
เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาความเปนครูและคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

2562 



คํานํา 

 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความเปนครูและคุณธรรมจริยธรรม รหัสวิชา EDU0101

ไดเรียบเรียงข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บัณฑิตวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี  

เน้ือหาในเอกสารการสอนน้ีแบงออกเปน 10 บท คลอบคลุมเน้ือหาที่จําเปนของความเปนครู

วิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย วิชาชีพคร ูบทบาท หนาที่ และภาระงานคร ูสมรรถภาพครู คุณลักษณะของ

ครูที่ดี จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู การเปนบุคคลและสังคมแหงการเรียนรู ทักษะการเปนผูนําทาง

วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมของคร ูเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ูซึ่งเจตนาของการจัดทําเอกสารน้ีเพือ่ให

นักศึกษาไดใชศึกษาดวยตนเองเปนสําคัญ เพื่อใชเวลาในช้ันเรียนในการทํากิจกรรมกลุมและฝกปฏิบติั

ตางๆ ใหมากข้ึน 

หวังวาเอกสารเลมน้ีคงจะใหสาระความรูแกนักศึกษาไดตามเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรและ

เปนพื้นฐานสําหรับประกอบอาชีพครูใหสมบูรณย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

 

คณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

2562 

  



สารบัญ 
 

บทท่ี   หนา 

 1  วิชาชีพคร ู.................................................................................................................  1 

   ความหมายของคร ู................................................................................................  1 

   ความสําคัญของคร.ู...............................................................................................  7  

   ประเภทของคร ู.....................................................................................................  16  

   ลักษณะสําคัญของวิชาชีพคร ู................................................................................  18 

   พัฒนาการของวิชาชีพคร ู......................................................................................  20 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  23 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  23 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  24    

 2 บทบาท หนาท่ี และภาระงานครู ..............................................................................  28    

   บทบาทคร ู............................................................................................................  28 

   บทบาทครูไทยในอดีต ...........................................................................................  33 

   หนาที่คร ู...............................................................................................................  35 

   ภาระงานคร ู..........................................................................................................  43 

   บทบาท หนาที ่ภาระงานครูในศตวรรษที ่21 .......................................................  49 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  56 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  57 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  58    

 3 สมรรถภาพคร ู...........................................................................................................    61 

   ความหมายและความสําคัญของสมรรถนะวิชาชีพคร ู............................................  61 

   สมรรถนะครตูามขอบังคับคุรสุภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 .................  77 

   สมรรถนะครูตามการเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ 

    การศึกษาข้ันพื้นฐาน .......................................................................................    76 

   เทคนิคการประเมินตนเองของการพัฒนาศักยภาพคร ู...........................................  88 

   แนวทางการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของครูศตวรรษที ่21 ..............................  96 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  108 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  108 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  109    



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี   หนา 

 4 คุณลักษณะของครูท่ีดี ...............................................................................................  113 

   แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดี ..................................................................  113 

   องคประกอบของบุคคลผูเปนครูดี .........................................................................   122 

   ลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค ...........................................................................    135 

   การเสรมิสรางบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของคร.ู................................................  143   

   คุณลักษณะของครูดีในศตวรรษที ่21  ..................................................................  151  

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  158 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  158 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  159    

 5  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพคร.ู.....................................................................................  163  

   ความหมาย และความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู......................................  163 

   ความเปนมาของจรรยาบรรณครูไทย ....................................................................  166 

   จรรยาบรรณวิชาชีพคร ูพ.ศ. 2556 .......................................................................  175 

   จรรยาบรรณอาจารย ............................................................................................  182 

   วินัยคร ู..................................................................................................................  184 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  192 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  193 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  194    

 6  การเปนบุคคลและสังคมแหงการเรยีนรู ...................................................................  197   

   บุคคลแหงการเรียนรู ............................................................................................  197  

   การพัฒนาครูสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู.........................................................  202 

   การเสรมิสรางผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู..................................................  212 

   ครูยุคใหมกบัการเปนตัวอยางบุคคลแหงการเรียนรู ...............................................  218 

   สังคมแหงการเรียนรู .............................................................................................  227 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  235 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  235 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  236    

  



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี   หนา 

 7  ทักษะการเปนผูนําทางวิชาการ ................................................................................    239 

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเปนผูนําทางวิชาการ...................................................  239 

   คุณลักษณะและองคประกอบผูนําทางวิชาการ ......................................................  252 

   ภาวะผูนําคร ู.........................................................................................................  256 

   ทักษะผูนํายุคใหม .................................................................................................  262 

   แนวทางการพฒันาครสููการเปนผูนําทางวิชาการ ..................................................   272 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  288 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  289 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  290    

 8  คุณธรรมจริยธรรมของครู .........................................................................................    296  

   ความหมาย และความสําคัญของคุณธรรม ............................................................  296 

   คุณธรรมของคร ู....................................................................................................  301 

   การปลูกฝงคุณธรรมสําหรบัคร.ู.............................................................................  311 

   แนวคิดทฤษฎีจริยธรรม ........................................................................................  316 

   จริยธรรมของคร ู...................................................................................................  323 

   แนวทางเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สําหรับครูในศตวรรษที ่21 ........................  326 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  333 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  334 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  335    

 9 เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู.......................................................................................    337  

   วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา ................................................................................  337 

   มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ............................................................  340 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน .......................................................................................  349 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน ........................................................................................  351 

   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู...............................................................................  354 

   แนวทางการพฒันาและสงเสริมวิชาชีพคร ู.............................................................  361 

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  376 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  376 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  377 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี   หนา 

 10 โครงงานวิชาชีพและโครงการฝกอาชีพ ...................................................................    379 

   แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ และโครงงาน .................................................................  379 

   โครงงานทางวิชาชีพ .............................................................................................  385 

   การดําเนินงานโครงงานวิชาชีพ .............................................................................  394 

   ความเปนมาและความสําคัญของโครงการฝกอาชีพ ..............................................  406 

   การดําเนินโครงการฝกอาชีพในสถานศึกษา ..........................................................  409  

  สรปุทายบท ...............................................................................................................  413 

  คําถามทบทวน ...........................................................................................................  414 

  เอกสารอางอิง ............................................................................................................  415  



บทท่ี 1 

วิชาชีพครู 

  

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองใหส้ามารถ

อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีการเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น  และบุคคลท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาดงักล่าวคือ 

“ครู”  เพราะครูเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพฒันาโดยรอบให้เกิดในตวั

ผูเ้รียน เพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นาํไปสู่การมีสภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมทั้งการดาํรงตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดงันั้น การจะพฒันาการศึกษาให้มี

คุณภาพจึงยอ่มตอ้งพ่ึงพาอาศยัครูท่ีมีคุณภาพหรือครูท่ีมีความเป็นครูวิชาชีพ การพฒันาครูในโลก

ปัจจุบนั ทุกประเทศต่างใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง มีการส่งเสริมพฒันา

ศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพครู  พฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ  จากอดีตครูมีหนา้ท่ี

สัง่สอนศิษย ์ ครูเป็นศูนยก์ลางของการใหค้วามรู้แก่ศิษย ์แต่ในปัจจุบนัครูตอ้งปรับบทบาทของตน

เป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ศิษย ์และตอ้งศึกษาค้นควา้หาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทนัต่อ

เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  เพ่ือจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ศิษย ์ ฉะนั้นวิชาชีพ

ครูในปัจจุบนัและอนาคตจึงไม่ไดมี้ขอบเขตเฉพาะการอบรมสั่งสอนศิษยเ์ท่านั้น แต่ยงัเป็นงาน

พฒันาบุคลากรของประเทศซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัของการพฒันาส่ิงอ่ืน ๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้อีกดว้ย  
 

ความหมายของครู   

 คาํว่า “ครู” มีความหมายกวา้งขวางมาก แต่ถา้ดูจากรากศพัท์ภาษาบาลีว่า “ครุ” หรือภาษา

สันสกฤตว่า “คุรุ” นั้น มีความหมายว่า “ผูส้ั่งสอนศิษยห์รือผูค้วรได้รับการเคารพ” ได้มีผูใ้ห้

ความหมายของคาํว่า “ครู” ไวห้ลายอยา่ง เช่น “ครู” คือ ผูท้าํหนา้ท่ีสอนและใหค้วามรู้แก่ศิษยเ์พ่ือให้

ศิษยเ์กิดความรู้ความกา้วหนา้ในสาขาวิชานั้น ๆ  

 1.   ความหมายของคาํว่า “ครู”  

  คาร์เตอร์ วี.กู๊ด (Carter V. Good, 1973: 586) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “ครู” (teacher) 

ไวด้งัน้ี                                           

  1)  person who becomes of rich or unusual experiencing or education or both in given 

field is able to contribute to the growth or development of other person who comes to contact 

with him.            

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 5
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หนา้ | 6  

2)  person who has completed a professional curriculum in a teacher education institution 

and whose training has been officially recognized by the award of an appropriate teaching 

certificate. 

3)  person who instructs the other.  
 จากคาํภาษาองักฤษขา้งบนนั้นจะเห็นไดว้่า ความหมายของคาํวา่ “ครู” (Teacher) คือ  

 1) ครู คือ ผูท่ี้มีความสามารถให้คาํแนะนาํ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนสาํหรับ

นกัเรียนหรือนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  

     2) ครู คือ ผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีทั้ง

ประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้ผูอ่ื้นเกิดความ

เจริญกา้วหนา้ได ้ 

 3) ครู คือ ผูท่ี้เรียนสาํเร็จหลกัสูตรวิชาชีพจากสถาบนัการฝึกหัดครูและไดใ้บรับรอง

ทางการสอนดว้ย  

  4) ครู คือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสอนใหค้วามรู้แก่ศิษย ์     

              ในหนงัสือ Collins Cobuild Dictionary English Language (Collins, 2011 : 1) กล่าวไว ้ดงัน้ี 

 Teacher หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีประจาํในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 

ตรงกบัคาํว่า ครู หรือผูส้อน 

 Instructor หมายถึง บุคคลผูท้าํหน้าท่ีเป็นผูส้อน โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยั ตรงกบัคาํว่า 

อาจารย ์

 Facilitator หมายถึง ผูท้าํหน้าท่ีจดัการเรียนรู้หรือเป็นผูอ้าํนวยการจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาทุกระดบั 

 Professor ในประเทศองักฤษ หมายถึง ตาํแหน่งผูส้อนท่ีถือว่าเป็นตาํแหน่งสูงสุดในแต่ละ

สาขาวิชาในมหาวิทยาลยั 

 Lecturer หมายถึง บุคคลผูส้อนในมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั ตรงกบัคาํว่า ผูบ้รรยายหรือ

ผูส้อนเป็นรายบุคคล (Macquarie Thesaurus, 1992 : 400) 

 Advisor หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาในเร่ืองการศึกษาและเร่ือง

ส่วนตวั ในเร่ืองการแนะนาํสถาบนัการศึกษาและแนะแนวอาชีพ (Farlex, 2011 : 1) 

 Monitor หมายถึง บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในสถาบนั (Farlex, 

2011 : 1) 

 พุทธทาสภิกขุ (2539 : 1) กล่าวว่า ครู คือ ผูย้กวิญญาณของสตัวโ์ลก คาํว่า ครู น้ี อยา่งนอ้ยก็

คือ Spiritual Guide คือ เป็นมคัคุเทศก์ทางวิญญาณ ครูท่ีเป็นครูอย่างเต็มท่ีอย่างถูกต้อง ก็คือผูย้ก

6 | การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 2 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 2



 

หนา้ | 7 

วิญญาณของมนุษยใ์ห้สูงข้ึนมา โดยวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้จนปลาย เราเรียกว่าครูบาอาจารย ์เป็นผูมี้

พระคุณเหนือเกลา้เหนือเศียร มีพระคุณยิ่งกว่าบิดามารดา เพราะว่าบิดามารดายงัไม่ไดย้กสถานะ

ทางวิญญาณ เพียงใหก้าํเนิดชีวิตมา และท่ีสามารถยกสถานะทางวิญญาณก็มีเป็นส่วนน้อย เพียงแต่

เป็นพ้ืนฐานให้ครูบาอาจารยท่ี์สอนนักเรียนนักศึกษานั้นยกสถานะทางวิญญาณต่อไปจนดวง

วิญญาณของเด็ก ของเยาวชนของคนคนนั้นสูงสุดเท่าท่ีมนัจะสูงได ้น้ีคือครูบาอาจารย ์ไม่ใช่เพ่ือน 

ไม่ใช่คนรับจา้งสอนหนงัสือ 

 ยนต ์ชุ่มจิต (2541 : 29) ไดอ้ธิบายคาํว่า “ครู” ดงัน้ี      

 1)  ครู เป็นผูน้าํทางศิษยไ์ปสู่คุณธรรมชั้นสูง     

 2)  ครู คือ ผูอ้บรมสัง่สอนถ่ายทอดวิชาความรู้ใหแ้ก่ศิษยเ์ป็นผูมี้ความหนกัแน่นควรแก่การ

เคารพของลูกศิษย ์            

 3)  ครู คือผูป้ระกอบอาชีพอย่างหน่ึงท่ีทาํหน้าท่ีสอน มกัใชก้ับผูส้อนในระดับตํ่ากว่า

วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษา       

 ประไพ  สิทธิเลิศ (2542 : 1) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า “ครู” หมายถึง ผูถ่้ายทอดวิชา

ความรู้ ใหก้ารอบรมสัง่สอน ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผูจ้ดัประสบการณ์เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้

แก่ผูเ้รียน เป็นผูก้าํกบั ผูช้ี้แนะสาระท่ีทา้ทายและแหล่งความรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดาํเนินชีวิต และถา้หากพิจารณาในแง่ของ

วิชาชีพแลว้ ครู หมายถึง ผูเ้ปิดประตูทางวิญญาณของศิษย ์เพ่ือให้ไดพ้ฒันาความเป็นมนุษยมี์ชีวิต

จิตใจท่ีสูง คือ รู้ผดิชอบชัว่ดี รู้ส่ิงใดควรไม่ควร      

 ผกา สตัยธรรม (2544 : 1) ไดใ้ห้ความหมายว่า ครู คือ ผูท่ี้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้

ลูกศิษยเ์ป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีคุณธรรมควบคู่กนัไป คือ ทั้งให้ความรู้และให้แนวทางท่ี

จะประพฤติตนเป็นคนดีไปดว้ย        

 รังสรรค ์แสงสุข  (2550 : 38) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ “ครู” คือ ผูใ้หผู้เ้ติมเต็ม และผูมี้เมตตา ครู

คือ ผูท่ี้ให้ความรู้ไม่จาํกดัทุกท่ีทุกเม่ือ ครูตอ้งเต็มไปดว้ยความรู้และรู้จกัขวนขวายหาองค์ความรู้ 

ใหม่ ๆ สะสมความดีมีบารมีมาก และครูท่ีดีจะตอ้งไม่ปิดบงัความรู้ ควรมีจิตและวิญญาณของความ

เป็นครู ครู คือ ผูเ้ติมเต็ม การท่ีครูจะเป็นผูเ้ติมเต็มไดค้รูควรจะเป็นผูแ้สวงหาความรู้ตอ้งวิเคราะห์

วิจยั วิจารณ์และมาบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ครู คือ ผูท่ี้มีเมตตา จะตอ้งสอนเต็มท่ี โดยไม่

มีการข้ีเกียจหรือปิดบงัความรู้ ครูตอ้งไม่ลาํเอียง ไม่เบียดเบียนศิษย ์

 วรรณะ  บรรจง (2551 : 1)  ครู หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการฝึกหัดให้มีความรู้เหมาะสมกบัการ

ประกอบอาชีพ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพครู และมีคุณลกัษณะเฉพาะตามมาตรฐานของวิชาชีพ

ชั้นสูงเพ่ือใหมี้ความพร้อมในพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา 
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และ

ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 ไดบ้ญัญติัความหมายของคาํว่า ครู ไวใ้น

ส่วนนาํของพระราชบญัญติัว่า  “ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียน

การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน 

 รุ่ง แกว้แดง (2554 : 1) ครู คือ ผูก้าํหนดอนาคตของชาติ ชาติใดก็ตามท่ีไดค้รูเป็นผูมี้ความรู้ 

เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละตั้งใจทาํงาน เพ่ือประโยชน์ของนกัเรียน ชาตินั้นจะไดพ้ลเมืองท่ีเก่งและ

ฉลาดมีศกัยภาพและมีความสามารถท่ีจะแข่งขนักบัทุกประเทศในโลกได ้   

 หนงัสือพจนะ - สารานุกรมไทย เปล้ือง ณ นคร (2554 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ครู” 

ไวด้งัน้ี                

 1)  ผูมี้ความหนกัแน่น         

 2)  ผูค้วรแก่การเคารพของศิษย ์       

 3)  ผูส้ัง่สอน                     

       ราชบณัฑิตสถาน (2557 : 1) พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดนิ้ยาม

ความหมายคาํว่า “ครู”  หมายถึง ผูส้ัง่สอนศิษยห์รือผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศิษย ์ 

 สรุปไดว้่า ครู หมายถึง ผูท่ี้ให้ความรู้ โดยเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ผูอ้บรมสั่งสอนคุณธรรม 

จริยธรรม สืบสานวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาต่าง ๆ เป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียน

ไดพ้ฒันาตน ในทกัษะการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นผูจ้ดัประสบการณ์ เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนทั้งในวิทยาการสมยัใหม่ และวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหศิ้ษย์

ไดพ้ฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ท่ีมีสาํนึกรู้ผิดชอบชัว่ดี รู้บาปบุญคุณโทษ รู้ประโยชน์ มิใช่

ประโยชน์ 

 2.  ความหมายของคาํว่า “อาจารย์”  

 ปัจจุบนัคาํว่า “ครู” กับ “อาจารย”์ มกัจะใชป้ะปนหรือควบคู่กันเสมอ จนบางคร้ังดู

เหมือนว่าจะมีความหมายเป็นคาํค ําเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแลว้ รากศพัท์เดิมของคําว่า 

“อาจารย”์ ไม่เหมือนกบัคาํวา่ “ครู” และเม่ือพิจารณาถึงความหมายดั้งเดิมแลว้ยิง่ไม่เหมือนกนั ท่าน

พุทธทาสภิกขุ (2529 : 93) ไดจ้าํแนกความหมายของ “อาจารย”์ เป็น 2 แบบ คือ  

 1)  ความหมายดั้งเดิม หมายถึง ผูฝึ้กมารยาท หรือเป็นผูค้วบคุมใหอ้ยู่ในระเบียบวินัย 

เป็นผูรั้กษาระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ  

 2)  ความหมายปัจจุบนั หมายถึง ฐานะชั้นสูงหรือชั้นหน่ึงของผูท่ี้เป็นครู  
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ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของพระราชวรมุนี (ประยุกต ์    

ปยตฺุโต, 2528 : 185) อธิบายความหมายของอาจารยไ์ว ้ดงัน้ี      

 1)  ผูป้ระพฤติการอนัเก้ือกูลแก่ศิษย ์

2)  ผูท่ี้ศิษยพึ์งประพฤติดว้ยความเอ้ือเฟ้ือ 

3)  ผูส้ั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ แต่ความหมายของคาํว่า “อาจารย”์  ตาม

ทศันะของชาวตะวนัตก จะหมายถึง ผูส้อนในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัท่ีมีตาํแหน่งตํ่ากว่าระดบั

ศาสตราจารยแ์ละเป็นผูส้อนท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการสอนนักศึกษาให้เกิดความกา้วหน้าตาม

ประสงคเ์ฉพาะของการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้เม่ือพิจารณาความหมายของคาํว่า “อาจารย”์ ตามทศันะ

ของคนไทยกับทัศนะของชาวตะวันตกแล้วจะเห็นได้ว่า อาจารย์ของชาวตะวันตกจะเน้น

ความสาํคญัไปท่ีการสอน คือเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในการสอนเฉพาะดา้น และเป็นผูท่ี้ทาํการสอน

ในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แต่ความหมายของคําว่า “อาจารย”์ ตามทัศนะของคนไทย จะมี

ความหมายกวา้งกว่า คือเป็นทั้งผูส้อนวิชาความรู้ อบรมดูแลความประพฤติและเป็นผูท่ี้มีฐานะสูง

กว่าผูเ้ป็นครู        

และคาํว่า “อาจารย”์ ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ผูส้ั่ง

สอนวิชาความรู้ คาํท่ีใชเ้รียกนาํหนา้ช่ือบุคคลเพ่ือแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหน่ึง 

(ราชบณัฑิตสถาน, 2554 : 1) 

 ศุภานนั สิทธิเลิศ (2549 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของอาจารยไ์วต้ามบทบาทหนา้ท่ี 5 ประการคือ  

 1)  อาจารยเ์ป็นผูช้ี้แนะสรรพวิทยาการต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ และช้ีแนะแหล่งการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและทา้ทายความคิดของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ 

 2)  อาจารยเ์ป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัสถานการณ์ จดับรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และจดัประสบการณ์ใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

 3)  อาจารยเ์ป็นผูป้ลูกฝังระเบียบวินัย อบรมจริยาลกัษณะนิสัยท่ีดี เช่น ความอดทน ความ

มุ่งมัน่ ความขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตย ์ความรักงาน ความเสียสละ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ

ความเป็นประชาธิปไตย 

 4)  อาจารยเ์ป็นผูอ้าํนวยการ เป็นผูก้าํกบัติดตาม และใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียนทั้งดา้นวิชาการ 

ดา้นวิชาชีพ   และการใชท้กัษะชีวิตท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 5)  อาจารยเ์ป็นผูพ้ฒันาตนเองดว้ยการศึกษาคน้ควา้วิจยั เพ่ือแสวงหาความรู้และสร้างองค์

ความรู้ใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุน่ิง  

ดงันั้นจึงพอสรุปความหมายของคาํว่า “อาจารย”์ ไดว้่า “เป็นผูส้อนวิชาความรู้และอบรม

ความประพฤติของลูกศิษย ์เป็นผูมี้สถานภาพสูงกว่า “ครู” และมกัเป็นผูท่ี้ทาํการสอนในระดับ
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วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั” ในปัจจุบนัน้ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสอนไม่ว่าจะมีคุณวุฒิระดบัใด ทาํการสอนใน

ระดบัไหน จะนิยมเรียกว่า “อาจารย”์ เหมือนกนัหมด ซ่ึงมิใช่เร่ืองเสียหายอะไร ในทางตรงกนัขา้ม 

กลบัจะเป็นการยกยอ่งและใหมี้ความเท่าเทียมกนักบัคนท่ีประกอบวิชาชีพเดียวกนั ดงันั้น ส่ิงสาํคญั

ท่ีสุดมิใช่เป็นคาํวา่ “ครู” หรือ “อาจารย”์ แต่อยูท่ี่การทาํหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ท่ีสุด  

 3.  ความหมายของคาํทีเ่กีย่วกบัครูและอาจารย์ 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2557 : 16-22) กล่าวถึงคาํท่ีมีความหมายคลา้ยกบั ครู มีหลายคาํ เช่น 

  1) อุปัชฌาย ์- ท่านพุทธทาสภิกข ุอธิบายความหมายของ “อุปัชฌาย”์ ว่า หมายถึง ผูส้อน

วิชาชีพ แต่ในปัจจุบนัน้ีหมายถึง พระเถระ ผูใ้หญ่ ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้วชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา  

  2) ทิศาปาโมกข ์- หมายถึง อาจารยท่ี์มีความรู้และช่ือเสียงโด่งดงั ในสมยัโบราณ ผูมี้อนั

จะกินจะตอ้งส่งบุตรหลานของตนไปสู่สาํนักทิศาปาโมกข ์เพ่ือให้เรียนวิชาท่ีเป็นอาชีพ หรือวิชา

ชั้นสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือกลบัไปรับหนา้ท่ีทาํการงานท่ีสาํคญั ๆ 

  3) บุรพาจารย ์หรือบูรพาจารย ์คือ อาจารยเ์บ้ืองตน้ หมายถึง บิดา มารดา ซ่ึงถือว่าเป็น

ครูคนแรกของบุตร ธิดา  

  4) ปรมาจารย ์คือ อาจารยผ์ูเ้ป็นเอกหรือยอดเยีย่มในทางวิชาใดวิชาหน่ึง  

  5) ปาจารย ์คือ อาจารยข์องอาจารย ์

ส่วนคาํศพัทใ์นภาษาองักฤษมีความหมายคลา้ยกบัคาํว่า ครู หรือ Teacher มีหลายคาํ คือ 

1)  Teacher หมายถึง ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประจาํในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา ต่าง ๆ ตรงกบั

คาํว่า ครู หรือ ผูส้อน  

2)  Instructor หมายถึง ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อนโดยเฉพาะในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั ตรง

กบัคาํว่า อาจารย ์ 

3)  Professor (ในประเทศองักฤษ) หมายถึง ตาํแหน่งผูส้อนท่ีถือว่าเป็นตาํแหน่งสูงสุดใน

