงใจ
อ่อนโยน ไพเราะย่อมทาให้ศิษย์มีความเคารพและรักนับถือ
4) สัมมากัมมันตะ การทาการงานชอบ หมายถึง การทากิจการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและ
ตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
5) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การทาอาชีพสุจริตและไม่ผิดกฎหมายทั้งหลาย
6) สัมมาวายามะ การเพียรชอบ หมายถึง การมุ่งมั่นพยายามในทางดี ครูต้องมีความเพียร
คือ พยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีมานะพยายามสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานตาม
ทานองคลองธรรม
7) สัมมาสติ การระลึกชอบ หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองในทางที่ถูก ทั้งมีสติปัญญา
เฉียบแหลมรอบคอบในการผจญปัญหาต่าง ๆ
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8) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่น ชอบ หมายถึง การตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ปล่ อยให้ กิเ ลส
ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น จนหลงผิ ด หากผู้ เ ป็ น ครู มี ค วามตั้ ง ใจมั่ น ชอบย่ อ มเป็ น ผู้ ป ระสบความส าเร็ จ ใน
การประกอบอาชีพครู
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนากระบวนการคิด
ของผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมุ่งพัฒนาความสามารถ
ทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่ น สามารถ
แก้ปัญหาขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้
และดาเนิ น ชีวิตที่ดี มี ความสุ ข คุณธรรมพื้นฐานสาคัญที่ควรเร่งปลู กฝังมี 8 ประการ ประกอบด้วย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอย
เมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่ งหมาย ผู้ที่
มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่
ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง
2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ ฟุ่มเฟือย
ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อน
ซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึ ก
ลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่
ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องง
4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและ
วินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคม
และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อ ม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มี
ความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น
ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดีย วกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ ที่มีมารยาท วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญ
ตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็ น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม
ถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ

175
7. สามั ค คี คื อ ความพร้ อ มเพรี ย งกั น ความกลมเกลี ย วกั น ความปรองดองกั น ร่ ว มใจกั น
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด
เอาเปรี ย บกั น เป็ น การยอมรั บ ความมี เ หตุ ผ ล ยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลายทางความคิ ด
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์
ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและ
ขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ
พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็น
คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์
สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือ
สังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน
อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่ง
ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
ค่านิยม 12 ประการ
การประกาศนโยบาย “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น กาหนดขึ้นเพื่อมุ่งหวังสร้างประเทศ
ไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง ซึ่งการที่ประเทศไทยจะเข้มแข็งได้ ต้องมีคนในชาติที่เข้มแข็งก่อน ดังนั้นจึง
กาหนดค่านิ ยมหลั กของคนไทยให้ ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คนไทยใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน โดย
ค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12 ประการ (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, ออนไลน์) มีดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่า ยต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
สรุปได้ว่าคุณธรรมเป็นเสมือนหลักการสาคัญที่ให้ไว้สาหรับบุคคลหรือสังคมได้นาไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชี วิ ต จะช่ ว ยให้ บุ ค คลปฏิบั ติ ง านได้ อ ย่ า งราบรื่ น มี ค วามส าเร็ จ ในงานที่ ท า เป็ น คนดี ข อง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สาหรับครูกับคุณธรรมนั้นจะต้องเป็นของคู่กัน ครูเป็นบุคคลที่สังคม
คาดหวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และสังคม ประเทศชาติต่อไป

บทสรุป
ครู คือผู้แนะนาสั่งสอนหรือถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา
อารมณ์ สั ง คม และทั ก ษะกระบวนการต่ า ง ๆ ผู้ ที่ จ ะมาเป็ น ครู จ าเป็ น จะต้ อ งศึ ก ษาเรีย นรู้ แ ละทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครูให้ดีเสียก่อน การที่จะได้ชื่อว่าเป็นครูดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้ในหลักวิชาการก็จะสามารถเป็นครูที่ดีได้ แต่จะต้อง
อาศัยส่วนประกอบอื่น ๆ อีก เช่น มีความศรัทธาในอาชีพครู รักงานสอน มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
รั ก และเมตตาต่ อ ผู้ เ รี ย น เป็ น ต้ น คุ ณ ธรรมกั บ ครู เ ป็ น สิ่ ง ที่ แ ยกจากกั น ไม่ ไ ด้ หากครู ข าดคุ ณ ธรรม
ความเป็นปูชนียบุคคลของครูก็จะหมดไป คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการสาคัญที่ให้ไว้สาหรับบุคคลหรือ
สังคมได้นาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ครูจึงต้องมีคุณธรรม มีความรู้ความชานาญ สามารถถ่ายทอด
วิชาที่ได้รับการสั่งสอนฝึกฝนให้แก่ศิษย์ ครูต้องเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ดี ประพฤติดี และมี
คุณธรรมประจาใจ ดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ครู แปลว่า ผู้หนัก หมายถึงหนักทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มต้น
จากภาระงานที่จะต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อการสอนให้นักเรียนได้เข้าใจ หนักในการเป็นภาระให้
นั กเรี ย นได้ป รึ กษาเกี่ย วกับ การดาเนิ น ชีวิต ต้องพยายามรักษาความดีเอาไว้ รักศักดิ์ศรีของตนเอง
การประกอบอาชีพอะไรสักอย่าง หากทาด้วยความรักและศรัทธาในอาชีพของตนแล้ว ผลที่ออกมาย่อม
เป็นที่ประทับใจ และน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาทางด้านคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุก
คนแม้แต่กับครูเอง แต่ปัญหาเหล่านั้นจะน้อยลงหรือหมดไปถ้าครูมีคุณธรรม ซึ่งครูที่ดีจึงควรได้ศึกษาถึง
คุณธรรมที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตการเป็นครูจะได้เป็นบุคคลที่สมควรเคารพ
บูชาหรือปูชนียบุคคล ในทัศนะของผู้เขียนมองว่ามีครูจานวนน้อยที่ประพฤติไม่สอดคล้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู แต่หากครูที่มีปัญหาเหล่านั้นเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ
แพร่ ในสั งคม ครู คนอื่น ๆ ก็จ ะได้รั บ ผลกระทบนั้น ไปด้ว ย เช่น เมื่อครูโ รงเรียนใดกระทาผิ ด จะมี

177
ผลกระทบโดยผู้ปกครองจะย้ายลูกหลานตนเองออกจากโรงเรียนนั้น เพราะขาดความมั่นใจ แม้ว่ าจะมี
ครูที่กระทาเพียงคนเดียวก็ตาม เพราะสังคมพิจารณาและเห็นว่า ครูเป็นผู้ทาผิดไม่ได้ ครูก็ย่อมขาด
คุณธรรมก็ไ ม่ ได้ เช่น กัน เพราะครู เป็ นบุ ค คลที่สั งคมไว้ว างใจ ให้ การยกย่ องนับ ถื อ ต้องการให้ เ ป็ น
แบบอย่างหรือผู้นาที่ดีแก่ลูกหลานของบุคคลในสังคม การประพฤติตนที่มีปัญหาทั้งกับตัวเองกับลูกศิษย์
และกับสังคม ย่อมเป็นการทาลายคุณค่าในอาชีพครูและตัวครูเอง ผลดีต่อตนเอง ต่อลูกศิษย์ และต่อ
ประเทศชาติ คุณธรรมจะช่ว ยให้ ครู ไ ด้ประกอบอาชี พ อย่ างมีคุ ณ ค่า ช่ว ยให้ ครูยังเป็นปูช นียบุ ค คล
ประกอบด้วย ธรรมะใช้ปฏิบัติเป็นพื้นฐานของชีวิต ธรรมะที่พึงปฏิบัติเพื่อความเจริญของส่วนรวม และ
ธรรมะที่พึงปฏิบัติเพื่อความเจริญส่วนตัว เมื่อสังคมคาดหวังให้ครูเป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ มี
สติสัมปชัญญะ มีคุณธรรม ดังนั้นจึงจาเป็นที่ครูจะต้องหาวิธีส่ งเสริมคุณธรรมให้ กับตนเอง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมของตนให้ได้เหมาะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูนั่นเอง

คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจตคติที่ดีต่อคุณลักษณะและคุณสมบัติของอาชีพครู ประกอบด้วยอะไรบ้าง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
กุศลธรรมบถ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คุณธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

กิจกรรมเสริม
ให้นักศึกษาร่วมกันวิพากษ์กรณีศึกษาที่ผู้สอนกาหนดให้ โดยใช้กระบวนการ Philosophical
Chair
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บทที่ 5
การน้อมนาศาสตร์พระราชาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
บทนา
ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรที่ทรงพระราชทานให้ประชาชนทั้งประเทศในการดารงชีวิต ในการประกอบอาชีพ การศึกษา
การพัฒนาประเทศ การทาให้มีความยั่งยืน จุดเริ่มต้นของศาสตร์พระราชา ทรงพระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน ศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้แก่ หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการ ทรง
งาน 23 ข้อ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ความว่า
“พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนา
ความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว
ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่น คือก่อนจะทาอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิ
ประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น
และระหว่างการดาเนินการนั้นจะต้องทาให้ผู้ที่เราจะไปทางานกับเขาหรือทางาน ให้เขานั้น “เข้าใจ” เรา
ด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวัง
ไว้ “เข้าถึง” ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อ
เข้าถึงแล้ว จะต้องทาอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย
ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทาสองประการแรกได้สาเร็จ
เรื่อง “การพัฒนา” จะ ลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว
การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”...
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศถือเป็นความสาคัญเร่งด่วน ที่จาเป็นต้องผลักดันให้เกิด
การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมทุกด้าน ควบคู่กันไปกับการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดี โดย
แสวงหากระบวนการกระตุ้นจิตสานึกด้านคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวทุกคน ให้เกิดการพัฒนาตนเองได้
ในที่สุด การปฏิรูปด้านการศึกษาจึงถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสาคัญ ที่รัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนโดยบูรณา
การน้อมนาเอาแนวทาง พระราชดาริศาสตร์พระราชามาปรับใช้ สร้างโรงเรี ยนต้นแบบคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ่มเพาะผู้เรียน เยาวชน นิสิต นักศึกษา อย่างต่อเนื่องจริงจัง
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สาหรับศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาของไทยโดยการดาเนินตามรอยยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทั้งได้ทรงชี้แนะและส่ งเสริมสนับสนุ น ได้แก่ การพัฒ นา
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาผู้สอนให้มีคุณภาพของการเป็นครูมืออาชีพ การพัฒนาผลลัพธ์ที่เกิดแก่ผู้เรียนให้มีความรู้
สติปัญญา และการปฏิบัติในการดารงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

หลักการศาสตร์พระราชา
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
พระราชทานแก่ชาวไทย คาสอนเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์แก่การดารงค์ชีวิต สามารถนามาปรับใช้กับ
ตนเอง ครอบครัวและ องค์กรได้ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2561,
ออนไลน์) ดังนี้
9 คาสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้ คนในชาติ รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ มี
ความพอเพียง รู้จักตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร ในการทาหน้าที่ของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับ
ตนเอง และที่สาคัญจะต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงใคร ซึ่งคาสอนทั้งหมด หากเราทุกคนทาได้ ก็จะทาให้
สังคมและประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรือง และไร้ซึ่งปัญหาทั้งมวล
1. ความเพียร
การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้ างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้
ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สาคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่ดีงามนั้นทามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทาดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทาให้ดี
ควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่
27 ตุลาคม 2516
2. ความพอดี
ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และความพอเหมาะพอดี ไม่ทาเกินฐานะและกาลัง หรือทาด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้ นฐานแน่นหนา
รองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลาดับ ผลที่
เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน
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พระบรมราโชวาท ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญญาบัต รของมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น วั น ที่ 18
ธันวาคม 2540
3. ความรู้ตน
ผู้เรียนทาอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทาให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดี
แล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทาการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสาเร็จ
และความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน
พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันผู้เรียน ประจาปี 2521
4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย
เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคี ให้หมู่
คณะและในชาติ ทาให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็
ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521
5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสาหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่
แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25
มิถุนายน 2496
6. พูดจริง ทาจริง
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทาอย่างนั้น จึงได้รับความสาเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทา คือ พูดจริง ทาจริง จึงเป็นปัจจัยสาคัญใน
การส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและ
ส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10
กรกฎาคม 2540
7. หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทามา คิดมา แต่โบราณ
กาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสาคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทาให้
มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ ค ณะสมาชิ ก ห้ อ งสมุ ด ทั่ ว ประเทศ ในโอกาสที่ เ ข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514
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8. ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ผู้เรียนจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นใน
ตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันผู้เรียน ปีพุทธศักราช 2531
9. การเอาชนะใจตน
ในการดาเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทาสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่
จะกระทาสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็ นธรรม ถ้าเราร่วมกันทาเช่นนี้ ให้ได้
จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้าจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืน
ดีขึ้นได้เป็นลาดับ
9 คาสอนของพ่อ
“แรงบันดาลใจด้านการเรียนของผู้เรียนไทย
ร้อยเรียงคาสอนของพ่อสู่ดวงใจ
เพียงน้อมนามาปฏิบัติตาม
ก็ได้พลังในการเรียนแล้ว”
คาสอนที่ 1 การปรับปรุงตนเอง
“การดารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความ
อดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มี
ทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูและ
นักเรียน ณ โรงเรียนจิตรลดา วันที่ 27 มีนาคม 2523
คาสอนที่ 2 การฝึกฝนตนเองให้มีค่า
“นักเรียนที่ยังก่อเรื่องวิวาทจนเกิดความเสียหายแก่ตน แก่โรงเรียน ขอให้สานึกว่าการกระทา
เช่นนั้น อาจกลายเป็นการทาลายอนาคตของตนไปได้อย่างคิดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยายามฝึกฝนอบรม
ตนเองให้มีค่า เป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์ให้จงได้”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในพิธีเปิดงาน
กรีฑา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2512
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คาสอนที่ 3 การใช้ความรู้คู่คุณธรรม
“เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาการต่าง ๆ ให้ได้มาก ๆ เพื่อ
นาไปใช้ทาประโยชน์ สร้างสมความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่การใช้วิชาความรู้นั้น
จ าเป็ น จะต้ อ งใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ด้ ว ยคุ ณ ธรรมและความสามารถที่ เ หมาะจึ ง จะได้ ผ ลเต็ ม เปี่ ย ม ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย วันที่ 1 กรกฎาคม
2522
คาสอนที่ 4 การทางานคู่ความดี
“ผู้เรียนนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทาการงานและทาความดีด้วย เพราะการ
ทางานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทาดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข
ความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่า”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเนื่องในวัน
ผู้เรียนแห่งชาติ ประจาปี 2530
คาสอนที่ 5 เรียนรู้จากการสังเกต ดู และฟัง
“การศึกษามิได้มาจากการฟังโอวาท หรือแม้จะฟังบรรยายสั่งสอนของครูบาอาจารย์ การศึกษา
นั้ น มาจากการสั งเกต การดู การฟังของแต่ล ะคน หมายความว่าดูแล้ ว ฟัง แล้ ว มาพิจารณาให้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ตน ก็นับว่าเป็นการศึกษาแล้ว และเป็นการศึกษาที่ดีที่สุด”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่นิสิต มศว วิทยาเขตสงขลา วันที่ 25 กันยายน 2521
คาสอนที่ 6 การรู้จักประมาณตน
“การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้าน
ไหน เพียงใด และควรจะทางานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะทาให้คนเรารู้จักใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิ ทธิภาพ ทั้งยังทาให้
รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กรกฎาคม 2541
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คาสอนที่ 7 ความรู้ทาให้เป็นคนครบคน
“ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทาให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทาให้เป็นคนที่มีเกียรติ
เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่า ทาประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจาก
วิ ช าความรู้ ก็ จ ะต้ อ งฝึ ก ฝนในสิ่ ง ที่ ตั ว จะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สั ง คม สอดคล้ อ งกั บ สมั ย และ
สอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทาให้เป็นคนที่
ครบคน ที่จะภูมิใจได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา วันที่ 25 มีนาคม 2515
คาสอนที่ 8 หนังสือเป็นสิ่งมีค่า
“หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์
ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และเพียรพยายามบั น ทึกภาษาไว้ด้วยลายลั กษณ์อักษร หนังสือแพร่ไ ปถึ ง ที่ใด
ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่า และมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อ
เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดงานปีหนังสือ
แห่งชาติ 4 กุมภาพันธ์ 2515
คาสอนที่ 9 อุปสรรคทาให้ใจแข็งแกร่ง
“ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทาให้แข็งแกร่งจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบ
อุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมอง แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นสามารถ
ที่จะทาให้มีอานาจจิตดีขึ้น มีกาลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทาให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อ
ตัวเรา กลับทาให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเยี่ยม มธ. และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุม มธ. วันที่ 7 มีนาคม 2513
หลักการทรงงาน 23 ข้อ
หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคิดค้น
แนวทางการพั ฒ นาการท างานเพื่ อ มุ่ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชนที่ ค วรยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งใน
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ได้แก่ (สานักกรรมาธิการ 1 สานักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2560, หน้า 25 - 28)
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1. การศึกษาข้อมูลอย่า งเป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้ อมูล
เบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่
ถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
2. ระเบิดจากข้างใน จะทาการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทา ไม่ใช่การสั่งให้ทา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ใน
การทางานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบ
ถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป
3. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนาใด ๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณ
นั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้อง
แนะนา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง”
4. ทาตามลาดับขั้น เริ่มต้นจากการลงมือทาในสิ่งที่จาเป็นก่อน เมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่
จาเป็นลาดับต่อ ไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามหลั กนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จ ได้
โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพ
สาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ
ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติ ได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
5. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมอง
ในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้วเริ่ม แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อสาเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยาย
แก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงาน
แต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทา ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวง
ไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้
อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทาให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
6. ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทาได้เอง หาได้ในท้องถิ่น
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และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก
มากนัก ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ ขึ้นเองตามธรรมชาติจะ
ได้ประหยัดงบประมาณ…”
7. ท าให้ ง่ า ย ทรงคิ ด ค้ น ดั ด แปลง ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขงาน การพั ฒ นาประเทศตามแนว
พระราชดาริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทาให้ง่าย”
8. ทางานแบบองค์รวม ใช้วิธีคิดเพื่อการทางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่าง
เชื่อมโยง
9. ไม่ติดตารา เมื่อเราจะทาการใดนั้น ควรทางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ
ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตาราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติด
ทฤษฎีมากจนเกินไปจนทาอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราทาบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
สังคม และจิตวิทยาด้วย
10. ใช้ ธ รรมชาติ ช่ ว ยธรรมชาติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทรงเข้ า ใจถึ ง
ธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด
โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
11. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น
หลั ก การแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง สภาวะที่ ไ ม่ ป กติ เ ข้ า สู่ ร ะบบที่ ป กติ เช่ น
การบาบัดน้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
12. การมีส่วนร่วม ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สาคัญที่สุดจะต้องหัดทาใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จัก
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แม้ ก ระทั่ ง ความวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากผู้ อื่ น อย่ า งฉลาดนั้ น แท้ จ ริ ง คื อ การระดม
สติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์
นั่นเอง”
13. บริการรวมที่จุดเดียว ทรงมีพระราชดาริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนา
หลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว: One Stop Service” โดยทรงเน้น
เรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. พออยู่พอกิน ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับ
ขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
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15. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้ นด้ว ย
การแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า เพื่ อ ให้ มี ค วามแข็ ง แรงพอที่ จ ะด ารงชี วิ ต ได้ ต่ อ ไป แล้ ว ขั้ น ต่ อ ไปก็ คื อ
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด
16. ปลูกป่าในใจคน การจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า
เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทา…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็
จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
17. ขาดทุนคือกาไร หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย
“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
18. ทางานอย่างมีความสุข ทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่
ถ้าเรามีความสุ ขเราจะชนะ สนุ กกับการทางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ ว หรือจะทางานโดย
คานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทาประโยชน์ให้ กับผู้อื่นก็สามารถทาได้ “…ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไร
จะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
19. ความเพียร การเริ่มต้นทางานหรือทาสิ่ งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความ
อดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็
จะว่ายน้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้
จมน้า
20. ความซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจต่อกัน ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อม
ทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
21. ประโยชน์ส่วนรวม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ ดัง
พระราชดารัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจ
ราคาญด้วยซ้าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้อยู่เรื่อยแล้ว
ส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อ
ตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
22. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
23. รู้รักสามัคคี
รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหา
นั้น
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สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของ
ประชาชน พระองค์ทรงครองแผ่นดินและครองใจคนไทยทั้งมวล ทรงเป็นแบบอย่างในการครองตน
ครองคน และครองงาน “ศาสตร์พระราชา” หรือ แนวทางในการทรงงานของพระองค์ท่านนับว่า เป็น
สมบั ติ ท างปั ญ ญาอั น ล้ าค่ า ของชาติ ที่ ท รงผสมผสานวิ ท ยาการสมั ย ใหม่ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทรง
เชี่ยวชาญทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สามารถน้อมนาเอามาบูรณาการกับทุก
ศาสตร์ ทุกแขนง ไม่ว่าจะการศึกษา เศราฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง หรือแม้กระทั่ง
การดาเนินชีวิตของปัจจเจกบุคคล ดังนั้น กล่าวได้ว่า ศาสตร์พระราชาเป็น องค์ความรู้และเป็นมรรควิธี
ของพระราชาในการช่วยเหลือราษฎร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์