แต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ แต่ในอเมริกาและแคนาดาใชเ้ป็นคาํนาํหน้านามสาํหรับ

ผูส้อนในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เช่น 

  3.1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ใชค้าํว่า Assistant Professor  

 3.2) รองศาสตราจารย ์ใชค้าํว่า Associate Professor  

   3.3) ศาสตราจารย ์ใชค้าํว่า Professor 

      4) Lecturer หมายถึง บุคคลผูส้อนในมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั ตรงกบัคาํว่า ผูบ้รรยาย 

 5) Tutor หมายถึง ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาเป็นกลุ่มเลก็ ๆ หรือรายบุคคล โดยทาํงานเป็น

ส่วนหน่ึงของผูบ้รรยาย คลา้ย ๆ กบัผูส้อนเสริมหรือสอนกวดวิชา 

 6) Sophist เป็นภาษากรีกโบราณ หมายถึง ปราชญผ์ูส้อนวิชาต่าง  ๆคลา้ยกบัคาํว่า “ทิศาปาโมกข”์ 
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คาํท่ีมีความหมายคลา้ยกบัครู ในประเทศไทยคือ คณาจารย ์จากพระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ราชกิจจานุเบกษา, 2547) คาํว่า “คณาจารย”์  

หมายความว่า  บุคลากรซ่ึงทําหน้าท่ีหลักการด้านการสอนและการวิจัย ในสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีของรัฐ และมาตรา 40 กล่าวถึงตาํแหน่งคณาจารยด์งัต่อไปน้ี เป็น

ตาํแหน่งทางวิชาการ

 1) อาจารย ์

 2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 3) รองศาสตราจารย ์

 4) ศาสตราจารย ์

 ดงันั้น เม่ือพิจารณาความหมายของคณาจารย ์เห็นว่า “คณาจารย”์ เป็นคาํท่ีใชเ้รียกผูส้อนใน

สถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีเท่ากบัหรือสูงกว่าระดบัปริญญาตรีเท่านั้น จึงสรุปได้ความหมายของ

ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์ดงัน้ี        

 1)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ใชอ้กัษรย่อว่า “ผศ.” เป็นตาํแหน่งทางวิชาการ สาํหรับผูส้อนใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาท่ีสอน โดยมีผลงานวิชาการผา่นเกณฑป์ระเมิน 

ตามวิธีการของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 2) รองศาสตราจารย ์ใช้อกัษรย่อว่า “รศ.” เป็นตาํแหน่งทางวิชาการสําหรับผูส้อนใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอนสูงกว่าตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์แต่

ตํ่ากว่าตาํแหน่งศาสตราจารย ์

 3) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อว่า “ศ.” เป็นตําแหน่งทางวิชาการสําหรับผู ้สอนใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ความชาํนาญอย่างยอดเยี่ยมในสาขาวิชาท่ีสอนสูงกว่าตาํแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์และถือว่าเป็นตาํแหน่งสูงสุดทางวิชาการ 

 

ความสําคญัของครู 

 ครูเป็นผูมี้พระคุณคลา้ยบิดามารดา คือ เป็นผูอ้บรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให ้รวมทั้ง

ให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษยทุ์กคน นับได้ว่าครูเป็นผูเ้สียสละท่ีไม่แพบุ้พการี ครูจึงเป็น             

ปูชนียบุคคลท่ีมีความสําคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และ

ประสบการณ์ ตลอดเป็นผูมี้ความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กไดพ้บกบัแสงสว่าง

แห่งปัญญาอนัเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเอง รวมทั้งนําพาสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครองของประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าครูมี
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ความสาํคญัการพฒันาประเทศ โดยมีความสาํคัญต่อการพฒันาบุคคล  ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ      

ต่อการพฒันาสงัคม ต่อการพฒันาการเมืองการปกครองดงัน้ี 

  

 1.  ความสําคญัของครูต่อการพฒันาบุคคล        

  จากพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัครู  ณ อาคารใหม่สวนอมัพร  วนัพุธท่ี 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 มากล่าวในท่ีน้ี  ดงัปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงว่า   

  “...หนา้ท่ีของครูนั้นเป็นหนา้ท่ีท่ีมีความสาํคญัยิง่ เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด 

และจิตใจใหแ้ก่เยาวชน เพ่ือท่ีจะไดเ้ติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ

ในกาลขา้งหนา้ ผูเ้ป็นครูจึงจดัไดว้่าเป็นผูมี้บทบาทอยา่งสาํคญัในการสร้างสรรคบ์นัดาลอนาคตของ

ชาติบา้นเมือง...”             

  และอีกตอนหน่ึงเป็นพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช -

กุมารี  ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัครู  ณ อาคารใหม่สวน

อมัพร  วนัพุธท่ี 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2526  ความตอนหน่ึงว่า     

  “...อาชีพครูถึงว่าสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะครูมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญ

มัน่คง และก่อนท่ีจะพฒันาบา้นเมืองให้เจริญไดน้ั้น จะตอ้งพฒันาคน ซ่ึงก็ไดแ้ก่เยาวชนของชาติ 

เสียก่อน เพ่ือใหเ้ยาวชนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าสมบูรณ์ทุกดา้น จึงจะสามารถช่วยกนัสร้างความ

เจริญใหแ้ก่ชาติต่อไปได ้...”            

  พระราโชวาทของทั้ง 2 พระองค์ดงักล่าว  สามารถสรุปความไดว้่า  ผูท่ี้เป็นครูนั้นมี

ความสาํคญัอยา่งมาก  เพราะครูเป็นผูป้ลูกฝังความรู้สึกความคิดและจิตใจและพฒันาเยาวชนให้มี

ความเจริญในทุก ๆ ดา้น  เพ่ือใหเ้ยาวชนเหล่านั้นเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาชาติบา้นเมืองต่อไป

จากพระราโชวาทของทั้ง 2 พระองคต์ามท่ีไดอ้ญัเชิญมาน้ี  เป็นเคร่ืองยืนยนัให้เห็นถึงความสาํคญั

ของบุคคลท่ีเป็นครูท่ีมีต่อความเจริญของบุคคลและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งน้ีเพราะชาติ

บา้นเมืองจะมีความเจริญมัน่คงอยู่ได ้ ก็เพราะประชาชนในชาติไดรั้บการพฒันาอย่างถูกวิธี   การ

พฒันาคนจะดาํเนินไปอยา่งถูกตอ้งก็เพราะมีระบบการศึกษาท่ีดี  และระบบการศึกษาจะดาํเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพก็เพราะมีครูท่ีมีคุณภาพ  

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2557 : 16-22) ได้

เปรียบเทียบความสาํคญัของครูต่อบุคคลในอดีตและปัจจุบนัว่าครูมีความสาํคญัต่อบุคคลหลายดา้น ดงัน้ี  

  1)  จาํนวนครู            

           ในอดีตจาํนวนครูมีนอ้ย คนท่ีจะมาเป็นครูไดน้ั้นจะตอ้งมีการคดัเลือกผูท่ี้มีสติปัญญา
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ดี และมีนิสยัเหมาะสมท่ีจะเป็นครูสามารถประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ลูกศิษยไ์ด ้ดงันั้น

ความสาํคญัของครูจึงมีมาก ในปัจจุบนัหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัต่าง ๆ มีมาก และแต่ละ 

สาขาวิชาก็จะมีครูเฉพาะสาขาวิชาทาํการสอนในวิชานั้น ๆ อยู่ นักเรียนจะมีโอกาสไดเ้รียนกบัครู

หลาย ๆ คน ทาํให้ความผูกพนัระหว่างครูกบันักเรียนลดน้อยลง นักเรียนจะไม่ค่อยเห็นคุณค่า

ความสาํคญัของครูเท่าใดนกั 

 2)  หลกัสูตรการสอน 

  ในอดีต “ตวัครู” คือ “หลกัสูตร” ครูมีความสามารถในเร่ืองใด หรือมีวิธีการสอนอย่าง

ใดก็สอนกนัไปเช่นนั้น ครูมีความสาํคญัมากในการท่ีจะดูแลปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก ในปัจจุบนั 

หลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัต่าง ๆ มีมาก และแต่ละสาขาวิชาก็จะมีครูเฉพาะสาขาวิชาทาํ

การสอนในวิชานั้น ๆ อยู ่นกัเรียนจะมีโอกาสได ้เรียนกบัครูหลาย ๆ คน ทาํใหค้วามผกูพนัระหว่าง

ครูกบันกัเรียนลดนอ้ยลง นกัเรียนจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าความสาํคญัของครูเท่าใดนกั 

 3) จาํนวนนกัเรียน 

      ในอดีตจาํนวนประชากรมีนอ้ยกว่าปัจจุบนัมาก ผูท่ี้สนใจจะเรียนหนังสือก็มีจาํนวนไม่

มาก ครูผูส้อนแต่ละคนสามารถดูแลอบรมนักเรียนไดอ้ย่างทัว่ถึง มีความผูกพนัซ่ึงกนัและกนัใน

ปัจจุบนั จาํนวนนกัเรียนในแต่ละระดบั แต่ละหอ้งมีมากข้ึน ครูบางคนตอ้งสอนนักเรียนหลายห้อง 

เม่ือสอนหมดชัว่โมงหน่ึงก็ตอ้งรีบไปสอนต่ออีกหอ้งต่อไป ทาํใหค้วามผกูพนัใกลชิ้ดกนัระหว่างครู

กบัลูกศิษยล์ดนอ้ยลงตามลาํดบั 

 4)  อนาคตของศิษย ์  

  ในอดีตคนท่ีมีโอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียนเกือบทุกคนจะไดดี้มีงานทาํ ในปัจจุบนัคนท่ีเรียน

หนงัสือมีมากข้ึน เม่ือเรียนสาํเร็จแลว้ตอ้งแยง่กนัหางานทาํ แต่งานมีจาํนวนนอ้ย เพราะฉะนั้น คนท่ี

เรียนสาํเร็จแลว้ไม่มีงานทาํจะมีมาก และเป็นพวกท่ีไม่เห็นความสาํคญัของครูเท่าไรนกั 

 5)  ความรู้สึกของศิษยแ์ละผูป้กครอง  

      ในอดีตลูกศิษยเ์รียนจบมีงานทาํดี ๆ ทั้งลูกศิษยแ์ละผูป้กครองมกัจะนึกถึงบุญคุณครูท่ี

เค่ียวเข็ญและสั่งสอนมา ในปัจจุบนัลูกศิษยม์กัจะไม่นึกถึงบุญคุณครูเท่าไรนัก เพราะครูไม่ได ้

ใกลชิ้ดสัง่สอนอบรมลูกศิษยเ์ช่นครูในอดีต 

               สรุปว่า ครูมีหนา้ท่ีสาํคญัในการพฒันาบุคลากรของชาติใหมี้คุณภาพ มีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีช่วยฝึกฝน ขดัเกลา เสริมสร้าง พฒันาบุคคลใหมี้

ความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มีทกัษะชาํนาญการในวิชาเฉพาะดา้นเพ่ือการประกอบอาชีพ ปลูกฝัง

ความสาํนึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีพึงกระทาํต่อตนเองและสงัคมตลอดจนประเทศชาติในการรักษา

ความมัน่คงและเอกราชของประเทศ  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบวิชาชีพครูยงัมีหนา้ท่ีอบรมบ่มนิสยั
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บุคคลตลอดจนเยาวชนของชาติใหมี้คุณสมบติัท่ีดี เช่น ขยนั ซ่ือสตัย ์สุจริต ประหยดั พ่ึงตนเองและ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีมารยาทดี มีอิริยาบถเหมาะสมกบักาลเทศะ มีความรักชาติ มีความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยสติปัญญา และความมัน่คงแห่งอารมณ์ สามารถนาํขอ้คิดขอ้

ปฏิบติัทางศาสนาท่ีตนนบัถือมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตอยา่งสนัติสุขได ้                                

               

2.  ความสําคญัของครูต่อการพฒันาเศรษฐกจิ      

      สถาบนัไอเอม็ดี (IMD : International Institute for Management Development, 2553) ใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ไดส้รุปผลความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ (World 

Competitiveness) ในพ.ศ. 2552 โดยสาํรวจจาก 52 ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยนั้นภาพรวม

ความสามารถทางการแข่งขนั ดา้นประสิทธิภาพทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Performance) 

ประเทศไทยอยูท่ี่อนัดบัท่ี 14 โดยในปีน้ีไทยถูกปรับอนัดบัลดลงหลงัจากท่ีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

นบัตั้งแต่พ.ศ. 2549 ท่ีลงไปอยูอ่นัดบัท่ี 19 จนพ.ศ. 2551 ข้ึนมาท่ีอนัดบัท่ี 12 แลว้ถูกปรับลดลงอีก

คร้ังใน  พ.ศ. 2553  

  การจดัการศึกษาในปัจจุบัน  มีปัญหาเช่นเดียวกันกับระบบเศรษฐกิจ  เพราะเป็นจัด

การศึกษาบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ดว้ยเหตุว่ามนุษยส่์วนใหญ่มีความรู้ชุดเดียวกนั  

การจดัหลกัสูตรการศึกษา  จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือมนุษยส่์วนใหญ่เห็น

ผิดเป็นชอบ  การจดัการศึกษาก็เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องตามไปดว้ย  แต่หากมนุษยส่์วนใหญ่เห็นว่า

ถูกต้องแลว้  เพราะตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้ขัดเกลาความรู้ให้ถึง “ความ

ถูกตอ้งท่ีแทจ้ริง” ก็ควรท่ีจะมีการปรับหลกัสูตรการศึกษาเสียใหม่ 

  การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มนุษยส์ามารถ

พ่ึงตนเองได ้ก็เท่ากับว่าได้ช่วยตั้งคาํถามว่า การศึกษาแบบใดท่ีสามารถพ่ึงตนเองได ้คาํตอบท่ี

เหมือนกนั และเป็นแนวทางเดียวกนัของทั้ง 2 ส่ิง คือ การคาํนึง ถึงพ้ืนฐานทางจริยธรรม เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการมีความรู้ท่ีถูกตอ้ง และยกระดบัความรู้ ให้เขา้ถึงความรู้แทจ้ริงท่ีไม่เปล่ียนแปลงได ้

หนา้ท่ีของการจดัการศึกษาและหนา้ท่ีของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทาํการลดส่วนเกินท่ีพอกพูนจาก

ความไม่รู้ และความตอ้งการเกินพอดีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เช่น ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในโลกใบ

เดียวกนัน้ี  ไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือชนชั้นแรงงานทั้งท่ีมีความรู้สูงและความรู้ตํ่า  ก็ตอ้งประสบ

ชะตาเดียวกนั  คือ ความทุกข์ยากและความขดัแยง้ ความทุกข์และความขดัแยง้ก็จะทบัถมลงบน

ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ซ่ึงความรู้แบบทุนนิยมประชาธิปไตย หรือสังคมนิยม ก็ไม่อาจแกไ้ขปัญหาได ้

หากเราไม่รู้ตน้ตอของปัญหา การแกไ้ขก็คือ ใชชี้วิตแบบพอเพียงเคารพในหน้ีบุญคุณของมนุษย์

14 | การพฒันาความเป็นครวูชิาชพี
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และส่ิงแวดลอ้ม  การช่วยเหลือกนัเพราะเป็นหนา้ท่ีตามธรรมชาติ ทั้งหมดน้ีคือจุดหมายของการจดั

การศึกษาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549 : 13-15) กล่าวไวโ้ดยสรุปว่า ควรส่งเสริมให้ครู อาจารยมี์

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแทก่้อน เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีใหแ้ก่ศิษย ์ครูจะปฏิบติัตนเองและสอนนกัเรียนไปพร้อมกนัในเร่ืองของการอยูอ่ย่างพอเพียง รู้จกั

เลือกรับและต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ หมัน่ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ทีละขั้นตอนไม่กา้วกระโดด รู้จกั

พิจารณาและรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่

ตลอดเวลา เตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัสภาพและผลจากการเปล่ียนแปลงในมติต่าง ๆ ได ้การทาํให้

นกัเรียนรู้จกัความพอเพียง ดว้ยการปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะจนเป็นนิสัย ให้เป็นคนท่ีมีความสมดุล

ทางเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม โดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ขา้

เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร    และสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสอนให้เขารู้จกัการใชชี้วิตไดอ้ย่าง

พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี

จิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เห็นคุณค่าของวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมของความเป็นไทย

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รู้ว่าตนเองเป็นองค์ประกอบหน่ึงในส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม

ของโลก การกระทาํของตนยอ่มส่งผลและเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มในโลกท่ีตนเองเป็นสมาชิก

อยู ่ ครู อาจารยจ์ะตอ้งรู้จกับูรณาการสาระในการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเห็นถึงความเช่ือมโยงใน

มิติต่าง ๆ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกิจ ตอ้งใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นปัจจยั

ในการจดัการเรียนรู้ เร่ิมตน้ และปลูกฝังโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา เช่น การส่งเสริม

ประเพณีและวฒันธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การกาํจดัขยะ การสาํรวจและอนุรักษ์ทรัพยากร

ของชุมชน  

 วิทยากร เชียงกูล (2552 : 1) กล่าวว่า การจดัการศึกษาเป็นการพฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทาง

สงัคมท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคม ประเทศตอ้งจดัการศึกษา

ใหท้ัว่ถึงอยา่งมีประสิทธิภาพ/คุณภาพ ทาํให้ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทกัษะและ

เป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ประสบ

ความสาํเร็จได ้          

 สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบวิชาชีพครู มีหนา้ท่ีสร้างพลเมืองชาติใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบเศรษฐกิจไทยและโลก ในรูปของ “กาํลงัคน” โดยเตรียม

บุคคลเขา้สู่วงการอาชีพต่าง ๆ โดยพฒันาศกัยภาพของบุคคลใหมี้ทกัษะ ความชาํนาญ มีเทคนิค

วิธีการในการพฒันางานอาชีพ มีความคิดในการสร้างงานดว้ยตนเอง โดยวิธีการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ

ครูสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนได ้จะผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีฝึกใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ
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ตนเองในการเรียนรู้เต็มเวลา เต็มหลกัสูตร โดยไม่เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ส่งเสริมการออมทรัพย ์สร้างนิสยัการประหยดัอดออม 

เป็นตน้ 

  

3.  ความสําคญัของครูต่อการพฒันาสังคม    

 จากรายงานการวิจยั เร่ืองภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี และสภาวะการศึกษา

ไทย พ.ศ. 2550-2551 ปัญหาความเสมอภาค และคุณภาพของการศึกษาไทย พบว่าสมรรถนะ

การศึกษาของไทยปัจจุบนัมีแนวโนม้ตกตํ่าลงเร่ือย ๆ และจะยงัคงต่อเน่ืองเช่นน้ีในอนาคต  ดงัจะ

เห็นไดจ้ากการจดัอนัดบัโดยสถาบนันานาชาติว่าดว้ยการพฒันา การจดัการ (International Institute 

for Management Development : IMD) ระหว่าง พ.ศ. 2547-2550 อนัดบัการศึกษาไทยอยูใ่นอนัดบั

ท่ี 48, 46, 48 และ 46 จากจาํนวน 60, 60, 61 และ 55 ประเทศตามลาํดบั (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552 : 

93-94 ; วิทยากร เชียงกูล, 2552 : 14-16) นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนของ

การศึกษาไทย ไดแ้ก่ ปัญหาความไม่เสมอภาคในการไดรั้บบริการทางการศึกษา  ปัญหาการพฒันา

คุณภาพในการจดัการศึกษา  ปัญหาการพฒันาครูอาจารยแ์ละบุคคลากรทางการศึกษา และปัญหาท่ี

สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ (การปฏิรูประบบการศึกษาไทยปัจจุบนั, 2552 : 3)  

 สรุปไดว้่า  ครูเป็นผูส้ร้างโอกาสใหแ้ก่คนทุกเพศทุกวยัในสงัคมสามารถเขา้ถึงการศึกษาได ้

ตั้งแต่เกิดถึงตาย ช่วยสร้างคนท่ีมีคุณภาพสู่สงัคม ซ่ึงนบัเป็นกุญแจดอกสาํคญัในการใหส้งัคมกา้ว

ไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้น้ีเองจะนาํพาสงัคมไปสู่การเป็นสงัคมคุณภาพ 

สงัคมแห่งภูมิปัญญาและสงัคมแห่งความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทร ซ่ึงเป็นสภาพสงัคมท่ีพึงประสงค ์

ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่ ความรู้ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูใหแ้ก่บุคคลในสงัคม จะเป็นรากฐานในสร้าง

ความมัน่คงใหส้งัคม และวิธีการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูสามารถช่วยพฒันาบุคคลในสงัคมไดน้ั้น 

นอกจากการอบรมบ่มนิสยัเยาวชนในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้ ยงั

สามารถทาํการหนา้ท่ีผา่นความเป็นผูน้าํ ผูริ้เร่ิม กระตุน้ใหบุ้คคลในสงัคมต่ืนตวั ในการปรับปรุง

ชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคมใหดี้ข้ึน ทั้งในดา้นการดูแลสุขภาพอนามยั การปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีการสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงาม การรักษามรดกความเป็นไทย  ตลอดจนการแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ต่าง ๆ โดยสนัติวิธี 

  

4.  ความสําคญัของครูต่อการพฒันาการเมืองการปกครอง    

      ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคต  ครูยอ่มมีความสาํคญัต่อสงัคมและประเทศชาติ            

กล่าวคือ นอกจากครูจะตอ้งมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนนกัเรียนใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นวิชาการต่าง ๆ 

16 | การพฒันาความเป็นครวูชิาชพี
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แลว้ ครูยงัตอ้งรับบทบาทในการพฒันาประเทศชาติ ในดา้นต่าง ๆ อีก เช่น การพฒันาสงัคม 

การเมือง ศาสนาและวฒันธรรม         

 ชุลีพร เทวรัตน์ (2557 : 1)  กล่าวว่า ครูตอ้งรับบทบาทในการสร้างสังคมให้มีความ

เจริญกา้วหนา้ หากครูใหก้ารศึกษาแก่สมาชิกของสงัคมอยา่งไร  สงัคมก็จะเป็นอยา่งนั้น เช่น การให้

การศึกษาเร่ืองระบอบประชาธิปไตยอยา่งถูกตอ้ง  สงัคมก็จะเป็นประชาธิปไตย     

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2557 : 1)  กล่าวว่า ครูนักประชาธิปไตย เป็นจุดเร่ิมตน้สร้าง

สังคมประชาธิปไตย จําเป็นต้องส่งเสริมให้คนไทยมีแนวคิดและวิถีปฏิบัติในกรอบของ

ประชาธิปไตย เพ่ือลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเร่ิมจากการปลูกฝังตั้งแต่ยงัเด็ก  

ปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนค่อนขา้งมากต่อการสร้างและหล่อหลอมเด็กไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรม

แบบประชาธิปไตยคือ ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นนกัประชาธิปไตย เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็น

แบบอยา่งท่ีดี อนัจะช่วยใหก้ารปลูกฝังแนวคิดและวิธีปฏิบติัแบบประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ครูนักประชาธิปไตย หมายถึง ครูท่ีมีค่านิยม แนวคิดและพฤติกรรมการเห็นคุณค่าความเป็น

มนุษย ์เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และมีส่วนร่วมและการตดัสินใจในนามกลุ่ม ใชสิ้ทธิของตนและ

กลุ่มตามระบอบประชาธิปไตยในทางท่ีถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม และมีความ

ปรารถนาท่ีจะเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดแนวคิดประชาธิปไตยสู่ผูเ้รียนและคนในสังคม 

ลกัษณะของครูนกัประชาธิปไตยมีดงัน้ี        

   

 4.1   เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์        

     พ้ืนฐานของแนวคิดประชาธิปไตยคือ การเห็นคุณค่าของมนุษย ์ครูนักประชาธิปไตย 

จะเขา้ใจและเห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ท่ีแมมี้ความแตกต่างกนัตามฐานะเกียรติยศ 

รูปร่างหนา้ หรือเช้ือชาติ ฯลฯ และปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียม โดยเคารพในสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ื้น และรู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนในขอบเขตท่ีเหมาะสม    

         

 4.2   เคารพในสิทธิส่วนบุคคล        

     ครูนกัประชาธิปไตยยอ่มรู้จกัท่ีจะใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนในขอบเขตท่ีเหมาะสม โดย

ไม่ล่วงละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผูอ่ื้นท่ีพึงมี จนทาํให้ผูอ่ื้นเดือนร้อนหรือ

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเสรีภาพของตนเองอยา่งท่ีควรจะเป็น หรือกีดกนัไม่ใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นและ

การกระทาํท่ีแตกต่างจากตนหรือกลุ่มของตน       

   

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 17
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 4.3   ใช้สิทธิในการแสดงความคดิเห็นและเคารพต่อการตดัสินใจของกลุ่ม   

      ครูนกัประชาธิปไตยควรใชสิ้ทธิในการเขา้ไปมีส่วนแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม แต่ใน

ขณะเดียวกนัควรเคารพในมติของกลุ่ม ซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตค้วามถูกตอ้ง และไม่ลดสิทธิของกลุ่มคนท่ี

มีเสียงขา้งน้อย นั่นหมายความถึง ครูตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้มีความยุติธรรม ไม่ลาํเอียง และรักษา

ความถูกตอ้งร่วมดว้ยแนวทางพฒันาสู่การเป็นครูนกัประชาธิปไตย     

  

 4.4   ทําความเข้าใจในหลกัการและแนวคดิประชาธิปไตย     

     ครูควรเร่ิมศึกษาหลกัการและแนวคิดประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง โดยสามารถศึกษาจาก

หนังสือหรือเอกสารท่ีอธิบายถึงแนวคิดของประชาธิปไตย และวิธีการปฏิบัติตนในฐานะท่ีอยู่

ภายใตร้ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย      

  

 4.5   กล้าที่จะเปลีย่นแปลงไปสู่ส่ิงที่ดีขึน้       

     ครูควรเป็นผูท่ี้กลา้เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมตัดสินใจในส่ิงต่างๆ อย่าง

ถูกตอ้งชอบธรรม และเกิดประโยชน์ต่อตนผูอ่ื้นในสงัคมโดยกา้วขา้มอุปสรรคความกลวัต่างๆ เช่น 

กลวัจะไม่ไดรั้บการยอมรับ กลวัท่ีจะแปลกแยกจากผูอ่ื้น กลวัไม่มีเกียรติ กลวัการดูถูกเหยียดหยาม 

ฯลฯ เพราะความกลวัเป็นอุปสรรคของการพฒันาความเป็นนกัประชาธิปไตย   

    

 4.6   เปิดกว้างทางความคดิ       

     ครูไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ แต่ควรเปิดกวา้งท่ีจะให้ผูอ่ื้นแสดง

ความเห็นไดห้ลากหลาย และเป็นผูฟั้งท่ีดี เช่น รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนหรือกลุ่มครูดว้ย

กนัเอง แมค้วามคิดเห็นต่าง ๆ จะไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีครูไดคิ้ดไว ้ซ่ึงสามารถท่ีจะถกเถียงกนัใน

ตอนทา้ยได ้ 

     

 4.7   เห็นคุณค่าความแตกต่าง  

     ครูควรพฒันามุมมองในเร่ืองการเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล ท่ีมีความคิด วฒันธรรม 

เช้ือชาติ ท่ีแตกต่างกัน โดยไม่ละท้ิงหรือมองข้ามคุณค่าของกลุ่มคนต่าง ๆ แต่นําส่วนทีดีมา

ประสานกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์และความสงบสุข       

     

 4.8   ร่วมวพิากษ์และเสนอในกจิกรรมต่าง ๆ      

     ไม่ไดห้มายถึงการเขา้ร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้น แต่หมายถึงกิจกรรม

18 | การพฒันาความเป็นครวูชิาชพี
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ต่าง ๆ ท่ีครูสามารถเขา้มีส่วนร่วมไดต้ามบทบาทหน้าท่ี เช่น การแสดงความคิดเห็นในการพฒันา

โรงเรียน การพฒันาชุมชน การวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนวทางออกให้กบัสังคม ฯลฯ เพ่ือทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในสงัคม         

 

 4.9   ประกาศจุดยืนความชอบธรรม       

     แมป้ระชาธิปไตยจะเน้นเสียงส่วนใหญ่ แต่ครูไม่ควรท่ีตามเสียงส่วนใหญ่ท่ีขดัต่อ

คุณธรรมจริยธรรม หรือละเมิดสิทธิชนของคนบางกลุ่มในสงัคม หมายถึง ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ช้ีนาํทิศท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมใหแ้ก่กลุ่ม และไม่ยนิยอมในการตดัสินใจของกลุ่ม หากเป็นการไม่ยติุธรรมต่อคน

บางกลุ่ม  

 

 4.10   การพฒันาคนไทยให้มแีนวคดิและวถิีแบบประชาธิปไตย    

       การพฒันาคนไทยใหมี้แนวคิดและวิถีแบบประชาธิปไตย เป็นวิธีหน่ึงช่วยลดปัญหา

การเป็นจาํเลยชนของคนบางกลุ่มในสงัคมท่ีตอ้งปฏิบติัตามแมถู้กลิดรอนสิทธิ ครูซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี

บทบาทสาํคญัในการสร้างคน จึงควรตระหนักและพฒันาตนเองให้เป็นครูนักประชาธิปไตย เพ่ือ

เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูเ้รียนและสงัคม 

 สรุปไดว้่า ครูมีความสาํคญัต่อการผลิตพลเมืองของชาติให้มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  สร้างผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้ง

กบัระบอบประชาธิปไตย  ปลูกฝังจิตสาํนึกความเป็นไทย ความเป็นกลุ่มเดียวกนัเพ่ือความมัน่คง

ของชาติ ปลูกฝังใหบุ้คคลเป็นผูมี้อุดมการณ์ มีความซ่ือสตัย ์และเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยวิธีการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูสามารถช่วยพฒันาการเมืองการ

ปกครองไดน้ั้นสามารถทาํไดโ้ดยฝึกหดัเยาวชนในสถานศึกษา นาํรูปแบบการปกครองประเทศมา

ใชก้บัการดาํเนินกิจกรรมบางอยา่งในสถานศึกษา เช่น การจดัตั้งสภานกัเรียน นกัศึกษา การคดัเลือก

ผูน้าํกลุ่ม การฝึกใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นต่อโรงเรียน ฯลฯ นอกจากน้ี กิจกรรมต่างๆ  ท่ีผู ้

ประกอบวิชาชีพครูสามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ให้มีความเขา้ใจใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถดาํเนินการผา่นกิจกรรมการรณรงคไ์ม่ขายสิทธิขาย

เสียง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตน การไปเลือกตั้ง เป็นตน้  
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ประเภทของครู 

 การแบ่งครูเป็นประเภทต่าง ๆ ย่อมข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถและหน้าท่ีของแต่ละ

บุคคล การแบ่งประเภทของครูอาจจะเป็นการช่วยกระตุน้ความเป็นครูให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูดว้ย

ซ่ึงผูเ้ขียนแบ่งประเภทของครูได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ประเภทครูตามลกัษณะของงาน 

     รุ่ง แกว้แดง (2540 : 147-149) ไดแ้บ่งครูเป็น 5 ประเภท คือ    

     1) ครูโดยอธัยาศยั หรือครูโดยวฒันธรรม หมายถึง ผูส้ัง่สอนเยาวชนในรูปแบบ

การศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และจะมีต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ปู่ ยา่ 

ตา ยาย พ่ี ป้า นา้ อา พระภิกษุ และผูมี้ความรู้ในทอ้งถ่ิน  

     2) ครูโดยอาชีพ หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพครูซ่ึงสาํเร็จการศึกษามาจากสถาบนั การ

ฝึกหดัครูหรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงต่อไปบุคคลท่ีจะเป็นครูไดต้อ้งมีใบประกอบวิชาชีพครู ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      

    3) ครูโดยธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

และประสบการณ์แก่มนุษย ์     

    4) ครูโดยเทคโนโลย ีหมายถึง เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology)       ท่ี

ช่วย ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว กวา้งขวาง หลากหลาย และไร้พรมแดนพร้อมทั้งจะก่อใหเ้กิด 

เครือข่ายการเรียนรู้ และทาํใหบุ้คคลไดเ้รียนเร็วหรือชา้ตามอตัราความสามารถของตนเอง 

      5) ครูโดยตนเอง หมายถึง ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และการท่ีแต่ละคนสามารถสอนหรือ

เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้อนัจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 ยนต ์ชุ่มจิต (2541 : 22-23) ไดแ้บ่งประเภทครูตามลกัษณะของงานออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1) ครูประจาํบา้น ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ซ่ึงถือว่าเป็นครูคนแรกของลูก เพราะทั้ง 2 ท่านยอ่มจะมี

ความใกลชิ้ดคอยดูแลปกป้องลูกตลอดเวลา จึงมีการยกยอ่งให ้พ่อ แม่ เป็น บูรพาจารยข์องลูก   

 2) ครูประจาํโรงเรียน ไดแ้ก่ ครูอาจารยท่ี์ทาํการสอนนกัเรียนตามโรงเรียน หรือ 

สถานศึกษาต่าง ๆ จะกระทาํโดยสาํนึกหรือดว้ยวิญญาณของความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง หรือกระทาํ

ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการ 

 3) ครูประจาํวดั ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆใ์นพระพุทธศาสนาหรือนกับวชในศาสนา   นั้น ๆ ท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัคาํสอนในศาสนาของตนเพียงพอ และทาํหนา้ท่ีเผยแผห่ลกัธรรมคาํสอน

เพ่ือใหป้ระชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมประจาํใจ  
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 4) ครูประจาํโลก ไดแ้ก่ พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา และศาสดาของศาสนาต่าง ๆ 

ท่ีไดค้น้พบหลกัธรรมคาํสอนอนัประเสริฐ แลว้นาํหลกัธรรมนั้น ๆ มาเผยแพร่อบรมใหม้นุษยใ์น

โลกไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ และนาํไปประพฤติปฏิบติัเพ่ือความสุขความเจริญและความร่มเยน็แห่งชีวิต  
  

2.  ประเภทครูตามลกัษณะคุณสมบัต ิ

            ภาวิไล นาควงษ ์(2545 : 6-9) ไดแ้บ่งครูตามคุณสมบติั ความสามารถและลกัษณะการ 

ทาํงานออกเป็น 3 ประเภท คือ         

     1) ครูท่ีดี คือ ครูท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน มีทกัษะทางการสอน มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบสูง เอาใจใส่ปรับปรุงตนเองทั้งในดา้นความรู้ การสอน และ

คุณธรรมอยา่งสมํ่าเสมอ ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของลูก    

        2) ครูท่ีพอใชไ้ด ้คือ ครูท่ีมีความรู้ดี สอนใชไ้ดแ้ต่ไม่ทุ่มเทในการสอน ไม่เคร่งครัดใน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่สนใจในการพฒันาตนเอง และมีความประพฤติท่ีเป็นแบบอยา่งไดใ้น

บางเร่ือง           

        3) ครูท่ีไม่ควรเป็นครู คือ ครูท่ีรู้ไม่จริงในวิชาท่ีสอนและสอนไม่ดี ไม่ตั้งใจทาํงาน ขาด

คุณธรรม ไม่สนใจปรับปรุงพฒันาตนและประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่สมควรเอาเป็นตวัอยา่ง 

 

3. ประเภทครูตามตามลทัธิปรัชญาการศึกษา 

     รังสิมา จาํริ (2556 : 1) ไดก้ล่าวถึงครูตามลทัธิปรัชญาการศึกษาทั้ง 6 ปรัชญามีดงัน้ี   

     1) สารัตถนิยม (Essentialism) คือ ครูประเภทท่ีถ่ายทอดเก่ง และประพฤติเป็นแบบอยา่งได ้ 

     2) นิรันตรนิยม (Perennialism) คือ ครูประเภทท่ีสอนความรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาปัญญา 

และความมีเหตุผล        

     3) พิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือ ครูประเภทท่ีเป็นผูใ้ฝ่รู้ มีประสบการณ์

กวา้งขวาง สอนตามความสนใจของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   

     4) ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) คือ ครูประเภทท่ีทนัสมยั จะกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด 

วิเคราะห์แกปั้ญหาสงัคมและสร้างสรรคป์ระชาธิปไตย       

     5) อตัถิภาวนิยม (Existentialism) คือ ครูประเภทท่ีใหเ้สรีภาพแก่ผูเ้รียนอยา่งเต็มท่ี ช่วย

ใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สามารถพฒันาตนเองและนาํศกัยภาพของตนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

     6) พุทธปรัชญา (Buddhism) คือ ครูประเภทท่ีมีปัญญา เป็นพหูสูตรและกลัยาณมิตรของ

ผูเ้รียน มีคุณธรรมและประพฤติตนน่าเล่ือมใส 
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 สรุป ครูและอาจารยคื์อผูใ้หค้วามรู้ ดูแลความประพฤติของศิษย ์มีหนา้ท่ีพฒันาให้ศิษยเ์ป็น

คนมีคุณภาพต่อประเทศและสังคม นอกจากน้ี ไม่ว่าจะมีครูก่ีประเภท สังคมในปัจจุบนัและใน

อนาคตยอ่มตอ้งการครูดีหรือครูแทท้ั้งส้ิน 

ลักษณะสําคญัของวชิาชีพครู       

 งานครูเป็นงานท่ียาก เป็นงานท่ีตอ้งฝึกฝนตนจนมีความชาํนาญทั้งในวิชาความรู้ และวิชา

สอน งานครูมีคุณลกัษณะของความเป็นศาสตร์และความเป็นวิชาชีพระดบัสูงแขนงหน่ึงในสังคม 

โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของแต่ละศาสตร์ประกอบเขา้ดว้ยกนั 

  

 1. องค์ประกอบสําคญัของวชิาชีพครู 

 วิจิตร ศรีสอา้น (2539 : 1) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบสาํคญัของศาสตร์ ประกอบดว้ย 3 

องคป์ระกอบ ดงัน้ี          

  1) องคป์ระกอบท่ี 1 ศาสตร์ทุกศาสตร์จะตอ้งมีศพัทเ์ฉพาะวิชาของตนเอง     (Nomen – 

culture หรือ Terminologies) 

 2) องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบของศาสตร์ทุกสาขา เรียกว่า Classificatory System 

หรือ Taxonomy หมายถึง การแบ่งระบบศาสตร์ออกเป็นส่วน ๆ     

 3) องคป์ระกอบท่ี 3 คือ วิชาการคน้ควา้ หรือการวิจยัท่ีเรียกว่า Mode of Inquiry 

 เม่ือพิจารณาจากองคป์ระกอบของศาสตร์หรือสายวิชาแลว้ วิชาชีพครูนบัเป็นศาสตร์ เพราะ

มีองคป์ระกอบครบ กล่าวคือ                

 3.1)  วิชาครูมีศพัทเ์ฉพาะศาสตร์ของตน   

 3.2) มีการแบ่งระบบของศาสตร์เป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนวิชาการศึกษาทั่วไป (General 

Education) และวิชาเฉพาะ (Subject Specialty)  

 3.3)  มีการวิจยัเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ใหม่ในศาสตร์ของวิชาชีพครูเสมอ                    

 ศกัด์ิไทย   สุรกิจบวร (2557 : 1) ไดแ้สดงทศันะว่า ในความเป็นวิชาชีพของอาชีพครู มี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีใหก้ารบริการแก่สงัคมในลกัษณะท่ีมีความจาํเพาะ

เจาะจง (social service) สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจะตอ้งใชว้ิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ 

(intellectual method) สมาชิกในวงการวิชาชีพครูจักต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้

กวา้งขวางลึกซ้ึงโดยใชร้ะยะเวลายาวนานพอสมควร (long period training) สมาชิกในวงการ

วิชาชีพครูจักต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้น ๆ ตามมาตรฐานของวิชาชีพ (Professional 

autonomy) และวิชาชีพครูจะตอ้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (professional ethics) และมีสถาบนัแห่ง

วิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ จรรโลงความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ (professional 
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institute) รวมทั้งมีลกัษณะของความเป็นมืออาชีพท่ีสาํคญั กล่าวคือ บุคคลนั้นท่ียึดถือวิชาชีพนั้น ๆ 

จะตอ้งมีความรู้ในวิชาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีทกัษะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ มีจิตวิญญาณต่อ

วิชาชีพ กลา้รับผดิชอบ กลา้เผชิญต่อผลการกระทาํอนัเน่ืองมาจากภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

  

          2.  คุณลกัษณะสําคญัของวชิาชีพครู 

  เจอรัล ที, รูนเต อาร์ (1995) ไดใ้ห้ทศันะว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพครูท่ีเป็นระดบัมืออาชีพ

เพ่ือวิชาชีพครูสามารถเป็นวิชาชีพชั้นสูงไดน้ั้น ผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะมีคุณลกัษณะดงัน้ี   

  1) ครูในระดบัวิชาชีพต้องมีทักษะความรู้ดา้นการศึกษา และมีประสบการณ์ในการ

จดัการเรียนการสอนหรือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในระดบัสูง 

  2) ครูในระดบัวิชาชีพตอ้งเป็นบุคคลท่ีใฝ่หาความรู้ พฒันาและ ฝึกอบรมดา้นวิชาการใน

วิชาชีพของตนเองอยูเ่สมอเพ่ือใหท้นักบัความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และร่วมมือกบัคณาจารยใ์น

ระดบัมหาวิทยาลยัเพ่ือพฒันาศาสตร์แห่งวิชาชีพครู  

  3) มีสมาคมวิชาชีพท่ีใหใ้บประกาศนียบตัรรับรองความสามารถของความเป็นครูระดบั

วิชาชีพ 

  4) ครูในระดบัวิชาชีพจะทาํงานในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเป็นทางการหรือท่ีมีความมัน่คง 

  5) ครูอยูใ่นระดบัวิชาชีพ ควรมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น เคารพ รับผิดชอบ ให้เกียรติ

ผูอ่ื้นเป็นตน้ 

  6) ครูในระดบัวิชาชีพตอ้งมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน 

ไม่เห็นแก่ตวั 

 กูเทค (2011 : 382-384) กล่าวไวว้่า คุณลกัษณะของวิชาชีพครูนบัเป็นวิชาชีพระดบัสูงแขนง

หน่ึงในสงัคม เป็นวิชาชีพพิเศษสาขาหน่ึงท่ีสงัคมยอมรับ โดยพิจารณาจากเกณฑว์ิชาชีพครู ดงัน้ี 

 1) วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพท่ีมีกิจกรรมท่ีใชว้ิถีทางแห่งปัญญา ใชว้ิชาความรู้เฉพาะดา้น การ

สอนเป็นกิจกรรมทางปัญญา เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ทักษะต่าง ๆ ไปสู่

ผูเ้รียน   ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพอนัเป็นวิทยาการเฉพาะดา้น 

 2) การประกอบวิชาชีพครู เป็นกิจกรรมท่ีใหบ้ริการแก่สังคมท่ีเฉพาะเจาะจง การสอนเป็น

การใหบ้ริการแก่สงัคม เพ่ือพฒันาสมาชิกใหม่ในสงัคมใหด้าํรงตนอยู่ได ้เป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีเป็น

รากฐานของสงัคม เป็นวิชาชีพหลกัท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดของอาชีพต่าง ๆ ในสงัคม  

 3) การประกอบวิชาชีพครูอยูบ่นพ้ืนฐานทางทฤษฎีทางวิทยาการของศาสตร์แต่ละสาขาท่ี

ประยุกต์มาเป็นการปฏิบัติ การสอนเป็นการผสมผสานวิทยาการมากมายทั้งปรัชญาการศึกษา 

ประวติัศาสตร์ จิตวิทยา สงัคมวิทยา หลกัการสอน การประเมินผลการศึกษา เป็นตน้  
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 4) การเข้าสู่วงการวิชาชีพครู ผูป้ระกอบวิชาชีพครูต้องเตรียมตัวในการศึกษาเล่าเรียน

วิชาชีพจากวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั เป็นระยะเวลาท่ีมากพอสมควรและใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝน

อบรมในสถาบนัผลิตครูไม่นอ้ยกว่า 4 ปีจึงจะสาํเร็จการศึกษาออกไปทาํการสอนได ้  

 5) วิชาชีพแต่ละสาขาจะกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพข้ึน ทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือควบคุม

ความประพฤติและการปฏิบติัตน ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของมวล

สมาชิกในวิชาชีพ          

 6) ผูป้ระกอบวิชาชีพครูมีเอกสิทธ์ิและเสรีภาพทางวิชาชีพ มีเอกสิทธ์ิในการตกลงใจและ

ตดัสินใจท่ีจะใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา มีเอกสิทธิในการกาํหนดวิธีสอน และออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์กาํหนดในหลกัสูตร    

 7) สมาชิกแห่งวิชาชีพมีการจดัตั้งองค์กรวิชาชีพท่ีเป็นอิสระในการควบคุมจรรยาบรรณ 

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และสามารถลงโทษสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมความกา้วหน้าของ

วิชาชีพ   

 จากการศึกษาลกัษณะวิชาชีพตามทศันะต่าง ๆ สรุปว่า ลกัษณะสาํคญัของวิชาชีพครูคือการ

เป็นวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดว้ย        

 1) การมีความจาํเพาะและเจาะจงในวิชาชีพ    

 2) การมีวิถีทางแห่งปัญญาในการบริการ       

 3) การมีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ        

 4) การศึกษาการอบรมเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะความชาํนาญ สมรรถนะ และทศันค 

 5) การมีหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีเพียงพอ       

 6) การฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ        

 7) การมีใบรับรอง          

 8) การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ         

 9) การมีองคก์รหรือสมาคมวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการมีจิตวิญญาณต่ออาชีพ กลา้รับผดิชอบ 

กลา้เผชิญต่อผลการกระทาํอนัเน่ืองมาจากภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ มีความเป็นมืออาชีพดา้น

ความรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และทกัษะท่ีเหมาะสมต่อวิชาชีพ  

 

พฒันาการวชิาชีพครู 

ในสมยัโบราณก่อนมีระบบโรงเรียน “ครู”คือผูท้าํหนา้ท่ีอบรมสัง่สอนหรือถ่ายทอดความรู้

แก่ผู ้อ่ืน อบรมศีลธรรม สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีวิชาความรู้  ในอดีตตั้ งแต่สมัยสุโขทัย              

กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรียนท่ีวดั ครูท่ีสอนคือพระจึงได้เป็นท่ีเคารพนับถือจาก

24 | การพฒันาความเป็นครวูชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 20 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 20



 

หนา้ | 25 

ประชาชน ต่อมาภายหลงัในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดมี้ระบบ

โรงเรียน และในปีพ.ศ. 2430 มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกรมศึกษาธิการข้ึนเพ่ือดูแลโรงเรียน

ทั้งปวง ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 วิชาชีพครูนบัไดว้่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก่อนท่ีจะเขา้สู่

วิชาชีพครูจะตอ้งคดัสรรคนเก่ง คนดีเขา้มาเรียนครู โดยไดรั้บทุนการศึกษา มีการบ่มเพาะบุคคลให้

มีคุณลกัษณะครูดี  รักศรัทธาในวิชาชีพครู เม่ือมีอาชีพครูจะไดรั้บการบรรจุเป็นครูของทางราชการ 

มีเงินเดือนในการยงัชีพ คนเก่ง ๆ สมยันั้นจึงนิยมเขา้สู่อาชีพครู 

สาํหรับการจดัตั้งสถานศึกษาเพ่ือจดัการศึกษาสาํหรับผูท่ี้จะศึกษาเล่าเรียน เพ่ือประกอบ

วิชาชีพครูนั้น จดัตั้ งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2435 ท่ีโรงเล้ียงเด็กและตึกป้ันหยา ถนนบาํรุงเมือง    

เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย”์ เปิดสอนเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 โดยปีแรกท่ีเปิดเรียนมี

นักเรียน ฝึกหัดอาจารย ์3 คนซ่ึงไดรั้บทุนเล่าเรียนสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือเป็นขอ้ผูกมดัว่าเม่ือ

สาํเร็จการศึกษาแลว้จะต้องรับราชการเป็นครู โรงเรียนฝึกหัดอาจารยไ์ดย้า้ยสถานท่ีหลายคร้ัง      

อนัเน่ืองมาจากสถานท่ีเดิมคบัแคบ ผลกระทบจากสงครามโลก ในปี พ.ศ.2445 ไดย้า้ยไป อยู่ท่ีตึก

แมน้นฤมิตร วดัเทพศิรินทร์ และต่อมา พ.ศ. 2446 ไดต้ั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพ่ิมข้ึนอีกแห่งหน่ึง ณ 

โรงเรียนราชวิทยาลยัฝ่ังตะวนัตก หลงัวดัประยูรวงศาวาส เรียกว่า โรงเรียนฝึกหัดครูฝ่ังตะวนัตก 

หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์ไดป้ระกาศใหห้ลกัว่าดว้ยการศึกษา       

เป็นหน่ึงในหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง โดยกาํหนดว่า “จะตอ้งให้การศึกษาอย่างเต็มท่ีแก่

ราษฎร” เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะ ดาํเนินไปโดยราบร่ืนตอ้งอาศยัการศึกษา 

พลเมืองท่ีมีการศึกษาดี   ย่อมสามารถจรรโลงความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ ส่งผลให้รัฐบาล

ประกาศใชแ้ผนการศึกษาชาติ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2475 สรุป สาระสาํคญัคือ ประกาศใช้

พระราชบญัญติัประถมศึกษาข้ึนทั้งกรุงเทพฯ และหวัเมือง จดัตั้งฝึกหดัครูทุกประเภท ทุกชั้น จดัตั้ง

โรงเรียนวิสามญัศึกษาทั้งแผนกสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จดัตั้ง มหาวิทยาลยัใหส้อน

ชั้นปริญญาไดท้ดัเทียมกบันานาประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร และหัวเมือง จดัเคร่ือง อุปกรณ์

การศึกษาใหแ้พร่หลาย อุปถมัภศ์าสนาอนัเป็นปัจจยัสาํคญัในการอบรมมนุษยธรรม การประกาศใช้

แผนการศึกษาดงักล่าว ทาํให้มีการขยายการศึกษา อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับ

ประถมศึกษา ส่งผลให้อาชีพครูเป็นท่ีต้องการของสังคมมาก รัฐจึงแก้ปัญหาโดยการจัดตั้ ง 

“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบตัรจงัหวดั” ข้ึน การฝึกหัดครูกา้วหน้าและขยายตวัอย่างรวดเร็ว 

และใน พ.ศ. 2497 จึงมีการ ขยายงานกองการฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกหัดครู มีหนา้ท่ีผลิตครูและ

อบรมครูโดยเฉพาะ และมีการจัดตั้งวิทยาลยัวิชาการศึกษาข้ึน ต่อมาใน พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2509 

นับเป็นระยะเร่ิมต้นของการปรับปรุงกรมการฝึกหัดครูและยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ต่อมา              

มีการขยายการศึกษาภาคบงัคบัเป็น 7 ปี ส่งผลต่อปัญหาขาดแคลนครู กรมการฝึกหัดครูจึงเร่งผลิต
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ครูมากข้ึน มีการจดัการศึกษา ภาคนอกเวลาเพ่ือสนองความตอ้งการศึกษา ส่งผลต่อการเพ่ิมจาํนวน

บุคลากรกรมการฝึกหัดครูอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกันวิทยาลยัวิชาการศึกษาก็ไดมี้การขยาย

ปริมาณการผลิตครู ผลิตบณัฑิตส่งให้กบักรมการฝึกหัดครูมากข้ึน ในขณะท่ีช่วง พ.ศ. 2515-พ.ศ. 