ศาสตร์พระราชากับการศึกษา
การศึกษาถือได้ว่าเป็ นส่วนสาคัญและเป็นรากฐานของประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่ อน
พั ฒ นาและสร้ า งความเจริ ญ ให้ กั บ ประเทศ ให้ ด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสมบู ร ณ์ ซึ่ ง
การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศถือเป็นความสาคัญเร่งด่วน การปฏิรูปด้านการศึกษา จึงถือเป็นอีก
หนึ่งนโยบายสาคัญ ที่รัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนโดยบูรณาการน้อมนาเอาแนวทาง พระราชดาริศาสตร์
พระราชามาปรั บ ใช้ การยกระดั บ ทาให้ ส ถานศึ ก ษาที่มี อ ยู่ ในปัจจุ บัน เป็ นสถานที่ ที่มี คุ ณธรรมและ
จริยธรรม เริ่มตั้งแต่ที่ผู้บริหาร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล ความพอเพียงในการใช้งบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศาสตร์พระราชาโดยการศึกษาจากประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเมื่อได้ประมวลสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทา รวมถึงความหมายจาก
ผู้ รู้ ต่าง ๆ น าเสนอได้ความหมายคาว่า “ศาสตร์พระราชา” หมายความว่า บรรดาองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่าน
วิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือปัญหาเพื่อประโยชน์แก่เหล่าพสกนิกรและ
ส่งผลถึง มวลมนุษยชาติทั้งปวงให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุข และยั่งยืน (สานักกรรมาธิการ
1 สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560, หน้า 11) ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสาคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษา เป็นอย่าง
มาก ผู้เขียนได้รวบรวม “ศาสตร์พระราชา” ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้
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54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา จากในหลวงรัชกาลที่ 9
1. ประเพณีของชาติไทย “ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดาเนินชีวิ ตของแต่ล ะคน
เรามี ป ระเพณี ข องชาติ ไ ทยเป็ น สมบั ติ เราควรจะยิ น ดี อ ย่ า งยิ่ ง และช่ ว ยกั น ส่ ง เสริ ม รั ก ษาไว้ เพื่ อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503
2. ความเจริญของชาติ “ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงาน
หรื อ ผลของการกระท าของคน ทั้ ง ชาติ ถื อ ได้ ว่ า ทุ ก คนแบ่ ง หน้ า ที่ กั น ท าประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ช าติ ตาม
ความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทางานให้แก่ประเทศชาติได้
โดยลาพังตนเอง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513
3. การปิดทองหลังพระ “เมื่อถึงคราวจาเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิด
ทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิ ดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลัง
พระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506
4. คนไม่มีค วามสุจ ริ ต “คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่ ว นรวมที่สาคัญอันใดได้ ผู้ ที่มีความสุ จริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานส าคัญยิ่ งใหญ่ที่เป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้สาเร็จ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522
5. การจะพัฒนาทุกสิ่ง อยู่กับพื้นฐานที่ดี “ทุกอย่างให้เจริญนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจาก
พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญ
ขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทาได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้อง
พยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อม ๆ กันได้”
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523
6. จิตใจที่เป็นกลาง “หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิ ตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทาสิ่งไร
จาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้ นเคย
ชานาญแล้ว จะกระทาได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจ
ได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535
7. ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นสิ่งสาคัญ “ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสาคัญมาก สาหรับผู้ที่
ต้องการความสาเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งปั ญหาอัน เกิดจากความกิน แหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทาให้ ได้ รั บ
ความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มี
ความจริงใจจะทาการสิ่งใดก็มักสาเร็จได้โดยราบรื่น”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2535
8. ศิ ล ปะวั ฒ นะธรรมและวิ ท ยาศาสตร์ ค วรไปคู่ กั น “การศึ ก ษาด้ า นศิ ล ปะวั ฒ นธรรมเป็ น
การศึกษาที่สาคัญ และควรจะดาเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของ
บุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่
แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535
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9. ไม่ศรัทธางาน ผลงานย่อมบกพร่อง “งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็น
ผู้กระทา ถ้าผู้ทามีจิตใจไม่พร้อมจะทางานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทาก็ย่อม
บกพร่ อ ง ไม่ ค งที่ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ศ รั ท ธา เข้ า ใจซึ้ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องงาน พร้ อ มใจและพอใจที่ จ ะ
ขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกาลังความสามารถ งานจึงจะดาเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่ง
หมาย”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2536
10. ความคิดนั้นสาคัญมาก “ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคาพูดและการกระทาทั้งปวง กล่าวคือ
ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คาพูดและการกระทาก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ
แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคาพูด และการกระทาก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วย
เหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทาสิ่งใด จาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทา คาที่จะพูด ผิดหรื อถูก
เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทา หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้
ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคาพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทาที่ไม่ถูกต้อง พูดและทาแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล
เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ในหลวงรัชกาลที่ 9ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 กรกฎาคม 2540
11. คิดก่อนพูดและก่อนทา “ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทา เพราะกิจที่
จะทาคาที่จะพูดทุกอย่างล้วนสาเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทาจึ งช่วยให้บุคคลสามารถ
ยับยั้งคาพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทาที่ไม่ถูกต้อง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540
12. พูดจริงทาจริง “ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทาอย่า งนั้น จึงจะได้รับความสาเร็จ พร้อม
ทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทา คือพูดจริงทาจริง จึง
เป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540
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13. การรู้ จั กประมาณตน “การรู้ จั กประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิ
ปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะทางานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้
จะทาให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็ม
ตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทาให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อ
ปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2541
14. การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ “การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสาคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมา
ก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและ
อาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติสืบไป”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 13 ธันวาคม 2505
15. งานด้านการศึกษาเป็นงานสาคัญ “งานด้านการศึกษาเป็นงานสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ
นั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของ
เรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อม
ทรามลงไปในความประพฤติและจิ ตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ว่าถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจเอา
ตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการศึกษาด้วยอย่ างแน่นอน จึงพูด
ได้เต็มปากแล้วว่า เราจะต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น… ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 12 ธันวาคม 2512
16. การฝึกฝนคือการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง “การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝึกฝน
ให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผ ล สติปัญญา และหาหลักการชีวิต
เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม ทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ทางานด้านการศึกษาจึงมี
ความสาคัญเป็นพิเศษ และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจน
ความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน…”
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลั ยวิชาการศึกษาประสาน
มิตร 29 พฤศจิกายน 2514
17. การให้การศึกษา คือการสร้างสรรค์ความรู้ “การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่
แท้จริง คือการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล
เพื่อช่วยให้เขาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบาเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตน
เพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ ผู้ทาหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ ควรจะได้มุ่งทางานเพื่อ
วัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใด…”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาน
มิตร 27 พฤศจิกายน 2515
18. การศึกษาที่ดี จาต้องใช้ความรอบรู้กว้างขวาง “การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็นงานที่ละเอียด
ลึกซึ้งมาก จาเป็นต้องใช้ความรอบรู้อันกว้างขวาง ใช้ความสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความตั้งใจและ
ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะทาได้สาเร็จ…”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาน
มิตร 28 พฤศจิกายน 2515
19. การแนะน าส่ ง เสริ ม บุ ค คลให้ เ จริ ญ งอกงามในการเรี ย นรู้ “การให้ ก ารศึ ก ษานั้ น คื อ
การแนะนาส่งเสริมบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ การคิดอ่าน การกระทาตามอัตภาพของ
ตนโดยมีจุดมุ่งหมาย ในที่สุดให้สามารถนาเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์
เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้ โดยสอดคล้องไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็น
ประเทศได้…”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิ ทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 21
พฤศจิกายน 2516
20. การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสาคัญที่สุด “การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้ สิ่ ง
สาคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน ทั้งทางความรู้ความสามารถ ทั้งทางจิต
วิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตาแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ใน
การสร้างพลเมืองที่ด…ี ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20
มิถุนายน 2520
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21. ความฉลาดรู้ “การศึกษาหาความรู้จึงสาคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้”
คือ รู้แล้วสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็น พิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อ
ปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรจะ
ศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบาง
แง่บางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่อง
นั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22
มิถุนายน 2523
22. ศึกษาให้ต รงตามวัต ถุประสงค์ “การศึกษานั้น ไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตนหรือจะให้ แก่ผู้ อื่น
สาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงจะได้ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ มิฉะนั้นจะต้องมี
การผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทาให้เ สียเวลาและเสียประโยชน์ไปเปล่า ๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น
คืออย่างไร กล่าวโดยความคิดรวบยอด ก็คือการทาให้บุคคลมีปัจจัยหรือมีอุปกรณ์สาหรับชีวิตอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ
ส่วนความขยันอดทน และความสามารถในอันที่จะนาความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานของตนเองให้ได้
จริง ๆ เพื่อสามารถดารงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม
และบ้านเมืองได้ตามควรแก่ฐานะด้วย”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23
มิถุนายน 2523
23. ความคิด จิ ต ใจ และความประพฤติ “วัตถุประสงค์ส าคัญของการให้ การศึกษานั้น คือ
การฝึกฝนอบรมให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์สาหรับชีวิต อย่างครบครันเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้
ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและความประพฤติ ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ ในอันที่จ ะ
นาความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบั ติงานด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แห่งการสร้างความสุขความเจริญ และ
ความมั่นคงในชีวิต”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26
มิถุนายน 2523
24. เปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ “การศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ การขวนขวายเปิดตาเปิดใจ
ที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก รู้แล้วก็นามาคิดพิจารณาให้ได้ ประเด็น ให้เห็นส่วนที่
เป็นเหตุส่วนที่เป็นผล ให้เห็นลาดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องของเหตุและผลนั้นตลอดจนถึงผลสรุป ให้
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เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแน่ชัด เพื่อให้กาหนดจดจา ทั้งโดยหลักทฤษฎี ทั้งโดยเนื้อความที่เป็นมา แล้วนาไปสั่ง
สอนหรือนาไปเทียบเคียงใช้ในการงาน ในการแก้ปัญหาชีวิตต่อไป”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27
มิถุนายน 2523
25. วิชาการ การปฏิบัติต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน “การศึกษาที่มงุ่ ทาเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้
ความสามารถ สร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิต และทาประโยชน์แก่ส่วนรวมได้นั้น ต้องจัดอบรมให้ได้
พร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านการลงมือปฏิบัติ ด้านความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบัติ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัต รแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28
มิถุนายน 2523
26. บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน “การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่
เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับพระราชทานรางวัล 2524
27. ต้ อ งศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความฉลาดรู้ “ความรู้นั้นส าคั ญยิ่ งใหญ่ เพราะเป็นปั จจั ยให้ เ กิ ด
ความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้า มนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้น … การศึกษาหาความรู้
จึงสาคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดย
ไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่ าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ
ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่
เพีย งบางส่ ว นบางตอน …อีกประการหนึ่งซึ่ง จะต้ องปฏิบั ติประกอบพร้ อมกัน ไปด้ว ยเสมอ คือต้อ ง
พิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็น
และเข้าใจตามอานาจความเหนี่ยวนาของอคติ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22
มิถุนายน 2524
28. การเรียนรู้ มีอยู่ 3 ลักษณะ “ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้ น มีอยู่สามลักษณะ
ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของผู้อื่นอย่างหนึ่ง เรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็น
เหตุผลอย่างหนึ่ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล และเกิดความคล่องแคล่วชานาญอีก
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อย่างหนึ่ง การเรียนรู้ทั้งสามลักษณะนี้ จาเป็นจะต้องกระทาไปด้วยกัน ให้สอดคล้องแลอุดหนุนส่งเสริม
กัน จึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริง พร้อมทั้งความสามารถที่จะนามาใช้ทาการต่าง ๆ อย่างมีป ระสิทธิภาพ
ได้ กล่าวคือ การเรียนรู้ทุกอย่างนั้น จะต้องเรียนตามความรู้ของผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้น เมื่อรู้แล้วจึงนามา
พิจารณาให้เห็นแจ่มชัดละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่ง ให้ถึงเนื้อหาสาระ อันจะอ้างอิงอาศัยเป็นหลักฐานได้ มิ
ให้เป็นการเรียนรู้อย่างเลื่อนลอย แต่เมื่อถึง ขั้นที่สองนี้แล้ว ก็ยังถือว่าจะนามาใช้การได้ให้ได้ผลแน่นอน
จริ ง ๆ ไม่ ไ ด้ ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งน าความรู้ นั้ น มาปฏิ บั ติ ฝึ ก ฝนอี ก ให้ เ กิ ด ผลประจั ก ษ์ แจ้ ง และเกิ ด
ความคล่องแคล่ว ชานิชานาญขึ้นพร้อมกันไปด้วย จึงจะนาไปใช้ปฏิบัติให้สาเร็จผลได้ไม่ขัดข้อง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25
มิถุนายน 2524
29. การศึกษาอีกทางหนึ่ง คือการสังเกต รับฟัง “การศึกษาเพิ่มเติมที่แต่ละคนพึงกระทานั้น
กล่าวได้ว่ามีอยู่สองทาง ทางหนึ่งคือศึกษาค้นคว้าจากตารับตารา และวิเคราะห์วิจัยตามร ะบบและ
วิธีการ ที่ปฏิบัติกันในมหาวิทยาลัย อีกทางหนึ่งคือสดับตรับฟัง สังเกต จดจาจากการกระทาคาพูดของ
บุคคล รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบผ่าน แม้ แต่อุปสรรคความผิด พลาดของตนเอง ก็
อาจนามาคิดพิจารณาให้เป็นบทเรียนที่ทาให้เกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด ได้ทั้งสิ้น”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21
กรกฎาคม 2525
30. ด้านความเป็นครู พระบรมราโชวาทด้านความเป็นครู “ในฐานะที่ต้องออกไปทาหน้าที่เป็น
ครูของผู้อื่น ท่านจาจะต้องสร้างสมธรรมะต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และรู้จักวางตัวให้สมกับเป็นผู้มี
หน้าที่สั่งสอนและอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถและช่วยกันขจัด
ปัญหาเยาวชนให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนที่มีสัมมาชีพและมีความประพฤติดี
เพื่อเป็นกาลังในการที่จะสร้างประเทศชาติต่อไป”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
29 ธันวาคม 2502
31. ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ “ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ ความรู้ในทางวิชาการ และทาง
การสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมผู้เรียนทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มี
ความสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้
หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรม เป็น
การฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย”
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 15 ธันวาคม 2503
32. ครูต้องตั้งมั่นในศีลธรรม “เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับ
วิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป งาน
ของครูจึงเป็นงานที่สาคัญยิ่ง ท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทาหน้าที่ครู จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและ
พยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ ผู้เรียนให้ดีที่สุดที่จะทาได้ นอกจากนี้จงวางตัวให้สมกับที่เป็นครู ให้
นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจจากผู้ปก ครองของนักเรียนด้วย”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 13 ธันวาคม 2505
33. ครูที่ดีควรต้องมีความรู้ดีด้วยเสมอ “เพราะครูที่ดีควรต้องมีความรู้ดีด้วยเสมอ ท่านทั้งหลาย
ได้รับปริญญาทางการศึกษาแล้วในวันนี้ ต่อไปจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เพราะ
ท่านจะออกไปเป็นผู้ให้การศึกษา อบรมแก่เยาวชน ผู้จะเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าของปกครองประเทศใน
อนาคตและการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานของเยาวชนในปัจจุบันมีความจาเป็นเพื่ ออนาคตของชาติมาก
เพราะฉะนั้น เมื่อท่านเห็นความสาคัญของการเป็นครู และเมื่อท่านได้เลือกหน้าที่ของท่านเช่นนี้แล้ว
ท่านต้องพยายามทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความตั้งใจจริง โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็น
ที่ตั้ง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2 ธันวาคม 2507
34. เจริญขึ้น หรือเสื่อมลง ขึ้นอยู่การศึกษาของ ประชาชน “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือ
เสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน แต่ละคนเป็นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็น
เครื่องกาหนดของชาติในวันข้างหน้า ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
เมื่อท่านออกไปเป็นครู ท่านต้องพยายามทาหน้าที่ของท่านให้สาเร็จโดยสมบูรณ์”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิช าการศึกษา ประสานมิตร
2 ธันวาคม 2508
35. สิ่งสาคัญคือให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา “การสอนให้นักเรียนมีความรู้ดีเป็นสิ่งสาคัญมาก
แต่มีสิ่งสาคัญยิ่งกว่านั้นอีก คือ จะต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา นาวิชาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมแก่งานได้ด้ว ย การศึกษาที่ให้ ทั้งวิช าการและวิธีใช้วิช าโดยถูกต้องเช่นนี้ จึงจะเป็น
การศึกษาที่ด”ี
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
15 ธันวาคม 2509
36. ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู “โดยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการีรองจากบิดา
มารดา ไม่ว่าผู้ใดแม้มียศศักดิ์อานาจเพียงใด ก็ยังยาเกรงเชื่อฟังครู ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครู
เป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีให้แก่เรา เป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 19 ธันวาคม 2511
37. เป็ น ครู แ ล้ ว ลู ก ศิ ษ ย์ จ ะต้ อ งนั บ ถื อ ได้ “ในที่ นี้ ผู้ เ ป็ น ครู ก็ มี ที่ จ ะเป็ น ครู ก็ มี ต้ อ งนึ ก ถึ ง
ความรับผิดชอบเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่
เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ลูกศิษย์เขาเอาอย่าง ครูต้องสาธิตให้นักเรียนเห็น
ว่าในชีวิตนี้เราควรจะทาอะไร ถ้าเราสาธิตให้นักเรียนวางตัวให้ดี มีศีลธรรม ก็เชื่อว่า ผู้เรียนนักเรียนจะ
เชื่อฟังและเชื่อตาม เพราะเขาเห็นว่าเหมาะสมดี เขาก็เลื่อมใส เขาก็มีหวังว่าจะเป็น ผู้เรียนที่ดี แล้วจะ
เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษา เป็นครูต่อไปก็อาจเป็นได้ เป็นคนที่ดี ทางานหน้าที่ของพลเมืองดีต่อไป”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
19 ธันวาคม 2512
38. การแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ “เป็นหน้าที่…ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหาร
การศึกษา ที่จะต้องช่วยเหลือด้วยหลักวิชาและความสามารถ ทุกคนได้เรียนวิชาการแนะแนวมาแล้ว
ควรจะได้นาหลักการมาปฏิบั ติเพื่อให้เยาวชนได้รับประโยชน์อันแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแนะ
แนวทางความประพฤติและจิตใจซึ่งสาคัญมาก ขอให้เพียรพยายามปลูกฝัง ความรู้ความคิดที่ปราศจาก
โทษ ให้แก่เขาโดยเสมอหน้า แนะนาอบรมด้วยเหตุผลและด้วยความจริงใจ ประกอบด้วยความเมตตา
ปรานี สงเคราะห์อนุเคราะห์และนาพาไปสู่ทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจ และมีกาลังใจ
ที่จะทาความดี”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 30
พฤศจิกายน 2515
39. งานครูคือการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ “งานครูนั้นจัดเป็นงานสาคัญ เพราะเท่ากับ
เป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ เยาวชนในปัจจุบันเป็นเยาวชนที่อุดมไปด้วยพลังกายพลังใจ และ
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พลังอยากรู้อยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลง หากเขาได้รับการอบรมกล่อมเกลาที่ถูกทาง เขาเหล่านั้นจะเป็น
กาลังสาคัญของบ้านเมือง ส่งเสริมให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและมั่งคั่งยิ่ง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 13 พฤศจิกายน 2516
40. อาชีพครูคืออาชีพที่มีเกี ยรติ “อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่า เป็น
อาชีพที่มีเกียรติ จึงควรจะได้พิจารณากันว่า เกียรตินั้นคืออะไร ปราชญ์ผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า ทุกคนควรเป็น
คนที่มีเกียรติ เพราะคนที่มีเกียรตินั้น คือ คนที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใด ทั้งเป็นผู้ขยัน และสามารถใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ทาตนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นคนกล้าและอาจหาญต่อการปฏิบัติดีปฏิบั ติ
ชอบในที่ทั้งปวง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 14 พฤศจิกายน 2516
41. ชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างแก่ ผู้อื่นได้ “ชีวิตครูควรเป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็น
แบบอย่ างแก่ผู้ อื่น ได้ สามารถปลู กฝั งเยาวชนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรม อันเหมาะสมแก่การเป็น
พลเมืองดีของชาติ ด้วยความรู้และคุณธรรมซึ่งท่านทั้งหลายได้เพียรสั่งสมไว้ ครูจึงจะสมเป็นปูชนียบุคคล
ได้ตามคติที่เชื่อกันมาแต่โบราณ หากครูหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเสียแล้ว ความเป็นปูชนียบุคคลก็ย่อม
เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ผู้ถืออาชีพครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้อันมีคุณธรรมเป็นเครื่องกากับ
จึงจะสมกับการเป็นปูชนียบุคคล”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
26 พฤศจิกายน 2516
42. แม่พิมพ์ของชาติ “เพราะทุกท่านส่วนใหญ่จะออกไปทาหน้าที่ครูบาอาจารย์ เป็นแม่พิมพ์
ของชาติ จึงต้องเป็นแม่พิมพ์ที่ดี ให้กุลบุตรกุลธิดา ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านเจริญรอยไปตามไปในทางที่ดีงาม
จะต้องสานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นครู จะต้องปลูกฝังศิษย์ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และหลักอันดี
งาม ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เราสอนด้านไหนก็ย่อมจะเน้นหนักในด้านนั้นเป็นธรรมดา จะต้อง
สอดแทรกด้านอื่น ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลั ยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
27 พฤศจิกายน 2517
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43. หน้าที่ครู หน้าที่ศิษย์ “ครูมีหน้าที่ที่จะต้องสั่งสอนแนะนาศิษย์ และศิษย์มี หน้าที่ที่จะต้อง
เรียนรู้จากครู การที่ให้ศิษย์เรียนรู้จากครู หาได้ทาให้ศิษย์ขาดความริเริ่มหรือขาดอิสรภาพไปได้ประการ
ใดไม่”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
30 มิถุนายน 2519
44. การสั่งสอนศิษย์ “ในการสั่งสอนศิษย์นั้น มีความจาเป็นอย่างหนึ่งซึ่งสาคัญมากด้วย ที่จะต้อง
พยายามหาทางใช้หลักวิชาและ วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถคิด เข้าใจ
และเห็นจริงด้วยตนเองในเนื้อหาสาระ ตลอดจนกฎและหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนรู้แล้วใช้ได้เอง โดยมองเห็น
และทราบถึงประโยชน์ของการใช้หรือการทาตามบทเรียนนั้น ๆ อย่างแน่ใจ ด้วยการให้การศึกษาแก่
ศิษย์ โดยหลักการนี้ จะทาให้ได้ประโยชน์ถึงสองชั้น อย่างหนึ่งคือทาให้ครูได้ฝึกฝนตนเองให้ชานิชานาญ
ในการใช้ทงั้ หลักวิชาครูทั้งหลักวิชาสามัญ อีกอย่างหนึ่งจะทาให้ศิษย์เล่าเรียนวิชาการได้อย่างถูกต้อง ได้
ประโยชน์ตรงกับความมุ่งหมายของการให้การศึกษา”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23
มิถุนายน 2420
45. ให้คนได้เรียนดี “หน้าที่ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น กล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือการ “ให้คน
ได้เรียนดี” เพื่อที่จะสามารถทาการงานสร้างตัวและดารงตัวให้เป็นหลักเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
การให้ เ รี ย นดี นั้ น จะท าอย่ า งไร ข้ อ แรกจะต้ อ งสอนให้ มี วิ ช าการที่ ดี ที่ ถู ก ต้ อ งและแน่ น แฟ้ น ให้ มี
ความสามารถและมีหลักการในการปฏิบัติ ข้อสอง ต้องฝึกหัดอบรมในจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ ให้
รู้เหตุรู้ผลและความผิดชอบชั่วดี เพื่อมิให้นความรู้ไปใช้ทางเบียดเบียนกันและกัน ข้อที่สาม ต้องให้มี
กาลังและสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ที่ ได้รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะส่วนกันทุกด้านดังนี้
เชื่อได้ว่าจะเป็นผู้เข้มแข็งสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติ ทั้งทางกายและทางคงวามคิดจิตใจ จะกระทา
หน้าที่การงานใดก็จะมุ่งหวังผลประโยชน์ที่แท้จริงของหน้าที่การงานนั้นเป็นใหญ่ ไม่หลงทาง ทั้งจะ
สามารถปฏิบัติบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลอันสมบูรณ์ได้ด้วย”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25
มิถุนายน 2521
46. เยาวชน “ในการให้การศึกษาแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะแก่เยาวชน การให้การศึกษานั้น กล่าวสั้น ๆ
โดยความหมายรวบยอด คือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดาเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม ไปสู่ความเจริญ
และความสุขตามอัตภาพ ตามนัยนี้ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้ และวิธีดาเนินชีวิตมาให้ศิษย์ได้รู้ได้ทราบ
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เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป และดาเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี จนบรรลุจุดหมาย ความรู้กับวิธีการนั้นมีอยู่
แล้วครบถ้วนพร้อมมูล ผู้ใดมีอุบาย หรือมีกระบวนการคิดการปฏิบัติอันแยบคาย ย่อมแสวงหาและหยิบ
ยกมาใช้ได้ โดยถูกต้องพอเหมาะพอดีตามต้องการ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19
มิถุนายน 2522
47. การศึกษานอกระบบ “การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาภายหลังสาเร็จจากมหาวิทยาลัย
จึงมีความสาคัญยิ่งยวด ในการสร้างเสริมผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว ให้มีปัญญาและความสามารถ
ที่จะปรับตนให้เข้ากับสภาวะแท้จริงของชีวิต พร้อมทั้งดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและเจริญ
มั่นคงได้”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16
ธันวาคม 2536
48. ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน “ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้
ปฏิบั ติการ และความคิดอ่านตามเหตุผ ลความเป็นจริงซึ่งแต่ล ะคนควรเรียนรู้ให้ ครบ เพื่อสามารถ
นาไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 กรกฎาคม
2535
49. บุคคลที่ทรงคุณค่า “การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคื อการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างเสริมและ
สะสมความรู้ ความจัดเจน ในด้านวิชาการอย่า งสูง และด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณ ตามเหตุผล
หลักวิชาความถูกต้อง ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้ จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้จะเป็นกาลัง
สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทุกด้าน ของประเทศอย่างสาคัญต่อไป เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่
รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะต้องนาความรู้ ความคิด และความสามารถจัดเจนของตนออกปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 5 กรกฎาคม
2533
50. การศึกษาแนวลึกคือความจาเป็นอย่างแรก “การศึกษาค้นคว้าที่สาคัญและจาเป็ นอย่าง
แรก คือการศึกษาทางแนวลึก อันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้เชี่ยวชาญชานาญ
แตกฉานลึกซึ้ง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะนักปฏิบัติ ซึ่งจะต้องทางานและแก้ปัญหาต่าง ๆ
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ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ ทุกคนจาเป็ นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย การศึกษาตาม
แนวกว้างนี้ หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้ทราบ ถึงวิทยาการสาขาอื่น ๆ ตลอดจน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ
สภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุม เพื่อช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหาต่าง ๆ
อย่างชัดเจนถูกถ้วน และสามารถนาวิชาการด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาด้านอื่น ๆ ได้โดยสอดคล้อง
ถูกต้อง และเหมาะสม”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วันที่ 19 กรกฎาคม 2533
51. ความสาคัญของการศึกษา “การศึกษาหาความรู้จึงสาคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด
ความฉลาดรู้ คือรู้แล้วสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความ
ฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลั กอย่างน้อยสองประการ ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริง ควร
จะให้ศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะบาง
แง่บางมุม อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณา ศึกษาเรื่อง
นั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปรกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจ ตาม
อานาจความเหนี่ยวนาของอคติ ไม่ว่าจะเป็ นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชังมิฉะนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็น
ความรู้แท้ หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอาพรางไว้ หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่าง ๆ จะนาไปใช้ประโยชน์
จริง ๆ โดยปราศจากโทษไม่ได้”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ วันที่ 22 มิถุนายน 2524
52. 3 ลักษณะของการศึกษา การเรียนรู้ “ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สาม
ลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของผู้อื่นอย่างหนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเอง
ให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล และเกิดความคล่องแคล่วชานาญ
อีกอย่างหนึ่ง”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 มิถุนายน 2524
53. โรงเรี ยนนายร้ อย “ส าหรั บ โรงเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ การศึกษานั้น ก็ต้อ งให้
การศึกษาที่ดีที่ถูกต้องแก่นักเรียนแต่ละคนให้ครบถ้วน คือให้ มีวิชาการที่แน่นหนา มีความรู้รอบตัวและ
ประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง สาคัญที่สุด จะต้องให้ทุกคนมีวิชาและความสามารถจัดเจน ทั้งในด้าน
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ยุทธการ และในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควบคู่ กัน เพราะทหารมีภารกิจหลัก
อยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคงของประชาชนทั้งสองประการ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่อง
ในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 100 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2524
54. ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา “ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงต้องถือว่า
ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง
ถูกต้อง สมบูรณ์โตเต็มกาลังจะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิ ดพลาดบกพร่องไปด้วย
ประการใด ๆ ผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ ค รู แ ละนั ก เรี ย น ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2524
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาครู
หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช (ในหลวง
รัชกาลที่ 9) ได้มีกระแสพระราชดารัสถึงผู้ที่หน้าที่ครู ด้วยทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ว่า “ครูดี” คือผู้ที่
สร้าง “คนดี” สู่สังคมไทย หนึ่ง…ให้ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักครู สอง…ให้ครูสอนผู้เรียนให้มีน้าใจต่อ
เพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า และ
สาม…ให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู
ผู้ที่มีหน้าที่สาคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป (3 หัวใจการศึกษาพระราชดารัสที่ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงฝากไว้, 2561, ออนไลน์)
3 หัวใจการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนว
พระราชดาริเกี่ยวกับการศึกษาที่จะช่วยทาให้บรรลุถึงจุดหมายไว้ว่า
“ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตาม
เหตุผ ลความเป็ น จริ ง ซึ่งแต่ล ะคนควรเรียนรู้ให้ ครบเพื่อสามารถนาไปใช้ประกอบกิจการงาน และ
แก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วัน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถนามาปรับใช้ได้ดังนี้
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1. ความรู้วิชาการ
ความรู้วิชาการ หรือการศึกษาทางทฤษฎี จะทาให้เรามีพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ รู้กรอบหรือ
แนวทางของการคิ ด และการปฏิบั ติ สามารถที่ จ ะน าไปใช้ เป็ นเครื่อ งมื อ ในการต่ อ ยอดความรู้และ
ความเข้าใจ การศึกษาพื้นฐานของแต่ละเรื่องมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ถ้า
ความรู้พื้นฐานดี ก็จะช่วยให้สามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้มาก ในทางกลับกันถ้าความรู้พื้นฐานไม่
ดีหรือไม่แข็งแรง การศึกษาที่ระดับสูงขึ้นไปก็จะทาไม่ได้หรือได้น้อย
ถ้าจะเปรียบเสมือนการสร้างบ้าน การวางรากฐานของบ้าน เช่น เสาเข็ม คานพื้นบ้าน เป็นต้น
จะทาหน้าที่เป็นรากฐานให้สามารถก่อฝาผนังบ้านขึ้นไปจนถึงหลังคาได้ฉันใด ความรู้เดิมก็เปรียบเสมือน
ฐานรากให้แก่ความรู้ใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นไปฉันนั้น ดังพระราชดารัสความตอนหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่ 9
“วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่ วิชาความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยา ชานาญ นาไปใช้
การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควร ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2523
2. ความรู้ปฏิบัติการ
การมีความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอต่อการรับประกันถึงความสาเร็จ ผู้ที่มีความรู้
เชิงทฤษฎีจะต้องนาทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติจนให้เกิดความคล่องแคล่วชานาญเสียก่อน การฝึกฝนปฏิบัติ
จนเชี่ยวชาญนี้จะช่วยทาให้เกิดความรู้อีกส่วนหนึ่งที่เสริมความรู้เชิงทฤษฎีให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้น ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสาคัญอย่างยิ่งแก่การปฏิบัติ งานด้วยตนเอง ดังพระราชดารัสความตอน
หนึ่งว่า
“การมีความรู้ถนัดทฤษฎีประการเดียว ไม่เพียงพอที่จะทาให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่
ผู้ที่ฉลาดสามารถในหลักวิชาโดยปกติวิสัยจะได้แต่เพียงชี้นิ้วให้ผู้อื่นทาซึ่งเป็นการไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่อาจทา
ให้ผู้ใดเชื่อถือหรือเชื่อฟังอย่างสนิทใจได้ เหตุด้วยไม่แน่ใจว่าผู้ชี้นิ้วเองจะรู้จริง ทาได้จริงหรือ ความสาเร็จ
ทั้งสิ้นทาได้เพราะลงมือกระทา” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2517
3. ความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง
พระองค์ทรงอธิบายเรื่องนี้ว่า “วิชาการทั้งปวงนั้นถึงจะมีประเภทมากมายเพีย งใดก็ตาม แต่
เมื่อนามาใช้สร้างสรรค์สิ่งใดก็ต้องใช้ด้วยกัน หรือต้องนามาประยุกต์เข้าด้วยกันเสมอ อย่างกับอาหารที่
เรารับประทาน กว่าจะสาเร็จขึ้นมาให้รับประทานได้ ต้องอาศัยวิชาประสมประสานกันหลายอย่างและ
ต้องผ่านการปฏิบัติมากมายหลายอย่างหลายตอน ดังนั้นวิชาต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ถึงกันและมีอุปการะ
แก่กันทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์และฝ่ายศิลปศาสตร์ ไม่มีวิชาใดที่นามาใช้ได้โดยลาพัง หรือเฉพาะอย่างได้
เลย” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2521
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เศรษฐพระราชาเป็ น ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ เอกลั ก ษณ์ ข อง
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ การวางปรัชญาเศรษฐศาสตร์ที่ยึด
“คน” เป็ น ที่ตั้ง ทรงยึ ดมั่น ให้ คนเป็ นศู นย์ กลางของ การพัฒ นา ได้นาไปสู่ กระบวนการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจและสังคมทีส่ ร้างสรรค์ภายใต้ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับเทคโนโลยี คนกับสิ่งแวดล้อม
คนกับสังคม และที่สาคัญคนกับตนเอง ทรงตระหนัก ถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ประชาชน มีทักษะ สามารถพึ่งพาตนเอง ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจด้านการพั ฒ นา
การศึกษา ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยสาระสาคัญที่เป็นหัวใจของ
ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งการครองตน เพื่อเป็นแบบปฏิบัติ และตัวอย่างที่
ดี และศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสถานศึกษา
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่ งรัฐ มาตรา 65 โดยเขียนว่ารัฐ พึงจั ด ให้ มี
ยุ ทธศาสตร์ ช าติเป็ น เป้ า หมายการพัฒ นาประเทศอย่า งยั่ งยืน ศาสตร์พระราชาเป็น ศาสตร์ ที่ ท าให้
ประชาชนคนไทยมีความสุขคู่คุณธรรม โดยสอนให้คนดารงชีวิตอย่างมีความสุข พอเพียง ทั้งนี้พระองค์
ท่านทรงให้ความสาคัญด้าน “การพัฒนาคน” ด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด ดังนั้นศาสตร์พระราชาจึงเป็นเสมือนองค์
ความรู้ ที่อยู่ คู่แผ่ น ดิน ไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ ให้
พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “หัวใจแห่งศาสตร์พระราชา” ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517
และได้ทรงเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็ม พระองค์ได้ทรงมีพระราชดารัสว่า “ บ้านเรือน
ถ้าจะให้มั่นคงต้องมีเสาเข็ม แต่เสาเข็มอยู่ใต้ดิน เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเห็น จะลืมบทบาทเกี่ยวกับ
เสาเข็ม ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งเหมือนเสาเข็มที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง แต่มองไม่เห็ น ถ้า
พื้นฐานคนไม่มีความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพแล้ว ไปสร้างอะไรที่ใหญ่โตบนสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานที่มั่นคง จะล้ม
ลงมาง่าย ” (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฎร, 2560) ผู้เขียนได้รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาสู่สถานศึกษาไว้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ. 2550 -2554)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาน าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด การเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิ บัติ
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อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งไปจั ดการศึกษาอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ส่ งผลสู่ การดาเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
ภายใน 2554 พัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่ง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการขับเคลื่อน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา
1.2 จัดทาแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเรียนการสอนโดย
สอดแทรกทั้งในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒ นา
ตามลาดับอย่างเป็นระบบเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้นาไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการขับเคลื่อน
2.1 อบรมสัมมนาผู้บ ริห ารการศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย
แนวทางการขับเคลื่อน
3.1 ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 1: 10 แห่ง ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการ
และการเรียนการสอน
3.2 จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน การประสานกรดาเนินงานของ
เครือข่าย
3.3 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางการขับเคลื่อน
4.1 เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดทา
สื่อรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ
4.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
แนวทางการขับเคลื่อน
5.1 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับสานักงานคณะกรรมการ ระดับภาคหรือระดับ
จังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
5.2 กาหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล
5.3 ดาเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล
สังคมได้คาดหวังว่าสถานศึกษาจะเป็นแหล่งที่หล่อหลอมและสร้างผู้เรียนให้มีความดี ความเก่ง
และมีความสุขท่ามกลางสังคมซึ่งกาลังประสบวิกฤตหลาย ๆ ด้านในปัจจุบัน ความคาดหวังดังกล่าวนั้น
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาซึ่งต้องปฏิบัติอยู่แล้วประกอบกับได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัด
การศึกษาโดยใช้ “คุณธรรมนาความรู้ ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย 3
ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี) และ 2 เงื่อน (ความรู้ คุณธรรม) โดยมุ่งผลสมดุล ยั่งยืน 4
มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) ดังนั้นสถานศึ กษาที่น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักการในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
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ของสังคม ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือรวมทั้งสามารถผลิ ตผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตรงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 คือ ดี เก่ง และมีความสุขได้ และประการสาคัญ
ที่ สุ ด คื อ ได้ น้ อ มน าพระราชด าริ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มาสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเ พื่อสนองตอบต่อพระมหากรุณาธิคุณใน
ฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดี
2. ลักษณะสถานศึกษาพอเพียง
สถานศึกษาที่ดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรมีลักษณะ ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 มีการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา
1.2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั้งแผน
ระยะยาวและแผนระยะสั้น
1.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา
1.4 มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ บุ ค ลากรทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 มีการประชาสั มพัน ธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย งแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
1.6 มีคณะทางานติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
1.7 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.8 มีการสรุปและรายงานผลเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีการจัดทาแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่
ชุมชน