2519 ประเทศไทยมีอตัราเพ่ิมของประชากร จาํนวนมาก มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรระดบักลางและ

ระดบัสูง ขาดแคลนครู จาํเป็นตอ้งขยายอตัรา การผลิตครูโดยจดัการสอนภาคปกติ ภาคคํ่าและภาค

สมทบ จนมีอตัราครูเพ่ิมเกินความตอ้งการ ส่งผล ใหคุ้ณภาพครูลดลง และพบว่าครูส่วนหน่ึงไม่ได้

รับการ ฝึกอบรมดา้นการฝึกหดัครู หลกัสูตรการฝึกหัดครูไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ การผลิต

ครูในหลายหน่วยงานขาดการประสานงานกนั ในขณะท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษาไดย้กฐานะข้ึนเป็น 

มหาวิทยาลยั และมีการตั้งวิทยาลยัครูเพ่ิมมากข้ึน (จิรพนัธ ์ไตรทิพจรัส, 2554, 1)  

เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาวิชาชีพครู ทางราชการจึงไดอ้อกกฎหมายเพ่ือควบคุมวิชาชีพ คือ 

พระราชบญัญัติครู พ.ศ. 2488 และกาํหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครูข้ึน เรียกว่า คุรุสภา ให้อาํนาจ     

หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลจรรยามารยาท และวินัยของครู ตลอดจนพิจารณาโทษครูผูป้ระพฤติผิด 

และกาํหนดให ้ครูทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกของ คุรุสภาในมาตรา 26 การผลิตครูเร่ิมเป็นระบบแบบ

ประเทศตะวนัตก และพฒันาข้ึนตามลาํดบั มีการจดัตั้งโรงเรียน  ฝึกหดัครู เพ่ือผลิตครูอาชีพกระจาย

ไปทัว่ประเทศแลว้พฒันาข้ึนเป็นวิทยาลยัครู พร้อม ๆ กบัมีการจดัตั้งคณะวิชาท่ีเก่ียวกบัการผลิตครู

ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ กล่าวได้ว่าการผลิตครูเป็นกิจการของรัฐมาโดยตลอดและมีการพฒันา

คุณภาพการผลิตครูใหเ้หมาะสม กบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และการพฒันาระบบการ

จดัการศึกษามากข้ึน ทาํให้อาชีพครูมี ค่าตอบแทน มีสถานท่ีถ่ายทอดความรู้ จึงมีคนนิยมมา

ประกอบอาชีพน้ีมากข้ึน มีสถานท่ี ฝึกหัดครูเพ่ือทาํ หนา้ท่ีคดัคนท่ีเก่ง คนดี มาทาํการฝึกหัดเพ่ือ

ออกไปทาํอาชีพครู จึงมีการออกกฎหมายใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

16 มกราคม ของทุกปี เป็นวนัท่ีถูกบญัญติัไว ้เพ่ือรําลึกและยกยอ่งวิชาชีพท่ีมีความสาํคญัยิง่

ต่อการพฒันาประเทศชาติอยา่ง “วชิาชีพครู” ซ่ึงในปัจจุบนัรัฐไดใ้หค้วามสาํคญัต่อวิชาชีพครูเป็น

อยา่งมาก โดยในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 7 มาตรา 52  

ว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการมีระบบ กระบวนการผลิต การ พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็น “วชิาชีพช้ันสูง” โดยการกาํกบัและ

ประสานใหส้ถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครู อาจารย ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

พร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจาํการอย่าง         

ต่อเน่ือง รัฐพึงจดัสรรงบประมาณ และจดัตั้งกองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และ บุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างเพียงพอ ให้มีสภาวิชาชีพเพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดมาตรฐาน ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ใหมี้องคก์รกลางในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู ให้มีกฎหมายว่าดว้ย
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เงินเดือนครู ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของครู ให้มีการพฒันาคณาจารย ์และให้

ระดมทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินเพ่ือนาํมาใชใ้นการจดัการศึกษา” เม่ือกาํหนดไวใ้นพ.ร.บ. ย่อม

จะตอ้งส่งผลให ้“ครู” พฒันาและปรับตนเองใหเ้หมะสมกบัความเป็น “วิชาชีพชั้นสูง” ตามกฎหมาย 

คือ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้สูง มีมาตรฐานในการปฏิบติังานสูงข้ึน มีการติดตาม ศึกษา คน้หาความรู้

ท่ีเกิดข้ึนใหม่ อยู่เสมอทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้เป็นบุคลากรท่ีมีเกียรติ มีศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรในประเทศโดยรวมในอนาคต 

 

สรุปท้ายบท 

ครู หมายถึง ผูท่ี้ให้ความรู้ โดยเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ผูอ้บรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม 

สืบสานวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาต่าง ๆ ครูมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ ดา้นการพฒันา

บุคคล  เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง  ทุกสงัคมตอ้งการครูดีหรือครูแท ้ลกัษณะสาํคญั

ของวิชาชีพครูประกอบดว้ยการมีความจาํเพาะและเจาะจงในวิชาชีพ  การมีวิถีทางแห่งปัญญาใน

การบริการ  การมีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ   การศึกษาการอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ทกัษะความชาํนาญ สมรรถนะ และทศันคติ  การมีหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีเพียงพอ  การฝึกงาน

หรือประสบการณ์วิชาชีพ   การมีใบรับรอง  การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีองค์กรหรือสมาคม

วิชาชีพชั้นสูง  และมีพฒันาการทางวิชาชีพมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงสร้างคุณประโยชน์

มหาศาลใหก้บัสงัคมไทย 

 

คาํถามทบทวน          

 1.  ความหมายของคาํว่า “ครู” หมายถึงอะไร 

 2.  ความหมายของคาํว่า “ครู” และ “อาจารย”์ เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร           

3.  “ครู” มีความสาํคญัอยา่งไร 

 4.  ครูมีความสาํคญัต่อการพฒันาบุคคลอยา่งไร 

 5.  ครูกบัการพฒันาเศรษฐกิจมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร            

 6.  ใหเ้ขียนแผนผงัความคิด “ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาการเมืองการปกครองอยา่งไร      

 7.  ครูนกั-ประชาธิปไตยเป็นอยา่งไร อธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งมา 1 ตวัอยา่ง          

 8.  ลกัษณะสาํคญัของวิชาชีพครูเป็นอยา่งไร                        

 9.  ครูมีความสาํคญัต่อการพฒันาสงัคมอยา่งไร 

 10.พฒันาการของวิชาชีพครูเป็นอยา่งไร      
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บทท่ี 2 

บทบาท หน้าท่ี และภาระงานของครู 

 

จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีซ่ึงมีผลกระทบต่อครูโดยตรงในดา้นบทบาท หน้าท่ี และภาระงานท่ีตอ้งปรับเปล่ียนให้

ทนัต่อสถานการณ์ โดยหน้าท่ีหลกัของครูคือการพฒันาคุณภาพของคนในประเทศให้สามารถ

แข่งขนัในตลาดโลกได ้ ซ่ึงคุณภาพคนข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการศึกษา  และคุณภาพของการศึกษาก็

ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของครูเป็นหลกั การพฒันาครูให้มีคุณภาพจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะนาํพาคน

ไปสู่การศึกษาท่ีดี  ดงันั้น การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพฒันาตนเองของครู และการเปล่ียนแปลง

บทบาทหนา้ท่ีและภาระงานของครูในศตวรรษท่ี 21 จึงมีความสาํคญัยิง่สาํหรับครูในยคุไร้พรมแดน 

ซ่ึงเป็นสังคมโลกท่ีสลบัซบัซ้อนเช่ือมโยงและเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  สังคมโลก

กลายเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษา องคก์ารทางการศึกษา ตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ประสบการณ์และกา้วทนัสถานการณ์โลก เป็นผูม้องกวา้ง คิดไกล 

ใฝ่รู้ จดัระบบการเรียนการสอน โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ยดึพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ ความ

สนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั ครูในอนาคตจึงตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพในระดบัครูมือ

อาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมในระดบัสูง ดงันั้น ครูตอ้งเตรียมพร้อมสาํหรับสังคมยุคใหม่ 

โดยเฉพาะบทบาทในดา้นการจดัการความรู้  การออกแบบความรู้  การพฒันาสังคม การพฒันา

ประเทศชาติ และการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในชาติ  พร้อมท่ีจะดาํรงตนอยู่ในสังคมได้

อยา่งมีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสุข  

บทบาทครู  

 ครูเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนตามหน้าท่ีของโรงเรียนเน่ืองจากครูเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษา ติดต่อสมัพนัธก์บัผูเ้รียนและผูป้กครองโดยตรง บทบาท หน้าท่ี และ

ภาระงานครู จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผูเ้ รียนและเกิดการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในทิศทางท่ีพึงประสงค ์

 1.  ความหมายของบทบาทครู 

  กู๊ด (Good, 1973 : 502) ให้ความหมายของบทบาทไวเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) เป็น

ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลภายในกลุ่มท่ีกาํหนด (2) เป็นแบบกระสวน
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พฤติกรรมของหน้าท่ีท่ีคาดหวังหรือหน้าท่ีท่ีบุคคลต้องกระทําให้บรรลุผลสําเร็จ ภายใต้

สภาพแวดลอ้มท่ีสงัคมกาํหนด 

ยนต ์ ชุ่มจิต (2550 : 74) ไดอ้ธิบายความหมายของ “บทบาท”ว่า หมายถึง ภาระท่ีตอ้ง

รับผดิชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล โดยขยายความว่า ใครมีสถานภาพหรือตาํแหน่งอย่างใด

ก็ตอ้งรับผดิชอบตามสถานภาพหรือตาํแหน่งของตนท่ีไดม้า  

 ราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 648) ไดใ้ห้ความหมาย “บทบาท” ว่า หมายถึง การกระทาํตาม

บทบาท การกระทาํตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู 

 ในทศันะของผูเ้ขียน บทบาท  คือ ภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล 

หมายความว่า บุคคลใดมีสถานภาพหรือตาํแหน่งอย่างใด ก็ตอ้งรับผิดชอบตามสถานภาพหรือ

ตาํแหน่งของตนท่ีได้มา ไม่ว่าจะไดม้าโดยกาํเนิด โดยการกระทาํ หรือโดยการแต่งตั้งให้เป็นไป

ตามท่ีสังคมคาดหวงัและบทบาทของครู หมายถึง ภาระและหน้าท่ีตามสถานภาพของครู ท่ีตอ้ง

รับผดิชอบต่อตนเอง ต่อศิษย ์ต่อสถาบนัวิชาชีพ ต่อสงัคมทุกระดบั 

 2.   บทบาทของครูตามหลกัวชิาการ  

 บทบาทของครูมีหลายสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ผูน้าํชุมชน ครูผูส้อน ผูส่้งเสริม 

ผูส้นับสนุน ผูช่้วยเหลือ ผูจ้ดัการ ผูอ้อกแบบ และผูพ้ฒันา แต่ละบทบาทลว้นมีส่วนช่วยในการ

ขบัเคล่ือนให้งาน กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสาํเร็จ โดยประสานงานร่วมกบั

ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน  บทบาทครูจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาชาติแบบองค์รวม มี

นกัวิชาการไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของครูไวห้ลายท่านดงัน้ี  

แฮวิงเฮิรสท์ และเลวิน (R. J. Havinghuerst, 1960 & D. U. Levine, 1971 : 1) ไดก้ล่าวถึง 

บทบาทครูไว ้ 2 ดา้น คือ  บทบาทของครูในชุมชน และบทบาทของครูในโรงเรียน มีสาระดงัน้ี  

1)  บทบาทของครูในชุมชน ไดแ้ก่  

      1.1)  ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและนกัปฏิรูปสงัคม  

  1.2)  ผูริ้เร่ิมบุกเบิกความคิด  

  1.3)  ผูผ้ดุงรักษาวฒันธรรม  

  1.4)  ผูค้วรแก่การยกยอ่ง  

      1.5) ผูใ้หบ้ริการสาธารณะ  

2)  บทบาทของครูในโรงเรียน ไดแ้ก่ 

                   2.1)  ผูอ้บรมเล้ียงดูหรือสร้างสงัคมประกิต (Socialization Agent)  

       2.2)  ผูเ้ป็นตวักลางหรือผูก่้อใหเ้กิดการเรียนรู้  

       2.3)  ผูรั้กษาวินยั  
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  2.4)  ผูเ้ป็นเสมือนพ่อแม่  

  2.5)  ผูต้ดัสินหรือรักษากติกา  

  2.6)  ผูเ้ป็นท่ีพ่ึงของเด็ก 

 จอห์นสนั (E. A. Johnson) ไดเ้สนอบทบาทของครูไว ้7 ประการ คือ 

 1)  ผูน้าํของเดก็ 

 2)  ท่ีปรึกษาของเดก็ 

 3)  ผูช้าํนาญในการสอน 

 4)  มิตรของเดก็ 

 5)  ผูก้าํหนดจุดประสงค ์

 6)  ผูว้ดัผลและประเมินผล 

             7)  ผูก้ระตุน้ใหเ้ด็กปรับตวัเขา้กบัสงัคม 

 บาร์และคณะ (Barr A. S. & Others) ได�พิจารณาในการวดัผลและพยากรณ�

ประสิทธิผลของครูผา่นบทบาทหนา้ท่ี 4 ดา้น คือ 

 1)  ครูในฐานะผูอ้าํนวยการสอน 

 2)  ครูในฐานะเพ่ือนและผูใ้หค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

 3)  ครูในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนโรงเรียน 

  4)  ครูในฐานะสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ 

สรุปว่า บทบาทของครูตามหลกัวิชาการในทศันะของบุคคลต่าง ๆ พบว่า ครูมีบทบาท

สาํคญั ดงัน้ี           

 1)  บทบาทดา้นการศึกษา  

 การพฒันาผูเ้รียน ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ การจดัการความรู้และออกแบบ

การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ รวมทั้งการจดั

กิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

2)  บทบาทดา้นสงัคมและชุมชน        

       ครูตอ้งมีวิถีการดาํเนินชีวิตตามครรลองประชาธิปไตย การเป็นผูน้าํในการสร้างความ

เขม้แข็งใหเ้กิดข้ึนในชุมชน สืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของ

ชาติ โดยการช่วยทะนุบาํรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่คงควบคู่กับสถาบันชาติและ

พระมหากษตัริย ์ มีความเล่ือมใสและศรัทธาในศาสนาท่ีนับถือ ปฏิบติัตามหลกัธรรมและปฏิบติั

ศาสนกิจเป็นประจาํ นอกจากนั้น ครูจะตอ้งช่วยส่งเสริมและพฒันาวฒันธรรมของชาติให้มัน่คง 
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ถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามใหแ้ก่เด็ก ช่วยกนัจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและส่งเสริมให้มีการ

จดัหอ้งวฒันธรรมในโรงเรียน 

 3) บทบาทดา้นเศรษฐกิจ         

       ครูเป็นผูมี้ส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติตามวิถีพอเพียง โดยการ

ใหค้วามรู้แก่นกัเรียน และเนน้ทกัษะในการทาํงานต่าง ๆ เพ่ือนกัเรียนจะไดมี้ความรู้ท่ีไดม้าตรฐาน

และสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ครูควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมสหกรณ์

ร้านคา้ในโรงเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ทาํสวนครัว ปลูกผกั

และไมด้อก ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัออมทรัพย ์

 4) บทบาทดา้นการเมืองการปกครอง        

       ครูตอ้งปลูกฝังความรักชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ผูเ้รียน สร้าง

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหเ้กิดข้ึนแก่คนในชาติโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ง

กบันกัเรียนและผูป้กครอง ครูตอ้งจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและระบบ

การเมืองการปกครองของประเทศ และมีส่วนช่วยในการพฒันาการเมืองการปกครองให้มีความ

มัน่คง โดยการใหค้วามรู้ในเร่ืองระบบการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตย

แก่เด็กและคนในชุมชน สนบัสนุนและฝึกหดัใหน้กัเรียนรู้จกัรูปแบบการปกครองประเทศ โดยใหมี้

การจดัตั้งสภานกัเรียน การเลือกหวัหนา้ชั้น เป็นตน้ 

 3.  บทบาทของครูตาม TEACHERS MODEL  

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2557 : 1) กล่าวถึงบทบาทของครูจากคาํว่า “TEACHERS” 

จาํแนกบทบาทไวด้งัน้ี  

  T – Teaching  (การสอน) หมายถึง บทบาทในการทาํหนา้ท่ีสัง่สอนศิษยใ์ห้เป็นคนดี มี

ความรู้ในวิชาการทั้งปวง ซ่ึงถือว่าเป็นงานหลกัของครูทุกคน ทุกระดบัชั้นท่ีสอน ดงันั้น ครูทุกคน

จึงควรตระหนกัในเร่ืองการสอนเป็นอนัดบัแรก โดยถือว่า หวัใจความเป็นครู คือ การอบรมสัง่สอน

ศิษยใ์หเ้ป็นคนดีมีความรู้ในวิทยาการทั้งปวง  

  E – Ethics  (จริยธรรม) หมายถึง การท่ีครูมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริม

จริยธรรมใหแ้ก่นักเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีและ ความรับผิดชอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของครู 

นอกจากครูอาจารยจ์ะตอ้งอบรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูมี้จริยธรรมแลว้ ครูทุกคนก็จะต้อง

ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูมี้จริยธรรมอนัดีงามเหมาะสมดว้ย เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์ 
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 A – Academic (วิชาการ) หมายถึง การท่ีครูตอ้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในทาง

วิชาการ ทั้งของตนเองและของลูกศิษย ์ดงันั้น ครู อาจารยทุ์กคนตอ้งศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เป็น

ประจาํ หากไม่ทาํเช่นนั้นก็จะเป็นคนท่ีลา้สมยั ไม่ทนัต่อวิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีอยูม่ากมายในปัจจุบนัน้ี  

 C – Cultural Heritage (การสืบทอดวฒันธรรม) หมายถึง ครู อาจารยต์อ้งทาํหน้าท่ี

รับผดิชอบในการสืบทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงครูอาจทาํได ้2 ทาง คือ  

 1)  การปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชาติ เช่น แต่งกายให้ถูกตอ้ง 

เหมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี หรือการแสดงความเคารพและกิริยามารยาทแบบไทย ๆ หรือการ 

จดังานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช  

 2)  การอบรมสัง่สอนใหลู้กศิษย ์เขา้ใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีดี   

 H – Human Relationship (มนุษยสัมพนัธ)์ หมายถึง ครูอาจารยต์อ้งทาํตวัให้มีมนุษย-

สมัพนัธท่ี์ดีต่อบุคคลทัว่ ๆ ไป เพราะการมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีจะช่วยใหค้รูสามารถปฏิบติัหน้าท่ีการ

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนตวัและส่วนรวมการมีมนุษยสัมพนัธ์ของครู สามารถจาํแนก

ออกไดด้งัน้ี     

 1)  มนุษยสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียน  

  ครูควรสอนใหลู้กศิษยมี์ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ มีความประพฤติท่ีดี เป็นท่ีปรึกษาของ

ลูกศิษย ์พยายามหาทางช่วยเหลือถา้ลูกศิษยท่ี์มีปัญหา  

 2)  มนุษยสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัครู  

  ครูทุกคนควรมีความสามคัคีกนั ถา้สถานศึกษาใดมีครู อาจารยท่ี์สมานสามคัคีกนั การ

พฒันาโรงเรียนและวิชาการก็จะเจริญกา้วหนา้ไปรวดเร็ว  

 3)  มนุษยสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูป้กครองและชุมชน  

  ผูป้กครองนกัเรียนเป็นบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการเรียนการสอนและการ

พฒันาโรงเรียน ถา้โรงเรียนใดสามารถโนม้นา้วใหผู้ป้กครองเขา้มา    

 E – Evaluation (การประเมินผล) หมายถึง การประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในดา้นน้ีถือว่ามีความสาํคญัยิ่งประการหน่ึง เพราะการประเมินผลการ

เรียนการสอนเป็นการวดัความเจริญกา้วหน้าของลูกศิษยใ์นดา้นต่าง ๆ หากครูสอนแลว้ไม่มีการ

วดัผล ครูก็ไม่สามารถรู้ไดว้่าลูกศิษยข์องตนเองจะมีความเจริญกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด สาํหรับ

การประเมินผลของนักเรียน สามารถทาํไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบ 

การศึกษาเป็นรายบุคคล การใชแ้บบสอบถามและแบบสาํรวจ การบนัทึกยอ่และระเบียนสะสม และ

อ่ืน ๆ   
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 R – Research  (การวิจยั) หมายถึง การท่ีครูตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหา เพราะการวิจยัเป็นวิธีการ

แกปั้ญหาและการศึกษาหาความรู้ความจริงท่ีเช่ือถือไดโ้ดยใชว้ิธีการท่ีเช่ือถือได ้

 S – Service  (การบริการ) หมายถึง การให้บริการแก่ศิษย ์ผูป้กครองและชุมชน เช่น การ

ให้บริการความรู้แก่คนในทอ้งถ่ิน ทั้งในดา้นความรู้ทางอาชีพ สุขภาพอนามยั การให้คาํปรึกษา

หารือ และการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน 

 4.  บทบาทของครูตามแนวคดิปรัชญาลทัธิ  

  กลุ่มลทัธิปรัชญาต่าง ๆ ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบับทบาทของครูไวด้งัน้ี   

  4.1 ฝ่ายจิตนิยม ถือว่า “ครูคือแม่พิมพ”์ (Paradigmatic Self) ยกให้ครูมีอาวุโส และวุฒิ

ภาวะสูงกว่านกัเรียน ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งดา้นความรู้และความประพฤติ ตอ้งมีความสามารถ

ในการถ่ายทอดความรู้โดยใชส้ญัลกัษณ์ไดดี้ มีประสิทธิภาพ     

  4.2  ฝ่ายสัจนิยม หรือวตัถุนิยม ถือว่า “ครูคือผูส้าธิต” (Demonstrator) บทบาทของครู 

คือ เป็นส่ือกลางระหว่างนกัเรียนกบัความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง      

  4.3   ฝ่ายประสบการณ์นิยม ถือว่า “ครูเป็นเสมือนผูอ้าํนวยการโครงการวิจัย” 

กาํหนดใหค้รูเป็นเพียงผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนของเด็ก ครูมิใช่ตวักลางหรือมิใช่ผูน้าํสาร

แต่อยูใ่นฐานะผูดู้แลใหแ้ต่ละคนดาํเนินไปสู่ เป้าหมายเป็นสาํคญั     

  4.4  ฝ่ายอตัถิภาวนิยม ถือว่า “ครูคือผูค้อยกระตุน้หรือย ัว่ย”ุ คือเป็นผูก้ระตุน้ให้เด็กแต่

ละคนไดเ้รียนรู้ คน้พบความจริงดว้ยตนเอง        

  4.5 ฝ่ายโทมัสนิยมใหม่  ถือว่า  “ครูคือผู ้รักษาวินัยทางความคิด” (Mental 

Disciplinarian) กาํหนดใหค้รูเป็นนายทางปัญญา หรือผูอ้าํนวยการฝึกฝนทางปัญญา และความคิด 

เป็นพิธีกรทางปัญญา หรือผูพ้ฒันาอาํนาจทางความคิด ในการน้ี ครูตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการ

ใหเ้หตุผล มี เจตจาํนงอนัแน่วแน่และมีความจาํดี  

บทบาทครูไทยในอดีต 

 ชิรวฒัน์ นิจเนตร (2542 : 42) กล่าวว่า ผูเ้ป็นครูไดรั้บการยกย่องและนับถือจากสังคมมาก 

และเป็นผูถ่้ายทอดอบรมจริยาและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ในอาชีพท่ีตนสอนให้ศิษย ์จึงถือว่ามีภาระ

หนกักว่าคนอ่ืน ๆ ระบบการศึกษาไทยในอดีตทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บทบาท

ของครูในแต่ละยคุสมยัมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

วฒันธรรมตลอดจนวิถีการดาํเนินชีวิตของสงัคม  
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 ธีรศกัด์ิ อคัรบวร (2543 : 23) กล่าวว่า สงัคมไทยในอดีต ครูคือบุคคลผูท่ี้มีความสามารถ มี

ความรอบรู้ในวิชาอาชีพหรือวิทยาการนั้น ๆ จนมีความแกร่งกลา้ สามารถยกระดบัเป็นผูถ่้ายทอด

ความรู้วิทยาการใหแ้ก่บุตรหลานท่ีมาฝากตวัเป็นศิษย ์ 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงบทบาทของครูไทยในอดีตเร่ิมตั้งแต่สมยัสุโขทยั สมยัอยุธยา สมยั

ธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ดงัน้ี  

 1.  บทบาทของครูไทยในสมยัสุโขทัย 

  ครูในสมยัสุโขทยัมีอยู ่3 ประเภท คือ พระมหากษตัริย ์ราชบณัฑิต และบิดามารดา โดย

ผูเ้ป็นบิดามารดาจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ในงานอาชีพต่าง ๆ ของครอบครัวให้บุตรหลาน 

เช่น วิชาการกสิกรรม วิชาช่างฝีมือ วิชาเล้ียงสัตว ์ และวิชาการงาน โดยเน้นการสอนให้มี

ประสบการณ์โดยใหล้งมือปฏิบติัเกิดทกัษะ ส่วนพระมหากษตัริยซ่ึ์งเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน 

และราชบณัฑิตนักปราชญ์ต่าง ๆ จะเป็นผูร้อบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม รู้การปกครอง รู้การ

พระพุทธศาสนา ซ่ึงจะถ่ายทอดความรู้โดยการบอกเล่าดว้ยวาจา การบรรยาย การยกตวัอย่างนิทาน

ชาดกต่าง ๆ เพ่ือสอนคนใหเ้ป็นคนดี มีศีลธรรม และมีวิชาชีพตามความถนดัของบุคคล 

 2.   บทบาทของครูไทยในสมยัอยุธยา 

  บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีครูในสมยัอยุธยา จะประกอบดว้ยพระสงฆ ์พระมหาราชครู ผูส้อน

ศาสนาคริสต ์และบิดามารดา ซ่ึงมีบทบาทต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ พระสงฆ ์ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อนหนังสือ

ใหแ้ก่กุลบุตร เน่ืองจากพระสงฆคื์อผูท่ี้ทรงความรู้สูงสุดในหมู่ประชาชนของประเทศ การศึกษา

ของคนไทยในสมยัอยธุยา สาํหรับเด็กผูช้ายเม่ืออาย ุ7 หรือ 8 ขวบ พ่อแม่จะส่งใหไ้ปอยูก่บัพระท่ีวดั

และใหบ้วชเป็นเณร ขณะบวชจะไดเ้รียนวิชาอ่าน เขียน เลข เรียนศีลธรรม และศึกษาชาดกในชาติ

ต่าง ๆ โดยมีพระสงฆเ์ป็นพระอาจารย ์พระมหาราชครู เป็นครูประจาํราชสาํนกัมีความรู้ในเร่ืองต่าง 

ๆ รวมทั้งในเร่ืองโหราศาสตร์ เช่น ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีช่ือเรียกว่า พระโหราธิบดี 

ผูแ้ต่งจินดามณี พวกสอนศาสนาคริสต ์ประมาณ พ.ศ. 2405 มีชาวฝร่ังเศสเขา้มาจดัตั้งโรงเรียนสอน

ภาษาต่างประเทศ ทาํใหบ้ทบาทของความเป็นครูเร่ิมเปล่ียนแปลงไป คือมีลกัษณะของทางตะวนัตก

เขา้มาปนอยูด่ว้ย  

 3.  บทบาทของครูไทยสมยัธนบุรี 

  บทบาทของครูในสมยักรุงธนบุรีเหมือนกบัสมยัอยธุยา ครูส่วนใหญ่จะเป็นพ่อบา้นหรือ

ผูท่ี้มีความรู้ในวิชาชีพใดซ่ึงจะสอนวิชาชีพนั้น เช่น ศิลปะป้องกนัตวั การทาํกสิกรรม งานช่างฝีมือ   

ต่าง ๆ โดยจดัสอนท่ีบา้น ส่วนพระภิกษุสงฆย์งัคงทาํหนา้ท่ีสอนศิษยท่ี์วดั ความรู้ท่ีสอนในสมยันั้น
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จะเนน้ดา้นศาสนา ศีลธรรม อ่าน เขียน และคิดเลขอยา่งง่าย ๆ ผูส้อนเป็นผูก้าํหนดเน้ือหาท่ีจะสอน

เองตามความพอใจโดยไม่กาํหนดเวลาท่ีแน่นอน เวลาสอนก็ไม่แน่นอน 

 4.  บทบาทของครูไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

  บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีครูในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ คือ พระสงฆ ์ และบิดามารดา มี

บทบาท โดยให้การอบรมสั่งสอนเพ่ือไปประกอบอาชีพการงาน เป็นปราชญ์ท่ีมีความรู้ทดัเทียม

ผูอ่ื้น เป็นผูส้อนให้รู้ธรรมะ และจดจาํไปปฏิบัติในชีวิตประจาํวนั สอนให้ลูกศิษยรู้์จักจดจาํ

แบบอยา่งท่ีดีมาปฏิบติั สอนให้ประกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และแนะแนวเก่ียวกบัการ

ประกอบอาชีพ  ต่าง ๆ ของแต่ละสาขา สอนให้รู้จกักราบไหวร้ะลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระ

พุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สอนให้กราบไหวร้ะลึกคุณบิดามารดาท่ีท่านไดเ้ล้ียงดูมาตั้งแต่

เยาวว์ยัและสอนใหก้ราบไหวร้ะลึกถึงคุณครูบาอาจารยท่ี์ไดพ้รํ่ าสอน สอนใหรู้้จกัมีสัมมาคารวะต่อ

ผูใ้หญ่ อ่อนนอ้มถ่อมตวั ไม่พูดสอดแทรกเวลาผูใ้หญ่สนทนากนั สอนให้รู้จกัรักษานํ้ าใจจะไดค้บ

กนัไดน้าน ไม่แสดงกิริยาหยาบคาย และมีนํ้ าใจ   

  จากการศึกษาบทบาทครูไทยในอดีต สรุปไดว้่า  

  1)  ครูในอดีตมีบทบาทเป็นผูบ้อกเล่าส่ิงท่ีเป็นความรู้  

  2)  ครูในอดีตมีบทบาทเป็นผูส้อนใหผู้เ้รียนอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น 

  3)  ครูในอดีตมีบทบาทเป็นผูส้อนใหผู้ฝึ้กการทาํงานอาชีพของบรรพบุรุษ  

  4)  ครูในอดีตมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัด 

รูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยั  

  5)  ครูในอดีตมีบทบาทเป็นผูอ้บรมบ่มนิสัยให้ศิษยเ์ป็นคนมีระเบียบวินัย มีความผิด

ชอบมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมดี 

หน้าที่ครู 

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของครูเป็นส่วนสาํคญัในการประกอบวิชาชีพครู และการดาํรง

ความเป็นครู หนา้ท่ีครูเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนเป็นหลกั ไดแ้ก่ งานสอน งานอบรม และงานพฒันาผูเ้รียน

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนการสอน เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้

สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ   

 1.  ความหมายของหน้าที่ครู 

  คอลินส์ (2011: 1574)  หนา้ท่ี (Duty) หมายถึง ภารกิจท่ีตอ้งกระทาํ เพราะว่าหน้าท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของงานตามตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายหรือความคาดหวงัในสงัคม   
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 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2557 : 1)  หนา้ท่ี หมายถึง งานการปฏิบติั การบริหาร หรือธุรกิจท่ี

ตอ้งกระทาํตามคาํสั่งให้เกิดผลดว้ยความดี หรือการปฏิบติังานตามตาํแหน่ง งานอาชีพ หรืองาน

วิชาชีพ หรือเป็นพฤติกรรมท่ีกาํหนดใหก้ระทาํโดยความจาํเป็นทางหลกัศีลธรรม ความตอ้งการตาม

ขนบธรรมเนียมหรือตามความพอใจ โดยอาศยัความรู้สึกนึกถึงความถูกตอ้งและความ เหมาะสม 

 สาํราญ ศรีคาํมูล (2557 : 1)  กล่าวว่า หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนา ไดย้กยอ่ง “ครู” 

ไวใ้นทิศเบ้ืองขวา และไดก้าํหนดให ้“ครู” มีหนา้ท่ีสาํคญั 5 ประการท่ีตอ้งปฏิบติัต่อผูเ้ป็นศิษย ์คือ 

 1)  การแนะนาํดี ใหเ้รียนดี อธิบายใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 

 2)  บอกศิลปวิทยาการใหแ้ก่ศิษยโ์ดยส้ินเชิง ไม่ปิดบงัอาํพราง 

 3)  ยกยอ่งศิษยใ์หป้รากฏในหมู่เพ่ือนฝงู 

 4)  ป้องกนัอนัตรายทั้งปวงใหแ้ก่ศิษย ์      

 5)  คิด สอน ฝึกใหศิ้ษยรู้์จกัเล้ียงตวัและดาํรงรักษาตนใหเ้กิดสนัติสุขและสนัติภาพ 

 พระบรมราโชบายท่ีพระราชทานแก่ท่านผูห้ญิงทศันีย ์ บุณยคุปต์ อาจารยใ์หญ่โรงเรียน

จิตรลดา ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดุสิต เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2498 (สาํนักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน, 2557 : 1) ความว่า        

 “...ครูทุกคนตอ้งนึกว่าตนเป็นครู ตอ้งมีความยติุธรรม ตอ้งหนกัแน่น ขอใหค้รูฝึกฝน อบรม

เด็กให้เป็นนักเรียนท่ีดี มีระเบียบ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี รู้จกัทาํตนให้ตรงต่อเวลา ฝึกให้มี

สมาธิในการงาน รู้จกัรักษาสมบติัส่วนตวัและส่วนรวม รู้จกัมีเมตตานึกถึงผูอ่ื้น รู้จกัทาํตวัให้เขา้กบั

ส่วนรวม ครูจะตอ้งไม่ถวายสิทธิพิเศษแด่พระโอรสและพระธิดา...”    

 จากการศึกษาความหมายของหนา้ท่ีในทศันะต่าง ๆ สรุปไดว้่า หนา้ท่ีครูคือ การทาํงานของ

ครูเพ่ือศิษย ์ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยคาํนึงถึงความยุติธรรม ความหนักแน่น ความมี

ระเบียบ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และช่วยศิษยใ์ห้พฒันาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา 

บุคลิกภาพ อารมณ์และสงัคม 

 2.  หน้าที่ครูตามทัศนะของบุคคล 

  ครูมีความสําคัญมากในฐานะปูชนียบุคคลและแม่พิมพ์ของศิษย ์เพราะผูเ้รียนจะมี

คุณภาพมากนอ้ยแค่ไหนเพียงไร ย่อมข้ึนอยู่กบัครูผูท้าํหน้าท่ีหล่อหลอม  ครูจึงตอ้งมีจิตสาํนึกใน

การแสดงบทบาทและปฏิบติัหน้าท่ีของความเป็นครูให้มาก และพึงเป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยคุณสมบติั

ของความเป็นครู คือ จะต้องเป็นบุคคลผูมี้ความหนักแน่นในด้านความรู้ ความสามารถและ

คุณธรรม กล่าวคือ พึงดาํรงตนอยูใ่นพรหมวิหารธรรม สงัคหวตัถุธรรม และอิทธิบาท เป็นตน้ (พระ

มหาสุพฒัน ์ กลฺยาณธมฺโม, 2545 : 1) 
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 ธเนศ  เจริญทรัพย ์(2557 : 1) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพว่า ครูในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบหลกัควรมีหนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี       

 1)  ครูมีหนา้ท่ีในการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี้ความเขา้ใจ 

      หลกัสูตรนั้นเปรียบเสมือนแสงเทียนนาํทางสาํหรับครูในการจดัการเรียนรู้ ในหลกัสูตร

แกนกลางฉบบัปัจจุบนันั้นประกอบไปดว้ยรายละเอียดท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญั อาทิ ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะท่ีสาํคัญ เป็นตน้ การท่ีครูเข้าใจและรู้

รายละเอียดดงักล่าวทั้งหมดอยา่งเขา้ใจจะส่งผลใหค้รูสามารถจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามเป้าประสงค์

ท่ีหลกัสูตรวางไวไ้ด ้และการจดัการเรียนรู้นั้นจะเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของสงัคม 

 2)  ครูมีหนา้ท่ีวางแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีระบบและลาํดบัขั้นอยา่งชดัเจน  

  ครูท่ีดีตอ้งมีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมีการนาํไป

ปฏิบติั การปฏิบติัท่ีดีตอ้งเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีวางไว ้ ซ่ึงสามารถเขา้ใจไดว้่า การ

วางแผนการจัดการเรียนรู้นั้นถือเป็นเร่ืองจําเป็นอย่างยิ่งในบรรดากระบวนการทั้ งหมด ครู

จาํเป็นตอ้งลาํดบัขั้นให้ชดัเจนว่าจะสอนอะไรก่อน สอนอะไรหลงั แต่ถึงกระนั้นแผนการจดัการ

เรียนรู้ควรมีความยดืหยุน่ เปล่ียนแปลงไดต้ามโอกาสและสถานการณ์จริง ครูจึงควรมีความมัน่ใจท่ี

จะเผชิญกบัสถานการณ์ในชั้นเรียนไดทุ้กรูปแบบท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือความคาดหวงัและแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้การปรับแผนนั้นก็เพ่ือให้มีความเหมาะสม เน่ืองจากวิธีการท่ีแตกต่างนั้น

อาจช่วยใหน้กัเรียนบางคนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากประเด็นขา้งตน้ 

ส่ิงท่ีครูตอ้งคาํนึง คือเร่ืองของเน้ือหาท่ีเตรียมมาในแต่ละคร้ังของแผนการจดัการเรียนรู้นั้นตอ้ง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเวลา มีความต่อเน่ือง เป็นเอกภาพไปตลอดเวลาของการจดัการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนตอ้งสามารถปฏิบติักิจกรรมในแผนนั้นไดอ้ย่างครบถว้น หากครูผูส้อนใชเ้น้ือหามาก แต่

เวลาน้อย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สัมพนัธ์กนั นักเรียนจะเรียนแบบหนักและไม่ไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง

เท่าท่ีควร จึงอาจส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเป้าประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้   

 3)  ครูมีหนา้ท่ีเลือกใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

      ครูควรใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ังและควรสอนให้

นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในชั้นเรียนกบัชีวิตประจาํวนัเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างสมดุล และฝึกให้

นกัเรียนพฒันาทกัษะกระบวนการคิดทุกรูปแบบ ไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ต่ในเฉพาะหนงัสือหรือในชั้นเรียน

เพียงเท่านั้น ดงันั้น ครูควรเช่ือมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ทาํให้นักเรียนเกิดความ

ชาํนาญในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิต สาํหรับการจดัการเรียนรู้แบบ

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั นักเรียนตอ้งไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้จากการไดป้ฏิบติัจริง ลงมือทาํจริงดว้ย

ตนเอง ดงันั้น ครูผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีสร้างความกระตือรือร้น และแรงจูงใจในการเรียนรู้ คอยกระตุน้ 
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แนะนําในส่ิงท่ีนักเรียนสงสัย ต้องสร้างความใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมกันนั้นก็ฝึกฝนนักเรียนให้มี

สมรรถนะท่ีสาํคญัตามหลกัสูตร อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ีและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์        

 4)  ครูมีหนา้ท่ีใชห้ลกัจิตวิทยาแรงจูงใจใหเ้ป็นและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  เน่ืองจากแรงจูงใจนั้นจะนาํไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ส่ิงท่ีครูจะตอ้งทาํใน

ฐานะผูน้าํแนวทางการเรียนการสอนคือ การกระตุน้ให้เด็ก ๆ รู้สึกถึงความตอ้งการของตน เพราะ

ความตอ้งการจะนาํให้นักเรียนนั้นสนใจและใส่ใจกบับทเรียน จึงสามารถกล่าวไดว้่าแรงจูงใจท่ี

เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สาํหรับครูประถมศึกษานั้นการ

สร้างแรงจูงใจถือเป็นส่ิงสาํคญัเพราะดว้ยพฒันาการทางสงัคมและอารมณ์ของนกัเรียนในระดบัน้ียงั

ไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมบูรณ์ การท่ีนกัเรียนจะจดจ่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นเป็น

เร่ืองยาก ซ่ึงส่ิงน้ีอาจเป็นปัญหาของครูผูส้อนทุกคน แนวทางท่ีดีทางหน่ึงคือให้ผูเ้รียนจะสร้าง

เป้าหมายใหม่ ๆ ร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดึงให้เขาเห็นความสาํคญัของส่ิงท่ีเขาจะไดเ้รียนรู้ การ

สร้างแรงจูงใจในการเรียนท่ีดีอีกวิธีการหน่ึงคือ อารมณ์ขนั ในชั้นเรียนนั้นครูควรเล่าเร่ืองตลกให้

นักเรียนฟังบา้ง การมีอารมณ์ขนัจะช่วยทลายกาํแพงระหว่างครูกบันักเรียนไดแ้ละเป็นการสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีดีอีกดว้ย 

 5)  ครูมีหนา้ท่ีสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน  

      ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) และบรรยากาศทางจิตวิทยา 

(Psychological Atmosphere) ซ่ึงบรรยากาศทางกายภาพ คือ การจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายใน

ห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด น่าอยู ่ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีครบครัน พร้อมท่ีจะ

ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกคน การอาศยัความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศทาง

กายภาพจากผูเ้รียนถือเป็นอีกหนทางหน่ึงในการทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกชอบและตอ้งการจะอยูใ่นชั้นเรียน

เพราะเขานั้นไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รูปแบบของชั้นเรียนของเขาเอง ดา้นบรรยากาศทาง

จิตวิทยา คือ บรรยากาศทางดา้นจิตใจท่ีนกัเรียนรู้สึกอบอุ่น มีความสบายใจ มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อ

กนั มีความเป็นกันเอง สาํหรับการสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองในชั้นเรียนระหว่างครูและ

นกัเรียนนั้น ครูควรทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมการสอน ไม่ใช่บรรยากาศท่ีครูยนือยูห่นา้

ชั้นตลอดทั้งชัว่โมงการเรียน หรือนกัเรียนตอ้งจบัจอ้งสายตาไปท่ีกระดานดาํเพียงอยา่งเดียว  

 6)  ครูมีหนา้ท่ีในการประเมินการจดัการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียน   

  การประเมินผลนั้นถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจดัการเรียนรู้ รายละเอียดในการ

ประเมินตอ้งมีใหค้รบทุกปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
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ตวัครู การประเมินตวันกัเรียน การประเมินส่ือสาํหรับการจดัการเรียนรู้ การประเมินทั้ง 3 ประการ

นั้นถือเป็นส่ิงจาํเป็นเน่ืองจากส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้และพฒันาการทุกดา้น ได้แก่ 

พฒันาการดา้นสติปัญญา พฒันาการดา้นสงัคม พฒันาการดา้นร่างกายและพฒันาการดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมของนกัเรียน 

 ยนต ์ชุ่มจิต (2553 : 76-83) ไดก้ล่าวถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของครูตามคาํ

ว่า TEACHERS เอาไวด้งัต่อไปน้ี 

 1)  T (teaching) การสอน 

      หมายความว่า ครูมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการสอนศิษย ์เพ่ือให้ศิษยมี์ความรู้

ความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง ซ่ึงถือว่าเป็นงานหลกัของผูเ้ป็นครูสอนทุกคน 

           2)  E (ethics) จริยธรรม 

      หมายความว่า ครูต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการอบรม ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นหนา้ท่ีหลกัอีกประการหน่ึงของความเป็นครู 

           3)  A (academic) วชิาการ 

     หมายความว่า ครูตอ้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อวิชาการทั้งของตนเองและของ

นกัเรียน ซ่ึงความจริงแลว้งานของครูตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวิชาการอยูต่ลอดเวลา เพราะวิชาชีพครูตอ้งใช้

ความรู้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบวิชาชีพ 

           4)  C (cultural heritage) การสืบทอดวฒันธรรม 

      หมายความว่า ครูตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อการสืบทอดวฒันธรรม การสอน

ศิลปะวิทยาการต่างๆ ให้กบัลูกศิษยน์ั้นย่อมถือว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมจากคนรุ่น

หน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 

           5)  H (human relationship) การมมีนุษยสัมพนัธ์ 

      หมายความว่า ครูตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างมนุษยสมัพนัธก์บับุคคล

ต่างๆ ท่ีครูตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธด์ว้ย เพราะการมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง

และหมู่คณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

            6)  E (evaluation) การประเมนิผล 

   หมายความว่า ครูตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อการประเมินผลต่อการเรียนของ

ศิษย ์งานของครูในดา้นน้ีถือว่ามีความสาํคญัมากอีกประการหน่ึง ทั้งน้ีเพราะการประเมินผลการ

เรียนการสอนเป็นการวดัความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์นดา้นต่าง ๆ 
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 7)  R (research) การวจิยั 

   หมายความว่า ครูตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยการตอ้งพยายามหาความรู้ความ

จริงเพ่ือแกปั้ญหาการเรียนการสอนและแกปั้ญหาเก่ียวกบัตวันกัเรียน 

            8)  S (service) การบริการ 

   หมายความว่า ครูตอ้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการบริการศิษยแ์ละผูป้กครอง 

แต่บางคร้ังก็มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหบ้ริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย แต่โดยธรรมชาติแลว้งาน

บริการหลกัของครูคือบริการให้ความรู้เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามให้แก่นักเรียน สาํหรับครูนั้น 

นอกจากให้บริการนักเรียนแลว้ บางคร้ังครูยงัตอ้งให้บริการดา้นคาํปรึกษาหารือในด้านสุขภาพ

อนามยัแก่ชุมชน รวมทั้งช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนอีกดว้ย 

 3.  หน้าที่ครูตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 

  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาํหนดให้คุรุสภาเป็น

องคก์รวิชาชีพครูท่ีมีกฎหมายรองรับ และใหอ้าํนาจหนา้ท่ีคุรุสภาในการรักษามาตรฐานวิชาชีพของ

ครู คุรุสภาไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานหลายกลุ่มเพ่ือศึกษาเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของครู และไดข้อ้สรุป

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน เพ่ือให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าท่ีในความ

รับผดิชอบของครูเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ ดงัน้ี (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา,2547 : 1) 

  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัตกิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยู่เสมอ 

  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพครู หมายถึง การปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู การศึกษาคน้ควา้เพ่ือพฒันาตนเอง การเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจดั

ข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม ปฏิบติัการ ทั้งน้ีตอ้งมีผลงานหรือ

รายงานท่ีปรากฏชดัเจน 

  มาตรฐานที่ 2 ตดัสินใจปฏิบัตกิจิกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลที่จะเกดิกบัผู้เรียน 

  การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน หมายถึง การเลือก

อยา่งชาญฉลาดดว้ยความรักและหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั 

  มาตรฐานที่ 3 มุ่งมัน่พฒันาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

  การมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ หมายถึง การใชค้วามพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถของครูท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความ

ตอ้งการโดยวิเคราะห์ วินิจฉยัปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะ
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ใหไ้ดผ้ลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอย่าง

เป็นระบบ 

 มาตรฐานที่ 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิด้เกดิผลจริง 

 การพฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ้ปรับปรุง 

หรือสร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชจ้ดั

กิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

การพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ ผลิต 

เลือกใชป้รับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลุ

จุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 6 จดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกดิแก่ผู้เรียน 

การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลดว้ยการปฏิบติัจริง 

และสรุปความรู้ทั้งหลายไดด้ว้ยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพ

ถาวรติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมรีะบบ 

การรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ หมายถึง การรายงานผลการ

พฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมสาเหตุ ปัจจยั และการดาํเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยครูนาํเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันาและเป้าหมายของการพฒันา 

2) เทคนิค วิธีการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีนาํมาใชเ้พ่ือการพฒันาคุณภาพของ

ผูเ้รียนและขั้นตอนวิธีการใชเ้ทคนิควิธีการหรือนวตักรรมนั้น ๆ 

3) ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกาํหนดท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

4) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

 การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบติัในดา้น

บุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูอย่างสมํ่าเสมอ 

ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเล่ือมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอยา่ง 
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 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกบัผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาํคญั 

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

ของเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน

จากการกระทาํนั้น 

 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกบัผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

 การร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสาํคญั รับฟัง

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบติังานเพ่ือ

พฒันางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติังาน

ร่วมกนัดว้ยความเต็มใจ 

 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา 

 การแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การคน้หา สังเกต จดจาํ และ

รวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสงัคมทุกดา้น โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกบัวิชาชีพครู 

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหา พฒันาตนเอง พฒันา

งาน และพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

 การสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนํา

ปัญหาหรือความจาํเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน และการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ใน

โรงเรียนมากาํหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ีถาวร เป็นแนวทางใน

การแกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึง ท่ีจะนาํเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพฒันา ครูจาํเป็นตอ้ง

มองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันา กาํหนดเป็นกิจกรรมในการ

พฒันาของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ 

มีสติในการแกปั้ญหา มิไดต้อบสนองปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถ

มองหกัมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีนาํสู่ผลกา้วหนา้ของผูเ้รียน  

 สรุปไดว้่า หนา้ท่ีของครูตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูในปัจจุบนั คือ จดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนอย่างหลากหลาย อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจอย่างชดัแจง้ เอาใจใส่ดูแลตนเองและ

ครอบครัวอยา่งดี จดัเตรียมวางแผนการสอน มีทกัษะการประเมินผูเ้รียน ให้ความร่วมมือกบัชุมชน 

ทาํนุบาํรุงศาสนา วฒันธรรม ปฏิบติัตนตามกฎหมาย และรักษามาตรฐานของวิชาชีพครู 
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ภาระงานครู         

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของครู หรือภาระงานท่ีครูต้องกระทาํให้ได้ผลดีนั้นต้องมีความ

สมํ่าเสมอ โดยอาศยัพ้ืนฐานของกฎระเบียบ  จริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมเป็นปัจจยัสาํคญั

ดว้ยความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของครูเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องครูท่ีสังคมคาดหวงั แสดงถึง

ภารกิจท่ีสังคมมอบหมายให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูกระทาํ  และเป็นพนัธกิจท่ีผูเ้ป็นครูมอบให้กับ

สงัคม           

 1.  ความหมายของภาระงานครู 

  ราชบณัฑิตสถาน (2556 : 1)  ให้ความหมาย “ภาระงาน” มาจากคาํว่า ภาระกบังาน ซ่ึง

ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้ห้ความหมายของภาระ “ภาระ” หมายถึง 

ของหนกั นํ้าหนกั ธุระท่ีหนกั การงานท่ีหนกั หนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ ส่วนคาํว่า “งาน” หมายถึง ส่ิง

หรือเร่ืองท่ีทาํ ดังนั้น ภาระงาน จึงหมายถึง ภารกิจ หรือเร่ืองท่ีจะต้องทาํโดยเป็นหน้าท่ีท่ีตอ้ง

รับผิดชอบ เช่น พ่อแม่มีภาระในการเล้ียงดูบุตร ครูมีภาระหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนศิษย ์ สรุป 

ภาระงานของครู หมายถึง ภารกิจ หรืองานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของครู 

  ปัจจุบันภาระงานของครูท่ีจะต้องกระทาํโดยเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะ

เก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติัในสถานศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 

ภาระงานท่ีเป็นงานประจาํ อนัไดแ้ก่ ภาระงานเก่ียวกบัการสอน และการปกครอง ส่วนภาระงานอีก

ประเภท คือ ภาระงานพิเศษต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางสถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการศึกษา โดยจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.  ภาระงานประจาํของครู 

  ภาระงานประจาํของบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีครู ประกอบดว้ยภาระงานเก่ียวกบัการสอน ภาระ

งานเก่ียวกบัการปกครองผูเ้รียน และภาระงานเก่ียวกบัหนา้ท่ีครูประจาํชั้นดงัน้ี 

 2.1   ภาระงานของครูเกีย่วกบัการสอน ไดแ้ก่ 

  1)  ครูมีภาระรับผดิชอบเก่ียวกบัการสอนในวิชาต่าง ๆ ตามแต่ท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากทางสถานศึกษา และครูจะตอ้งเขา้สอนตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางสอน 

  2)  ในการสอนนั้นครูตอ้งมีภาระรับผิดชอบในการวางแผนการสอน จดัเตรียม

อุปกรณ์การสอน และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 

  3)  ครูตอ้งมีการวดัผล ประเมินผล ตามหลกัสูตรกาํหนด และจดัทาํเอกสารการวดั

และประเมินผลใหค้รบถว้น และตามกาํหนดเวลาในปฏิทินและแผนปฏิบติังานของโรงเรียน 
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4)  ในกรณีท่ีครูไม่สามารถทาํการสอนหรือวดัผลการเรียนไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ครู

ตอ้งรับผดิชอบจดัหาครูสอนแทนในคาบเรียนนั้น ๆ 

5)  ครูตอ้งมีความเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการเรียนใน

วิชาของตนโดยการสอนซ่อมเสริม เป็นตน้ 

2.2   ภาระงานของครูเกีย่วกบัการปกครองผู้เรียน ไดแ้ก่ 

   1) ครูต้องมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลความประพฤติของผูเ้รียนทุกคนให้ปฏิบัติตนตาม

ระเบียบวินยัของโรงเรียน 

   2) ครูไม่ควรละเลยเพิกเฉย เม่ือผูเ้รียนทาํผดิระเบียบวินยั 

   3) ครูควรสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีทาํความดี 

   4) ครูไม่ควรมีอคติกบัผูเ้รียนใด ๆ 

   5) ครูควรมุ่งมัน่อบรมบ่มนิสัยของผูเ้รียนให้ประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีระเบียบ

วินยัและมีคุณธรรม 

    6) ครูควรช้ีแนะแนวทางการประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นหนทางชีวิตท่ีดี 

     7) ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูน้กัเรียน 

2.3   ภาระงานของครูเกีย่วกบัหน้าที่ครูประจาํช้ัน ไดแ้ก่ 

 1) ครูตอ้งควบคุมดูแลผูเ้รียนในชั้นท่ีตนรับผิดชอบในบทบาทครูประจาํชั้นหรือครูท่ี

ปรึกษา 

 2) ครูควรใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียนในชั้น 

 3) ครูตอ้งรับผดิชอบในการจดัหอ้งเรียนตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหอ้งท่ีตนทาํหน้าท่ี

เป็นครูประจาํชั้น 

 4) ครูตอ้งติดต่อประสานงานสถานศึกษากบัผูเ้รียนและผูป้กครองผูเ้รียน 

 5) ครูต้องจดัทาํเอกสารประจาํชั้นให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน เช่น สมุดรายงาน

ประจาํตวั ผูเ้รียน ระเบียนสะสม 

 3.   ภาระงานพเิศษของครู 

  นอกเหนือภาระงานในการสอนแลว้ ครูยงัตอ้งมีภาระงานอ่ืน ๆ ตามท่ีทางสถานศึกษา

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษามอบหมายโดยฝ่ายผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูช่้วย

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หวัหนา้งานต่าง ๆ หวัหนา้กลุ่มสาระต่าง ๆ ซ่ึงภาระงานต่าง ๆ เหล่านั้นจะ

เป็นส่วนประกอบทาํให้ครูทาํหน้าท่ีของคาํว่า ครู ไดเ้ต็มศกัยภาพ งานต่าง ๆ เหล่านั้นไดแ้ก่งาน

ดงัต่อไปน้ี 
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 3.1  งานในโครงการพิเศษต่าง ๆ ในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ 

เช่นงานในโครงการประกวดความเรียงวนัพ่อแห่งชาติ งานในโครงการทาํดีถวายในหลวง 

 3.2  งานท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมของสถานศึกษา เช่น งานค่ายลูกเสือ งานกิจกรรมตาม

ประเพณีทางศาสนา การควบคุมดูแลผูเ้รียนไปทาํกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี งานกิจกรรมของ

ชุมชนในการเลือกตั้ง 

 3.3  งานท่ีไดรั้บคาํสัง่ใหป้ฏิบติัเป็นพิเศษ เป็นคร้ังคราว 

 3.4  งานประชุมสมัมนาภายในสถานศึกษา เช่น งานประชุมประจาํสปัดาห์ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ งานประชุมเก่ียวกบัการปกครองผูเ้รียน งานประชุมรับทราบนโยบายของฝ่ายบริหาร 

 3.5  งานประชุมสัมมนาภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม สัมมนา 

การฝึกอบรมทางวิชาการเพ่ือพฒันาคุณภาพของครู 

 จากภาระงานของครูท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ภาระงานของครูแบ่งออกเป็น 2 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ภาระงานส่วนตน คือ ภาระงานประจาํ ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการสอน เช่น วาง

แผนการสอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผล การศึกษาคน้ควา้วิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน งาน

ปกครองนกัเรียน เช่น การสอดส่องดูแลความประพฤติของผูเ้รียน ให้คาํปรึกษาแก่ผูเ้รียน 2) ภาระ

งานส่วนรวม คือ ภาระงานพิเศษ เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาและชุมชน การ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากทางสถานศึกษา หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

 4.   ภาระงานครูตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550     

  ตามกฎกระทรวงซ่ึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ให้

ปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาดาํเนินการ

กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน

บุคคล และด้านการบริหารทัว่ไป  ไปยงัคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือสถานศึกษาในอาํนาจหนา้ท่ีของตน (ราชกิจจานุเบกษา,2550 : 1) ดงัน้ี  

      4.1   ด้านการบริหารงานวชิาการ    

         1)  การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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  2)  การวางแผนงานดา้นวิชาการ 

  3)  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  4)  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

  5)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

  6)  การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  7)  การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  8)  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 

  9)  การนิเทศการศึกษา 

  10) การแนะแนว 

  11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ 

  13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

  14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

  15) การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 

  16) การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใชใ้นสถานศึกษา 

  17) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา     

 4.2   ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

   1)  การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี 

     2)  การจดัทาํแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

    3)  การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

    4)  การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

    5)  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    6)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

    7)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

    8)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

    9)  การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

  10) การบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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  11) การวางแผนพสัดุ 

  12) การกาํหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ี

ใชเ้งินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานแลว้แต่กรณี 

  13) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือการจดัทาํและจดัหาพสัดุ 

  14) การจดัหาพสัดุ 

  15) การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ 

  16) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

  17) การเบิกเงินจากคลงั 

  18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

  19) การนาํเงินส่งคลงั 

  20) การจดัทาํบญัชีการเงิน 

  21) การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  22) การจดัทาํหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน   

  4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล    

   1)  การวางแผนอตัรากาํลงั  

   2)  การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   3)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

   4)  การเปล่ียนตาํแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   5)  การดาํเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน  

   6)  การลาทุกประเภท 

   7)  การประเมินผลการปฏิบติังาน    

   8)  การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

   9)  การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

   10) การรายงานการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

   11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 

   12) การออกจากราชการ 

  13) การจดัระบบและการจดัทาํทะเบียนประวติั  

  14) การจัดทําบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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   15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   16) การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

   17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  19) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  

  20) การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

          4.4   ด้านการบริหารทั่วไป   

      1)  การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

      2)  การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

      3)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

      4)  งานวิจยัเพ่ือพฒันานโยบายและแผน 

      5)  การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 

      6)  การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

      7)  งานเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  

      8)  การดาํเนินงานธุรการ 

      9)  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  

      10) การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน 

      11) การรับนกัเรียน  

      12) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

      13) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  

      14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

      15) การทศันศึกษา  

      16) งานกิจการนกัเรียน 

      17) การประชาสมัพนัธง์านการศึกษา 

      18) การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  

      19) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  

      20) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
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  21) แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน  

 สรุปไดว้่า  การบริหารงานครูตามกฎกระทรวงซ่ึงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ยงาน 4 ฝ่ายสาํคญัไดแ้ก่ ดา้นการ

บริหารงานวิชาการ   ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานบุคคล   และดา้นการ

บริหารทัว่ไป ในปัจจุบนัทุกสถานศึกษาไดบ้ริหารงานกระจายอาํนาจบริหารสู่การปฏิบติังานของครู  

บทบาท หน้าที่ ภาระงานครูในศตวรรษที่ 21 

 จากการเปล่ียนแปลงอยา่งหลากหลายทางสงัคม ในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงแวดลอ้มวิทยาการและ

เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วิถีสังคม และวิถีอาชีพของครูอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ครูใน

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาบทบาทไปตามการเปล่ียนแปลง ครูจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้ทนัต่อ

ความกา้วหนา้ในโลกแห่งขอ้มูลข่าวสารโดยสนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และมีแบบแผนในการ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนเพ่ือให้ตนเองเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในโลกปัจจุบนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี  

อคัลาคิน ซู อีวา  (2009 : 1) ไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 

ตอ้งปรับเปล่ียนไป ครูจะไม่ทาํหนา้ท่ีบรรยายความรู้เช่นอดีต แต่ครูจะตอ้งมีความรู้และมีการสอน

อยา่งมีคุณภาพ สรุปไดด้งัน้ี         

 1) ครูตอ้งรู้ความตอ้งการของผูเ้รียน และผูเ้รียนก็ตอ้งเขา้ใจจุดประสงคข์องครู  

2) ครูตอ้งใหผู้เ้รียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ รู้จกัเลือกใชข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  

3) ครูตอ้งใหผู้เ้รียนใชอิ้นเทอร์เน็ตและใหผู้ป้กครองช่วยสอดส่องดูแล  

4) ครูตอ้งใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครอง และครูเป็นผูอ้าํนวยการ จดักระบวนการเรียนรู้  

5) การเรียนรู้ตอ้งสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่  

6) ครูตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผูเ้รียนท่ีสามารถพ่ึงตนเอง  

อินกริด เวร่า ( 2010 : 1) กล่าวว่า ครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีการทาํงานวิจยัในชั้นเรียนมา

ช่วยการจดัการเรียนการสอน ใชล้กัษณะการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนักบัผูเ้รียนท่ีหลากหลาย เนน้

เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ครูตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงเพ่ือแกปั้ญหาของผูเ้รียน ครูตอ้งเปิด

โลกทศัน์แก่ผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบนัในยุคโลกาภิ

วตัน์ ครูมิใช่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวแต่ตอ้งทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเน้นการ

ปฏิบติัและการลงมือกระทาํดว้ยตนเอง  

จกัรพรรดิ วะทา (2550 : 18-21)  ครูในอนาคตตอ้งมีบทบาทร่วมกบัสถานศึกษาในการ

จดัการความรู้ในชุมชนในการจดัการความรู้ ครูมีหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัในบทบาทของครูใน 4 บทบาท 
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คือ 1) การเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ 2) การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 3) การเป็นวิทยากร และ 4) การเป็น

ผูส้งัเกตการณ์ดงัน้ี 

1)  การเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีวางแผนในการจดับรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพท่ีมีในตนอย่างเต็มท่ี 

สร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้ร่วมกนั ดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้ตรงความ

สนใจของผูเ้รียน จดัให้มีการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน จดักิจกรรม

เสริมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีเป้าหมายสาํคญัเพ่ือให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้และพฒันาตน 

2)  การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปโดยราบร่ืน ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการ

เรียนรู้และช่วยกระตุน้บรรยากาศในการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยประมวลสรุปสาระจากการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ เป็นตน้ 

 3)  การเป็นวิทยากร คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในเน้ือหาท่ีสาํคญั

และจาํเป็น ซ่ึงในบทบาทน้ีครูจะตอ้งคน้ควา้แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนทาํการศึกษาวิจยั

เพ่ือหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพ่ีอการถ่ายทอดสู่ผูเ้รียนได ้

4)  การเป็นผูส้งัเกตการณ์ คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การจดัการเรียนรู้

ของผูด้าํเนินการ สงัเกตการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน สงัเกตคุณสมบติั ทศันคติ ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะของผูจ้ดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่การจดัการความรู้ของผูเ้รียน 

วิจารณ์ พานิช (2554 : 1 ) ไดบ้รรยายในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี 6 ของสมาคม

เครือข่ายพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจาํปีการศึกษา 

2554 เร่ือง “การศึกษามุ่งผลลพัธ์ กา้วสู่บณัฑิตคุณภาพในศตวรรษท่ี 21” เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 

2554 โดยกล่าวสรุปในตอนหน่ึงว่า บทบาทหน้าท่ีของครูในศตวรรษท่ี 21 น้ี ครูตอ้งปรับเปล่ียน

บทบาทเป็นครูเพ่ือศิษย ์ครูตอ้งมีทกัษะใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมดงัน้ี    

 1)  ครูตอ้งใชท้กัษะการจดัการความรู้ (Knowledge Management)    

 2)  ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice) เพ่ือเรียนรู้ทกัษะการเป็นครู    

 3)  ครูตอ้งมีการวินิจฉยัเพ่ือทาํความรู้จกัและเขา้ใจศิษย ์ 

 4)  ครูควรสามารถออกแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

  5)  ครูตอ้งมีบทบาทและทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator)  

  6)  ครูควรชวนใหผู้เ้รียนประเมินการเรียนรู้ของตนเองระหว่างการทาํงาน (After Action 

Review)  
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7) ครูต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชน (Professional Learning 

Communities) 

จากสาระการปฏิรูปและกระแสสงัคม เศรษฐกิจ ตวับ่งช้ีวิสัยทศัน์ พบว่าในโลกยุคใหม่ใน

สงัคมแห่งการเรียนรู้ ครูจะตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีซบัซอ้นข้ึน ครูจะตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์และ

กา้วทนัสถานการณ์โลก จะตอ้งเป็นผูม้องกวา้ง คิดไกล ใฝ่รู้ ครูจะตอ้งจดัระบบการเรียนการสอน

โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา คือ ตอ้งสอนโดยยดึพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ ความ

สนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั ครูในอนาคตจึงตอ้งมีมาตรฐานคุณภาพในระดบัครูมือ

อาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคมในระดบัสูง ดงันั้น ครูจะตอ้งเตรียมพร้อมสาํหรับสงัคมยคุใหม่ท่ี

จะปรับเปล่ียนไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเช่ือว่าครูในปัจจุบันและอนาคตจะต้องมี

คุณลกัษณะโดดเด่น ดี เก่ง ทนัโลก และเป็นครูมืออาชีพ  

โณทยั อุดมบุญญานุภาพ (2554 : 1) และยรรยง สินธุ์งาม (2551 : 1)  กล่าวว่า ปัจจุบนัการ

จดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) ท่ีใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

จริงในโลก เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา 

รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไปพร้อมกนัดว้ย  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานท่ีต้องอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

ลกัษณะทัว่ไปของการเรียนรู้แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน มีลกัษณะการออกแบบการเรียนรู้ท่ีมีการ

จดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

จกัรพรรดิ วะทา (2550 : 18-21) กล่าวว่า ครูมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกหรือ

ผูใ้หค้าํแนะนาํ ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้และเร้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเตรียมครูให้เป็น

ครูท่ีดี เก่ง ทนัโลก ครูมืออาชีพต้องมีบทบาทในการจดัการความรู้เป็นร่วมกบัสถานศึกษา ตาม

หนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัในบทบาทของครู  การเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้  การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  การ

เป็นวิทยากร และการเป็นผูส้งัเกตการณ์  ดงัน้ี 

1)  การเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีวางแผนในการจดับรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพท่ีมีในตนอย่างเต็มท่ี 

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนั ดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้ตรงความ

สนใจของผูเ้รียน จดัให้มีการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน จดักิจกรรม

เสริมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีเป้าหมายสาํคญัเพ่ือให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้และพฒันาตน 
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2)  การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปโดยราบร่ืน ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการ

เรียนรู้และช่วยกระตุน้บรรยากาศในการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยประมวลสรุปสาระจากการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เป็นตน้           

3)  การเป็นวิทยากร คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในเน้ือหาท่ีสาํคญั

และจาํเป็น ซ่ึงในบทบาทน้ีครูจะตอ้งคน้ควา้แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดจนทาํการศึกษาวิจยั

เพ่ือหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพ่ีอการถ่ายทอดสู่ผูเ้รียนได ้      

4)  การเป็นผูส้งัเกตการณ์ คือ ครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การจดัการเรียนรู้

ของผูด้าํเนินการ สงัเกตการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน สงัเกตคุณสมบติั ทศันคติ ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะของผูจ้ดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่การจดัการความรู้ของผูเ้รียน 

 จากการศึกษาบทบาทของครู ในทศันะของผูเ้ขียนคือ ครูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีบทบาท 

หน้าท่ี และภาระงานหลกั คือ บทบาทหน้าท่ีครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ ผูอ้อกแบบการเรียนรู้ และผู ้

อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในอนาคต  

 1.  บทบาทหน้าที่ครูเป็นผู้จดัการเรียนรู้   

  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557 : 1) กล่าวว่า บทบาทครูในฐานะผูจ้ดัการ

เรียนรู้ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ ครูมีบทบาทท่ีสาํคญัมีดงัน้ี                    

 1)  การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนดงัน้ี 

      1.1)  วิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียน เพ่ือจดักลุ่มผูเ้รียนตามความรู้ความสามารถ และเพ่ือ

กาํหนดเร่ืองหรือเน้ือหาสาระในการเรียนรู้ 

       1.2)  วิเคราะห์หลกัสูตรเพ่ือเช่ือมโยงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการ

กาํหนดเร่ืองหรือเน้ือหาสาระในการเรียนรู้ ตลอดจนวตัถุประสงค์สาํคญั ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันา

ผูเ้รียนสู่ความเป็นสากล 

       1.3)  เตรียมแหล่งเรียนรู้ เตรียมหอ้งเรียน 

       1.4)  วางแผนการสอน ควรเขียนใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ ไดแ้ก่         

     1.4.1) กาํหนดเร่ือง   

      1.4.2) กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน  

          1.4.3)  กาํหนดเน้ือหา ครูควรมีรายละเอียดพอท่ีจะเติมเต็มผูเ้รียนได ้ตลอดจน

มีความรู้ในเน้ือหาของศาสตร์นั้น ๆ   

          1.4.4)  กาํหนดกิจกรรม เนน้กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดคิ้ดและลงมือปฏิบติั ไดศึ้กษา

ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  นาํข้อมูลหรือความรู้นั้นมาสังเคราะห์เป็นความรู้หรือเป็น
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ขอ้สรุปของตนเอง  ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนอาจมีความหลากหลายตามความสามารถ 

ถึงแมจ้ะเรียนรู้จากแผนการเรียนรู้เดียวกนั  

   1.4.5)  กาํหนดวิธีการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 

   1.4.6)  กาํหนดส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือประเมิน 

2)  การสอน ครูควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

      2.1)  สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.2)  กระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรม  

   2.3)  จัดกิจกรรมหรือดูแลให้กิจกรรมดาํเนินไปตามแผน และต้องคอยสังเกต 

บนัทึกพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเ้รียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเพ่ือสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมใหมี้

ความเหมาะสม  ใหก้ารเสริมแรง หรือใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

   2.4)  ใหข้อ้สงัเกต   

   2.5)  การประเมินผลการเรียน  

   2.6)  เป็นการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของผูเ้รียน  

   2.7)  ประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไว ้

 สรุปไดว้่า บทบาทหนา้ท่ีครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้มีดงัน้ี   

 1)  การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ครูควรมีบทบาท วิเคราะห์หลกัสูตร ปรับเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกับความต้องการของผูเ้รียนหรือสอดคลอ้งกับท้องถ่ิน หรือบูรณาการเน้ือหาสาระ

ระหว่างกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชา เตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร ส่ือประกอบการเรียนรู้ มีขอ้มูล

ผูเ้รียนท่ีจะนาํไปเป็นพ้ืนฐานในการจดัการเรียนรู้ 

 2)  การจดัการเรียนรู้ควรใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เลือกเร่ืองท่ี

จะเรียน วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนโดยการแลกเปล่ียนความรู้ เรียนดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

เรียนจากหอ้งสมุด เรียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน เรียนโดยบูรณาการ 

สาระทกัษะ และคุณธรรม 

 3)  ผลการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บคือ มีผลงานการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