209
2.5 มีการวัดผลประเมินผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา และนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.6 ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนาสู่วิถีชีวิต และ
เผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน องค์กร และหน่วยงาน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ดาเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
3.2 เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการด้วยความสมัครใจหรือจิตอาสา
3.3 กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา
3.4 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ/สั งคม
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้ โดย
1) พอประมาณกับภูมิสังคม สอดคล้องกับความต้องการ/ความจาเป็นของสถานศึกษา
และคนในชุมชน เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิก ความเชื่อและวิถีชีวิต
2) สมเหตุสมผล คือมีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจัดกิจกรรม
3) มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการวางแผนกิจกรรมได้คานึงถึงความเสี่ยงในการดาเนินโครงการ
โดยมีข้อเสนอทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
4) ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผู้เข้าร่วม โดยต้องส่งเสริมความรอบรู้ เปิดโอกาสให้
มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่ น ระเบียบวินัย สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู
กตเวที ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ และจิตสานึกในการทาคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3.5 เป็ น กิ จ กรรมที่ ห ลายฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานของรั ฐ สถาน
ประกอบการและชุมชน
3.6 ผลสุดท้ายคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมี วิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรมที่สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) น าหลั กการ แนวคิด ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใช้ ในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
3) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
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4) เผยแพร่หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ครู
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน
3) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่
ดี
4) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 บุคลากรทางการศึกษา
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3) ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดี
4) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 นักเรียน
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนและการดาเนิน
ชีวิต
3) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 ผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
ผลและความคาดหวัง
สถานศึ กษาที่ ด าเนิ นโครงการขั บเคลื่ อนปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงอย่ างถู กต้ อง เป็ นระบบ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีผลเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่อไปนี้
1. ลักษณะของผู้บริหาร
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิ ตแบบ
พอเพียง เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข
1.2 ใช้คุณธรรมเป็นหลักในการบริหาร เช่น บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
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1.3 วางแผนและกากับการปฏิบัติตามแผนโดยอาศัยหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ
1.4 บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี
1.5 ประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะของครู
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั กและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถี ชีวิ ตแบบ
พอเพียง เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.3 จัดกิจกรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ
2.4 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี
2.5 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์
3. ลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั กและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิ ตแบบ
พอเพียง เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข
3.2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ
3.3 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี
3.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์
4. ลักษณะของผู้เรียน
4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ
4.2 ปรับปรุงวิธีการเรียนและการทางานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ
4.3 เรียนรู้และทางานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี
4.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์
5. ลักษณะของชุมชน
5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบอย่ างการมีวิถีชีวิต
พอเพียง เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ
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5.2 ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
6.1 มีแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 สภาพแวดล้อมมีความสะอาด ร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้
6.3 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
6.4 มีสถานที่ให้บริการชุมชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจไว้ใน
มาตรา 83 ความว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2565) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข
ร่วมกัน (Green and Happiness) คนไทย มีคุณธรรมนาความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว อบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ ระบบการบริหาร จั ดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ซ่ึง
ระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนดัง กล่าว มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาซึ่ งเป็นหน่วยงานหลักที่ ใกล้ชิดกับโรงเรียนจึงได้ส นองตอบ
นโยบายดังกล่าวจึงได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากาหนดเป็นวิสัยทัศน์และกาหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน จากรายงานผล
การดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปี งบประมาณ 2550 ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้ นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรั ช ญา
พื้นฐานในการกาหนดแผนโดยมี การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงกันโดย
ใช้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพทั้งด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดี มี สุข และพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง
และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์
และเอื้ออาทรต่อกัน
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จากนโยบายทางการศึกษาที่ได้นาเสนอมา จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องน้อมนาเอาแนวคิดของ
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ ในการบริหารสถานศึ กษาทั้ ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น ผู้เขียนได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล (2554) ได้ศึกษาการนาเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อ
อาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
1) มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวคิดและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการศึกษาเพื่ออาชีพ
3) ใช้บริบทวิถีชุมชนท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
4) สร้างและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
5) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทางานร่วมกัน
6) ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
2. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดย
1) ใช้โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2) เน้นการฝึกปฏิบัติจริง
3) บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้
4) ใช้ประสบการณ์/ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
ความสาเร็จที่ปรากฏขึ้นกับนักเรียน ประกอบด้วย
1) มีพื้นฐานทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน
2) ตระหนักในคุณค่าวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง
3) ช่ วยเหลื อครอบครั วเพราะมี รายได้ ระหว่ างเรี ยน นอกจากนี้ ผู้ บริ หาร ครู และนั กเรี ยนมี
ความเข้าใจ รู้คุณค่า ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ ให้ความสาคัญกับกระบวนการบริหารสถานศึกษาดังนี้
1) การกาหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย
2) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3) การพัฒนาและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
4) การใช้ค่าย/กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน
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5) การเชื่อมโยงบริบทวิถีชุมชนท้องถิ่น
6) การใช้แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
7) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
8) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
9) การสร้างความร่วมมือในการทางาน
10) การปลูกฝัง/เน้นการใช้ชีวิตในสังคมของนักเรียน
2. กลยุทธ์ทางเลือกฯที่กาหนดขึ้น มี 4 รูปแบบ คือ
1) กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
2) กลยุทธ์การประยุกต์ใช้การเกษตรและ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) กลยุทธ์การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
4) กลยุทธ์เน้นการฝึกปฏิบัติงาน/การฝึกงาน
3. ผลการประเมินกลยุทธ์ทางเลือก พบว่า แต่ละกลยุทธ์ทางเลือกฯมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดย
อยู่บนเงื่อนไขบางประการ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียนที่จะนานั กเรียนไปสู่การมีทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การมีทักษะอาชีพ สู่การมี
ทักษะชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณรงค์ ชูศรีชัย (2556, หน้า 586-600) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงส าหรั บสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 2
องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนาและการควบคุมในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการตามหลั ก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ประกอบด้ วย 6 องค์ ประกอบย่ อย ได้ แก่ 1) การพั ฒนาหลั กสู ตรของ
สถานศึกษาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ กับผู้ เรียนของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง 3) การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6) การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการต่าง ๆ สาหรับชุมชนของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่ อย ได้แก่ 1) การมีวิสั ยทั ศน์ ในการวางแผนการบริ หารงาน
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2) การมี หลั กคิ ดและหลั กปฏิ บั ติ ในการบริ หารงานของตนเอง 3) การปฏิ บั ติ ตนเป็ นแบบอย่ างที่ ดี มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อถือได้ มีคุณธรรม และเป็นคนเรียบง่าย 4) การปรับตัวและแนวคิดให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ต่ าง ๆ 5) มีความสามารถในการประสานงานให้ เกิดความร่วมมื อที่ ดี
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 6) เป็นผู้นาหลัก
วิชาการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 7) เป็นนักประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา
จักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล และพิชญาภา ยืนยาว (2561, หน้า 346-362) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การบริ ห ารสถานศึกษาตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านผลลัพธ์/ภาพ
ความส าเร็ จ ด้านการจั ดกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียน ด้านการพัฒ นาบุคลากรของสถานศึ กษา และด้า น
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลาดับ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจัดประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ ยวข้องใน
สถานศึกษา เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเลือกสถานศึกษาพอเพียงแบบเจาะจง คือ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์
ประชาสรรค์) ได้นาเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาใช้ในสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน มีดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์
1. สถานศึกษาต้องกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธี ดาเนินการ สถานศึกษาจัดประชุมผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมและดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ผู้บริหารกาหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน วิธี ดาเนินการ ผู้บริหาร คณะครู
ประชุมวางแผน กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน และแบ่งงานตาม
ความสามรถ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
3. ผู้ บ ริ ห ารมีการจั ดการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และบริบทของ
สถานศึกษา วิธีดาเนินการ สถานศึกษาจัดประชุมผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง กาหนดกิจกรรมและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ โดยให้
ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามบริบท
ของสถานศึกษา
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4. เสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ย ธรรม ค่านิยม อัตลั กษณ์ของสถานศึกษา และวัฒ นธรรมองค์กร
วิธีดาเนินการ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการปลู กฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร คณะครู และ
นักเรียน โดยให้พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้ให้ความรู้ใ นด้านคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความรู้ในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้มีความรักและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5. ผู้บริหารนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ วิธีดาเนินการ ผู้บริหารบริหารจัดการโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษากากับดูแลและติดตาม
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธี ดาเนินการ สถานศึกษาจัด
ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร คณะครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง จั ด บรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อ มภายในสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ กระบวนการเรี ย นรู้ ปลู ก ฝั ง หล่ อ หลอม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยให้ร่วม
กาหนดแนวนโยบายและการวางแผน ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อ เสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา ที่บ้าน และสถานที่อื่น ๆ
8. กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานตัวชี้วัดการบริหารสถานศึกษาตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ธี ด าเนิ น การ ผู้ บ ริ ห ารจั ด ระบบการนิ เ ทศการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อพัฒนากระบวนการ
บริหารของสถานศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และองค์กรต่าง ๆ เข้า มามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของนักเรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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3. ใช้สื่อ สารสนเทศอย่างมีวิจ ารณญาณ และรู้เท่าทันสื่อ วิธีดาเนินการ ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียน
4. จั ด ท าและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ บ่ ม เพาะคุ ณ ลั ก ษณะอยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง วิ ธี ด าเนิ น การ
สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
5. วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย วิธี ดาเนินการ ครูใช้วิธีการและ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลายหลาย เพื่อให้รู้จุดเด่ น จุดด้อยที่ควรปรับปรุงและเป็น การเก็ บ
ข้อมูลที่จะไปใช้เพื่อพัฒนาต่อไป
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
1. น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมแนะแนว และระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน วิธี ดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ และ
องค์กรต่าง ๆ ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ
2. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม
เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิธี ดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ และ
องค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย สืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิธี ดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน
พระสงฆ์ และองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม และ
พัฒนาสังคม
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง
วิ ธี ด าเนิ น การ สถานศึ ก ษาด าเนิ น กิ จ กรรมโดยมี ค รู เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น จั ด กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การด้ ว ย
ความสมัครใจหรือจิตอาสา จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและ
สามารถขยายผลสู่ชุมชนได้
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ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรในสถานศึกษาทุก
คน วิ ธี ด าเนิ น การ สถานศึ ก ษาจั ด ประชุ ม อบรม สั ม มนา ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
2. บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาทุ ก คน น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นวิ ถี
ชีวิตประจาวัน วิธีดาเนินการ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ปฏิบัติตน
ดาเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน มีสติ
ปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง รับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนินการ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ปฏิบัติตนตามหลักการ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดี
4. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการฝึกอบรม และให้การสนับสนุน วิธีดาเนินการ สถานศึกษา
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ จัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และให้การสนับสนุน ในเรื่องต่าง ๆ
5. สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ
สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้ องถิ่น พระสงฆ์ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ขยายผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การกากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติของบุคลากรในสถานศึกษา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วิ ธี ด าเนิ น การ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การกากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน
ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
1. มีการดาเนิ น การ และพัฒ นาสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน วิธี ดาเนินการ
สถานศึกษาให้ ผู้ ป กครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มีส่ ว นร่ว มส่งเสริม
สนับสนุน นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นนาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นวิ ถี ชี วิ ต
วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต
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3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน ได้เข้าร่วมการประเมิน การประกวด
การแข่งขัน จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึ กษา บุคลากรและนักเรียน ได้เข้าร่วม
การประเมิน การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
4. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธี ดาเนินการ สถานศึกษาให้
ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ในด้านการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษา วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ องค์กร
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ในด้านการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในสถานศึกษา
6. มีการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ วิธีดาเนินการ วิธีดาเนินการ สถานศึกษาให้
ผู้ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
จากที่ผู้เขียนได้นาเสนอมาจะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์การโดยการสร้าง
บุคลากรขององค์การให้เรียนรู้ปัญหา อยู่กับปัญหา และ เรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการเสริมพลังในการดาเนินนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้วยการกาหนดเป้าหมายหลักของการสร้างขบวนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างกระแสสังคมให้มีการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบ
แนวคิดหรือส่วนของวิถีชีวิต เน้นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการอยู่ได้อย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศได้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 35-40) ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง
คือกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม หรือจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดาเนินการ
ตามแผน อย่างเป็นระบบ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาหรื อบูรณาการ
เนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลกัสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริง
บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวิถีชีวิตประจาวัน จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
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ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการบริหารสถานศึกษาที่มีการน้อมนาเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเป็นแนวทางในการบริหาร 2 รูปแบบ ดังนี้
1. โรงเรียนคุณธรรม ทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมอยู่แล้ว เพราะถือเป็น
วาระสาคัญของชาติอันดับแรกที่จะนาพา ความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยให้ความสาคัญ
ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กระทรวงศึกษาธิกานจึงกาหนด
กรอบแนวคิดที่สาคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ และ ถือเป็นการสร้างให้
นักเรียนมีคุณธรรมนาความรู้ ดังนี้
1. ความพอเพียง ดารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จัก ความพอดีพอเหมาะ
และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
2. ความกตัญญู เป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี เราจึงต้องมี
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และกตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน
3. ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสาคัญในการดารงชีวิต คาพูดหรือ
การกระทาทุกอย่างควรมาจากใจ
4. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้ า
ยึดมัน่ กฎกติกาในการทางาน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวาในความดี ปากตรงกับใจ และอย่าหลงลืม
ตัว
5. คุณธรรมจริยธรรม การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องสาคัญ และต้องดารงตนให้เป็น
แบบอย่างของสังคม
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ ดังนี้
1. มีอุดมการณ์คุณธรรมต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
2. มีกลไก และเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความ พอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสั ตย์
สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในชั้นเรียน
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
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2. โรงเรี ย น ประชารั ฐ เป็ นหนึ่ งในโครงการสานพลั งประชารั ฐ ด้ านการศึ กษาพื้ นฐานและ
การพัฒนาผู้นาเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและ การพัฒนาผู้นาให้มีสัมฤทธิผล และมีส่วนสาคัญใน
การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การทางานร่วมกัน เป็นระบบมากขึ้น กระจายไปสู่
วงกว้างมากขึ้น เป็นระบบการศึกษาทั้งระบบที่ต้องมีการวางแผนงาน งบประมาณให้เป็นไปใน ทิศทาง
เดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับกับพลวัตรในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ จะได้รับการพัฒนาตามโครงการภายใต้
การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชน 1,000 คน และมี School Sponsor
จากภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้วย สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ มี 4
ประการ คือ
1. ครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ
2. โรงเรียนได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน ระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น
3. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะ ความเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ
4. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
ความคาดหวังจากการดาเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐในหลายส่วน เช่น การมีธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนมีความพร้อม มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนห้องเรียนที่เพียงพอต่อการจั ดการเรียนรู้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษต้องสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น รวมทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน
พระราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชปณิธานตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ
รัชกาลที่ 10 มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนยากไร้ โดยเมื่อปี 2552 ทรงมีพระราชดาริให้ดาเนิน
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้
สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลาบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสาเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี
ตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย
ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
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สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงให้นาโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของ มูลนิธิฯ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนสืบต่อไป พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้าน
การศึกษาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ดังนี้
1. ทัศนคติที่ถูกต้อง
2. พื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีอาชีพ – มีงานทา
พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (กาญจนา นาคสกุล, 2561, ออนไลน์) ดังนี้
1. มี ทั ศนคติ ที่ ถู กต้ องต่ อบ้ านเมื อง ข้ อนี้ มี ค าขยายว่ า ต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจที่ มี ต่ อชาติ
บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคาขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่ง
ดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องให้ผู้เรียนรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ อบรมให้
เรียนรู้การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคาขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้าใจ มี
ความเอื้ออาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับรูปแบบ
จัดการเรียนการสอน นาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เน้นสร้างผู้เรียนรุ่นใหม่รับฟัง สัมผัส เห็น แล้ว
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น พร้อมเสริมการคิดวิเคราะห์นอกตารา เริ่มใช้ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ครู
ปรับกระบวนการสอนเป็นแบบาการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) เป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่ให้นกเรียนได้เรียนโดยการลงมือทา ได้คิด ได้สร้างสรรค์ในกระบวนการคิดของตัวเอง เป็นศาสตร์
พระราชาที่เราต้องนาไปสู่การปฏิบัติให้ได้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์นอกตารา จากที่นาเสนอมา
จะเห็นได้ว่าศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการศึกษา สามารถนาสู่การปฏิบัติได้ จริง และส่งผลให้ในอนาคต
ประเทศไทยจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป
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บทสรุป
“ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
ของประเทศไทย ให้ ประชาชนมีความสมดุล และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
พลวัตร และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนาน โดยได้พระราชทาน “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดาเนินทางสายกลาง
และให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนตามปัจจัยของความจาเป็น สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่พึ่งตนเองได้ แก้ไขปัญหาด้วยธรรมชาติอย่างเรียบ
ง่าย ประหยัด และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยไม่ต้องลงทุน หรือใช้เ ทคโนโลยีที่
ยุ่งยากควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ ดังที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554, หน้า 11) ได้สรุปไว้ว่า ทุกคนสามารถน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตได้ โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือ การเกิด
จิตสานึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนาไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว
ชุมชน องค์กร สั งคม และประเทศชาติ โดยแนวทางของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นความสมดุล
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สานึกในคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีที่จะต้านทาน และลด
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้น
การปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะให้กับผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คณะท างานขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู่ ส ถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดาเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 จนปรากฏผลทาให้มีสถานศึกษาพอเพียง กว่า
21,126 แห่งทั่วประเทศในปี 2558 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของ
ภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555, หน้า 46-47) ได้สรุปไว้ว่า การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งด้านการศึกษาเน้นที่การปลูกฝั งให้นักเรียน และเยาวชนในทุกระดับน้อมน าหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้เป็นหลักคิด หลั กการทางาน และหลั กปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
จนกระทั่ ง มี อุ ป นิ สั ย อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย งเพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาสมดุ ล ในการด าเนิ น ชีวิต และพร้ อ มรั บ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาได้ อ ย่ า งมี ส ติ ตลอดจนใช้ ปั ญ ญา ความรู้ ในทางที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้มีความชัดเจนของเปูาหมายและคุณภาพของ
ผู้ เรี ย น และสอดคล้ องกับ รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 โดยประกาศใช้ “หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษา
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ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551” ซึ่งกาหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตน นับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Character) หรือ
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุง่ มั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ กาหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร พ.ศ.
2551 เป็นไปในทิศทางที่จะปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการคิดวางแผน
และปฏิบัติตน พร้อมกับคุณลักษณะอื่น ๆ และสมรรถนะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่
21
ดังนั้ น จึ ง กล่ าวได้ว่า การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อส าคัญ ในการยกระดับ คุ ณภาพทรั พยากรมนุ ษ ย์
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ต้องทาความเข้าใจในรูปแบบและระบบการศึกษาไทย รวมถึงสภาพปัญหาของการศึกษาไทยในแต่ละยุค
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน มีการน้อมนาเอา “ศาสตร์พระราชา” มาบูรณากับการ
บริหารสถานศึกษา เพราะการศึกษาเป็นความคาดหวังของคนในสังคมในพัฒนาคุณภาพของคน ตั้งแต่
ช่วยให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น โดยเฉพาะสร้างความคิดที่เป็นระบบ สร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดตี ่อไป

คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.