แมเ้รียนจากแผนการเรียนรู้เดียวกนั มีผลงานเชิงสร้างสรรค ์มีผลงานท่ีภาคภูมิใจ สรุปความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบักลุ่ม ตดัสินใจ ลงความเห็น เลือกปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเร่ืองและ

สถานการณ์ มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 

 4)  การประเมินผล ครูจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ ประเมินตาม

สภาพจริง วิธีการและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกนั ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน นาํผลการประเมิน

ไปพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
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 2.  บทบาทหน้าที่ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้  

  ยรรยง สินธุ์งาม ( 2551 : 1 )  ครูสามารถสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุก

สถานการณ์ โดยการนาํปัญหาหรือความจาํเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน และการ

จดักิจกรรม  อ่ืน ๆ ในโรงเรียนมากาํหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ี

ถาวร เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึงท่ีจะนาํเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการ

พฒันา ครูจาํเป็นตอ้งมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันากาํหนด

เป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน     

  การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก

แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ 

จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลก  เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิด

วิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไปพร้อมกนัดว้ย  

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการ

แก้ไขปัญหาเป็นหลกั ลกัษณะทั่วไปของการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน มีลกัษณะการ

ออกแบบการเรียนรู้คือ            

  1) จดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง    

  2) จดักลุ่มผูเ้รียนใหมี้ขนาดเลก็ ประมาณ 3-5 คน      

  3) ครูทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก หรือผูใ้หค้าํแนะนาํ     

  4)ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้และเร้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้    

  5) ลกัษณะของปัญหาท่ีนาํมาใช ้ตอ้งมีลกัษณะคลุมเครือ  ไม่ชดัเจน  มีวิธีแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 กรองได  อุณหสูต (2553 : 1) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนรู้ เป็นการออกแบบท่ีมี       

เป้าหมายความเขา้ใจในการเรียนรู้ ครูผูอ้อกแบบหรือผูส้อนจึงตอ้งคิดอยา่งนกัประเมินผล ตระหนัก

ถึงหลักฐานของความเข้าใจทั้ง 6 ด้าน โดยผูเ้รียนสามารถอธิบาย แปลความ ในการนําไป

ประยกุตใ์ช ้การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถ และการนาํเสนอ

มุมมองไดอ้ยา่งหลากหลายโดยสามารถพิจารณาไดถึ้ง 6 ดา้น ดงัน้ี   

 1)  ความสามารถในการอธิบาย ผูเ้รียนสามารถอธิบายดว้ยหลกัการท่ีเป็นเหตุและผล อย่าง

เป็นระบบการ ประเมินผลโดยใชว้ิธีการพูดคุยเพ่ือประเมินเหตุผลจากการอธิบายของผูเ้รียน การ

มอบหมายงานท่ีใชท้กัษะการเขียน การเรียงความ หรือยอ่ความ การสอบถามถึงประเด็นท่ีผูเ้รียนมกั

สับสนหรือหลงประเด็น การให้ผูเ้รียนสรุปประเด็นการเรียนรู้ และการสังเกตลกัษณะคาํถามท่ี

ผูเ้รียนสอบถาม 
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 2)  ความสามารถในการแปลความ ผูเ้รียนสามารถแปลความไดช้ดัเจน และตรงประเด็น

ประเมินผล โดยใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนเขียนสะทอ้นเร่ืองราว แนวคิด หรือทฤษฎี เพ่ือประเมินเก่ียวกบั

การลาํดบั ไล่เลียง และความชดัเจนของสาระเน้ือหา  

 3)  ความสามารถในการประยุกต์ใช ้ ผูเ้รียนสามารถนาํไปปฏิบติัใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ครอบคลุมประเมินผลโดยใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีกาํหนดวตัถุประสงค์

เฉพาะ การใหผู้เ้รียนประเมินหรือเขียนขอ้มูลป้อนกลบัจากการนาํความรู้ไปใช ้

 4)  ความสามารถในการมองมุมท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถเสนอมุมมองใหม่ท่ีทนัสมยั

และน่าเช่ือถือประเมินผลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์วิจารณ์ โดยให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย 

แนวทางในการคิด การมองจากสถานการณ์ตวัอยา่ง 

 5)  ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ผูเ้รียนมีความพร้อมในการรับฟังและ

สนองตอบประเมินผล โดยใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนประเมินความสามารถในการสมมติ การเขา้ไปนั่งใน

ใจผูอ่ื้น  

 6)  ความสามารถในการเขา้ใจตนเอง ผูเ้รียนมีความใส่ใจ พร้อมปรับตวัรับการเรียนรู้ใหม่

ประเมินผลโดยใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนประเมินเปรียบเทียบผลงานของตวัเองแต่ละช่วงเวลา มีความรู้

และเขา้ใจมากข้ึนเพียงไร  

 3.   บทบาทหน้าทีค่รูเป็นผู้อาํนวยความสะดวก  

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (2556 : 1) ใหค้าํจาํกดัความ 

Facilitator คือ ผูอ้าํนวยความสะดวก หรือผูส้นับสนุน การเรียนรู้ ทาํหน้าท่ีคอยจดัเตรียมอุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมนั้น ๆ ดาํเนินไปได ้ Facilitator ทาํหน้าท่ีเป็นผูเ้ก้ือหนุน

การเรียนรู้ของผูเ้รียน คอยส่งเสริมและช้ีแนะใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

  ครูท่ีมีบทบาทในฐานะผูจ้ ัดการ ตอ้งกาํหนดเป้าหมายในการจัดการว่า “ให้ผูเ้รียนได้

พฒันาเต็มตามศกัยภาพของตนเอง”  ดงันั้น ครูจะต้องมีขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคนรอบดา้นเพ่ือ

นํามาวิเคราะห์  และจัดการอย่างเหมาะสมเป็นงานหลกัท่ีสําคัญ (สํานักงานบริหารโครงการ

มหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย, 2557 : 1) ดงัน้ี       

  1)  วางแผนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ย                              

         1.1)  การวางแผนอาํนวยความสะดวก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผูเ้รียน ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลผูเ้รียนรอบดา้น เพ่ือนาํมาวิเคราะห์และจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น จดัการดา้น

แหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมสนบัสนุน  การใหก้ารสงเคราะห์ เป็นตน้ หรือการสร้างความสัมพนัธ์กบั

หน่วยงานอ่ืน ชุมชน บุคคลอ่ืน  เพ่ือเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้                              

         1.2)  การวางแผนการเรียนรู้  รวมถึงการบริหารชั้นเรียนให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
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หรือวิธีการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง                                  

    1.3)  การวางแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง มีขั้นตอนสาํคญัคือ กาํหนดจุดประสงค ์

ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียน กาํหนดวิธีการสอน และประเมินผล  

 2)  กาํหนดบทบาทของตนเอง  โดยเฉพาะการเป็นตวักลางท่ีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ เช่น 

การสร้างความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัผูเ้รียน การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือกูลต่อ

การเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบติัของผูเ้รียน การสร้างระบบและการส่ือสารกบัผูเ้รียนให้ชดัเจน 

การสร้างระบบควบคุม กาํกบั ดูแล ดว้ยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 

 สรุป บทบาทหน้าท่ีของครูในศตวรรษท่ี 21 นอกจากบทบาทหน้าท่ีหลกัในการเป็น

ผูจ้ดัการความรู้ ผูอ้อกแบบการเรียนรู้ และผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 แลว้ 

ครูยงัมีบทบาทเป็นผูแ้นะแนวทาง โดยครูตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในเน้ือหาท่ี

สําคัญและจาํเป็น ซ่ึงในบทบาทน้ีครูจะต้องค้นคว้าแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดจน

ทาํการศึกษาวิจยัเพ่ือหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพ่ีอการถ่ายทอดสู่ผูเ้รียนได ้รวมถึงบทบาทหน้าท่ีครูเป็น

ผูร่้วมเรียนรู้ ร่วมศึกษาโดยครูต้องเป็นผูท่ี้ทําหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ของ

ผูด้าํเนินการ สังเกตการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน สังเกตคุณสมบติั ทศันคติ ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะของ ผูจ้ดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่การจดัการความรู้ของผูเ้รียนดว้ย 

สรุปท้ายบท 

บทบาทของครู หมายถึง ภาระและหนา้ท่ีตามสถานภาพของครู ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อตนเอง 

ต่อศิษย ์ต่อสถาบนัวิชาชีพ ต่อสงัคมทุกระดบั ครูไทยในอดีตมีบทบาทเป็นผูบ้อกเล่าส่ิงท่ีเป็นความรู้

ต่อศิษย ์แต่ครูปัจจุบนัเนน้ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด บทบาทของครูมีความสาํคญัต่อการศึกษา สงัคมชุมชน 

เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  หนา้ท่ีของครูตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูในปัจจุบนั คือ จดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจอย่างชดัแจง้ เอาใจใส่

ดูแลตนเองและครอบครัวอย่างดี จดัเตรียมวางแผนการสอน มีทกัษะการประเมินผูเ้รียน ให้ความ

ร่วมมือกบัชุมชน ทาํนุบาํรุงศาสนา วฒันธรรม ปฏิบติัตนตามกฎหมาย และรักษามาตรฐานของ

วิชาชีพครู ภาระงานของครู ประกอบดว้ยงาน 4 ฝ่ายสาํคญัไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ   ดา้น

การบริหารงานงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานบุคคล   และดา้นการบริหารทัว่ไป ครูในศตวรรษ

ท่ี 21 ควรมีบทบาท หนา้ท่ี และภาระงานหลกั คือ บทบาทหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ ผูอ้อกแบบการ

เรียนรู้ และผูอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในอนาคต  
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คําถามทบทวน 

 1.  บทบาทของครูต่อนกัเรียนเป็นอยา่งไร  

  2.  ครูไทยในอดีตมีบทบาทและหนา้ท่ีแตกต่างจากปัจจุบนัอยา่งไร                                                                     

  3.  ครูมีบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียนอยา่งไร  

  4.  บทบาทของครูท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้เป็นอยา่งไร   

  5.  บทบาทหนา้ท่ีของครูในการจดัการความรู้มีความสาํคญัอยา่งไรต่อครูในปัจจุบนั 

  6.  ครูมีบทบาทอยา่งไรในการออกแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน      

  7.  ครูในศตวรรษท่ี 21 มีบทบาทในการจดัการความรู้อยา่งไร ยกตวัอยา่งประกอบ  

  8.  ภาระงานครูตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพเป็นอยา่งไร    

  9.  ภาระงาน หนา้ท่ีของครูไทยปัจจุบนัเป็นอยา่งไร      

  10. ครูในศตวรรษท่ี 21 มีบทบาทในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมอยา่งไร 
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บทท่ี 3 

สมรรถภาพของครู 

 

 กระแสการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาภายใตย้ทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) การศึกษากบัการพฒันาสังคมไดก้ลายเป็นประเด็นหลกัสาํคญั ท่ี

สงัคมใหค้วามสาํคญัในดา้นกระบวนทศัน์ของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในมิติต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาครู ภายใตยุ้ทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 ซ่ึงมุ่งเน้นในมิติของการ

พฒันา 4 มิติสาํคญั ไดแ้ก่ การปฏิรูปนกัเรียนยคุใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนหรือ

แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจดัการยุคใหม่ ซ่ึงในทุกมิติจะมีความสอดคลอ้ง

สมัพนัธก์นัอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุผลของการปฏิรูปครูยุคใหม่ในทศวรรษท่ี 2 การกาํหนด

สมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดบัต่าง ๆ จึงเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปครูยุคใหม่  ให้ครู  

ยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า มีระบบ 

กระบวนการผลิตและพฒันาครู คณาจารย  ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจดัการเรียนการสอนได้

อยา่งมีคุณภาพ มาตรฐาน และขณะเดียวกนัสามารถพฒันาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

มีสภาวิชาชีพท่ีเขม้แข็ง บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมัน่คงในอาชีพ มีขวญักาํลงัใจอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน รับกบั

สถานการณ์และบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

 

ความหมายและความสําคญัของสมรรถนะวชิาชีพครู  

 ในกระแสของการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสารท่ี

ไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกนัอย่างรวดเร็ว ซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อ

การศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธี

แสวงหาความรู้มีการปรับเปล่ียนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมท่ีมีครูเป็นผูถ่้ายทอด

ความรู้สู่นกัเรียนฝ่ายเดียว ไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์

ความรู้ไดด้ว้ยตนเองเพ่ิมมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นส่ิงทา้ทายครูยุคใหม่ในการจดัองค์

ความรู้ให้บังเกิดผลต่อการพฒันาผูเ้รียน ดังนั้ น ครูจาํเป็นต้องได้รับการพฒันาสมรรถนะให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์การทั้ งระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 1.  ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะ       

  แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะเร่ิมจากการนาํเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด  แมคเคิล-

แลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ดเม่ือ ค.ศ. 1960 ซ่ึงกล่าวถึง  

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกบัระดบัทกัษะ

ความรู้  ความสามารถ  โดยกล่าวว่า  การวดั IQ  และการทดสอบบุคลิกภาพยงัไม่เหมาะสมในการ

ทาํนายความสามารถ  หรือสมรรถนะของบุคคลได ้ เพราะไม่ได้สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริง

ออกมาได ้

  ในค.ศ. 1970  US State Department  ไดติ้ดต่อบริษทั McBer ซ่ึงแมคเคิลแลนด์เป็น

ผูบ้ริหารอยู ่ เพ่ือใหห้าเคร่ืองมือชนิดใหม่ท่ีสามารถทาํนายผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีไดอ้ย่าง

แม่นยาํ  แทนแบบทดสอบเก่า  ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน  เน่ืองจากคนได้คะแนนดีแต่

ปฏิบติังานไม่ประสบผลสาํเร็จ  จึงตอ้งเปล่ียนแปลงวิธีการใหม่  แมคเคิลแลนด์ไดเ้ขียนบทความ 

“Testing  for  competence  rather  than  for  intelligence”  ในวารสาร  American  Psychologist  

เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ท่ีเรียกว่า  Behavioral  Event  Interview (BEI) 

เป็นเคร่ืองมือประเมินท่ีค้นหาผูท่ี้มีผลการปฏิบัติงานดี  ซ่ึงแมคเคิลแลนด์เรียกว่า  สมรรถนะ 

(Competency)  

  ในค.ศ. 1982  ริชาร์ด  โบยาตซิส (Richard  Boyatzis) ได้เขียนหนังสือช่ือ  The  

Competen  Manager  :  A  Model  of  Effective  Performance  และไดนิ้ยามคาํว่า  competencies  

เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลกัษณะท่ีอยู่ภายในบุคคลท่ีนําไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

  ค.ศ. 1994  แกรีแฮเมล และซี เค.พราฮาลาด (Gary Hamel  และ C.K.Prahalad) ไดเ้ขียน

หนังสือช่ือ  Competing for The  Future ซ่ึงไดน้าํเสนอแนวคิดท่ีสาํคญัคือ  Core  Competencies  

เป็นความสามารถหลกัของธุรกิจ  ซ่ึงถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะตอ้งมีเน้ือหาสาระหลกั  เช่น  

พ้ืนฐานความรู้  ทกัษะ  และความสามารถในการทาํงานอะไรไดบ้า้ง   และอยูใ่นระดบัใด  จึงทาํงาน

ไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการขององคก์าร 

  ในปัจจุบนัองคก์ารของเอกชนชั้นนาํไดน้าํแนวคิดสมรรถนะไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารงานมากข้ึน  และยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีองค์การตอ้งไดรั้บความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัตน้ ๆ  มีการสาํรวจพบว่ามี 708 บริษทัทัว่โลก  นาํ Core  Competency  เป็น 1 ใน 25 เคร่ืองมือ
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ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั  3 รองจาก Coporate Code of Ethics  และ  Strategic Planning (พสุ  

เดชะรินทร์  2546 : 13)  แสดงว่า Core  competency  จะมีบทบาทสาํคญัท่ีจะเขา้ไปช่วยให้งาน

บริหารประสบความสาํเร็จ  จึงมีผูส้นใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการนาํหลกัการของสมรรถนะมาปรับ

ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

  หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานไดใ้ห้ความสนใจนาํมาใช ้เช่น  

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  ปตท.  และสาํนกังานขา้ราชการพลเรือน  เป็นตน้ 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 1) ให้ความหมายของ สมรรถ สมรรถนะ และสมรรถภาพ 

ดงัน้ี   

 สมรรถ หมายถึง สามารถ ผูส้ามารถ ความสามารถ     

  สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ แต่ใชก้บัเคร่ืองยนต ์เช่น รถยนต์แบบน้ีมีสมรรถนะ

ดีเยีย่มเหมาะกบัการเดินทางไกล        

  สาํหรับความหมายของสมรรถนะมีการใหค้วามหมายไวห้ลายนยั  ดงัจะยกตวัอย่างการ

ใหค้วามหมายของนกัวิชาการต่างๆ  ดงัน้ี 

  เดวิด แมคคินแลนด์ (1975 : 1) ได้ให้คาํจาํกัดความไวว้่า “สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถ

สร้างผลการ ปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผดิชอบใหสู้งกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ/์เป้าหมายท่ีกาํหนดไว้

  ณรงค์วิทย ์แสนทอง (2547 : 1) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของเป้าหมายของงานใน

ตาํแหน่งนั้น ๆ สมรรถนะแต่ละตวัจะมีความสาํคญัต่องานแต่ละงานแตกต่างกนัไป  

  อานนท ์ ศกัด์ิวรวิชญ ์(2547 : 61) ไดส้รุปคาํนิยามของสมรรถนะไวว้่า  สมรรถนะ คือ  

คุณลกัษณะของบุคคล  ซ่ึงไดแ้ก่  ความรู้  ทกัษะ  ความสามารถ  และคุณสมบติัต่าง ๆ   อนัไดแ้ก่  

ค่านิยม  จริยธรรม  บุคลิกภาพ  คุณลกัษณะทางกายภาพ  และอ่ืน ๆ ซ่ึงจาํเป็นและสอดคลอ้งกับ

ความเหมาะสมกบัองคก์าร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งสามารถจาํแนกไดว้่าผูท่ี้จะประสบความสาํเร็จ

ในการทาํงานไดต้อ้งมีคุณลกัษณะเด่น ๆ อะไร  หรือลกัษณะสาํคญั ๆ อะไรบา้ง  หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึงคือ  สาเหตุท่ีทาํงานแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จ  เพราะขาดคุณลกัษณะบางประการคืออะไร   

 สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะเชิง

พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีทาํ ใหบุ้คคลสามารถ

สร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร (สาํนกังาน ก.พ., 2548 : 4) 

 กีรติ ยศยิ่งยง (2550 : 78) ไดนิ้ยามความหมาย สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค์ของบุคลากรในดา้นพฤติกรรมการแสดงออก (Individual Behavior) การใชอ้งค์ความรู้ 
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ทกัษะในการปฏิบติังาน (A Body of Knowledge) และการรับรู้ในบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในการ

ปฏิบติังาน  

 ธาํรงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2550 : 6) ให้ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง ทกัษะสมรรถนะ 

ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ แรงจูงใจหรือคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถ

ปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาเร็จ  

 กฤษมนัต ์วฒันาณรงค์ (2553 : 1) กล่าวว่า สมรรถนะ แปลมาจากคาํว่า Competence 

หรือ Competency หมายถึง ความสามารถในการทาํบางส่ิงไดเ้ป็นอย่างดี (The Ability to Do 

Something Well: จาก Longman Dictionary) 

 จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะตามความคิดเห็นต่าง ๆ ทัศนะของผูเ้ขียน

สรุปว่า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลกัษณะท่ีทาํใหปั้จเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดี

ตามเกณฑท่ี์กาํหนด และสามารถปฏิบติังานในความรับผดิชอบไดมี้ประสิทธิภาพมากกว่าผูอ่ื้น  

 

 2.  ความสําคญัของสมรรถนะ 

  การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีองค์กรต่าง ๆ กาํลงัให้ความสาํคญัอย่างยิ่ง 

เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยท่ี์ทรงคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ี 

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จึง 

พยายามท่ีจะแสวงหากลยุทธ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ 

บริหารจดัการผูมี้ความสามารถสูง การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดย ใชท้กัษะเป็นพ้ืนฐาน การ

บริหารผลการปฏิบติังาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชส้มรรถนะเป็นพ้ืนฐาน  

 แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland  : 1973)  อธิบายไวว้่า “สมรรถนะเป็น

คุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทาํให้บุคลากร

ในองค์กรปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจาก

แรงผลกัดันเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทท่ี

แสดงออกต่อสังคม (Social role) ท่ีแตกต่างกันทาํให้แสดงพฤติกรรมการทาํงานท่ีต่างกนั โดย

สมรรถนะมี องคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงัน้ี 

                    1)  ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์ 

                    2)  ทักษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีต้องการให้ทาํได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง

คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้

และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วว่องไว 
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                  3)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self-Concept)   คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น

เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง  

                  4)  บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ี

น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้าํ 

                   5)  แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซ่ึงทาํใหบุ้คคล

แสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสาํเร็จ เป็นตน้  

 ประเทศไทยไดมี้การนาํแนวคิดสมรรถนะมาใชใ้นองค์การท่ีเป็นเครือข่ายบริษทัขา้ม

ชาติชั้นนาํท่ีมีหน่วยงานหรือสาํนกังานตั้งอยูใ่นประเทศไทย ก่อนท่ีจะแพร่หลายเขา้สู่บริษทัชั้นนาํ

ของประเทศ เช่น บริษทัเครือปูนซิเมนต์ไทย บริษทัชินคอร์เปอร์เรชัน่ บริษทัไทยธนาคาร การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ท่ีนาํแนวคิดสมรรถนะมาใชใ้นองค์การ และดว้ยเหตุผลท่ีภาคเอกชน

ไดน้าํแนวความคิดสมรรถนะไปใชแ้ละเกิดผลสาํเร็จอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ไดก่้อใหเ้กิดความต่ืนตวัใน

วงการราชการ จึงได้มีการนําแนวคิดสมรรถนะไปทดลองใช้ในหน่วยราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (สาํนักงาน ก.พ.) ไดจ้า้งบริษทัเฮย ์กรุ๊ป (Hay Group) ซ่ึงเป็นท่ี

ปรึกษามาเป็นท่ีปรึกษาในการนาํแนวคิดสมรรถนะมาทดลองใชใ้นการพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

โดยในระยะแรกได้ทดลองนํามาใช้ในระบบการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงใน พ.ศ. 2547 ซ่ึง

สอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for 

Success) เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อความสาํเร็จของส่วนราชการ (ดนยั เทียนพุฒ, 2541)   

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2547 : 1) กล่าวว่า สมรรถนะหรือ 

Competency  มีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรและองคก์ร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตวั

ผูป้ฏิบติังาน ต่อตวัองคก์รหรือหน่วยงานและต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวม ดงัน้ี 

 1) ช่วยใหก้ารคดัสรรบุคคลท่ีมีลกัษณะดีทั้งความรู้ ทกัษะและความสามารถ ตลอดจน

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน เพ่ือปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 

 2) ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดับความสามารถของตวัเองว่าอยู่ในระดับใดและ

จะตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 

 3) ใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร 

 4) ช่วยสนบัสนุนใหต้วัช้ีวดัหลกัของผลงาน(KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency   

จะเป็นตวับ่งบอกไดว้่าถา้ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัหลกั แลว้จะตอ้งใช ้Competency 

ตวัไหนบา้ง 
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 5) ป้องกนัไม่ใหผ้ลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว เช่น ยอดขายของพนกังานชาย

เพ่ิมสูงกว่าเป้าท่ีกาํหนดทั้ง ๆ ท่ีพนกังานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทาํงานมากนัก แต่เน่ืองจากความ

ตอ้งการของตลาดสูง  จึงทาํให้ยอดขายเพิ่มข้ึนเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถา้มีการวดั

สมรรถนะแลว้ จะทาํใหส้ามารถตรวจสอบไดว้่าพนกังานคนนั้นประสบความสาํเร็จเพราะโชคช่วย

หรือดว้ยความสามารถของเขาเอง 

 6)  ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรท่ีดีข้ึนเพราะถา้ทุกคนปรับ

สมรรถนะของตวัเองใหเ้ขา้กบัผลงานท่ีองคก์รตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผลให้

เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์รนั้น ๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนใน

องคก์รมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking)        

           เท้ือน ทองแกว้ (2545 : 1)  กล่าวว่า แนวทางการนาํสมรรถนะไปประยุกต์ใชใ้นการ

พฒันามนุษยส์ามารถดาํเนินได ้ดงัน้ี        

  1) การประยุกต์สมรรถนะในการจดัการทรัพยากรมนุษย์    

      1.1)  การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(human resource planning) จะเป็นการวางแผน

ทรัพยากรมนุษยท์ั้งความตอ้งการเก่ียวกบัตาํแหน่ง  ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด competency  