องค์ประกอบของหลักการทรงงาน 23 ข้อ มีอะไรบ้าง
องค์ประกอบของ 9 คาสอนของพ่อ มีอะไรบ้าง
องค์ประกอบของ 9 คาสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอะไรบ้าง
องค์ประกอบของ 54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา จากในหลวงรัชกาลที่ 9 มีอะไรบ้าง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเสริม
ให้นักศึกษาอ่านบทความที่ผู้สอนมอบหมายให้ และร่วมกันทากิจกรรม Think-Pair-Share และ
Level of Question ตามที่กาหนด
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บทที่ 6
กลยุทธ์การสอนของครูมืออาชีพ
บทนา
ครูเป็นบุคคลที่สั งคมให้ความส าคัญและยกย่อง และเป็นบุคคลส าคัญในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่
กับคุณภาพของครู ดังนั้น ครูจึงควรมีคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาทักษะของตนเองและผู้เรียนไปยัง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ ต้องมีการสั่งสมความรอบรู้ให้มากขึ้นทั้งในสาขาที่สอนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทางานในศตวรรษที่ 21
มีความรักในอาชีพ และมีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนบรรลุผลทางการเรียนรู้ที่ต้องการ
การศึกษาไทย 4.0 ต้องให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอนไม่เป็นเพียงแค่ให้ความรู้และการท่องจา
แต่ ควรต้องเน้ น การสร้างทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวของผู้ เรียนให้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใ นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนกล้าคิดและกล้าที่จะผิด
รวมถึงกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ดังที่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) ได้กล่าวถึง
การศึกษาไทย 4.0 ว่า เป็นการศึกษายุคผลิตภาพ ยุคที่ต้องการผลผลิต หรือ Products ให้ได้มากที่สุด
เพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น ๆ และของโลกด้วย ทักษะของการศึกษาจึงต้องเน้นการทา
ได้ เรียนเพื่อจัดทาออกมาเป็นผลผลิต เน้นการศึกษาพัฒนาคนไปสร้างผลผลิตที่เน้นการพัฒนาผลิตภาพ
(Products) หรือเชิงผลผลิต (Product - Oriented Education) เป็นหลักสาคัญซึ่งบางครั้งเราเรียกว่ า
เป็ น การศึกษาที่เน้ น ผลผลิ ต (Product-Based Education) ซึ่งแต่เดิมรูปแบบการศึกษาไทยจะเน้ น
“ครู” เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มายาวนาน แต่ในสภาพปัจจุบันทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเริ่มให้ความสนใจที่จ ะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของไทย โดยมุ่งเน้ นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้เสนอแนะให้คาแนะนาอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถเรียรู้ไป
พร้อมกับผู้เรียน จนสามารถสร้าง “นวัตกรรม” ทางการศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการศึกษา
ของไทย

การศึกษาจากยุค 1.0 สู่ยุค 4.0
การศึกษา 1.0 2.0 หรือ 3.0 เป็นการศึกษาที่มุ่งมั่นทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนา
ความรู้ (Knowledge) ทั้งที่อยู่ในรูปทฤษฎี หลักการ งานวิจัย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติไปใช้กับ
การเรี ย น การประกอบอาชีพ รวมถึงการดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ในขณะที่แนวการจัด
การศึกษา 4.0 นั้นมุ่งเน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ซึ่งแต่ละแนวคิดมี
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หลักคิดและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงได้รวบรวมลักษณะการศึกษาในแต่ละยุค จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้ดังนี้ (สมาน อัศวภูมิ, 2560)
การศึกษาแบบ 1.0 เป็นยุค พ.ศ. 2503 หรือเราเรียกว่า หลักสูตร 2503 (ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 ส่วนใหญ่
จะเป็นการเรียนตามตารา ไม่ได้กาหนดเป็นหลักสูตร) เป็นยุคที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ 4 ด้าน คือ
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา การวัดผลวัดเป็นองค์รวม โดยตัดสินเป็นร้อยละ ใคร
สอบผ่านร้อยละ 50 ถือว่าผ่าน ต่ากว่าเป็นการสอบตกต้องเรียนซ้าชั้น การสอนของครูเน้นการบรรยาย
เป็นลักษณะบอกเล่า จดในกระดานหรือตามคาบอก ครูว่าอย่างไรนักเรียนจะเชื่อครูทั้งหมด นักเรียนไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้ฟังครูอย่างเดียว หนังสือเรียนสาคัญที่สุด สื่อการสอนกระดาน ชอล์ค บัตร
คา รูปภาพ โครงสร้างเวลา 4 : 3 : 3 : 2 ได้แก่ ประถมต้นเรียน 4 ปี ประถมปลายเรียน 3 ปี มัธยมต้น
เรียน 3 ปี มัธยมปลายสายสามัญเรียน 2 ปี สายอาชีพเรียน 3 ปี หลักสูตรเป็นแบบเน้นวิชา รูปแบบ
การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจเนื้อหา ทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติ ครูเป็น
ผู้อธิบาย ส่วนนักเรียนก็ปฏิบัติตามและใช้เครื่องมือที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนก็เน้นที่
การทาความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ งานวิจัย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเ กี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ครูผู้สอน
หลายคนจึงเข้าสอนได้โดยไม่ต้องพึ่งตารา เพราะคุณครู สามารถจาทฤษฎี จาโจทย์ตัวอย่าง และจาโจทย์
แบบฝึกหัดได้หมด
การศึกษาแบบ 2.0 เป็นยุค พ.ศ. 2521 หลังจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ประชากรมากขึ้น จึง
จ าเป็ น ต้องเปลี่ ย นหลั กสู ตร เป็ น การเปลี่ ย นใหม่ทั้งระบบ ให้ มีระดับประถมศึกษา 6 ปี และระดับ
มัธยมศึกษา 6 ปี ยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาใช้อักษรย่อว่า “ม.” ทั้งมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิชาเลือก
มากมายนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ เริ่มมีสื่อการสอนที่เร้าใจ เช่น มีภาพสไลด์
มี วิดีโอ มีภาพยนตร์ เป็นต้น เป็นสื่อในการจัดการเรียนสอน การวัดประเมินผลเป็นการประเมินแยก
ส่วน หมายถึงประเมินเป็นรายวิชา สอบตกรายวิชาใดก็สามารถซ่อมในรายวิชานั้น ๆ ไม่มีการเรียนซ้าชั้น
ข้อจากัดของหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2521 ดังนี้
1. การกาหนดหลักสูตรไม่สามารถสะท้อนสภาพความต้องการของท้องถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียังไม่ส ามารถ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. การนาหลักสูตรไปใช้ไม่สามารถสร้างพื้นฐานทางการคิดวิเคราะให้กับผู้เรียน
4. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศยังไม่สามารถสื่อสารและค้นคว้าหาความรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ให้
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ “Child-Centered” ซึ่งครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญจนประสบความสาเร็จ ให้นักเรียนที่มีทักษะทางปัญญาที่หลากหลาย ได้เรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัด สติปัญญา และสไตล์การเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้พร้อม
ตอบสนองตามความสนใจของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
การศึกษาแบบ 3.0 เป็นยุค 2551 จากข้อจากัดของหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2521 และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และพบว่า มีความสับสนของผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา
เป็นหลักสูตรเนื้อหาแน่นเกินไปเรียนทั้งวัน มีปัญหาในการเทียบโอน และปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มี
การกาหนดตัว ชี้วัดมาให้ เป็ น การจั ดหลั กสู ตรที่ให้ ส อดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั ง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคปัจจุบัน มี
ศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน และร่ว มมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก จุดหมายของหลักสูตร มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็น
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภู มิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งบาเพ็ญประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
การศึ ก ษาในยุ ค นี้ เ ป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนเน้ น ที่ “การเรี ย น” มากกว่ า “การสอน”
(Learning-Oriented) ครูจึงใช้เวลาในการบรรยายหรือ ถ่ายทอดน้อยลง แต่ใช้เวลาตามตารางสอนไป
เพื่อทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจในสิ่งที่เขาไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองให้ ม ากขึ้ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “สอนน้ อ ยลง เรี ย นรู้ ม ากขึ้ น หรื อ Teach Less, Learn More =
TLLM.” และที่สาคัญครูจาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันสมัยตลอดเวลาจึงจะรู้ความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่
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ทันสมัย ครูที่สอนวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน และต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศิษย์
ให้ประสบความสาเร็จเหมือนกันจึงรวมตัวกันเป็นชุมชน (Community) เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จาก
กันและกันเป็นระยะ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากวิทยากรหรือผู้รู้ร่วมกัน สร้างชุมชนวิชาชีพร่วมกันจน
กลายเป็นชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) นั่นเอง
การศึ ก ษาแบบ 4.0 เป็ น ยุ ค 2559 ที่ เ ปลี่ ย นมาใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2560 เป็ น การเรี ย นการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ Creative Learning ที่จะนาไปสู่
การผลิตนวัตกรรม-Innovation เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทาให้นักเรียนได้รับทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียน
และการท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม การมี ภ าวะผู้ น า การสื่ อ สาร การใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดคานวณ การสร้างอาชีพและ
การเรียนรู้ด้วยตนเองบรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้
อยากหาคาตอบ “Community of Inquiry” และนักเรียนก็จะลงมือค้นหาคาตอบที่ตนสงสัยและอยาก
รู้ เป็ น กลุ่ ม ค้น หาคาตอบผ่ านกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้ โดยยึดปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning = PBL) คือเริ่มต้นจากความสงสัย อยากเรียนอยากรู้แล้วก็จะพัฒนาเป็น
ปัญหาที่ต้องการคาตอบ (Problem) และจากปัญหาที่ต้องการคาตอบก็จะพัฒนาไปสู่การค้นหาคาตอบ
ลงมือค้นหาคาตอบ โดยกระทรวงศึกษาต้องเป็นผู้นาที่ต้องเดินพร้อมไปกั บโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
โดยตรง ดังนี้
1. ต้องกาหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน 36 คน เพื่อให้เกิดประ
สิทธิการในการสอนอย่างจริงจัง ครูสามารถดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างทั่วถึง จะ
ออกข้อสอบอัตนัย ครูก็สามารถที่จะตรวจข้อสอบได้ในเวลาที่พอเหมาะ ไม่ใช่นักเรียนห้องละ 50 ครู
ดูแลไม่ทั่วถึง ใครไม่สนใจครูจาเป็นต้องปล่อย ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรน้อยมาก นักเรียนก็
ลดลงทุกโรงเรียน ฉะนั้น โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
2. การจัดความพร้อมของโรงเรียน หมายถึงโรงเรียนทั้งประเทศอย่างน้อยในทุกตาบล หรืออาเภอ
หรือจังหวัด ต้องมีความพร้อมเท่าเทียมกัน ทั้งสื่อ อุปกรณ์ ครู อาคารสถานที่ ต้ องมีความพร้อมเท่ากัน
ไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
3. หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร์ วิชา
เทคโนโลยี มาเป็นวิชาหลัก ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพ การเรียนเป็นรายวิชาจะมีข้อดี คือ
สามารถจะเปลี่ยนรายวิชาได้ทุกปี เป็นวิชาที่โรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนเรียนวิชาที่ทันยุคทันสมัยได้
เลย ไม่กาหนดตายตัว
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4. ต้ อ งน าสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เข้ า มาจั ด การเรี ย น
การสอนในโรงเรียน คาว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา
ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลก
ของความเป็ น จริ ง ที่ ต้ อ งอาศั ย องค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ มาบู ร ณาการเข้ า ด้ ว ยกั น ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
การทางาน
5. ต้องสร้างตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อจะทาให้ทราบจุดเด่น
จุดด้อย ต้องพัฒนาครูเป็นรายบุคคล กระทรวงต้องการให้ครูเป็นอย่างไรก็กาหนดตัวชี้วัดมาประเมินใน
สิ่งที่ต้องการให้เป็น ปัจจุบันตอบไม่ได้ว่าครูแต่ล ะคนมีสิ่ งที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง จุดเด่นของครูมี
อะไรบ้าง เช่น ต้องการให้ครูนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ก็ต้องสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินครูว่า
มีการใช้ได้หรือเปล่า เช่น กระทรวงมีนโยบายอย่างไร นโยบายจะสาเร็จหรือไม่ต้องกาหนดตัวชี้วัดของ
นโยบายนั้น ๆ ระดับโรงเรียน และระดับตัวบุคคลของแต่ละนโยบาย ถึงจะตอบโจทย์แห่งความสาเร็จนั้น
ได้
ความแตกต่างของการศึกษาแต่ละยุคจะจาแนกจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนดังที่แสดงใน
ภาพที่ 6.1
การศึกษา
ผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเองได้

4.0
การศึกษา

ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้เอง

3.0
การศึกษา

ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง

2.0
การศึกษา

ผู้เรียน เรียนรู้จากครู

1.0

ภาพที่ 6.1 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคการศึกษา 1.0 2.0 3.0 และ 4.0

230
การศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การเตรี ย มการศึ ก ษาไทยเพื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ ไ ทยแลนด์ 4.0 มี ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ ต้ อ งค านึ ง การเตรี ย ม
การศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้ง
ปรับปรุงตาราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนได้สรุปตารางเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ
ของ การศึกษา 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 ตามหลักคิดของกลุ่ม Leapfrog ดังตารางที่ 6.1
รายการ
ความหมายของ
การศึกษา

บทบาทของ
เทคโนโลยี

บทบาทด้าน
การสอน

บทบาทครู

การศึกษา 1.0
ครูสอนให้นักเรียน
เชื่อตามคาสอน

การศึกษา 2.0
สร้างองค์ความรู้
ร่วมกันด้วยความ
ช่วยเหลือจาก
อินเทอร์เน็ต

การศึกษา 3.0
สร้างองค์ความรู้
ร่วมกันและสร้าง
ความรู้เดิมขึ้นมา
ใหม่

การศึกษา 4.0
สร้างองค์ความรู้
จากความสนใจ
รายบุคคลและ จาก
การรวมตัวของคน
ที่มีแรงผลักดันเป็น
ทีม เช่น ทีมที่มี
นวัตกรรม เป็น
จุดเน้น
ยึดติดกับสื่อ/
เริ่มมีการใช้
เทคโนโลยีมีอยู่
เทคโนโลยี
อุปกรณ์ในห้องเรียน เทคโนโลยีอย่าง
ทุก ๆ ที่เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระมัดระวัง
สร้างองค์ความรู้
ผู้เรียนจากการ
และส่งผ่านองค์
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่ เพื่อ สร้างนวัตกรรม
ครูสอนนักเรียน
ครูสอนนักเรียน
ครูสอนนักเรียน
ขยายองค์ความรูโ้ ดย
และนักเรียนสอน
และนักเรียนสอน
การให้มีการสะท้อน
กันเอง อินเทอร์เน็ต กันเอง นักเรียนสอน ผลกลับจากการ
เป็น ส่วนหนึ่งใน
ครู, คน-เทคโนโลยี- สร้างนวัตกรรมเชิง
กิจกรรมการเรียนรู้ คน (ร่วมกันสร้าง
บวก ความรู้เกิดทุก
ความรู้โดยคนและ ที่ ทุกเวลา ทั้งใน
เทคโนโลยี)
ชีวิตประจาวัน การ
เรียนและการทางาน
เป็นอาชีพที่มี
เป็นอาชีพที่มี
ทุกคน ทุกหนแห่ง ทุกคน ทุกแหล่ง
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตทีพ่ ร้อม คือครูผู้ให้ความรู้
เรียนรูส้ ามารถเป็น
จะร่วมมือกับ
โดยมีอุปกรณ์ไร้
ครู คือแหล่งสร้าง
นักเรียน ผู้ปกครอง สายที่ออกแบบมา นวัตกรรมทีไ่ ด้รับ
และคน อื่นเพื่อ
เพื่อให้สามารถ
การ สนับสนุนโดย
สร้าง ประสบการณ์ ค้นหาข้อมูลจาก
หุ้นส่วน ทาง
ในชั้นเรียนที่
แหล่งต่าง ๆ เป็น
ซอฟท์แวร์และ
น่าสนใจอย่างค่อย ตัวสนับสนุนในการ ความร่วมมือของ
เป็นค่อย ไป
สร้างความรู้
มนุษย์

ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบ การศึกษา 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 ตามหลักคิดของกลุ่ม Leapfrog
ที่มา: (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559)
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ดังนั้นการศึกษา 4.0 จึงเป็นการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศในยุค 4.0 เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมให้เป็น Product ที่สนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นสูง ที่จะ
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย โดยมีการกาหนดนโยบายที่สาคัญ อาทิ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี โดยเริ่มจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนจะต้องสร้าง School 4.0 ตั้งแต่อนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต้องสร้าง University 4.0 ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ต้องสร้าง Vacation 4.0 ในระดับ ปวช. จนถึง ปวส. การศึกษานอกโรงเรียน ก็ต้องช่วย
พัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพให้เกิดกับผู้เรียนด้วย (สินธะวา คามดิษฐ์, 2559)
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี โ รบอต (Robot Technology) ก้ า วหน้ า และมี อั ต ราเร่ ง ของ
การพัฒนาที่สูงมาก มีการนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence = AI) มาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
สร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการ ทาให้มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้าน
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วเกินความคาดหมายของมนุษย์ในหลาย ๆ เรื่อง การสอนให้นักเรียนเป็นนักเรียน 3.0
จึงไม่เพียงพอ ครูในศตวรรษที่ 21 นอกจากเป็น ครู 1.0 ครู 2.0 และครู 3.0 แล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยน
ตนเองให้เป็นครู 4.0 ด้วยจึงจะสามารถทาให้นักเรียนกลายเป็นนักเรียน 4.0 และสามารถดารงตนให้
ประสบความส าเร็ จ ได้ ใ นศตวรรษที่ 21 ครู ใ นยุ ค 4.0 จึ ง เน้ น ที่ ก ารสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง ความสงสั ย
กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ และอยากได้คาตอบขึ้นในชั้นเรียน โดยใช้สมรรถนะความเป็นนักเรียน
3.0 นักเรียน 2.0 นักเรียน 1.0 เทคโนโลยีโรบอต และปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวช่วย การเรียนการสอนของ
ครู 4.0 จึงต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครู 4.0 จัดการเรียนการสอนได้สาเร็จก็
และโรงเรียนที่สอนและบริหารโดยครูและผู้บริหาร 4.0 ก็จะกลายเป็นโรงเรียน 4.0 ไปในที่สุด
ในทัศนะของผู้เขียนเทคโนโลยีเปรียบเสมือนดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับผู้ ที่ใช้จะ
นาไปใช้เพื่อการใด ด้วยวัตถุประสงค์อย่างไร ในปัจจุบันสังคมไทย รวมถึงสังคมโลกกาลั งตื่นตัว กับ
Technology Disruption ซึ่งอาชีพครู เป็นอีกหนึ่ง ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นส่วน
สาคัญในการสร้างทักษะให้เยาวชนพร้อมสู่โลกอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบัน AI จะมีบทบาทมีสาคัญอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจเเละอุตสาหกรรม แต่
วงการครู จะใช้ AI จัดการทั้งระบบคงเป็นไปได้ไม่ยาก แต่ในความเห็นของผู้เขียน “เทคโนโลยี” ไม่
สามารถแทนที่ “มนุษย์” ได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะ “อาชีพครู” เพราะคนที่ประกอบอาชีพครูต้องถึงพร้อม
ด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้สมกับได้รับยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง
สิ่งที่ AI มีไม่ได้นั่นก็คือ “จิตวิญญาณของความเป็นครู” ซึ่งผู้เขียนมองว่าจะเกิดได้กับ “มนุษย์” ที่มีเลือด
เนื้อ จิตใจ และจิตวิญญาณที่ทาให้เราแต่งต่างจากเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีนั่นเอง
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ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จากเดิมสังคมไทยเป็นสังคมแบบเรียบง่าย มีวิถีชีวิตที่แตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างชนบทและในเมือง อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสั งคม
แห่งการแก่งแย่งแข่งขัน วัฒนธรรมของคนไทยเปลี่ยนจากการดารงชีวิตแบบเดิม เน้นการนาเสนอและ
สร้างข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันกันผ่านโลกออนไลน์ทั้งเฟซบุค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม
(Instagram) เป็นต้น จากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป
เช่นเดียวกัน
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ระบบการเรียนการสอนจึงต้องเพิ่มทักษะของ
คนที่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ์
พานิช, 2555)
1. 3R ได้แก่
1) Reading (อ่านออก)
2) Writing (เขียนได้)
3) Arithmetic (คิดเลขเป็น)
2. 7C ได้แก่
1) Critical thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)
2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์)
4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นา)
5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
7) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ระบบการเรียนการสอนจึงต้องเพิ่มทักษะของ
คนที่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุ ดมศึกษา และตลอดชีวิต นโยบายทางการศึกษาของ
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องคมนตรี ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (2558) คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนได้
เติบโตเป็นพลเมืองดีมีความรู้ โดยน้อมนาพระราโชบายในการสร้างคนไทยให้พร้อม ด้วยคุณลักษณะ 4
ประการ มาเป็นกรอบแนวทางของโครงการกองทุนการศึกษา ประกอบด้วยการดาเนินงานพัฒนา 3 เสา
หลักให้ มั่นคง ได้แก่ 1) ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ (สถานศึกษา/ครูมีศักยภาพเหมาะสม)
2) ให้เด็กสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ) และ 3) ปลูกฝังวินัย
คุณธรรม-จริ ย ธรรม นอกจากนี้ ยั งมีการกาหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R x 8C ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

ภาพที่ 6.2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่มา (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
1. 3R ได้แก่
1) Reading (อ่านออก)
2) Writing (เขียนได้)
3) Arithmetic (คิดเลขเป็น)
2. 8C ได้แก่
1. Critical thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)
2. Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์)
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4. Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นา)
5. Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
6. Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
7. Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
8. Compassion (คุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สร้ างรู ป แบบและแนวปฏิบั ติในการเสริ มสร้างประสิ ทธิภ าพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจาเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริงและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้อง
สามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรู้
ผ่านบริบทความเป็นจริง และการสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ

รูปแบบการสอนสาหรับครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอน
หรือแนวการสอนที่หลากหลาย ในปัจจุบันเรามี “โรงเรียนทางเลือก” ที่เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองส่ง
บุตรหลานเข้ารับการศึกษา ซึ่งโรงเรียนทางเลือกจะมีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกต่างจากโรงเรียนปกติ
ทั่วไป ทาให้ครูในโรงเรียนทางเลือกจะต้องผ่านการคัดเลือกและทดสอบเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพมากที่สุด
และเป็นที่ต้องการมากกว่าโรงเรียนปกติทั่วไป ดังนั้นครูในโรงเรียนทางเลือกจะมีสัดส่วนต่อนักเรียน
มากกว่าครูในโรงเรี ย นทั่ว ไป มีความศึกษาระดับสู ง มีความพร้อมในการปรับตัวสูง มีจิตวิทยาสูง มี
ความเอาใจใส่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เพื่อให้ครูสามารถดูแลและให้คาปรึกษากับ ผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด
และทั่วถึงจัดกิจกรรมและดูแลกิจวัตรประจาวันให้ ผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการให้ ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานผ่านการเล่นและทากิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือทา ดังนั้นจะเห็นภาพผู้เรียนลงมือทากิจกรรมกัน
อย่างเพลิดเพลิน ทั้งในและนอกห้องเรียน
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การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพต้องเริ่มที่ผู้เป็นครู เป็นความท้าทายใหม่และเป็นโอกาสที่จะทา
ให้เกิดการพัฒนา การเป็นครูมืออาชีพต้องเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่รับผิดชอบให้มี
บรรยากาศทางการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องรู้สึกว่ามีแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเริ่ม
จากตัวครูเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพราะง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบข้าง
ให้เข้ากับสภาพที่เป็นครูมืออาชีพต้องเข้าใจว่าการที่จะทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวจาเป็ นที่จะต้อง
ปรับกระบวนทัศน์ตามหลักการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา
และหัตถศึกษา การเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้ (transformative learning) ทาให้กล้าที่จะรับรู้และดึง
ศักยภาพที่มีออกมาใช้ในการเรียนการสอน ผู้เขียนได้รวบรวมแนวการสอนที่เป็นรูปแบบการสอนของ
โรงเรียนทางเลือก ซึ่งผู้เขียนมองว่าการที่ครูจะพัฒนานักเรียนของตนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ก้าวเข้าสู่การศึกษา 4.0 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้นั้น ครูควรเปลี่ยนรูปแบบการสอน
ใหม่ ทั้งนี้รูปแบบที่ผู้เขียนจะนาเสนอต่อไปนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ “โรงเรียนทางเลือก”
นามาปลูกฝังตั้งแต่ผู้ เรี ยนในระดั บปฐมวัย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะปลู กฝั งทักษะในของผู้ เรียนให้ มี
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ตามที่ กาหนดได้ ดังนั้น ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปกติทั่ว ไป ควร
พิจารณานารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกมาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน
และความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนทางเลือกมีดังนี้
1. แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)
นวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟ มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย
Rudolf Steiner เป็ น ผู้ ก่อตั้ง โรงเรี ย นแนววอลดอร์ฟแห่ งแรกตั้งขึ้นในช่ว งสงครามโลกครั้งที่ 1 โดย
การสนับสนุนของ Emil Molt แนวการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นแนวการศึกษาที่บูรณาการ
วิชาการไปกับ กิจ กรรมต่าง ๆ โดยมีครูคอยดูแลและอานวยความสะดวก เน้นการจัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในกลางแจ้งและในห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การเคลื่ อนไหวตามมนุ ษ ยปรั ช ญา เพื่อพัฒ นามนุ ษ ย์ใ ห้ ได้ ถึ งส่ ว นลึ ก ที่สุ ด ของจิ ตใจ เป้าหมายของ
การศึกษาวอลดอร์ฟ คือ ช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถกาหนดความมุ่งหมาย
และแนวทางแก่ชีวิตของตนได้อย่างอิส ระตามกาลังความสามารถของตัวเอง โดยเชื่อว่าช่วยให้ เ กิด
การเรียนรู้ที่ดี เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนไปกับโลกและสิ่งแวดล้อม
และได้ใช้พลังงานทุกด้านอย่างพอเหมาะ เน้นเรื่องจินตนาการของผู้เรียนและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
อย่างกลมกลืน ซึ่งโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นหนึ่งในโรงเรียนทางเลือกที่มีการจัดสภาพแวดล้อม และจัด
กระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และยังมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เสริมเข้ามา เพื่อช่วยสนับสนุนพัฒนาการหลายด้านของผู้เรียนโดยมีแนวคิดหลักที่สาคัญที่สุด
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คือ “เรียนรู้ผ่านการเล่น” มีวิธีการส่งเสริมพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ ล ะช่ ว งวั ย เป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในผู้ เ รี ยนเป็ นรายบุค คล เปิ ด กว้ า งต่ อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสรับรู้ กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมดนตรีและ
การเคลื่อนไหว กิจกรรมศิลปะ รวมถึงการเรียนรู้ที่อาศัยการบ่มเพาะและซึมซับผ่านกิจวัตรประจาวันที่
สร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ จากการปฏิบัติจริงจนชานาญ สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งและบุคคลต่าง ๆ รอบตัวกับตัว ผู้เรียนได้ แต่ละภาคเรียนจะมี
การวางแผนกันก่อนที่จะเปิดเทอม ตัวอย่างเช่น โรงเรียนเพลินพัฒนา จะแบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน คือ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดยแต่ละภาคเรียนจะะเรียน 10 สัปดาห์ ซึ่งจะต้องวางแผนการสอนออกมา
เป็น Mind Map เสียก่อน ว่าแต่ละสัปดาห์จะสอนเรื่องอะไรเป็นหลักบ้าง แล้วครูของแต่ละชั้นก็จะเอา
โจทย์ใหญ่มาลงรายละเอียดการสอนอีกที ว่าจะสอนผู้เรียนยังไง ใช้อะไรเป็นสื่อในการสอน เช่น ถ้าโจทย์
ใหญ่ คือ สอนเรื่องข้าว ครูก็ต้องไปวางแผนการสอนของตัวเองมาว่าจะสอนให้ผู้เรียนรู้จักข้าวอย่างไร ครู
บางคนก็จะเอาข้าวสารหลากหลายชนิดมาให้ผู้เรียนได้ดู และได้ลองชิมข้าวชนิดนั้น ๆ ที่หุงสุกแล้ว ซึ่งจะ
ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างของข้าวแต่ละสายพันธ์ สิ่งที่สาคัญที่สุด คือการพัฒนาบุคลากรครู
ของเพลินพัฒนา คือ ครูจะต้องรู้สึกผ่อนคลาย เพราะถ้าหากครูเครียด ความเครียดต่าง ๆ ก็จะส่งผ่านไป
ถึงผู้เรียนด้วย รังสีความเครียดของครูก็จะปกคลุมห้องเรียนไปด้วย ดังนั้นการสร้ างกิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายในการรวมกลุ่มย่อยของครูกับฝ่ายวิชาการ ก็ถือ เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการสอนให้ครู
ด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นกลยุทธ์สาคัญของโรงเรียน (บุษบง ตันติวงศ์, 2552)
2. แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori)
การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เกิดจากแนวคิดของ Maria Montessori แพทย์หญิงชาว
อิตาลีที่มีความเชื่อว่า “การให้การศึกษากับผู้เรียนในวัยเริ่มต้น ไม่ใช่การนาความรู้ไปบอกผู้เรียน แต่ควร
เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการทางธรรมชาติของเขา” มอนเตสซอรี่เริ่มต้น
นาแนวการสอนนี้ไปใช้กับ ผู้เรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า โดยประดิษฐ์สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
หัวใจสาคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านประสาท
สัมผัสจับต้อง บิดหรือหมุนด้วยมือ เพื่อให้สมองทาหน้าที่ตอบสนองได้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสาเร็จ
ความล้มเหลว รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง เกิดแรงผลักดันที่ผู้เรียนทาให้เกิดขึ้นเอง และมีระเบียบ
วินัยที่เกิดจากความเป็นอิสระของผู้เรียน โดยไม่จาเป็นต้องมีคาติชมของผู้ใหญ่ หรือการให้รางวัลและ
การลงโทษ การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สาหรับ ผู้เรียน โดยมี
ครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เ หมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เสรีภาพแก่ ผู้เรียน ให้
คาปรึกษาและกระตุ้นให้ ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคานึงถึง
ความสนใจ ความต้องการและความมุ่ง มั่นในการเรียนรู้ของผู้เรียนและยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
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บุคคลด้วย คือการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน คานึงถึง
ความต้องการของผู้เรียนในการเรียน โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยให้ ผู้เรียนได้ลงมือ
ทาด้วยตนเอง ทาให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ จะทาให้ได้ในสิ่งที่ต้องการจากการค้นหาการเรียนรู้
ได้รับเสรีภาพในขอบเขตที่จากัด จากสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ให้ และจะทาให้ ผู้เรียนได้รับ
ผลสาเร็จตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, 2544)
ในห้องเรียนกิจกรรมมอนเตสซอรี่ มีกิจกรรมหลักอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. กิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีวัตถุประสงค์ในการฝึก ผู้เรียนให้มีระเบียบ
วินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจได้เอง เรียนรู้กระบวนการในการทางานตั้งแต่ต้นจนจบ
ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก และกล้ามเนื้อมือ ฝึกตา-มือ ประสานสัมพันธ์ เป็นการปูพื้นฐานในการเรียน
ต่อไป
2. กิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มประสาทสัมผัส มีวัตถุประสงค์ในการฝึกประสาทสัมผัส อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มนี้จะช่วยนาทางให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะได้สารวจเพื่อ
ค้นหา และทาความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นเส้นทางสู่การเรียนรู้โลกภายนอก ทาให้สามารถ
มองเห็นได้กว้าง และไกลด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น
3. กิจ กรรมต่ า ง ๆ ในกลุ่มวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นความรู้ให้กับ ผู้เรียนเกี่ยวกับ
จานวน ตัวเลข การอ่าน และการเขียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกระกวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เป็นสื่อ การเรียนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นการให้
อิส ระกับ เด็กในการเรี ย นรู้ เเละมีส ภาพเเวดล้ อมที่ดี ทาให้ เด็กได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ฝึ ก การเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ฝึ ก การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เเละฝึ ก ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู้
ข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง ซึ่งวิธีการของมอนเตสซอรี่ มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งการสังเกต
ทดลอง เเละยังเชื่อว่าการจะสร้างสังคมดี ๆ ต้องมีจุดเริ่มต้นที่การสร้าง “เด็ก” ให้โตไปอย่างมีคุณภาพ
ในเเบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเอง ตัวอย่างโรงเรียนที่สอนแบบมอนเตสซอรี่ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตปทุม
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว โรงเรียนนานาชาติมอนเตสซอรี่ภูเก็ต โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี โรงเรียนสม
บุญวิทย์ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ โรงเรียนวิศานุสรณ์ โรงเรียน อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
และ โรงเรียนนิมิตรใหม่
3. แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education)
นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) เป็นการมองโลกมองชีวิตแนวใหม่ด้านบวก ที่ค้นพบโดย
P.R.Sarkar นักปราชญ์ นักจิต วิทยา และนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ชาวตะวันออก ในปี ค.ศ.1982 แนวคิด
นี้ มีความเชื่อใกล้ เคี ย งกับ แนวคิด มนุ ษย์นิย ม (humanist) ที่เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะชนชาติ ใ ด
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ศาสนาใด ฐานะใด ผิวพรรณใด ก็มีความสาคัญเท่าเทียมกัน และมีความสัมพันธ์กันเหมือนกับพี่น้องร่วม
ครอบครัวเดียวกัน มีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐาน
จิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่ มีอยู่ในตัว
คนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย การทาให้คนเราโดยเฉพาะในผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่า ในสภาวะนี้เองคนเราจะสามารถใช้ศักยภาพ
ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่
มีพัฒนาการสูงที่สุด มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒ นาตนเองไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคน
ตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมา
ได้อย่างสูงสุดด้วย การทาให้คนเราโดยเฉพาะในผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self -Esteem)
การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิ สจึงเป็นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของคนเราให้กลายเป็นคนที่พึ่ง
ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2553)
1) Physically Fit หรือ มีร่างกายที่แข็งแรง ได้สัดส่วน สวยงาม
2) Mentally Strong หรือ มีจิตใจที่มั่นคง เปิดกว้าง เฉลียวฉลาด
3) Spiritual Elevated หรือ มีจิตสาธารณะ
4) Academic Knowledge หรือ มีความรู้ที่จะนาไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดและต้องการ
ได้
การสอนผู้เรียนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส คือ แนวทางในการทาให้ ผู้เรียนเก่ง ฉลาด แข็งแรง มี
ความคิดด้านบวก มีน้าใจ และมีความสุข โดยวิธีการด้านบวก ดังต่อไปนี้
1) การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่า ผู้เรียนจะมีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้สูงสุดเมื่อจิตใจอยู่ใน
สภาวะที่ผ่อนคลายที่สุด มีการค้นพบว่า มีปัจจั ยหลาย ๆ ประการที่มีอิทธิพลต่อคลื่นสมองของคนเรา
เช่น เสียงเพลง คนรอบข้าง อาหารที่รับประทาน การออกกาลังกาย คาพูด การฝึกโยคะ และการทา
สมาธิ
2) การพัฒนาเซลล์ประสานประสาท ความฉลาดของสมองขึ้นอยู่กับเซลล์ประสานประสาท ซึ่ง
เป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์สมอง ยิ่งเซลล์ประสานประสาทนี้เกิดขึ้นมากเท่าใด สมองย่อมจะทางานดี ขึ้น
ทาให้สมองฉับไว มีความจาดี โดยเฉพาะในช่วงผู้เรียนเล็ก ๆ ทาให้กล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อเท้าของ
ผู้เรียนแข็งแรง เส้นประสาทเหล่านี้จะเชื่อมไปยังสมอง เช่น กิจกรรมโยคะ การเต้นรา ยิมนาสติกและ
ตีลังกา วิ่ง ว่ายน้า ปีนป่าย เป็นต้น คสรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย เช่น ความช่างสังเกต กีฬา
ดนตรี การทาสมาธิ ฝึกความจา การทาคลื่นสมองต่า ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
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3) การให้ความรัก เติบโตมาท่ามกลางรอยยิ้ม คาชมเชย คาพูดให้กาลังใจ ความเข้าใจ การให้
อภัย การกอด การสัมผัส และความเป็นเพื่อนของคนในครอบครัว และจากที่โรงเรียน สัมผัสที่อบอุ่น
รอยยิ้ มที่อ่อนโยน เสี ย งหั ว เราะ และแววตาที่ให้ กาลั งใจ ให้ คนเรามีพลั งในการต่อสู้ กับปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต
ดังนั้นโรงเรียนแนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ จะช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาในทุกด้านของชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จะทา
ให้มีความสุขในชีวิตได้ง่ าย มุ่งมั่นในการกระทาจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอยู่
อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ มุ่งพัฒนา อัจฉริยภาพในตัวเด็กทุกคนให้ปรากฏออกมามากที่สุด โดยจะ
พัฒนาเด็กให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจด้วย ตัวอย่างคือ โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนที่ใช้
การเรียนการสอนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส มาเป็นเวลา 23 ปี มีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 สภาพโรงเรี ย นเต็ ม ไปด้ ว ยบรรยากาศแห่ ง ธรรมชาติ ล้ อ มรอบด้ ว ยต้ น ไม้ ใ หญ่ อั น ร่ ม รื่ น สงบ
สอดคล้องกับปรัชญานีโอฮิวแมนนิส ที่อยากให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รักธรรมชาติ และมีจิตใจที่
สงบ เยือกเย็น ที่โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการด้านบวกมากมาย ที่จะทาให้เด็กเป็นคน
ที่มีคลื่นสมองต่า อารมณ์ดี ความจาดี มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีสมองดี ฉับไว ด้วยการพัฒนาเซลล์
สมองของเด็ก มีภาพพจน์ของตัวเองด้านบวก ด้วยคาพูดด้านบวก และการให้ความรักของคุณครู อยาก
มาเรียนหนังสือ อยากมาโรงเรียน ด้วยวิธีการจูงใจ ไม่ใช้การบังคับ และการทาเรื่องวิชาการยาก ๆ ให้
กลายเป็นเรื่องง่าย
4. แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)
แนวการสอนแบบเรกจิ โ อ เอมิ เ ลี ย เกิ ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งเรกจิ โ อ เอมิ เ ลี ย (Reggio Emelia) ใน
ประเทศอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เมื่อผลของสงครามทาให้อาคารบ้านเรือนของเมือง
เสียหายเกือบทั้งหมด แม่บ้านกลุ่มหนึ่งต้องการให้ลูกหลานของตัวเองได้เรียนหนังสือ จึงช่วยกันสร้าง
โรงเรียนและชักชวนให้ ลอริส มาลากุซซี (Loris Malaguzzi) ครูระดับมัธยม และนักการศึกษามาร่วม
สอนผู้เรียนเล็กที่โรงเรียน การเรียนการสอนในช่วงเวลานั้นอาศัยความร่วมมือของทุกส่วน คือ โรงเรียน
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ที่ช่วยกันทดลอง ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ความร่วมมือของ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับโรงเรียนแห่งนี้ และเกิดเป็นธรรมเนียมว่า
การประชุมของโรงเรียนทุกครั้งทุกวาระจะจัดขึ้นตอนเย็นเท่านั้น เพื่อที่ผู้ปกครองของผู้เรียนเลิกงานแล้ว
จะได้ ม าร่ ว มประชุ ม วางแผน และประเมิ น ผลต่ า ง ๆ ได้ มี ห ลั ก คิ ด ส าคั ญ คื อ การเรี ย นรู้ เ กิ ด จาก
ปฏิสัมพันธ์และบริบทที่ผู้เรียนอยู่เป็นตัวกาหนด ซึ่งหมายความว่าชุมชน สภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบจะ
เป็นตัวกาหนดและมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น อาคารสถานที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม พ่อแม่ เพื่อน
หรือแม้แต่สัตว์ ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่สาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
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หลักสูตร มุ่งเน้นที่จะยึด ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางที่สาคัญของการเรียนการสอน (Child Center)
การมองผู้เรียนอย่างเข้าใจ และเป็นหลักในการออกแบบกระบวนการของการเรียนการสอนนานวัตกรรม
หลักการ หลักสูตร และแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ไม่
ว่าจะเป็น Project Approach, Brain Based Learning, Multiple Intelligence (พหุปัญญา), Integration,
Whole Language เป็นต้น แผนการสอนเน้นให้ผู้เรียนทุกคนแสดงศักยภาพในตัวเอง จากแนวคิดที่ว่า
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง และจะต้องเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์จากสิ่ งรอบตัว ซึ่งจะเห็นแนว
การเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนในดังนี้ (สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2556)
1) เรียนรู้ผ่านการทาโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีครูเป็นผู้แนะนาหรือทารายการของหัวข้อโครงการ
ที่น่าสนใจไว้ให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจของตัว หรือจะเสนอหัวข้อที่ตัวเองสนใจนอกเหนือจากที่ครู
เสนอแนะก็ได้ โดยมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ตั้งคาถาม และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เอื้อกับการทาโครงการ
ของผู้เรียน
2) ค้นคว้าหาความรู้อยากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์จริง เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หอแสดง
งานศิลปะ แปลงปลูกผัก เป็นต้น ซึ่งอาจจะไปกับครูและกลุ่มเพื่อน หรือมีผู้ปกครองไปด้วย หรือสถานที่
ที่ไปจะมีผู้ ดูแ ลสถานที่ ที่ ค อยให้ ความรู้ ตอบคาถาม และตั้งข้อ ซั ก ถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เรี ย นอยู่
ตลอดเวลา จากนั้นผู้เรียนจะได้คิดต่อยอดถึงสิ่งที่จะทาต่อการไปสถานที่ต่าง ๆ และการได้รับข้อมูลจาก
ผู้รู้และสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวในสังคมที่ตัวเองอยู่
3) ใช้ศิลปะ เป็นหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสาร สิ่งที่ตัวเองคิด และกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง
เช่น วาดรูป ระบายสี ปั้นดิน การประดิษฐ์ หรือแม้แต่การเขียนข้อความ การแต่งกลอน เป็นต้น โดยครู
จะตั้งหัวข้อให้ผู้เรียนเลือกเพื่อแสดงออกทางความคิดของตัวเองผ่านศิลปะที่ ผู้เรียนชอบ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้อธิบายผลงานตัวเองว่าสื่อถึงอะไรบ้าง มากจากแนวคิดอะไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิด
จินตนาการของผู้เรียนแล้ว ยังฝึกการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ
4) ให้โรงเรียนเป็นสถานที่สาหรับบูรณาการความรู้ โรงเรียนเป็นเหมือนสถานที่ระกว่างกลาง
ของผู้เรียน ผู้ใหญ่ และสังคม ที่จะมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน นั่นหมายความว่าครู ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีส่วนช่วยในการออกแบบการเรียนรู้ ร่วมรับรู้สิ่งที่ ผู้เรียนกาลัง
เรียนรู้ เช่น การเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ การเข้าร่วมการทาโครงการของผู้เรียนรวมถึงชุมชนที่จะต้องมี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
การเรียนแนวเรกจิโอ เอมิเลียจะเน้นให้ ผู้เรียนได้ลงมือทาโครงการอย่างจริงจัง ดังนั้นในแต่ละ
โครงการจึงจะใช้เวลาค่อยข้างมาก และได้ผลงานเพียงไม่กี่ชิ้น การประเมินผลจึงวัดจากผลงานและ
การสื่อสารของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ใช่การเรียนตามตาราที่วัดผลจากแบบฝึกหัดหรือการบ้านแบบวันต่อ
วัน ตัวอย่างคือ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ มุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สาคัญของการเรียนการสอน
(Child Center) เป็นหลักสาคัญในการมองเด็กอย่างเข้าใจ และเป็นหลักในการออกแบบกระบวนการ
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ของการเรียนการสอน ในห้องเรียน ทางโรงเรียนก็ได้นานวัตกรรม หลักการ หลักสูตร และแนวคิดต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีเอกลักษณ์ที่ทาให้เด็กทุกคนเป็นคนที่
รู้จักขวนขวายหาความรู้ มีทักษะความสามารถเฉพาะตัว ช่างคิด กล้าแสดงออก ในบริบทของวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม และที่สาคัญ มีทัศนคติที่ดีและมีความสุขกับการเรียน
5. แนวการสอนแบบวิถีพุทธ (หรือ พุทธธรรมประยุกต์)
โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางคาสอนของพระพุทธศาสนา
จัดร้อยเรียงเนื้อหาหลักสูตรด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เน้นเรื่องปัญญาในพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจว่า
ทุกสิ่งมีความไม่แน่นอน เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามหลักของ
ไตรลักษณ์ที่ทุกคน ทุกชีวิตต้องพบ ต้องเจอ และต้องทาความเข้าใจให้ถูกต้อง มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ลักษณะ “สอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่ให้เห็น ” การเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นลักษณะการบูรณาการพุทธ
ธรรมในการเรี ย นรู้ ทั้ ง ความรู้ กระบวนการฝึ ก ปฏิ บั ติ และมี ก ารวั ด ประเมิ น ทุ ก หน่ ว ยการเรี ย นรู้
โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัย ศรัทธา ค่านิยม ที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่ง
ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550)
1.
2.
3.
4.

สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้
สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี
โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
ธัมมานุธัมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูก

แผนการสอนพัฒ นาทั้งด้านความประพฤติ จิตใจ และปัญญา โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการจัด
กิจกรรมหลากหลายและต่อเนื่ องเป็ นวิ ถีชีวิต เพื่อให้ ผู้เรียนรู้จักคิดและได้ฝึ กปฏิบัติเสมอ ๆ ให้เกิด
การพัฒนาทั้งด้านความประพฤติ จิตใจ และปัญญาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกิน อยู่ ดู ฟัง
ในชีวิตประจาวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยกากับ เพื่อเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการดาเนินชีวิต ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น สวดมนต์ก่อนและหลังเลิกเรียน นั่งสมาธิ มีการเวียนเทียนในวันสาคัญทางพุทธศาสนา เข้า
ค่ายธรรมมะ เป็นต้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่มีเป้าหมายในเรื่องของชีวิต สามารถช่วยเหลือและ
ดูแลตัวเองได้ ซึ่งรวมถึงการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ที่เป็ นคุณธรรมสาหรับวัย ผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และเรียนรู้ที่จะดารงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลก
ที่เปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ ผ่าน ‘การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น’ หลักสูตรเน้นการสร้างเครือข่าย
ของกัลยาณมิตร การทางานของโรงเรียนทอสี เน้นการสร้างเครือข่ายของกัลยาณมิตรเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูล แบ่งปัน สนับสนุน ทั้งกาลังกาย กาลังใจซึ่งกันและกัน การร่วมมือกับชุมชน ร่วมมือกับสถาบัน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้โดยมีแกนกลางความร่ วมมือระหว่าง โรงเรียนทอสี โรงเรียนอนุบาล
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หนูน้อย และโรงเรียนรุ่งอรุณ มีการจัดให้มี “การเปิดบ้านสามประสาน” เพื่อแสดงให้เห็นว่าการศึกษา
วิถีพุทธทาได้จริง ๆ เป็นการสะท้อนภาพ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง จากทั้ง 3
โรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาสังคมที่มี “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” มากขึ้น
6. แนวคิดการสอนแบบไฮสโคป (High Scope)
ไฮสโคป (High Scope) เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย
ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดย
การให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียเจต์ (Piaget) นักการศึกษาที่สาคัญคนหนึ่งของโลก ความสาคัญ
ในด้านพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active
Learning) เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทาให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง การสอนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้พัฒนาคน เป็นการจั ด
การศึกษาเพื่อการดูแลและสร้างเสริม ผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เน้น
การเรี ย นรู้ ด้ว ยการลงมื อปฏิ บั ติ ที่ ผู้ เรี ย นสามารถสร้า งความรู้ไ ด้เ องโดยใช้ กระบวนการสร้า งสรรค์
การเรี ย นรู้ ( Constructive Process of Learning) ผู้ เ รี ย น จะเรี ย นรู้ จ ากการกระท าของตน
การประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ขึ้น ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้จาก
ประสบการณ์ ที่ มี ค วามหมาย ในแนวคิ ด นี้ ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อ กเรี ย นเลื อ กด าเนิ น การเรี ย นรู้ แ ละ
ประเมินผลงานของตนเอง ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นจากครูให้คิดนาอุปกรณ์มากระทาหรือเล่นด้วย
การวางแผนการทางาน แล้วดาเนินตามแผนไว้ตามลาดับพร้อมแก้ปัญหาและทบทวนงานที่ทาด้ว ย
การทางานร่วมกันกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีครูคอยให้กาลังใจ ถามคาถาม สนับสนุน และเพิ่มเติม
สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบไฮสโคป เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการที่ผู้เรียนได้ลงมือ
จัดกระทากับอุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรง โดยที่ครูจะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์
ให้กับผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาและดาเนินกิจกรรม โดยใช้หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ (พัชรี
ผลโยธิน และคณะ, 2543)
1. การวางแผน (Plan) เป็ น การกาหนดแนวทางการปฏิบั ติห รื อดาเนินงานตามที่ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีการสนทนาระหว่างครับผู้เรียน ว่าจะทาอะไร อย่างไร การวางแผนกิจกรรมอาจจะใช้แสดง
ด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ประจาตัวผู้เรียน เป็นกระบวนการทีผ่ ู้เรียนมีโอกาสเลือก และตัดสินใจ
2. การปฏิบัติ (Do) คือการลงมือกระทาตามแผนที่ว างไว้ เป็นส่วนที่ ผู้เรียนได้ร่วมกัน คิด
แก้ปัญหา ตัดสินใจและทาด้วยตนเอง เป็นส่วนที่ ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการพูดและปฏิสัมพั นธ์ทางสังคม
สูง
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3. การทบทวน (Review) เป็นช่วงที่ได้งานตามจุดประสงค์ ช่วงนี้จะมีการอภิปรายและเล่า
ถึงผลงานที่ผู้เรียนทาเพื่อทบทวนว่า ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลง
แผนอย่างไร และชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนกับการปฏิบัติ และผลงานที่ทา รวมถึงการเล่า
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
การที่ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ท างานหรื อ กิ จ กรรมด้ ว ยความสนใจ จะท าให้ ผู้ เ รี ย นสนุ ก กั บ
การทางาน การทาตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลงานที่เกิดขึ้นนับเป็นความสาเร็จของผู้เรียนในการลง
มือทากิจกรรมกั บเพื่อนอย่างมีความสุ ข การเรียนการสอนแบบไฮสโคปสามารถนาไปใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ทุกกิจกรรม เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเปิดกว้างมีการคิด
การปฏิบัติตามวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน (Plan-Do-Review Cycle) เมื่อทา
กิจกรรมแล้วผู้เรียนสามารถที่คิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่องได้ตามความสนใจ จุดสาคัญอยู่ที่ประสบการณ์
การเรียนรู้ (Key Experience) ที่ผู้เรียนควรได้รับระหว่างกิจกรรม ซึ่งครูต้องมีปฏิสัมพันธ์และกระตุ้น
ให้ ผู้ เรี ย นเกิดการเรีย นรู้ จ ากกิจ กรรมให้ มากที่สุด โรงเรียนตัวอย่างที่ดาเนิน การเรียนการสอนแบบ
ไฮสโคป อาทิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย พิพัฒน์โสภณ
วิทยา จ.พิจิตร เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสผู้เรียนเป็น
ผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active Learning)
เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทาให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนอง
7. แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach)
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) เกิดจากหลักการและแนวคิด
ของนักการศึกษา นักวิจัยทางภาษาที่มีชื่อเสียง คือ Jean Piaget ผู้เชื่อว่า การที่ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว
สัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจะเป็นการคิดสร้างความรู้ขึ้ นภายในตนหรือผู้เรียนเป็นผู้กระทา (Active) มิใช่
การรับเข้าไปเฉย ๆ (Passive) การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดจากอิทธิพลของสังคมและผู้อื่น จึงเน้นให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ ซึ่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับภาพ เสียงกับตัวอักษร เป็นความรู้
เกี่ยวกับตัวอักษรที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการอ่านของผู้เรียน เชื่อว่าการสอนภาษาเป็นความสาคัญที่
ผู้เรียนจะใช้เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของผู้เรียนและภาษามีความหมายต่อชีวิต การเรียนภาษา
ต้องมาจากสิ่งที่เป็นจริงและเกี่ยวข้องกับผู้เรียน โดยเรียนภาษาแบบองค์รวมคือ เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน
ไปพร้อมกัน การสอนภาษาแบบธรรมชาติแพร่หลายในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา สาหรับประเทศไทย มูลนิธิไทย-อิสราเอลนามาเผยแพร่
ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2539 เป็นแนวการสอนภาษาแบบบูรณาการ โดยมีปรัชญาหรือแนวคิดว่า เด็ก
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ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้ด้วยตัวเองจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการพูด
ฟัง อ่าน เขียน โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั้น ๆ เอง ไม่ใช่การฝึกให้ ผู้เรียนท่องจาเป็นคา ๆ
หรือสอนว่าควรอ่านก่อน ถึงจะเรียนเขีย น แต่สอนให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคาเป็นประโยคเพื่อใช้
ในการสื่ อสารเป็ น หลั ก เป็ น การจั ดประสบการณ์ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ภ าษาจากสิ่ งที่มีความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการจั ดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ใช้ภ าษาใน
การสื่อสาร เช่น การถามตอบง่าย ๆ การเล่านิทาน การช่วยกันแต่งนิทาน การแสดงบทบาทสมมติ
เป็นต้น โดยมีครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งในด้านการฟัง พูด
อ่าน และเขียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูในบรรยากาศที่อบอุ่น แนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้ (วรนาท รักสกุลไทย, 2554)
1) การฟัง ผู้เรียนจะได้ฟังการเล่านิทาน และเพลงต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางการฟัง
ภาษา โดยเนื้อเพลงจะต้องเป็นภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเมื่อ ผู้เรียนฟังแล้วจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่
รอบตัวเข้ากับคาที่ได้ยิน
2) การพูด การอ่าน ผู้เรียนจะได้รับคาถามจากครูเพื่อให้ตอบ กล้าแสดงความคิด ออกมาเป็น
คาพูด มีการแสดงละครเล็ก ๆ การแสดงบทบาทสมมติ มีชั่วโมงการเล่านิทานที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้
เปิดหนังสือเพื่อดูภาพและเล่าเรื่องจากภาพเอง
3) การเขียน ผู้เรียนจะได้วาดภาพตามสิ่งที่ ครูบอก หรือทากิจกรรมกลุ่ม อาจจะมีการสะกด
คาง่าย ๆ ซึ่งไม่ใช่การท่องจา แต่จะเป็นการสอนในรูปประโยคที่ทาให้ผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่การฟัง การพูด
และการอ่าน ผู้เรียนจะอาจจะเขียนสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนคาบางคา ดังนั้น ผู้เรียนที่เรียนแนวนี้จึงอาจจะ
ยังเขียนไม่เป็นตัวหนังสือที่ถูกต้องแบบผู้เรียนระดับเดียวกันในโรงเรียนอื่ นที่มีการท่องจา แต่จะค่อย ๆ
เรียนรู้ความหมายและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องได้เองในที่สุด
การสอนภาษาแบบธรรมชาติจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษา
อย่างมีความหมาย ส่งเสริมให้กล้าใช้ภาษาเองโดยไม่มีใ ครมาบังคับหรือสอนให้ท่องจา ในห้องเรียนที่
สอนภาษาแบบธรรมชาติ จ ะจั ดให้ มีมุมที่ส่ งเสริมเรื่องภาษาอย่างชัดเจน เช่น มุมห้ องสมุด มุมอ่าน
มุมเขียน มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยทุกมุมจะมีป้ายสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ที่มีความหมายในการสื่อสารกับ ผู้เรียน มีบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนมีโอกาส
และเวลาที่จะตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสนใจที่จะอ่านและ
เขียนจากความเข้าใจและประสบการณ์ของตัวเองอย่างอิสระ และมีความสุข ตัวอย่างโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ได้แก่ โรงเรียนทอรัก โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต โรงเรียน
อนุบาลสภาพร บทบาทของครู จ ะเป็ นผู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจั ด สภาพแวดล้ อ ม การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าหรับ ผู้ เ รี ยน และเป็ น ผู้ ที่ จั ดให้
ห้องเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่การให้ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกทากิจกรรม ส่งเสริมให้แสดง
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ความคิดเห็น จัดให้มีโอกาสอ่านและเขียน สนับสนุนให้กล้าที่จะอ่านและเขียนคาที่ไม่เคยพบมาก่อน โดย
ที่ครูต้องยอมรับสิ่งที่ผู้เรียนอ่านและเขียน และตอบสนองต่อความพยายามของผู้เรียนในทางบวก ไม่
ตาหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์เมื่อ ผู้เรียนอ่านหรือเขียนยังไม่ถูก เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาในลั กษณะ
ต่าง ๆ ทั้งในลักษณะของการอ่านและการเขียน
8. การสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence)
Gardner เชื่ อ ว่ า เชาว์ ปั ญ ญาของบุ ค คลมิ ไ ด้ มี เ พี ย งความสามารถทางด้ า นภาษาและทาง
คณิตศาสตร์ เท่านั้ น แต่ มี อยู่ อย่ า งหลากหลายถึง 8 ประการ หรือ อาจมากกว่านี้ ซึ่งแต่ล ะคนจะมี
ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ แ ตกต่ า งไปจากคนอื่ น และมี ค วามสามารถในด้ า นต่ า ง ๆ ไม่ เ ท่ า กั น
ความสามารถที่ผสมผสานกันออกมาทาให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และ
เชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่ในระดับที่ตนมีตอนเกิดแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับ
การส่งเสริมที่เหมาะสม Gardner เขียนเรื่อง พหุปัญญา เป็นครั้งแรกในหนังสือชื่อ Frames of Mind:
The Theory of Multiple Intelligences ตีพิมพ์ในปี 1983 โดยได้ผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์
เข้ากับจิตวิทยาพัฒนาการ โดยมีพื้นฐานสาคัญมาจากองค์ความรู้จากการวิจัยด้านการแพทย์ โดยเฉพาะ
ด้านสมองและการเรี ย นรู้ ยาวนานมากว่า 100 ปี ซึ่งนักวิจัยค้นพบว่ า สมองแต่ล ะส่ ว นจะควบคุ ม
ความฉลาดแต่ละด้าน และมีหลายส่วนที่ทางานร่วมกันสิ่งสาคัญที่สุดซึ่ง Gardner ย้าเสมอคือ ทุกคนมี
ความฉลาดทุกด้าน ความฉลาดแต่ล ะด้านไม่ได้แยกจากกันเด็ดขาด แต่ห ากผสมผสานรวมกันเป็น
บุคลิกภาพของเรา ทฤษฎีพหุปัญญาไม่ได้นาเสนอเพื่อแบ่งแยกหรือจัด อันดับว่าใครฉลาดกว่ากัน แต่
เพื่อให้ ทุก คนในสั ง คมสามารถใช้ ความฉลาดที่ต นถนัด เอื้อประโยชน์ใ ห้ แ ก่ สั ง คมของตนอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เชาว์ปัญญาที่ Gardner แบ่งไว้ 8 ด้าน (อนุบาลจุติพร, 2560, ออนไลน์) มีดังนี้
1. ด้านภาษา (Linguistic intelligence) แสดงออกทางความสามารถในการอ่าน การเขียน
การพูดการอภิปราย การสื่อสารกับผู้อื่น การใช้คาศัพท์ การแสดงออกของความคิด การเล่าเรื่อง เป็นต้น
2. ด้านคณิตศาสตร์ หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical mathematical intelligence)
ผู้มีอัจฉริยภาพด้านนี้มักจะคิดโดยใช้สัญลักษณ์ มีระบบ ระเบียบในการคิด ชอบคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิ่ง
ต่าง ๆ ให้เห็นชัดเจน ชอบคิดและทาอะไรตามเหตุผล เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ง่าย ชอบและทา
คณิตศาสตร์ได้ดี
3. ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial intelligence) แสดงออกทางด้านศิลปะ การวาดภาพ การเห็น
รายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ และมักจะเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพเป็นต้น ปัญญา
ด้านนี้ถูกควบคุมด้วยสมองซีกขวา
4. ด้านดนตรี (Musical intelligence) แสดงออกทางความสามารถในด้านจังหวะการร้อง
เพลง แต่งเพลงการฟังเพลงและดนตรี การเต้น ไวต่อการรับรูเสียงและจังหวะต่าง ๆ ปัญญาด้านนี้ถูก
ควบคุมด้วยสมองซีกขวา
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5. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily kinesthetic intelligence) สมอง
ส่วนคอร์เท็กซ์ควบคุมปัญญาด้า นนี้ โดยด้านซ้ายคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีก ขวาด้านขวาคุม
การเคลื่อนไหวของร่างกายซีกซ้าย สติปัญญาด้านนี้สังเกตได้จากความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย เช่น การเล่นกีฬา เล่นเกมต่าง ๆ การแสดง การเต้นราการใช้ภาษาท่าทาง เป็นต้น
6. ด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal intelligence) ควบคุมโดยสมองส่วนหน้า
ความสามารถแสดงออกโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทางานกับผู้อื่น การเข้าใจและเคารพผู้อื่ น
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการจัดระเบียบ เป็นต้น ผู้มีปัญญาด้านนี้มักจะชอบช่วยเหลือ และให้
คาปรึกษาแก่ผู้อื่น
7. ด้ า นการเข้ า ใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) ปั ญ ญาด้ า นนี้ มั ก เกิ ด ร่ ว มกั บ
สติปัญญาด้านอื่นมีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญา อย่างน้อยมี 2 ด้าน ซึ่งจะแสดงออกด้วย
การเข้าใจตนเอง มักเป็นคนที่ชอบคิด ชอบความเงียบสงบ เป็นต้น
8. ด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence) ปัญญาด้านนี้เป็นความสามารถ
ในการสั งเกตสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ การจาแนกแยกแยะ จัดหมวดหมู่สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว คนที่มี
ความสามารถด้านนี้มักเป็นผู้รักธรรมชาติ ชอบและสนใจสัตว์ เป็นต้น
หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ คือ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถ
ส่ ง เสริ ม เชาวน์ ปั ญ ญาหลาย ๆ ด้ า นให้ เ หมาะสมกั บ ขั้ น พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น การสอนควรเน้ น
การส่ งเสริ มความเป็น เอกลั กษณ์ของผู้ เรี ย น ครูควรสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนค้นหาเอกลั กษณ์ของตน
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเองและเคารพในเอกลักษณ์ของผู้อื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ควรมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน และในแต่ละด้านควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์ของปัญ หาที่
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านนั้น ๆ การประเมินจะต้องครอบคลุม
ความสามารถในการแก้ปั ญหาหรื อการสร้ างสรรค์ผ ลงานโดยใช้อุปกรณ์ที่สั มพันธ์กับเชาวน์ปัญญา
ด้านนั้น ๆ อีกวิธีหนึ่ง ทฤษฎีนี้ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความสาคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
1. แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้
2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญา
ที่มีอยู่หลายด้าน
3. ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุม
ปัญญาในแต่ละด้าน
ครูจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาแต่ละด้านให้ผู้เรียน ดังนี้
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1. Visual/Spatial Intelligence ได้แก่ การให้ ผู้เรียนเคลื่อนไหวอิสระในบริเวณที่เรียนรู้
หัดให้ร่างภาพก่อนจะเข้าสู่บทเรียน ฝึกเขียนแผนที่ แผนภาพ ฝึกการระดมความคิด จัดสิ่งแวดล้อมที่
กระตุ้นการใช้ตา ฝึกการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ ฝึกการรวบ รวมข้อมูล จากการมองเห็นเข้ าเป็น
การคิดเป็นระบบ
2. Verbal/Linguistic Intelligence ได้แก่ การฝึกค้นคว้าคาศัพท์ใหม่ ๆ เรียนรู้คาศัพท์ใน
ภาษาอื่น ๆ ฝึกให้นาเสนอหน้าชั้นเรียน โต้วาที อภิปราย แทรกบทละคร การแสดงเข้ามาในบทเรียน หัด
เขียนบันทึกประจาวันอย่างสม่าเสมอ กระตุ้นให้ฝึกเขียนบทความสร้างสรรค์ ฝึกให้เล่าเรื่อง หัดอ่าน
วรรณกรรมผู้เรียนและเยาวชน
3. Logical/Mathematical Intelligence ได้แก่ การฝึ กจัดล าดับกิจกรรม การฟังคาสั่ง
นาเสนอ “คาจากัดความ หรือ ข้อตกลง” ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมในบทเรียน จัดให้มีคาถามปลายเปิดอยู่
ในกระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมการทดลองซึ่งผู้เรียนจะสามารถทดสอบสมมติฐานได้ หัดให้ใช้เหตุผล
หรือ การอนุมานในการนาเสนอ ฝึกให้มีการโต้แย้งในชั้นเรียน หัดแก้ปัญหาเกม puzzles ให้ผู้เรียนฝึก
กาหนดเป้าหมายระยะสั้นของการเรียนรู้ของตนและกลุ่ม ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผล
4. Bodily/Kinesthetic Intelligence ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่ให้ ได้ใช้มือ ร่างกาย เพิ่ม
การแสดงเข้าไปในหน่ว ยการเรี ยนรู้ ใช้เกมเพื่อทบทวนบทเรียน ใช้ดนตรี จังหวะในการเรียนรู้ จัด
บทเรียนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรียนตัวเลขจากสิ่งของที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้สร้าง
และแยกแยะสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนฝึกที่จะสร้างแนวคิดผ่านการทดลองด้วยร่างกายของ
ตนเอง ให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวในชั้นเรียนอย่างอิสระ
5. Musical/Rhythmic Intelligence ได้ แ ก่ การฝึ ก การฟั ง เสี ย งเดี่ ย ว เสี ย งผสมใน
สิ่งแวดล้อม ฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะ ฝึ กการวาดภาพจากสิ่งที่เห็นในสิ่งแวดล้อม หั ดฟัง ร้องเพลง
กล่อมผู้เรียน ฝึกภาษาต่างประเทศ ฟังเสียงเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้งเดี่ยวและผสม ฝึกเรียงลาดับตาม
รูปแบบของสิ่งต่าง ๆ ฝึกอ่านโน้ตดนตรี
6. Interpersonal Intelligence ได้แก่ การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน ให้
ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนเลือกจัดกลุ่มของตนโดยอิสระ ฝึกทางานเป็นทีม โดยแต่ละคนมีหน้าที่
ดูแล ฝึกวางแผนการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จ ใช้การแข่งขันกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ตั้งเป้าหมายไปสู่ความสาเร็จที่สูงขึ้น ฝึกบทบาทสมมติ เชื้อเชิญคนภายนอกเข้ามาช่วยทางานกับกลุ่ม จัด
ให้มีการทางานร่วมกับชั้นเรียนอื่น ๆ
7. Intrapersonal Intelligence ได้แก่ การใช้บทเรียนที่แตกต่างในระหว่างผู้เรียนแต่ล ะ
กลุ่ม ใช้การอุปมาอุปมัยในบทเรียน จัดให้มีทางเลือกสาหรับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตน
ในการเรียน จัดให้มีการเขียนบันทึกประจาวันก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกต่อ

248
บทเรียน รวมทั้งการสะท้อน เสนอแนะ จัดให้มีการประเมินผลตัว ผู้เรียนในกระบวนการประเมินผล
ชั้นเรียน นาประเด็นเรื่องความยุติธรรมในสังคมเข้าสู่บทเรียน ใช้แบบสอบถาม ประเมิน และเครื่องมือ
อื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตน
8. Naturalistic Intelligence ได้แก่ การฝึ กให้ ทากราฟแผนภู มิ ทั้ งระนาบกว้ างและลึ ก
ฝึกให้ระดมสมองด้วยกระบวนการต่าง ๆ ฝึกทา mind mapping นาประเด็นการเรียนรู้ไปสู่ธรรมชาติ
รอบตัว ฝึกทาแฟ้มงานประจาตัว พยายามจัดโครงการร่วมกับชั้นเรียนอื่น ๆ
9. Existential Intelligence ได้ แ ก่ การทบทวนบทเรี ย นเดิ ม ก่ อ นจะขึ้ น บทเรี ย นใหม่
กาหนดประเด็นที่ครอบคลุมแนวคิดหลาย ๆ ด้าน เชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับเรื่องราวในโลก บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ข้ามวิชา ใช้ศิลปะเข้าในหน่วยการเรียนรู้ อภิปรายความสาคัญของประเด็นที่จะเรี ยนรู้
เชิญคนภายนอกที่มีความเห็นแตกต่าง ให้ ผู้เรียนฝึกที่จะสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ได้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียน
กล้าที่จะแสดงความเห็น หรือมุมมองที่แตกต่างออกไปจากบทเรียน ให้ ผู้เรียนมีส่วนในการกาหนด จัด
ปรั บ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ให้ เหมาะสมกับ ตน เพื่อให้ มีความเป็นเจ้า ของบทเรียน ตัว อย่างโรงเรียนที่ มี
การสอนแบบพหุปัญญา ได้แก่ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการ
พั ฒ นาปั ญ ญา 8 ด้ า นไปพร้ อ มกั น โดยต่ อ ยอดแววเด่ น ให้ แ ก่ ปั ญ ญาที่ โ ดดเด่ น และพั ฒ นาปั ญ ญา
ด้านอื่น ๆ ทีม่ ีความโดดเด่นน้อยให้พัฒนามากยิ่งขึ้น และ โรงเรียนอนุบาลจุติพร มีการนาพหุปัญญามา
ปรับใช้กับเด็กปฐมวัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการวัดความสนใจและความถนัด ตลอดจนการหาวิธีการ
ปรับปรุงและพัฒนาพหุปัญญา โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว ที่เด็กได้เลือกตามความสนใจ
ของตนเอง และการใช้ The Project Spectrum Activities เพื่อใช้วัดความฉลาดและความถนัดของ
เด็กปฐมวัย มาใช้เพื่อสังเกตและค้นหาความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้
เห็นพหุปัญญาของเด็กแต่ละบุคคลเด่นชัดขึ้น และนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ รู้
ความถนัด ความสามารถของตนเอง ยอมรับและชื่ นชมความสามารถของผู้อื่น ตลอดจนสามารถทางาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
จากรู ป แบบการจั ดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกที่ผู้ เขียนนาเสนอมากล่าวได้ว่า การเรียน
การสอนทุกรูปแบบต่างก็ส่งผลต่อ ผู้เรียนในการเรียนรู้ แต่สิ่งที่มุ่งหวังให้ ผู้เรียนได้รับอย่างน้อยต้อง
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อการเรียนรู้ที่ดีและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน
แต่ละรูปแบบจะมีจุดเน้นสาคัญของรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบนั้น และที่สาคัญอย่างยิ่ ง
คือ ครู เพราะเป็ น บุ ค คลที่จ ะช่ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู้ ที่มี ประสิ ทธิภ าพ หากรูปแบบการเรี ย น
การสอนที่มีความสอดคล้ องภาวการณ์เรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น และครูมีความเข้าใจในรูปแบบการเรี ย น
การสอนก็จะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
บทบาทของครูใน ศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะการสอนผู้เรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ และสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ เน้นให้ผู้เรียนเปลี่ยนจากเป็นผู้รับ กลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ รู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้ ครูจะต้องสามารถ
ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย ครูจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้เรียน เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ ผู้เรียนตกผลึก
ทางความคิดได้ด้วยตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียว
เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กันไปด้วย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้
เป็นผู้แนะนา และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน และจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมอบรมในโครงการพัฒนาครูของครู (Professional Development Program: Train the Trainers
2018) จัดโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat Universities
Network: RUN) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2558 - 2562) ในการพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 กรกฎาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ผู้ขียนได้เรียนรู้เทคนิค
การสอนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของไทยได้ดังนี้
1. เทคนิค Car Park
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความรู้ได้อย่างเสรี โดยไม่ต้อง
ระบุชื่อผู้เขียน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนโดยแสดงความรู้สึกบางอย่างผ่านการใช้
กระดาษโน้ต และนาไปติดบนกาแพงก่อนออกจากห้อง กิจกรรมนี้เหมาะกับพฤติกรรมของนักเรียนไทย
เนื่ องจากนั กเรี ย นไทยส่ ว นใหญ่ไม่กล้ าแสดงความคิดเห็ น ซึ่งอาจมีผ ลมาจากสภาพการเลี้ ยงดู ข อง
สังคมไทยที่ผู้เรียนต้องเชื่อฟังพ่อแม่และทาตามที่พ่อแม่บอกอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่สังคมไทยมีรูปแบบ
การศึ กษาแบบ 1.0 มายาวนาน นั่น คือ ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เนื้อหาเรียนแบบท่องจา หาก
นักเรียนตอบคาถามผิดก็จะโดนทาโทษ ทาให้นักเรียนไทยไม่กล้าตอบและไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
ดังนั้นกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ที่จะดึงความรู้ ความคิด ของนักเรียนออกมาได้ โดยที่ไม่ต้อ งกังวลว่าจะ
โดนครูตาหนิ หรือ โดนเพื่อนล้อหากตนเองตอบอะไรที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่
การจัดชั้นเรียน
กิ จ กรรมนี้ ผู้ ส อนต้ อ งเตรี ย มอุ ปกรณ์ ประกอบด้ว ยกระดาษโน้ ต และประเด็ น ค าถามที่ จะให้
นักเรียนแสดงว่าคิดเห็น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคาถามเกี่ยวข้องกับการจัดการชั้นเรียน คาถามที่ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ในบ้านเมืองปัจจุบัน (หรือคาถามจากหนัง หรือ ละครที่ นักเรียนสนใจ) และ คาถามที่แสดง
ทัศนะของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน อาทิ
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1)
2)
3)
4)
หรือไม่
5)

นักเรียน/นักศึกษาคาดหวังอะไรจากวิชานี้
นักเรียน/นักศึกษาอยากให้ครูปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบใด
นักเรียน/นักศึกษาคิดอย่างไรกับหลักสูตรครู 4 ปี
นักเรียน/นักศึกษาคิดว่าหากเรื่องของนางวันทองเกิดใน พ.ศ. 2560 นางวันทองควรตาย
นักเรียน/นักศึกษาอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโรใดในทีมอเวนเจอร์ เพราะอะไร

วิธีการดาเนินการ
1) แจกกระดาษโน้ต
2) ตั้งประเด็นคาถาม
3) ให้เวลาเขียนแสดงความคิดเห็น 1-3 นาที โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียน
4) ให้นักเรียนนากระดาษโน้ตมาติดที่ผนังห้องเรียน หรือ กระดานหน้าชั้นเรียน
การประเมินผล
กิจกรรมนี้ผู้สอนประเมินผลจากความเห็นของนักเรียน โดยไม่มีการให้คะแนน ไม่มีการประเมินว่า
ถูก หรือ ผิด ในกรณีที่คาถามแสดงความคิดเห็นเพื่อต้องการปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถ
ติดกระดาษโน้ตทิ้งไว้ในห้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสมาอ่านความเห็นของเพื่อนร่วมห้อง ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถให้ผู้สอนคนอื่นที่มาสอนในห้องนั้น ได้อ่านความรู้สึกของนักเรียนและนาไปปรับใช้กับรายวิชา
ของตนได้เช่นกัน
ข้อสาคัญที่พึงระวัง ในกรณีที่ข้อคาถามเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน ผู้สอนต้องไม่สรุป
คาตอบของผู้เรียน เพราะคาตอบทั้งหมดเป็นการสะท้อนความรู้สึก ความคิดเห็น ความรู้ของผู้เรียนแต่
ละคน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และไม่มีใครรู้ว่าคาตอบนี้เป็นของตน
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจกรรมนี้มาใช้กับการสอนในรายวิชา 1112101 พื้นฐานการศึกษา ของนักศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยผู้ เ ขี ย นได้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นแสดง
ความคิดเห็นจากโจทย์ว่า “นักศึกษาคาดหวังอะไรจากวิชานี้” รายละเอียดดังภาพที่ 6.3
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ภาพที่ 6.3 กิจกรรม Car Park
จากกิ จ กรรมนี้ ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ อ ยากได้ A ได้ วิ ช านี้ และบางส่ ว นอยากได้
บรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุก ผ่อนคลาย มีเกมให้เล่น ไม่อยากมีการบ้าน/รายงาน เป็นต้น ทาให้
ผู้เขียนนาความคิดเห็นเหล่านี้มีปรับกิจกรรมในชั้นเรี ยน โดยลดเนื้อหาการบรรยาย เน้นกิจกรรมกลุ่มใน
ชั้นเรียน และมอบหมายงานผ่านเฟสบุคส์ เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่นักศึกษาทุกคนนิยมใช้ ทั้ง
ยังเป็นการลดปริมาณกระดาษ และป้องกันรายงานของนักศึกษาสูญหายได้อีกด้วย
2. เทคนิค People Bingo
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่ได้ทั้งทดสอบความรู้เดิมในเนื้อหารายวิชาของผู้เรียน
ความรู้รอบตัว รวมถึงตรวจสอบว่าผู้เรียนรู้จักเพื่อนร่วมชั้นมากน้อยเพียงใน กิจกรรมนี้สามารถใช้ได้ทั้ง
การเรียนในวันแรกเพื่อทดสอบความรู้เดิม การให้ผู้เรียนในห้องเรียนได้ ทาความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้ น
เรียน ในกรณีที่มนี ักเรียนเข้ามาเรียนใหม่ เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังสามารถใช้ระหว่างภาคเรียน โดยเป็นการทบทวนความรู้ที่ผู้สอนได้
นาเสนอไป หรือ อาจมอบหมายให้ผู้เรียนไปเตรียมอ่านเนื้อหาที่จะเรียนรู้มาล่วงหน้า และทดสอบความรู้
ด้วยกิจกรรมนี้
การจัดชั้นเรียน
จัดสภาพห้องเรียนให้มีพื้นที่โล่ง กว้าง เหมาะสาหรับให้ผู้เรียนได้ไปหาเพื่อนร่วมชั้นที่มี
คุณลักษณะ และรู้คาตอบที่ปรากฏในใบงาน ดังแสดงในภาพที่ 6.4
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ภาพที่ 6.4 กิจกรรม Bingo
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้ ส อนเตรี ย มใบงาน Bingo โดยเนื้อหาในใบงานให้ มี เนื้ อหาที่ห ลากหลาย ทั้งทดสอบ
ความรู้เดิมของผู้เรียน ความรู้รอบตัว และคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียน โดยจานวนตารางผู้สอน
สามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสม อาทิ ตารางจานวน 5x5 หรือ 6x6 หรือ 8x8 เป็นต้น
2. อธิบายกติกาให้ผู้เรียนรับทราบ โดยกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะต้องไปหาเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มี
คุณลักษณะตรงกับที่ระบุ และคนที่รู้คาตอบของคาถามในใบกิจกรรม โดยต้องให้ เจ้าตัวที่มีคุณลักษณะ
ตรงกับที่ระบุ และคนที่รู้คาตอบเขียนชื่อตนเองพร้อมกับคาตอบลงในใบงาน มีกติกาเพิ่มเติมคือ ห้าม
เขียนชื่นตัวเอง และห้ามมีชื่อเพื่อนคนเดียวกันซ้าในใบงานเดียวกัน แต่ ผู้เรียนหนึ่งคน สามารถเขียนชื่อ
ในใบกิจกรรมของเพื่อนร่วมห้องได้มากกว่า 1 ใบ
3. ชี้แจงกติกาในการชนะกิจกรรม โดยระบุแนวที่จะบิงโก ได้แก่ แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง
หรือ มุม
4. ผู้สอนควรเตรียมของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะ อาทิ สมุดบันทึก แก้วน้า
แฟ้มรายงาน เป็นต้น
การประเมินผล
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมตรวจสอบคาตอบในใบกิจกรรม ว่าในส่วนของคาถามที่สอดคล้องกับ
รายวิชาเป็นคาคอบที่ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าคาตอบไม่ถูกต้องถือว่าโมฆะ ต้องหาผู้ชนะรายใหม่
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจกรรมนี้มาใช้กับการสอนในรายวิชา 1112101 พื้นฐานการศึกษา ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 ซึ่ง
เหมาะกับการทากิจกรรมนี้มาก เนื่องจากนักศึกษามาจากต่างโรงเรียน และเพิ่งมาเรียนร่วมกัน จึงเป็น
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โอกาสให้นักศึกษาได้ทาความรู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียน และยังตรวจสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
นักศึกษาต้องเรียนรู้ในบทที่ 1 ด้วย ผู้เขียนได้ออกแบบกิจกรรม ดังนี้
คนที่ชอบสีฟ้า

ชื่อ.............................
คาตอบ.......................

คนที่รู้ว่าประเทศไทย
ปฏิรูปการศึกษาครั้งแรก
ในรัชกาลใด
ชื่อ.............................
คาตอบ.......................

คนที่รู้ว่าอาณาจักรไทยที่
เป็นราชธานียาวนานที่สดุ
คืออาณาจักรอะไร

คนที่มาจากภาคใต้

คนที่วันนี้ยังไม่ได้อาบน้า

ชื่อ.............................
คาตอบ.......................
คนที่เป็นลูกคนเดียว

ชื่อ.............................
จังหวัด.....................
คนที่มาจากภาค
อิสาน

ชื่อ.............................

ชื่อ.............................

ชื่อ.............................

คนที่รู้ชื่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ชื่อ.............................
คาตอบ.......................

คนที่รู้ว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมีกี่คณะ

คนที่เกิดเดือนเดียวกันกับ
ตนเอง

ชื่อ.............................
เดือน.........................
คนที่รู้ชื่อนายกรัฐมนตรี
ของไทย

คนที่รู้ชื่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ.............................
คาตอบ.......................
คนที่รู้ว่าหนังสือแบบเรียน
เล่มแรกชื่อว่าอะไร

ชื่อ.............................
จังหวัด.....................
คนที่รู้ว่ามาตรฐานวิชาชีพ
ครูมีกี่มาตรฐาน

ชื่อ.............................
คนที่เกิดวันเดียวกันกับ
ตนเอง

ชื่อ.............................
คาตอบ.......................
คนที่ชอบกินส้มตา
ปลาร้า

ชื่อ..........................
คาตอบ...................

ชื่อ.............................
คาตอบ.......................

ชื่อ.............................

ข้อสังเกต ผู้เขียนออกแบบคาถามในตารางให้ คละกันระหว่างคาถามเพื่อทดสอบความรู้ เดิม
ความรู้รอบตัว และคุณลักษณะของเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ชนะต้องมีความรู้ครบทุกส่วน จึงจะถือว่า
เป็นผู้ชนะที่แท้จริง
สาหรับผู้สอนที่สอนนักเรียนในระดับปฐมวัย หรือ ประศึกษา อาจปรับใบกิจกรรมเป็นรูปภาพ
เช่น ให้หาเพื่อนที่ชอบรับประทานอาหารในภาพที่กาหนด ขนาดของตารางอาจปรับลดเหลือเพียง 3x3
เท่านั้น อาทิ
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ชื่อ........................................... ชื่อ...........................................

ชื่อ.........................................

ชื่อ........................................... ชื่อ...........................................

ชื่อ...........................................

ชื่อ........................................... ชื่อ...........................................

ชื่อ......................................

จากตัวอย่างกิจกรรมนี้ ผู้สอนยังสามารถสอดแทรกการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
โดยสอนให้ผู้เรียนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยออกแบบตารางกิจกรรมให้มีประเภทอาหาร
ที่คละกัน ทั้งอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ โดยถ้านักเรียนส่วนใหญ่รับประทานแต่
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่บิงโก ดังนั้น ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย
3. เทคนิค Think-Pair-Share
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง และ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยกิจกรรมนี้จะชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่าทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และความถนัดที่
แตกต่างกัน ดังนั้นในสภาพการเรียน และการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถทางานคนเดียว
ได้ หากแต่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้อื่นเพื่อเติมเต็มให้งานได้ผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด
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กิจกรรมนี้นอกจากเป็นประโยชน์ในชั้นเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนในวัยใกล้เคียงกันแล้ว
ยังมีประโยชน์กับการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่
หลากหลาย เป็ น การสะท้อนให้เห็น ว่าในสถานศึกษาต้องมีความร่วมมือกับสมาชิกทุ กคน โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์สูง อาจจาเป็นต้องพึ่งผู้ปฏิบัติงานใหม่ในส่วนของทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ผู้ปฏิบัติการใหม่ต้องอาศัยผู้อาวุโสในเรื่องกฎ ระเบียบ เนื้อหารายวิชา เป็นต้น
การจัดชั้นเรียน
จัดที่นั่งให้เหมาะสมกับกิจกรรม รูปแบบการจัดห้องต้องสามารถให้ผู้เรียนสามารถโยกย้าย
เปลี่ยนที่นั่งได้สะดวก ผู้สอนเตรียมสื่อ และใบงานที่จะทากิจกรรม ซึ่งสื่อที่ใช้อาจเป็นรูปภาพบุคคล
รูปภาพสถานที่สาคัญ รูปภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสต์ มิวสิควิดีโอ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สอนต้องเลือกสื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และเนื้อหารายวิชาที่จะสอน
วิธีการดาเนินการ
1) ขั้นตอนของ Think คือ ให้ผู้เรียนทากิจกรรมเพียงคนเดียว ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งแยกกัน ทา
ใบงานเดี่ยว จากนั้นให้ดูสื่อที่เตรียมไว้ แล้วตอบคาถาม ทั้งนี้ให้เขียนคาตอบเท่าที่รู้ ข้อใดไม่รู้คาตอบให้
เว้นไว้
2) ขั้นตอนของ Pair คือ ให้ผู้เรียนทากิจกรรมเป็นคู่ ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ จากนั้นให้ดูสื่อเดิม
ในขั้นที่ 1 แล้วตอบคาถาม ทั้งนี้ให้เขียนคาตอบเท่าที่รู้ ข้อใดไม่รู้คาตอบให้เว้นไว้
3) ขั้น ตอนนี้ ของ Share คือ ให้ ผู้ เรียนทากิจกรรมเป็น กลุ่ ม ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนรวมกลุ่ มจาก
กิจกรรมขั้นที่ 2 โดยรวม 3 คู่ เป็น 1 กลุ่ม จะได้สมาชิกกลุ่มละ 6 คน ในขั้นนี้ ให้ทั้ง 3 คู่ 6 คน นา
คาตอบมารวมกัน ทั้งนี้หากข้อใดมีคาตอบที่แตกต่าง ให้สมาชิกในกลุ่มหารือ และเลือกคาตอบเพียง
คาตอบเดียว
การประเมินผล
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบคาตอบ โดยมีการสารวจว่าในกิจกรรมขั้นที่ 1 คือ Think มี
ผู้ตอบถูกสูงสุดกี่ข้อ ต่อมาขั้นที่ 2 คือ Pair แต่ละคู่ตอบสูงสุดกี่ข้อ และขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 3 คือ Share แต่
ละกลุ่มตอบถูกกี่ข้อ
จากกิจกรรมนี้ผู้สอนจะชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่าเมื่อต้องทางานคนเดียว ผลสัมฤทธิ์จะน้อยที่สุด และ
เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นที่มีความรู้ ความชานาญต่างจากตนเอง ผลสัมฤทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ทางานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ ผลสัมฤทธิ์จะสูงสุด นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการทางาน
เป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ในกรณีที่คาตอบในกลุ่มแตกต่างกัน สมาชิกต้องร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อสรุปคาตอบที่เป็นความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม
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การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจ กรรมนี้ มาใช้กับ การสอนในรายวิชา 1105101 ความเป็นครู ของนักศึก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยกิจกรรมได้ดาเนินการดังนี้
1) ขั้นที่ 1 Think ให้นักศึกษาทากิจกรรมเดี่ยว โดยเปิดเพลงให้ได้ยินแต่เสียง โดยไม่เปิดภาพ
จานวน 5 เพลง จากนั้นให้เขียนชื่อเพลง และชื่อศิลปินลงให้ใบงาน
เทคนิคที่ทาให้กิจกรรมสนุกมากยิ่งขึ้น คือ เลือกเพลงที่มีการทาใหม่หลายครั้ง แต่ละครั้งมี
นักร้องที่ต่างกัน นักศึกษาต้องตอบให้ได้ว่าเพลงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องของนักร้องคนใด
2) ขั้นที่ 2 Pair ให้นักศึกษาจับคู่ โดยเปิดเพลงให้ได้ยินทั้งเสียง และเห็นภาพจากมิวสิควิดีโอ
ซึ่งเป็นเพลงเดียวกันกับกิจกรรมขั้นที่ 1 จากนั้นให้เขียนชื่อเพลง และชื่อศิลปินลงในใบงาน
ในขั้นนี้นักศึกษาบางคนจะสามารถตอบชื่อศิลปินได้ เมื่อได้เห็นภาพนักร้องที่ปรากฏใน
มิวสิควิดีโอ
3) ขั้นที่ 3 Share ให้นักศึกษารวมกลุ่มจานวน 3 คู่ แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน โดย
นาคาตอบในกิจกรรมขั้นที่ 1 และ 2 มารวมกัน สมาชิกทั้งหมดร่วมกั นสรุปและชื่อเพลง และชื่อศิลปิน
ลงให้ใบงาน
ตัวอย่างเพลงที่ผู้เขียนนามาใช้ในกิจกรรมนี้จะมีความหลากหลายทั้งเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง
เพลงสากล เพลงไทยของวัยรุ่น เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีครูมีคุณวุฒิ
และวัยวุฒิที่หลากหลาย ตัวอย่างสื่อที่ผู้เขียนใช้สาหรับกิจกรรมนี้ ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อเพลง
จ้างมันเต๊อะ
เทพธิดาดอย
(ต้นฉบับเดิมของแพทย์หญิงพันทิวา)
คุกกี้เสี่ยงทาย
My heart will go on
คิดถึงทุ่งลุยลาย
(ต้นฉบับเดิมของเย็นจิตร พรเทวี)

ศิลปิน
กระแต อาร์สยาม
ฝน ธนสุนทร
BNK 48
Celine Dion
ต่าย อรทัย

เทคนิคของกิจกรรมนี้ คือ ผู้สอนต้องจัดหาสื่อให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่า
ทุกคนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้เขียนเลือกใช้เพลงในข้อที่ 2 คือ เทพธิดาดอย และ ข้อ 5
คือ คิดถึงทุ่งลุยลาย ที่ไม่ใช่ของต้นฉบับ ในขั้นตอนแรกผู้เรียนจะได้ยินแต่ เสียง และไม่รู้ว่าใครเป็นคน

257
ร้อง เมื่อถึงขั้นที่ 2 ที่ให้เห็นภาพมิวสิควิดีโอด้วย ซึ่งจะทาให้ทราบว่านักร้องคือใคร จากกิจกรรมนี้ ยัง
สามารถสอนผู้เรียนได้เพิ่มเติมอีกว่า ในสภาพความเป็นจริง เราอาจถูกจากัดการเข้าถึงสื่อ มีองค์ความรู้
ข้อมูลมากมายที่ยังไม่ได้เรียนรู้ และเข้าถึงไม่ได้ ดังนั้น ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจาก
ในห้องเรียน และที่สาคัญควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย ถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
4. เทคนิค Jigsaw
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ ผู้เรียนมีการทางานร่วมกัน โดยให้ ผู้เรียนนาความรู้ที่ตนเองได้
เรียนรู้มา นามานาเสนอให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแยกกลุ่มไปหาเนื้อหาที่
ต่างกัน โดยกาหนดกลุ่มบ้าน (Home) ทั้งนี้จานวนกลุ่มขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ เช่น หากเนื้อหามี 5 ส่วน ก็แบ่งผู้เรียนเป็น 5 กลุ่ม เป็นต้น จากนั้นออกแบบให้สมาชิกแต่ละคน
ได้รับงานที่แตกต่างกัน แล้วให้ผู้ที่ได้รับงานส่วนเดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่ออ่าน ทาความเข้าใจ และสรุป
เป็นกลุ่ม หลังจากนั้นพวกเขาจะกลับไปที่กลุ่มบ้านตัวเอง และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแก่กลุ่มบ้านตัวเอง
การจัดชั้นเรียน
จัดโต๊ะในห้องเรียนให้เป็นกลุ่มเท่ากับจานวนเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนแยกไปเรียนรู้ จากนั้น
ให้ผู้เรียนแบ่งจานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้มีจานวนเท่า ๆ กัน
วิธีการดาเนินการ
1) แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามจานวนเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้
2) แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง และกาหนดชื่อกลุ่มเป็น Home หรือ บ้านของตนเอง
3) ผู้เรียนทุกคนนับเลขเรียงไปทั้งชั้นเรียนตามจานวนกลุ่มที่แบ่ง เช่น แบ่งกลุ่มทั้งหมด 5
กลุ่ม ให้นับ 1 ถึง 5 เรียงไปจนครบทุกคน
4) ให้ผู้เรียนที่นับเลขเดียวกันมารวมกลุ่มทากิจกรรมด้วยกัน เช่น คนที่นับ 1 มารวมเป็นกลุ่ม
เดียวกันเป็นต้น
5) ผู้สอนมอบใบงานกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มที่นับเลขเดียวกันได้อ่าน ซึ่งเนื้อหาของแต่ละกลุ่ม
จะเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกัน แต่ควรเป็นเนื้อหาในบทเรียนเดียวกัน เช่น สภาพภูมิประเทศไทยแยกได้ดังนี้
กลุ่มที่นับ 1 ภาคเหนือ กลุ่มที่นับ 2 ภาคใต้ กลุ่มที่นับ 3 ภาคกลาง กลุ่มที่นับ 4 ภาคตะวันออก และ
กลุ่มที่นับ 5 ภาคตะวันตก เป็นต้น
6) ให้เวลาแต่ละกลุ่มอ่านและสรุปใจความ โดยผู้เรียนแต่ละคนต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ลงในกระดาษที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้
7) ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนกลั บ ไปยั ง กลุ่ ม Home ของตนเอง ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเห็ น ว่ า ในกลุ่ ม
Home แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่ไปอ่านเนื้อหาที่ผู้สอนกาหนดให้ครบทุกส่วน
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8) ให้สมาชิกที่แยกไปเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละส่วนนาข้อสรุปที่ได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนในกลุ่ม
Home ฟัง
9) สมาชิกในกลุ่ม Home ร่วมกับนาเนื้อหาแต่ละส่วนมารวบรวมต่อกัน เป็นที่มาของคาว่า
“Jigsaw” และสรุปเป็นใบงานเดียว
การประเมินผล
ผู้ ส อนประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ กิ จ กรรมโดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น การมี ส่ ว นร่ ว ม
การแสดงความคิดเห็ น การยอมรับ ความคิดเห็นของสมาชิก การวางแผนการทางาน ซึ่งผู้สอนอาจ
มอบหมายให้ผู้เรียนสรุปความรู้ในรูปแบบของ Mind map ได้ด้วย
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจกรรมนี้มาใช้กับการสอนในรายวิชา 1065201 ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหาร
การศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม โดยกิจกรรมได้ดาเนินการดังนี้
1) แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม
2) แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง และกาหนดชื่อกลุ่มเป็น Home หรือ บ้านของตนเอง
3) ผู้เรียนทุกคนนับเลขเรียง 1 ถึง 3 เรียงไปจนครบทุกคน
4) ให้ผู้เรียนที่นับเลขเดียวกันมารวมกลุ่มทากิจกรรมด้วยกัน
5) ผู้ ส อนมอบสื่ อการสอนให้ แต่ล ะกลุ่ มที่นับเลขเดียวกันได้อ่านซึ่งเป็นทฤษฎีการบริหาร
องค์ ก าร ได้ แ ก่ ทฤษฎี ก ารปรั บ รื้ อ ระบบ (Reengineering) ทฤษฎี ค วามโกลาหล (Chaos) และ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
6) ให้เวลาแต่ละกลุ่มอ่านและสรุปใจความ และสรุปเนื้อหาลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้
7) ให้สมาชิกแต่ละคนกลับกลุ่ม Home ของตนเอง
8) ให้สมาชิกที่แยกไปเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละส่วนนาข้อสรุปที่ได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนในกลุ่ม
Home ฟัง
9) สมาชิ ก ในกลุ่ ม Home ร่ ว มกั บ น าเนื้ อ หาแต่ ล ะส่ ว นท าเป็ น Mind map และสรุ ป
ความเชื่อมโยงทั้ง 3 ทฤษฎี การนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง ข้อจากัด และประโยชน์ของแต่ละ
ทฤษฎี
ผู้เขียนขอนาเสนอภาพกิจกรรม ดังภาพที่ 6.5 และ 6.6
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ภาพที่ 6.5 กิจกรรม Jigsaw

ภาพที่ 6.6 กิจกรรม Jigsaw
จุ ดเด่น ของกิจ กรรมนี้ ผู้ ส อนต้องคิดประเด็นให้ ผู้ เรียนได้ทางานร่ว มกัน และฝึ กทักษะให้
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน อย่างเช่น รายวิชา
1105101 ความเป็ น ครู ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชีพ ครู ผู้ เ ขี ย นได้
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ให้อ่านเนื้อหาเกี่ยว Generation ของคนไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย
Baby Boomer, Gen X, Gen Y และ Gen Z แล้วกาหนดประเด็นให้สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ว่า “หาก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และต้องเลือกครูได้เพียง 1 คน จะเลือกคน Gen ใด เข้าทางาน เพราะเหตุใด”
ให้สรุปเป็น Mind map แล้วนาเสนอหน้าห้อง ดังแสดงในภาพที่ 6.7

260

ภาพที่ 6.7 กิจกรรม Jigsaw
5. เทคนิค Quick Write
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านทักษะการเขียน
โดยผู้เขียนกาหนดประเด็นที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ ฝึกทักษะ สามารถกาหนดเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
บทเพลง บทกวี ข่าว เป็นต้น โดยให้ผู้เรียนเขียนถ่ายทอดความคิดเห็น ทัศนะคติ ความรู้สึก วิเคราะห์
ปัญหา สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา ซึ่งสามารถออกแบบกิจกรรมได้ทั้งเป็นงานเดี่ยว หรือ งานกลุ่ม
การจัดชั้นเรียน
จั ด ชั้ น เรี ย นที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นสามารถท างานคนเดี ย ว เป็ น คู่ หรื อ เป็ น กลุ่ ม ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ
การออกแบบเนื้อหา ผู้สอนต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้จับเวลาด้วย
วิธีการดาเนินการ
1) ผู้สอนนาเนื้อหา หรือ สื่อการสอนให้ผู้เรียน
2) กาหนดประเด็นคาถามให้ผู้เรียนเขียนคาตอบ โดยใช้เวลาสั้น ๆ ประมาณ 30 วินาที ถึง 1
นาที
3) ผู้เรียนเขียนคาตอบลงในกระดาษให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด
4) ผูส้ อนและผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
การประเมินผล
ผู้ ส อนประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ กิ จ กรรมโดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น การมี ส่ ว นร่ ว ม
การแสดงความคิดเห็น สามารถทากิจกรรมภายในเวลาที่กาหนด
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การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจกรรมนี้มาใช้กับการสอนในรายวิชา 1112101 พื้นฐานการศึกษา ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกาหนดกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ให้นักศึกษาดูภาพที่กาหนด แล้วเขียนคาอธิบายภาพเพียง 1 คา ภายในเวลา 30 วินาที
2) จากภาพเดิมในขั้นที่ 1 ให้นักศึกษาเขียนเนื้อหาเพลงเพียง 1 ท่อน ภายในเวลา 1 นาที
3) ในนักศึกษารวมกลุ่มกันวิเคราะห์วิธีการแก้ไข หรือ ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในเวลา
2 นาที

ภาพที่ 6.8 กิจกรรม Quick Write
กิจกรรมนี้ผู้สอนต้องควบคุมเวลาให้ผู้เรียนทากิจกรรมอยู่ในเวลาที่กาหนด ประเด็นคาถามควร
ออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหา และผู้เรียน การกาหนดเวลาก็ควรให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง
เขียนสรุปเช่นกัน
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6. เทคนิค Philosophical Chairs
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรีย น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แสดงเหตุผลในแนวความคิดของตนเอง และยังสามารถวัดคุณธรรมในใจของผู้เรียนได้อีก
ด้วย โดยผู้สอนต้องกาหนดประเด็นคาถามที่ผู้เรียนสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานั้น นอกจากนี้อาจ
เป็ น ประเด็ น ความคาดหวั ง ของผู้ เ รี ย นในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น นโยบายทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบอาชีพครูในอนาคต สวัสดิการ ค่าตอบแทน เป็นต้น
การจัดชั้นเรียน
จัดชั้นเรียนแยกเป็นสองฝั่ง ในเบื้องต้นให้ผู้เรียนเลือกนั่งตามความสะดวก เมื่อผู้สอนกาหนด
ประเด็นคาถามแล้ว ให้ผู้เรียนที่มีความเห็นเดียวกันย้ายที่นั่งมีอยู่ฝั่งเดียวกัน
วิธีการดาเนินการ
1) กาหนดประเด็นคาถามที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
2) ให้ผู้เรียนที่มีความเห็นเดียวกัน ย้ายที่นั่งมารวมอยู่ฝั่งเดียวกัน
3) ให้ ผู้ เรี ย นสลั บ กัน แสดงความคิด เห็ นของตนเองในเหตุผ ลที่ ตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กนี้
กิจกรรมนี้จะคล้ายกับการโต้วาที แต่ละฝ่ายนอกจากแสดงความคิดเห็นของตนเองแล้ว ยังต้องหาเหตุผล
มาหักล้างฝ่ายตรงข้ามด้วย
การประเมินผล
ผู้ ส อนประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ กิ จ กรรมโดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น การมี ส่ ว นร่ ว ม
การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น และยังวัดคุณธรรมพื้นฐานในใจของ
ผู้เรียนได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้เรียนมีความเห็นต่างจากผู้สอน ผู้สอนต้องรับฟังเหตุผล และยอมรับใน
ความคิดของผู้เรียนเช่นกัน หากความคิดเห็นของผู้ เรียนล่อแหลมต่อการผิดศีลธรรม ผู้สอนสามารถใช้
โอกาสนี้อธิบายแนวทางที่ถูกต้อง ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความคิด แทนการบังคับให้ทาตาม
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจกรรมนี้มาใช้กับนักศึกษาหลายหมู่เรียน หลายหลักสูตร โดยออกแบบคาถาม
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีการเรียน
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี Dilemma ดังนี้
ผู้ เขีย นให้ นั ก ศึ กษาดูภ าพที่ กาหนด แล้ ว ตั้ง ประเด็ นค าถามว่ า หากนักศึก ษาอยู่ ที่คั น โยก
นักศึกษาจะตัดสินใจอย่างไร ระหว่าง
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1) ไม่โยกคันโยก ปล่อยให้รถไฟไปทับคนทั้ง 5 คน
2) โยกคันโยก เปลี่ยนเส้นทางไปให้รถไฟไปทับคนเพียง 1 คน
จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะแสดงเหตุผลในทัศนะของตนเอง โดยผู้เขียนได้
สอดแทรกว่าจากภาวะที่เกิดขึ้น ที่นักศึกษาไม่รู้จะเลือกอะไร ตัดสินใจยากในเวลาที่มีอยู่น้อยนิด ไม่ว่าจะ
เลือกทางใด ก็ต้องสูญเสียทั้งนั้น รู้สึกอึดอัดใจที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ภาวะแบบนี้เรียกว่า Dilemma
คือภาวะที่กระอักกระอ่วนใจ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก ซึ่งการทางานในสภาพแวดล้อมปัจจุบันโดยเฉพาะ
ตาแหน่งผู้บริหารต้องเผชิญกับสภาวการณ์เช่นนี้ได้
นอกจากนี้ผู้เขียนยังกาหนดประเด็นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกันวิพากษ์ในประเด็นดังนี้
หากนักศึกษาออกจากบ้านแล้ว ลืมโทรศัพท์มือถือ กับ กระเป๋าสตางค์ และสามารถกลับเข้าไป
หยิบได้เพียงสิ่งเดียว นักศึกษาจะเลือกหยิบอะไร เพราะอะไร

กิจกรรมนี้ เป็นการวัดความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของนักศึกษาในสภาพปัจจุบัน
ว่าพวกเขาให้ความสาคัญกับสิ่งใดมากกว่ากัน ซึ่งจะมีนักศึกษาที่มีความเห็นแตกต่า งกัน ผู้เขียนจึงให้
นักศึกษาแยกฝั่งนั่งคนละมุมห้อง แล้วให้สลับกันแสดงความคิดเห็นในทัศนะของตน อาทิ
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โทรศัพท์มือถือ: หากมีโทรศัพท์ สามารถกดเงินโดยไม่ใช้บัตรได้ จ่ายเงินผ่าน Netbank ก็ได้ โทร
หาใครก็ได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้
กระเป๋าสตางค์: หากไม่มีกระเป๋าสตางค์ จะเอาบัตรเครดิตรที่ไหน ATM ก็ไม่มี ใบขับขี่ก็ไม่มี
เดี๋ยวโดนตารวจจับ
โทรศัพท์มือถือ: เดี๋ยวนี้บัตรต่าง ๆ เค้าถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์หมดแล้ว ทุกอย่างออนไลน์ได้หมด
กระเป๋าสตางค์: แล้วเวลากินข้าว ซื้อของกินตลาดนัด ซื้อของที่ร้านไม่มีจ่ายเงินออนไลน์จะทา
อย่างไร
โทรศัพท์มือถือ: ก็ไปกินร้านอื่นสิ โทรบอกเพื่อนให้กดเงินมาเผื่อให้ ยืมสัก 100 ก็ได้ แล้วถ้าไม่มี
โทรศัพท์ จะติดต่อใครได้ อย่างน้อยโทรให้เพื่อนมารับยังได้ โทรยืมเงินเพื่อนก็ได้
กระเป๋าสตางค์: แล้วไม่คิดว่าโทรศัพท์จะแบตหมดบ้างหรือ หยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาไปซื้อ
โทรศัพท์ใหม่ก็ได้
โทรศัพท์มือถือ: ยังไงก็เลือกโทรศัพท์ แค่หยิบโทรศัพท์ออกมาหน้าบ้าน แล้วโทรเข้าไปในบ้านให้
แม่เอากระเป๋าสตางค์ออกมาให้หน่อย แค่นี้ก็ได้ทั้งสองอย่างแล้ว
ดังนั้นผู้สอนสามารถออกแบบประเด็นที่จะให้ผู้เรียนได้แสดงความคิ ดเห็นให้เหมาะกับวัย และ
เนื้อหารายวิชาที่สอนได้ เช่น รายวิชาหน้าที่พลเมือง พุทธศาสนา และ สุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประเด็นวิพากษ์ ได้แก่
“หากนักเรียนหญิงเผลอมีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยที่ไม่ได้ป้องกัน แล้วเกิดการตั้งครรภ์ ในขณะที่
ครอบครัวของนักเรียนหญิงเข้มงวดมาก และครอบครัวนักเรียนชายมีฐานะยากจน นักเรียนจะเลือกวิธี
ใด ระหว่าง 1) ยุติการตั้งครรภ์ กับ 2) เก็บเด็กเอาไว้ แล้วแจ้งให้พ่อแม่ทั้งสองครอบครัวรับทราบ”
7. เทคนิค Level of Questions
เทคนิคการสอนนี้ใช้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และฝึกให้ ผู้เรียนถามคาถามที่เป็น
คาถามในระดับสูง เทคนิคนี้สามารถกระตุ้นให้ ผู้เรียนใช้ความคิดในระดับต่าง ๆ ช่วยปรับปรุงทักษะ
การถามของผู้เรียน และยังช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เทคนิค Levels
of questions นี้เกี่ยวข้องกับ Bloom’s Taxonomy และ Costa's Levels of questioning ในเทคนิค
นี้คาถามจะถูกแบ่งออกเป็นสามระดับ ดังนี้
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ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล (on the page, based on knowledge) ซึ่งเป็นคาถามที่วัดความเป็น
จริง เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ในบทเรียน คาถามจะถามเกี่ยวกับคน เวลา สถานที่ ความเป็นจริงของ
เหตุการณ์ โดยไม่ต้องนาความคิดเห็น หรือ ทัศนะของผู้ตอบมาพิจารณาร่วม เช่น
1) ประเทศไทยเสียกรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. ใด
2) ระบบการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียนมีกี่แบบ อะไรบ้าง
3) อักษรไทยมีก็ตัว
ระดับ 2 การประมวลผลความรู้ (between the lines, synthesis or making connection)
เป็นคาถามให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์เหตุและผล อนุมาน สรุปความ วินิจฉัย จาแนกความ
แตกต่าง เช่น
1) สาเหตุการเสียกรุงครั้งที่ 1 ของไทยมาจากอะไร
2) เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของระบบการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน
3) ทาไมทั่วโลกต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ (off the page, hypothesis) ซึ่งเป็นคาถามที่วัดเหตุผล ทัศนะคติ
การคาดการณ์ของผู้ตอบ เช่น
1) อะไรจะเกิดขึ้นหากสมเด็จพระนเรศวรฯ ไม่สามารถกอบกู้เอกราชคืนมาได้
2) มีความคิดเห็นอย่างไรถ้าทุกประเทศในโลกมีระบบการปกครองแบบเดียว
3) เป็ น ไปได้ห รื อ ไม่ ถ้า เราไม่ มีภ าษากลาง แต่ทุกประเทศพู ด ภาษาของตั ว เองสื่ อสารกั บ ทุ ก
ประเทศในโลกได้
การจัดชั้นเรียน
จั ด ชั้ น เรี ย นที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นสามารถท างานคนเดี ย ว เป็ น คู่ หรื อ เป็ น กลุ่ ม ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ
การออกแบบเนื้อหา
วิธีการดาเนินการ
1) ผู้สอนมอบเนื้อหาให้ผู้เรียนอ่าน
2) หลังจากอ่านหรือศึกษาเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนจะต้องตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ได้อ่านหรือ
เนื้อหาที่ได้ศึกษา 2-5 คาถาม ให้มคี าถามทั้ง 3 ระดับ
3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตอบคาถามในแต่ละข้อที่ผู้เรียนตั้งคาถามมา และประเมินว่าตั้ง
คาถามได้ถูกต้องตามระดับหรือไม่
การประเมินผล
ประเมินจากความถูกต้องของระดับคาถามทั้งหมดทีผ่ ู้เรียนออกแบบ

266
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจ กรรมนี้ มาใช้กับ การสอนในรายวิชา 1105101 ความเป็นครู ของนักศึก ษา
หลั กสู ตรประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าชีพ ครู มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม โดยให้ นัก ศึ ก ษา
แบ่งกลุ่มกันอ่านบทความที่ผู้เขียนกาหนดให้ แล้วช่วยกันตั้งคาถามในแต่ละระดับ จานวน 2-3 คาถาม
แล้วออกมานาเสนอหน้าห้อง ตัวอย่างบทความ และคาถามที่นักศึกษาร่วมกันทากิจกรรม ดังนี้
“...ผมเป็นคนหลงใหลภูเขา เพราะให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง ยิ่งใหญ่ จึงใฝ่ฝันที่จะได้สัมผัส
หิมาลัยอย่างใกล้ชิด เมื่อหกปีที่แล้วได้เดินทางไปอย่างใจฝัน หิมาลัยยิ่งใหญ่ตระการตา มันเป็นความรู้สึก
ตื่นตาและชื่นใจที่ได้มาเห็นใกล้ ๆ แบบนี้ ผมเป็นคนช่างคุย เดินทางไปไหนก็คุยกับคนเขาไปทั่ว คน
เนปาลน่ารักเป็นมิตร หลายคนที่ได้คุยด้วยรู้จักประเทศไทย รวมถึงชายคนขับรถรับจ้างไม่ประจาทางคน
หนึ่งซึ่งมีโอกาสได้คุยกันในช่วงเวลาสั้น ๆ ระหว่างที่เขารอนักท่องเที่ยวที่เหมารถขึ้นมาชมหมอกยามเช้า
เหนื อยอดเขามัจ ฉปู ช เร ผมเล่ าถึงความสุ ขของการได้เห็ นภูเขาที่ส วยงามและยิ่งใหญ่อย่างหิ มาลั ย
และมัจฉปูชเร พรั่งพรูคาพูดที่อิจฉาคนเนปาลอย่างเขาที่ได้อยู่ในประเทศที่มีภูเขาที่ยิ่งใหญ่ สวยงามและ
มีชื่อเสียงก้องโลก...ชายคนขับรถรับจ้างไม่ประจาทางคนนั้นยิ้มกว้างให้ ผมแล้วพูดว่า "แลกกันมั้ย..เอา
หิมาลัยไปไว้ที่ประเทศไทยแล้วขอพระมหากษัตริย์ของคนไทยมาไว้ที่แผ่นดินเนปาล" #สตั๊นนไปห้าวินาที
ตั้งสติได้ถามเขาว่า รู้จักในหลวงของเราด้วยหรือ คาตอบที่ได้คือ "ผมไม่ได้รู้อะไรมาก...รู้แค่ว่าถ้าได้ท่าน
มาอยู่ที่เนปาล คนเนปาลจะอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ถ้าคุณอยากได้หิมาลัย เอา
หิมาลัยไปไว้เมืองไทยแล้วเอาพระมหากษัตริย์ไทยมาไว้ที่นี่...ผมคนหนึ่งที่ยินดีแลก...”
คาถามระดับที่ 1
1) ชายนักท่องเที่ยวไปที่
ประเทศใด
2) เทือกเขาหิมาลัยอยู่ใน
ประเทศใด
3) ชายนักท่องเที่ยวไปเทือกเขา
หิมาลัยเมื่อใด

คาถามระดับที่ 2
1) เห็นด้วยหรือไม่ที่เทือกเขา
หิมาลัยถูกจัดอันดับว่าเป็น
เทือกเขาที่สวยที่สุด
2) ทาไมนักท่องเที่ยวถึงรู้สึก
อิจฉาคนเนปาลที่มีเทือกเขา
หิมาลัย
3) เทือกเขาหิมาลัยเปรียบเทียบ
ได้กับสถานที่ท่องเที่ยวใดในไทย

คาถามระดับที่ 3
1) จะเกิดอะไรขึ้นหากเรา
สามารถย้ายเทือกเขาหิมาลัยมา
ไว้ที่ประเทศไทยได้จริง
2) ถ้าในหลวง ร.9 ไปอยู่
ประเทศเนปาลจริง ประเทศ
เนปาลจะเป็นอย่างไร
3) ถ้าเอาของดีของไทยและ
เนปาลมารวมกัน ประเทศใหม่
น่าจะมีองค์ประกอบและจุดเด่น
อะไรบ้าง
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เทคนิคนี้สามารถนามาไปใช้สอนได้ทุกวิชา เนื่องจากสามารถนาไปใช้ได้เกือบทุกเนื้อหา
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียน
8. เทคนิค POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning)
เป็นแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบค้นพบ และเน้นกระบวนการกลุ่ม เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการทางานเป็นทีม และทักษะกระบวนการ
ไปพร้อม ๆ กับการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย
1. Process Oriented การเน้ น การใช้ ทั ก ษะกระบวนการในการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ได้ แ ก่
การสื่อสาร การทางานเป็นทีม การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การจัดการ การประมวลสารสนเทศ
การประเมิน โดยผู้สอนทาหน้าเป็นผู้อานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ที่เหมาะสม
2. Guided Inquiry การมีคาถามเพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าเนื้อหา ความรู้ โดยมีฐานของ
วัฏจักรการเรียนรู้ 3 ขั้น คือ
1) Exploration การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล ที่เป็นข้อความ รูปภาพ ต่าง ๆ
2) Concept Invention การค้นพบข้อมูลหรือคาตอบ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3) Application การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ๆ ได้
3. Learning การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการแบ่งหน้าที่ของผู้เรียนเป็น 5 หน้าที่ ดังนี้
1) Reader คือ ผู้ที่ทาหน้าที่อ่านเนื้อหาให้สมาชิกในกลุ่มฟัง พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาสาคัญ
จากเนื้อหาที่อ่านด้วย
2) Facilitator คื อ ผู้ ที่ อ านวยความสะดวก จั ด หาอุ ป กรณ์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
กิจกรรมนี้เพิ่มเติม
3) Researcher คือ ผู้ที่เปรียบเหมือนมันสมองของกลุ่ม เป็นผู้ที่คิดหาคาตอบจากคาถามที่
ปรากฏในใบงาน
4) Recorder คื อ ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ Reader สรุ ป ความ และค าตอบที่
Researcher สรุป ซึ่งหน้าที่นี้จะทาการจดบันทึกตามข้อสรุปของ Reader และ Researcher เท่านั้น
โดยไม่ต้องร่วมแสดงความคิดเห็น
5) Presenter คือ ผู้ที่ทาหน้าที่นาข้อสรุปที่ได้มานาเสนอหน้าห้อง โดยนาเสนอเพี ยงอย่าง
เดียว โดยไม่ต้องออกความเห็นในขั้นตอนอื่น ๆ
การจัดชั้นเรียน
จัดชั้นเรียนให้เป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน
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วิธีการดาเนินการ
1) แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 5 คน
2) กาหนดหน้าที่แต่ละคน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสมตามหน้าที่ หาก
กลุ่มใดมีสมาชิกมากกว่า 5 คน ให้พิจารณาว่าสมาชิกคนนั้นเหมาะสมกับหน้าที่ใด
3) ผู้สอนมอบเนื้อหาให้แต่ละกลุ่ม โดยให้สมาชิกแต่ละคนทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้
4) ตัวแทนกลุ่มที่ทาหน้าที่ Presenter ออกมานาเสนอข้อมูล
5) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์กิจกรรม และประเมินความถูกต้องคาตอบที่แต่ละกลุ่ม
นาเสนอ
การประเมินผล
ผู้ ส อนประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ กิ จ กรรมโดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น การมี ส่ ว นร่ ว ม
การทางานร่วมกันเป็นทีม
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้นากิจกรรมนี้มาใช้กับการสอนในรายวิชา 1105101 ปรัชญาการศึกษา ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม (หลักสูตรปรับปรุง
2556) โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน อ่านนิทานปรัชญาและตอบคาถามต่อไปนี้
“...ดอกเตอร์หนุ่มทางการศึกษาคนหนึ่งว่าจ้างเรือโดยสารให้ไปส่งข้ามฝาก เมื่อเรือเริ่มเคลื่อน
ออกจากฝั่ง ลุงแก่ ๆ ซึ่งเป็นคนแจวเรือก็เป็นฝ่ายชวนคุย
“ดู ท่ า ทางของหลานแล้ ว คงจะเรี ย นมาสู ง สิ น ะ เพราะหอบหนั ง สื อ กองโตและใส่ แว่นหนา
ทีเดียว”
“ผมจบปริญญาเอกจากเมืองนอกมาครับ และตอนนี้กาลังทาหน้าที่ วางแผนการศึกษาให้กับ
ประเทศไทยของเรา” ดอกเตอร์หนุ่มตอบในขณะที่ลุงแสดงสีหน้าชื่นชมและรู้สึกเคารพนับถือ ในวิชา
ความรู้ของชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้าม
“พวกชาวบ้านอย่างลุงคงโง่มากเมื่อเทียบกับหลาน ว่าแต่พวกคนที่เรียนกันสูง ๆ และใช้เวลา
เรียนตั้งหลายปีอย่างหลานน่ะ เขาเรียนอะไร กันบ้างเหรอ”
“มันตอบยากนะลุง เอาอย่างนี้ละกัน ลุงเคยเรียนวิชาปรัชญาการศึกษาไหม”
“ลุงไม่รู้หรอกว่าวิชาปรัชญาการศึกษาน่ะมันคืออะไร”
“โอ........นี่แสดงว่าชีวิตของลุงได้หมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว” ดอกเตอร์หนุ่มอุทาน เขาไม่คิดว่า จะได้
ยินคาตอบแบบนี้
“ลุงเคยเรียนประวัติศาสตร์สากลไหม”
“ไม่เคย ลุงรู้จักแต่ประวัติหมู่บ้านของตนเอง”
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“โอ........ชีวิตของลุงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของครึ่งเท่านั้น” ดอกเตอร์หนุ่มอุทานอีกเป็นคารบสอง
ยังผลให้สีหน้าของลุงเริ่มสลดลง เพราะรู้ว่าตัวเองช่างด้อยค่าเหลือเกินเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเตอร์หนุ่ม
“ถ้าอย่างนั้นลุงเคยเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไหม?”
“ลุงก็ไม่รจู้ ักเหมือนกันแหล่ะ” ลุงรู้สึกอายที่จะตอบ
“ลุงเคยเรียนแต่วิชาทาไร่ไถนาแจวเรือจ้าง และดูความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ”
“โอ.........ชีวิตของลุงเหลืออยู่ เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น” ดอกเตอร์หนุ่มส่ายหัวกับคาตอบที่ได้รับ
ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มในขณะที่เรืออยู่กลางแม่น้า เสียงกรีดร้องของกระแสลมบอกให้ลุงรู้ว่าพายุฝนกาลังมา
ลาเรือถูกซัดให้โคลงเคลงไปตามกระแสคลื่นเริ่มรุนแรงมากขึ้น ๆ ดอกเตอร์หนุ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาในส่วนลึก
ของจิตใจ
“หลานเคยเรียนวิชาว่ายน้าไหม?” คาถามของลุงบอกให้รู้ว่าอะไรกาลังจะเกิดขึ้น
“ผมไม่เคยเรียนเลยครับ” ดอกเตอร์หนุ่มตอบด้วยสีหน้าซีดเผือด
“หลานเอ๋ย.......ชีวิตของหลานได้หมดลงจนไม่เหลืออะไรเลย...”
จากการอ่านนิทานให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้
1) ให้นักศึกษาอ่านนิทานดังกล่าวแล้วตั้งชื่อเรื่องนิทานในความคิดของตนเอง
2) นิทานดังกล่าวสอนให้นักศึกษารู้ในเรื่องใดบ้าง
3) นักศึกษาคิดว่านิทานดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปรัชญาใด เพราะเหตุใดจึงเกี่ยวกับปรัชญา
นั้น
9. เทคนิค Learning Style
เป็นกิจกรรมที่จาแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิด
จาแนกระดับตามพฤติกรรมที่แสดงในชั้นเรียนตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ โดยจาแนกตามแบบการคิด
ของแต่ละบุคคลที่มีผลมาจากสภาพแวดล้ อมและลักษณะทางกายภาพ เป็นการแสดงพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ทั้ง
ในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ระดับอุดมศึกษา และในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพขององค์กร
ต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงบุคลิกของผู้เรียนที่อธิบายว่า ผู้เรียนเรียนอย่างไรที่จะทาให้เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
ที่สุด มีพฤติกรรมเฉพาะบุคคลอย่างไร ทาให้ทราบว่าคนแต่ละคนเรียนมีวิธีการเรียนรู้ได้ดที ี่สุดอย่างไร
ส าหรั บ ผู้ เขีย นจะใช้ กิจ กรรมนี้ เป็น กิจกรรมสุ ด ท้ายของภาคเรียน โดยใช้อ้างอิง ร่ว มกั บ
กิจกรรมอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าตนเองมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด หรือ เหมาะสม
กับการเรียนรู้แบบใด
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การจัดชั้นเรียน
ออกแบบกิจกรรมได้ทั้งทางานคนเดียว เป็นคู่ และเป็นกลุ่มโดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนทาครบ
ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เคลื่อนไหว ทาโครงงาน ซึ่งสามารถทาร่วมกับเทคนิคอื่น เช่น Think-Pair-Share
หรือ POGIL เป็นต้น
วิธีการดาเนินการ
1) กาหนดกิจกรรมที่ใช้ทดสอบทักษะการเรียนรู้ โดยมีสื่อที่หลากหลายให้ครบทั้ งทักษะ
การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด ทั้งทาเป็นกลุ่ม และเดี่ยว
2) นาแบบทดสอบให้ผู้เรียนประเมินรูปแบบการเรียน
3) สรุปรูปแบบการเรียนของผู้เรียน
การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบทดสอบรูปแบบการเรียนรู้ สรุปรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
การนาไปใช้
ผู้เขียนได้เตรียมสื่อที่เป็นภาพการ์ตูนเรื่อง มู่หลาน คัดเลือกตอนที่มู่หลานไปคัดตัวเจ้าสาว
และผิดหวังกลับมา โดยได้ดาเนินกิจกรรมดังนี้
ขั้นที่ 1 เปิด Music Video ให้นักศึกษาดูโดยให้เห็นเพียงภาพเคลื่อนไหว ไม่เปิดเสียง และ
ไม่มีคาบรรยาย ให้นักศึกษาเขียนสรุปความจากภาพที่เห็น จากขั้นนี้ นักศึกษาจะเห็นเพียงว่า ภาพตัว
ละครดูเศร้า แต่ไม่รู้ว่าเศร้าเพราะเหตุใด

ขั้นที่ 2 ให้นักศึกษาอ่านเนื้อร้องที่บรรยายเหตุการณ์ โดยไม่มีภาพ และเสียงประกอบ โดยมี
เนื้อหาดังนี้
“...ตัวเรานี้อาจจะเป็นเจ้าสาวแสนดีไม่ได้ คงจะอายทั้งครอบครัว บทบาทนี้ไม่ใช่ตัวของเรานี่
หนา…. เพิ่งได้เห็น หากจะเป็นตัวฉันอย่างทุกวันรอมา คงจะพาครอบครัวต้องเศร้า
ใครกันที่มองจ้องมา สบสายตาไม่คุ้นเคย เหตุใดมองดูไม่รู้เลย ว่าคือตัวเรา ดวงใจไม่อาจ
ซ่อนงา ทนฝืนทา ใครช้าเท่า จะมีไหมวันใดเห็นเงา เป็นเช่นเราที่แท้ จะมีไหมวันใดเห็นเงา เป็นเช่นเรา
ข้างใน...”
ในกรณีเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ อาจเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีเนื้อหาดังนี้
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“Look at me you may think you see
Who I really am but you'll never know me
Every day it's as if I play a part
Now I see if I wear a mask
I can fool the world but I cannot fool my heart
Who is that girl I see staring straight back at me?
When will my reflection show who I am inside?
Must I pretend that I'm someone else for all time?
When will my reflection show who I am inside?”
ในขั้นนี้ นักศึกษาจะทราบสาเหตุที่ตัวละครมีความทุกข์ ว่ามีสาเหตุมาจากถูกบังคับให้ไป
แต่งงาน และทาให้ครอบครัวอับอาย รู้สึกอัดอึด และไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง
ขั้นที่ 3 เปิด Music Video ให้นักศึกษาได้เห็นทั้งภาพ ได้ยินเสียง และได้อ่านคาบรรยาย
ขั้นที่ 4 นักศึกษาจับกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก โดยให้เลือกว่าจะถ่ายทอด
จากการพูดให้เพื่อนฟัง หรือ การเขียนให้เพื่อนอ่าน สาหรับผู้ที่รับสาร ให้เลือกว่าจะฟังที่เพื่อนพูด หรือ
อ่านที่เพื่อนเขียน
ขั้นที่ 5 ผู้เขียนได้นาแบบทดสอบเกี่ยวกับแบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ รายละเอียดดังนี้
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แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบการเรียนรู้
(Perceptual Learning Style Preference Questionnaire)
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะสารวจว่าท่านมีรูปแบบการเรียนแบบใด
จงอ่านประโยคต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าแต่ละประโยคนั้นตรงกับที่ท่านได้ใช้ในการเรียนการสอนเพียงใด โดย
เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่มี
ไม่ ไม่เห็น
ด้วย ด้วย ความเห็น เห็น
ด้วย
ข้อคาถาม
อย่าง
ด้วย อย่างยิ่ง
ยิ่ง
(5) (4)
(3)
(2)
(1)
1. ฉันเข้าใจได้ดเี มื่ออาจารย์สอน
2. ฉันชอบเรียนโดยการลงมือกระทา
3. ฉันทางานได้ดีเมื่อทางานร่วมกับเพื่อน
4. ฉันเรียนได้ดีเมื่อเรียนเป็นกลุม่
5. ในชั้นเรียนฉันเรียนได้ดเี มื่อทางานกับผู้อื่น
6. ฉันเรียนได้ดีโดยการอ่านจากสิง่ ที่อาจารย์เขียนบนกระดาน
7. ฉันเรียนได้ดีเมื่อมีผู้บอกวิธีทาให้ฉัน
8. ฉันทาได้ดีเมื่อฉันได้ลงมือทาสิ่งใดก็ตามในชั้นเรียน
9. ฉันจาสิ่งที่ได้ยินในชั้นเรียนได้ดกี ว่าสิ่งที่ฉันอ่าน
10. ฉันจะจาได้ดีเมื่อฉันอ่านในสิ่งที่เรียน
11. ฉันเรียนรู้ได้ดีเมื่อสิ่งที่ฉันทาต้องลงมือสร้างโครงแบบ
12. ฉันเข้าใจได้ดีเมื่ออ่านสิ่งที่เรียน
13. ฉันเรียนได้ดีเมื่อเรียนลาพังคนเดียว
14. ฉันเรียนได้ดีเมื่อเรียนจากการทาโครงงาน
15. ฉันชอบการเรียนที่มีการทดลอง
16. ฉันเรียนได้ดีเมื่ออาจารย์มอบหมายงานให้ทา
17. ฉันเรียนได้ดีเมื่ออาจารย์บรรยายให้ฟัง
18. ฉันเรียนได้ดีเมื่อทางานคนเดียว
19. ฉันเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดีเมื่อได้แสดงบทบาทสมมติ
20. ฉันเรียนได้ดีเมื่อได้ฟังคนอื่นพูดในชั้นเรียน
21. ฉันสนุกกับการทางานที่ได้รบั มอบหมายเมื่อได้ทาร่วมกับเพื่อน ๆ
22. ฉันจะเรียนรูส้ ิ่งนั้นได้ดีเมื่อฉันได้สร้างสิ่งใด ๆ
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ข้อคาถาม

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่มี
ไม่
ด้วย ด้วย ความเห็น เห็น
อย่าง
ด้วย
ยิ่ง
(5) (4)
(3)
(2)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

23. ฉันชอบเรียนร่วมกับผู้อื่น
24. ฉันเรียนได้ดีจากการอ่านมากกว่าการฟัง
25. ฉันสนุกกับการเรียนแบบทาโครงงาน
26. ฉันเรียนได้ดีเมื่อได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม
27. ฉันทางานได้ดีเมื่อต้องทาตามลาพังในชั้นเรียน
28. ฉันชอบทาโครงงานด้วยตนเองตามลาพัง
29. ฉันเรียนได้ดีโดยการอ่านจากตารามากกว่าฟังบรรยาย
30. ฉันชอบทางานด้วยตนเอง

การคิดคะแนน
รูปแบบการเรียนจากแบบสอบถาม แบ่งได้ 6 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการเรียนจากการเห็น (Visual)
2. รูปแบบการเรียนจากการฟัง (Auditory)
3. รูปแบบการเรียนจากการเคลื่อนไหว (Kinesthetic)
4. รูปแบบการเรียนจากทักษะ (Tactile)
5. รูปแบบการเรียนจากกลุ่ม (Group)
6. รูปแบบการเรียนตามลาพัง (Individual)
จงเติมคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ลงในแต่ละช่องของแต่ละรูปแบบการเรียนต่อไปนี้ (ตัวเลขหมายถึงลาดับ
ข้อในแบบสอบถาม)
Visual
Tactile
6=
11=
10=
14=
12=
16=
24=
22=
29=
25=
รวม X 2
คะแนน
รวม X 2
คะแนน
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Auditory
1=
7=
9=
17=
20=
รวม X 2
Kinesthetic
2=
8=
15=
19=
26=
รวม X 2

คะแนน

Group
3=
4=
5=
21=
23=
รวม X 2

คะแนน

คะแนน

Individual
13=
18=
27=
28=
30=
รวม X 2

คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
รูปแบบการเรียนที่ชอบมาก (Major Learning Style Preference) 38-50 คะแนน
รูปแบบการเรียนที่ชอบรองลงมา (Minor Learning Style Preference) 25-37 คะแนน
รูปแบบการเรียนที่ชอบน้อย (Negligible) 0-24 คะแนน

บทสรุป
ในบทนี้ผู้เขียนได้สรุปทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รูปแบบและการสอนของครูมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งสรุปกลยุ ทธ์การสอน
ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของตนเองในโครงการโครงการพัฒนาครูของครู
(Professional Development Program: Train the Trainers 2018) ณ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย เมือง
เมลเบิ ร์ น รั ฐ วิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลี ย โดยรวบรวมจากประสบการณ์ส อนที่ผู้ เขี ยนได้ น ามา
ประยุกต์ใช้จริง โดยสามารถนามาปรับใช้ได้ทั้งการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนีบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
ระดับปริญญเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ผู้ เขีย นมีทัศนะว่ า ถึงเวลาที่ผู้ เกี่ ยวข้ องทุ ก คนควรให้ ความร่ว มมื อ ร่ว มกันปรับปรุง คุ ณ ภาพ
การศึกษาไทย โดยเริ่มปรับที่ตัว “ครูของครู” เป็นเบื้องต้น จากนั้นเมื่อเราสามารถผลิตครูที่มี “จิต
วิญญาณความเป็นครู” ได้แล้ว ก็จะสามารถสร้างเยาวชนให้เป็นได้ทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็น
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” ทั้งกาย จิตใจ อารมณ์ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่มีคุณภาพ แต่ทั้งนี้
สั ง คมจะคาดหวั ง เพี ย งแต่ ค รู อ ย่ างเดี ยวคงส าเร็ จได้ ย าก ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากครอบครัว
สถานศึกษา รัฐ เอกชน ชุมชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนให้ การศึกษาไทยพัฒนาให้เทียบเคียงกับ
นานาอารยะประเทศได้
ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนหวังว่าตาราเล่มนี้จะมีประโยชน์ให้นักศึกษาวิชาชีพครู ครูประจาการ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาทั้งรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ใช้
ประโยชน์จากตาราเล่มนี้ไม่มาก ก็น้อย อย่างน้อยที่สุด นักศึกษาวิชาชีพครูที่จะต้องไปประกอบอาชีพครู
ในอนาคตจะนาเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ จากตาราเล่มนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต และคาดหวัง
ว่าจะสามารถพัฒนาตนให้เป็น “ครูมืออาชีพ” ได้ในที่สุด

คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.

ทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง
พหุปัญญาของ Gardner มีอะไรบ้าง
เทคนิคการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มมีเทคนิคอะไรบ้าง
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Style) มีกี่รูปแบบ

กิจกรรมเสริม
ให้นักศึกษาทาแบบสารวจรูปแบบการเรียนรู้ แล้วสรุปว่าตนเองเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบใด
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