ในแต่ละตาํแหน่ง  เพ่ือใหท้ราบว่าในองคก์รมีคนท่ีเหมาะสมจะตอ้งมี competency  ใดบา้ง  เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการวางกลยทุธข์ององคก์ร       

      1.2)  การตีค่างานและการบริหารค่าจา้งและเงินเดือน  ( job evaluation of wage and 

salary  administration) competency สามารถนาํมาใชใ้นการกาํหนดค่างาน (compensable  factor) 

เช่นวิธีการ point method  โดยการกาํหนดปัจจยัแลว้ใหค้ะแนนว่าแต่ละปัจจยัมีความจาํเป็นตอ้งใช้

ในตาํแหน่งงานนั้น ๆ มากนอ้ยเพียงใด        

       1.3)  การสรรหาและการคัดเลือก (recruitment  and  selection) เม่ือมีการ 

competency ไวแ้ลว้   การสรรหาพนกังานก็ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั competency ตรงกบัตาํแหน่งงาน 

      1.4)  การบรรจุตาํแหน่ง  ก็ควรคาํนึงถึง competency  ของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมหรือ

มีความสามารถตรงตามตาํแหน่งท่ีตอ้งการ      

       1.5)  การฝึกอบรมและพฒันา (training and development) การฝึกอบรมและพฒันาก็

ดาํเนินการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั competency ของบุคลากรใหเ้ต็มขีดสุดของแต่ละคน 

       1.6) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดตาํแหน่ง  (career  planning  and  

succession  planning) องคก์รจะตอ้งวางแผนเสน้ทางอาชีพ (career  path) ในแต่ละเส้นทางท่ีแต่ละ

คนกา้วเดินไปในแต่ละขั้นตอนนั้นตอ้งมี competency อะไรบา้ง  องคก์รจะช่วยเหลือใหก้า้วหน้าได้

อยา่งไร  และตนเองจะตอ้งพฒันาอยา่งไร  ในองคก์รจะตอ้งมีการสร้างบุคคลข้ึนมาแทนในตาํแหน่ง
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บริหารเป็นการสืบทอด  จะตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร   และตอ้งมีการวดั competency เพ่ือ

นาํไปสู่การพฒันาอยา่งไร  ซ่ึงจะนาํไปสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป 

      1.7) การโยกยา้ย  การเลิกจ้าง  การเล่ือนตาํแหน่ง  (rotation termination  and 

promotion) การทราบ competency ของแต่ละคนทาํให้สามารถบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

โยกยา้ย  การเลิกจา้ง  และการเล่ือนตาํแหน่งไดง่้ายและเหมาะสม 

      1.8)  การจดัการผลการปฏิบติังาน (performance  management) เป็นการนาํหลกัการ

จดัการทางคุณภาพท่ีเรียกว่า  วงจรคุณภาพ  PDCA  มาใชใ้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ ตั้งแต่

การวางแผนท่ีตอ้งคาํนึงถึง competency  ของแต่ละคน  วางคนให้เหมาะกบังานและความสามารถ

รวมทั้งการติดตามการทาํงาน และการประเมินผลก็พิจารณาจาก competency เป็นสาํคญั  และนาํผล

ท่ีไดไ้ปปรับปรุงต่อไป     

  2)  การประยุกต์สมรรถนะในการพฒันาหลกัสูตร     

       แนวทางในการประยกุต ์competency  ไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  อาจดาํเนินการดงัน้ี

       2.1)  แต่งตั้งหรือกาํหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบการพฒันาหลกัสูตรข้ึนมาชุดหน่ึงเรียกว่า

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีใช ้competency  เป็นฐาน  ซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมติดตามการพฒันา 

core competency และ  core products 

      2.2)  คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholder) ผูป้ระกอบการ  และ

นกัวิชาการ  โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาหลกัสูตร  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกาํหนด competency มา

ช่วยกาํหนดความสามารถเก่ียวกับหน้าท่ีของงาน  โดยการระดมสมองวิเคราะห์หน้าท่ีหลัก 

(functional  analysis) เพ่ือคดัเลือกหนา้ท่ีหลกั  วตัถุประสงคห์ลกัของงานตามเน้ือหาของงานนั้น ๆ 

           2.3)  เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสําคัญ  อาจใช้วิธีการท่ีเรียกว่า critical 

incident technique ไดแ้ก่  การมอบหมายใหร้ะบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน  และตอบปัญหา

เป็นขอ้ ๆ นาํคาํตอบมาสรุปรวมเป็นหนา้ท่ีหลกั 

       2.4)  การกาํหนด core  competency ซ่ึงเป็นความสามารถหลกัท่ีเป็นความรู้  ทกัษะ  

และลกัษณะต่าง ๆ รวมทั้งนวตักรรม  จนทาํใหเ้กิดเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นขององคก์ร  ในการกาํหนด 

core competency  ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะวางยุทธศาสตร์  และกาํหนดคุณลกัษณะ  ทกัษะ  และ

ความรู้หลกั  เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดคุณลกัษณะของอาชีพ  เพ่ือการออกแบบหลกัสูตรให้รองรับ  

competency            

        2.5) ออกแบบหลกัสูตรเพ่ือใหร้องรับ competency และนาํไปสู่การวิพากษห์ลกัสูตร 

โดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ  จากกรอบเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

       2.5.1)  กาํหนดแนวการสอนโดยพิจารณาจาก competency เป็นหลกั 
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    2.5.2)  นาํหลกัสูตรไปใชแ้ละประเมินผล  

  เอนกลาภ  สุทธินนัท ์ (2548 : 1) กล่าวถึง  ความสาํคญัของสมรรถนะว่า สมรรถนะมีทั้ง

ส่วนท่ีเหมือนและมีทั้งส่วนท่ีแตกต่างจากความสามารถทัว่ไป คือในส่วนท่ีเหมือนประกอบไปดว้ย

ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและทักษะความชาํนาญในการทาํงาน แต่ในส่วนท่ีแตกต่างกนัคือ 

ศกัยภาพส่วนบุคคล อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน อาํนาจการตดัสินใจท่ีเหมาะสมท่ี

ตอ้งใชใ้นการฏิบติังานนั้น ๆ ใหบ้รรลุผลงานตามเป้าหมาย ดงันั้น เหตุผลสาํคญัท่ีตอ้งมีการกาํหนด

สมรรถนะในการทาํงานก็คือ 

   1)  สมรรถนะคือคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คคลในแต่ละตาํแหน่งงานสามารถทาํงาน

ใหบ้รรลุผลลพัธท่ี์องคก์รตอ้งการ 

   2)  เป็นแนวทางการคดัเลือก พฒันา โยกยา้ย บุคลากร    

   3)  เป็นแนวทางการสร้างวฒันธรรมการทาํงาน                     

   4)  ประเมินผลงานพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

   5)  ป้องกนัความสูญเสียท่ีจะเกิดจากการทาํงาน 

   6)  สร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

  ขจรศกัด์ิ ศิริมยั (2557 : 1)  สมรรถนะจึงมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการ

และองคก์ารและใชใ้นการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี  

 1)  สมรรถนะต่อการปฏิบัตงิานของข้าราชการและองค์การ คือ  

      1.1)  ช่วยให้การคดัสรรบุคคลท่ีมีลกัษณะดีทั้งความรู้ทกัษะและความสามารถ

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานเพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จตามความต้องการขององค์กร            

อยา่งแทจ้ริง  

      1.2)  ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองว่าอยู่ในระดบัใด

และตอ้งพฒันาในเร่ืองใดช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน  

      1.3)  ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาฝึกอบรมแก่ขา้ราชการ บุคลากร  

      1.4)  ช่วยสนับสนุนให้ตวัช้ีวดัหลกัของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะ 

Competency จะเป็นตวับ่งบอกไดว้่า ถา้ต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แลว้ จะตอ้งใช ้

Competency ตวัไหนบา้ง  

      1.5)  ป้องกนัไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ

พนกังานขายเพ่ิมข้ึนสูงกว่าเป้าท่ีกาํหนดทั้ง ๆ ท่ีพนกังานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทาํงานมากนัก แต่

เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดสูง จึงทาํใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนเองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไรมาก แต่ถา้มี
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การวดั Competency แลว้ จะทาํให้สามารถตรวจสอบไดว้่าพนักงานคนนั้นประสบความสาํเร็จ

เพราะโชคช่วยหรือดว้ยความสามารถของเขาเอง  

      1.6)  ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรท่ีดีข้ึน เพราะถา้ทุกคน

ปรับ Competency ของตวัเองใหเ้ขา้กบัผลงานท่ีองคก์รตอ้งการอยู่ตลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะ

ส่งผลให้เกิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรนั้น ๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์

เพราะทุกคนในองคก์รมี Competency ในเร่ืองการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

 2)  สมรรถนะไปใช้ในการบริหารงานบุคคล คือ  

       2.1)  การสรรหาและคดัเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) หน่วยงานสามารถ

นําสมรรถนะของตําแหน่งท่ีต้องการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการไปทําเป็น

แบบทดสอบหรือแบบสมัภาษณ์เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีมีความรู้ทกัษะ ความสามารถ

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน เพ่ือให้ได้คนท่ีมีผลการปฏิบติังานตรงตามท่ี

หน่วยงานตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  

  2.2)  การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคล (Performance Appraisal) ผูบ้ริหาร

หน่วยงานสามารถนาํผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของเจา้หนา้ท่ีมาใชใ้ห้สอดคลอ้ง

กบัการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงแสดงถึงการพฒันาตนเองตามแผนพฒันารายบุคคล  

  2.3)  การใหร้างวลัและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) การบริหารงาน

ภาครัฐในแนวใหม่ได้นําระบบการให้รางว ัลและค่าตอบแทนมาใช้เพิ่มเติมจากการเล่ือนขั้น

เงินเดือนอย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนท่ีสามารถช่วยเพ่ิมแรงจูงใจให้เจา้หน้าท่ีมีความ

กระตือรือร้นในการพฒันาตนเองและพฒันางานมากข้ึน การนาํระบบสมรรถนะมาใชจ้ะช่วยใหก้าร

ให้รางวลัและค่าตอบแทนแก่ผูท่ี้มีสมรรถนะในการทาํงานสูงจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 

บุคลากรจะเห็นความสาํคญัในการพฒันาตนเองใหสู้งยิง่ข้ึนส่งผลใหส้มรรถนะขององคก์รยิ่งสูงข้ึน

ตามไปดว้ย นอกจากนั้น ยงัช่วยให้การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวลัมีความโปร่งใสและ

เป็นธรรมมากยิง่ข้ึน  

  2.4)  การวางแผนความกา้วหนา้ทางอาชีพ (Career Planning and Succession Plan) 

ระบบสมรรถนะทาํใหห้น่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยู ่และทราบถึง

ทกัษะหรือความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน  

  2.5) การประเมินผลสมัฤทธ์ิ (Result -Based Management) การประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

(RBM) ในปัจจุบนัจะยดึยทุธศาสตร์ขององคก์ารเป็นหลกัโดยมีตวัช้ีวดั (KPIs) ในระดบัต่าง ๆ เป็น

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ ปัจจุบนัขา้ราชการตอ้งเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาประเทศ โดยทาํหน้าท่ีเป็น

แกนหลกัในการนาํนโยบายของรัฐไปปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองตอบ
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ความตอ้งการของประชาชน การเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมีผลทาํให้ขา้ราชการตอ้ง

ปฏิบติังานแบบมืออาชีพมากข้ึน  

 จากการศึกษาความสําคัญของสมรรถนะจากทัศนะของบุคคลต่าง  ๆ  สรุปว่ า 

ความสาํคญัของสมรรถนะ มีดงัน้ี 

   1)  สมรรถนะนํามาใช้ในการเลือกสรรเพ่ือให้ได้คนท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับ

องคก์รและงาน 

   2)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการเล่ือนระดบั ปรับตาํแหน่งงาน ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 

   3)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการพฒันาฝึกอบรม ความสามารถของบุคคลให้สอดคลอ้งกบั

ตาํแหน่งงาน 

   4)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบติังานของ

บุคคล 

   5)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการบริหารผลงาน  

   6)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการบริหารคนเก่ง  

   7)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการโยกยา้ยสบัเปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

   8)  สมรรถนะนาํมาใชใ้นการพฒันาความกา้วหนา้สายอาชีพ 

 

 3.  สมรรถนะและสมรรถภาพของครู 

 กู๊ด  (1975) ใหค้วามหมายของคาํว่า สมรรถภาพของครูไวว้่า ทกัษะ มโนคติและเจตคติ 

ท่ีครูจะตอ้งมีในการทาํงานทุกชนิด และสามารถจะนาํเอาวิธีการและความรู้พ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้

กบัสถานการณ์ท่ีตนไดป้ฏิบติัอยูไ่ด ้

 สุภาพร สหเนวิน  (2538 : 14)  กล่าวถึง สมรรถภาพของครู หมายถึง ความสามารถหรือ

พฤติกรรม การปฏิบติังานของครูในทุก ๆ ดา้น ท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทางบวก 

และมีผลต่อการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ส่งผลใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

  กาญจนา คุณานุรักษ ์(2540 : 1) ไดก้ล่าวถึงสมรรถภาพท่ีดีของครูมีดงัน้ี  

  1)  ความรู้ดี ครูตอ้งมีความรู้แตกฉานทั้งในและนอกตาํรา กล่าวคือ นอกจากมีความรู้ 

ความแม่นยาํในเน้ือหาท่ีสอนแล้ว ก็ต้องพยายามศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหลาย ๆ แหล่งให้

กวา้งขวางออกไปนอกเหนือจากตาํรา  

 2) ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ ผูท่ี้จะเป็นครูตอ้งกระตือรือร้น ต่ืนตวักา้วทนัโลกและเหตุการณ์

ปัจจุบนัตลอดเวลา หมัน่หาความรู้เพ่ิมเติม ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์โดยการหาความรู้ให้แก่ตนเอง 

แลว้นาํมาปรับปรุงเขา้กบัการเรียนการสอน 
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 3)  มีความสามารถและทกัษะในการถ่ายทอด ครูจะตอ้งมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีดีและ

เหมาะสม รู้จกันาํเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใชใ้นหอ้งเรียน และยงัตอ้งมีความสามารถนาํทฤษฎีมา

ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีแทจ้ริงในชีวิตประจาํวนัดว้ย             

  4)  มีความถนัดในวิชาท่ีสอน ครูควรมีความเช่ียวชาญและความถนัดในเน้ือหาวิชาท่ี

สอนเพ่ือมิใหผ้ลเสียหายเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน       

  5)  ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญาและคุณธรรมแก่ผูเ้รียน ครูควรมีหน้าท่ีเป็นผูแ้นะ

แนวทางใหค้าํปรึกษา เพ่ือใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพ่ือส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา

ของผูเ้รียน 

 จุฑารัตน์  จนัทร์คาํ (2543 : 8) ไดส้รุปความหมายของคาํว่า สมรรถภาพการสอนของครู 

ว่า ความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจ ทศันคติ และความชาํนาญท่ีบุคคลผูเ้ป็นครูพึงมีอย่างเพียงพอ 

และสามารถแสดงออกมา เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

   จากความหมายของ สมรรถภาพครู และ สมรรถนะครู ในทศันะของผูเ้ขียน หมายถึง 

ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะของครูท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครูให้

บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการขององคก์ารทางการศึกษา   

  

สมรรถนะครูตามข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

สมรรถนะของครูได้กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเร่ือง สาระความรู้ 

สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหาร

การศึกษา และศึกษานิเทศก ์ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  กาํหนดสาระ

ความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ดงัต่อไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) 

 

 1.  สมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพครูตามมาตรฐานความรู้  

 คุรุสภา (2556 : 1) กล่าวถึงมาตรฐานความรู้ เป็นขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความรู้ ซ่ึงผูต้อ้งการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได ้

ประกอบดว้ย 11 ดา้น ดงัน้ี  

 1)  ด้านความเป็นครู        

       ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะดงัน้ี 

       1.1)  สาระความรู้  

       1.1.1)  สภาพงานครู คุณลกัษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 

       1.1.2)  การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 
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  1.1.3)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู 

  1.1.4)  การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู 

  1.1.5)  การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 

 1.2)  สมรรถนะ 

  1.2.1)  รอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์

สงัเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้

  1.2.2)  แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารความรู้เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

  1.2.3)  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

  1.2.4)  มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 2)  ด้านปรัชญาการศึกษา  

 ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

 2.1)  สาระความรู้ 

  2.1.1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม 

  2.1.2)  แนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 2.2)  สมรรถนะ 

  2.2.1)  ประยกุตใ์ชเ้พ่ือพฒันาสถานศึกษา 

  2.2.2) วิเคราะห์เก่ียวกบัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 3)  ภาษาและวฒันธรรม  

 ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

   3.1)  สาระความรู้ 

  3.1.1)  ภาษาและวฒันธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู 

  3.1.2)  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพฒันาวิชาชีพครู 

 3.2)  สมรรถนะ 

  3.2.1) สามารถใชท้ักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้ง 

  3.2.2)  ใชภ้าษาและวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 

 4)  จติวทิยาสําหรับครู  

 ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

   4.1)  สาระความรู้ 
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 4.1.1)  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพฒันาการของมนุษย ์

 4.1.2)  จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 

 4.1.3)  จิตวิทยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา 

     4.2)  สมรรถนะ 

 4.2.1)  สามารถใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 4.2.2)  ใชจิ้ตวิทยาเพ่ือความเขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ต็มศกัยภาพ 

5)  หลกัสูตร  

      ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

      5.1)  สาระความรู้ 

 5.1.1)  หลกัการ แนวคิดในการจดัทาํหลกัสูตร 

 5.1.2)  การนาํหลกัสูตรไปใช ้

 5.1.3)  การพฒันาหลกัสูตร 

      5.2)   สมรรถนะ 

 5.2.1)  วิเคราะห์หลกัสูตรและสามารถจดัทาํหลกัสูตรได ้   

 5.2.2)  ปฏิบติัการประเมินหลกัสูตรและนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

6)  การจดัการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรียน  

     ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

     6.1)  สาระความรู้ 

              6.1.1)  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ 

              6.1.2)  ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

และแกปั้ญหาได ้

             6.1.3)  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

             6.1.4)  การจดัการชั้นเรียน 

             6.1.5)  การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา 

      6.2)  สมรรถนะ 

              6.2.1)  สามารถจดัทาํแผนการเรียนรู้และนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง 

              6.2.2)  สามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
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  7)  การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  

      ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

        7.1)  สาระความรู้ 

       7.1.1)  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัในการวิจยั 

       7.1.2)  การใชแ้ละผลิตงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

      7.2)  สมรรถนะ 

   7.2.1)  สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

   7.2.2)  สามารถทาํวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

  8)  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  

      ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

        8.1)  สาระความรู้ 

       8.1.1)  หลกัการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช ้และการประเมินส่ือ 

นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

             8.1.2)  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

      8.2)  สมรรถนะ 

       8.2.1)  ประยกุตใ์ช ้และประเมินส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรู้ 

       8.2.2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

      9)  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  

      ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

        9.1)  สาระความรู้ 

       9.1.1)  หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 

       9.1.2)  ปฏิบติัการวดัและการประเมินผล 

      9.2)  สมรรถนะ 

       9.2.1)  สามารถวดัและประเมินผลได ้

             9.2.2)  สามารถนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

  10) การประกนัคุณภาพการศึกษา  

  ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 
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 10.1) สาระความรู้ 

     10.1.1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการศึกษา 

     10.1.2) การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 10.2) สมรรถนะ 

          10.2.1) สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

          10.2.2)  สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้

      11)  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะ ดงัน้ี 

             11.1) สาระความรู้ 

          11.1.1) หลกัธรรมาภิบาล และความซ่ือสตัยสุ์จริต 

      11.1.2) คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 

      11.1.3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

 11.2)  สมรรถนะ 

       11.2.1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสาํนึกสาธารณะ และเสียสละใหส้งัคม 

           11.2.2) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

 2. สมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ  

 ขอ้บงัคบัคุรุสภา (2556 : 1) กล่าวว่า มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ เป็นขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา ซ่ึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาตอ้งมีเพียงพอท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้ประกอบดว้ย 2 ดา้นดงัน้ี  

 1)  การฝึกปฏิบัตวิชิาชีพระหว่างเรียน  

      ประกอบดว้ยสาระการฝึกทกัษะและสมรรถนะ ดงัน้ี 

        1.1)  สาระการฝึกทักษะ 

 1.1.1)  การสงัเกตการจดัการเรียนรู้ 

 1.1.2)  การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

 1.1.3)  การทดลองสอนในสถานการณ์จาํลอง และสถานการณ์จริง 

 1.1.4)  การออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล 

 1.1.5)  การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนน และการตดัสินผลการเรียน 

 1.1.6)  การสอบภาคปฏิบติัและการใหค้ะแนน 
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      1.1.7)  การวิจยัแกปั้ญหาผูเ้รียน 

           1.1.8)  การพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 

  1.2)  สมรรถนะ 

                      1.2.1)  สามารถจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย 

         1.2.2)  สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน 

 2)  การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ  

 ประกอบดว้ย สาระการฝึกทกัษะ และสมรรถนะ ดงัน้ี 

  2.1)  สาระการฝึกทักษะ 

2.1.1)  การปฏิบติัการสอนวิชาเอก 

2.1.2)  การวดัและประเมินผล และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

2.1.3)  การวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

2.1.4)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสมัมนาการศึกษา 

  2.2)  สมรรถนะ 

2.2.1)  สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 

2.2.2)  สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

2.2.3)  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

สมรรถนะครูตามการเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  เ ป็นการดําเ นินการตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แข็ง ในเร่ืองของการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ: 

กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพ่ือการพฒันาครูรายบุคคล โดยการประเมินสมรรถนะใน

การปฏิบติังานของครูผูส้อนนั้น ครูผูส้อนจะเป็นผูท้าํการประเมินตนเอง มีกรอบความคิดมาจาก

แนวคิดของ McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลยั Harvard ท่ีอธิบายไวว้่า “สมรรถนะเป็น

คุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) 

ความสามารถ (Ability) และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน (Other Characteristics) 

และเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทาํใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกว่าคน

อ่ืน ๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) 

ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสงัคม (Social role) ท่ีแตกต่างกนัทาํให้

แสดงพฤติกรรมการทาํงานท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน โดยส่งเสริม

สนบัสนุนใหส่้วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาํเร็จดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อความสาํเร็จของส่วนราชการ 

โดยสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร่้วมกนั

พิจารณาและกาํหนดสมรรถนะครู สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์สมรรถนะครู อนัประกอบดว้ยเจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจาํเป็น

สาํหรับการปฏิบติังานตามภารกิจงานในสถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของ

ครูผูส้อนท่ีหน่วยงานต่าง ๆไดจ้ดัทาํไว ้ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) 

เพ่ือใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ ของสาํนักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของสาํนักงานเลขาธิการ    

คุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) และการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สมรรถนะท่ีจาํเป็นในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดส้งัเคราะห์สมรรถนะครู ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั และ

สมรรถนะประจาํสายงาน  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) ดงัน้ี 

 

 1.  สมรรถนะหลกั (Core Competency)  

 หมายถึง ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีทุกคนในองค์กรจาํเป็นต้องมี เป็นพ้ืนฐานท่ีจะนํา

องคก์รไปสู่วิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสมรรถนะหลกัประกอบไปดว้ย 5 สมรรถนะ  มีสาระดงัน้ี  

 1.1   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิาน  

  สมรรถนะท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (Working Achievement 

Motivation)  

  หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น

สมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กาํหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงานอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. ความสามารถในการวางแผน การกาํหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์

สงัเคราะห์ภารกิจงาน 

  หมายถึง ครูต้องวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

กาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียน และกาํหนดแผนการปฏิบติังานและการจดัการ

เรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน  
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  ตวับ่งช้ีท่ี 2. ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  หมายถึง ครูต้องใฝ่เรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพใหม่ ๆ เพ่ือการพฒันาตนเอง  

  ตวับ่งช้ีท่ี 3. ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

  หมายถึง ครูควรประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง  

  ตวับ่งช้ีท่ี 4. ความสามารถในการพฒันาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง  

  หมายถึง ครูใชผ้ลการประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุง/พฒันาการทาํงานให้ดี

ยิง่ข้ึน พฒันาการปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และ ชุมชน  

 

 1.2   การบริการที่ดี  

  สมรรถนะท่ี 2 การบริการท่ีดี (Service Mind)  

  หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุงระบบ

บริการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. ความตั้งใจและเต็มใจในการใหบ้ริการ 

  หมายถึง ครูทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาสเต็มใจ 

ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. การปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

   หมายถึง ครูตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 1.3   การพฒันาตนเอง  

  สมรรถนะท่ี 3 การพฒันาตนเอง (Self- Development)  

  หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ 

ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม เพ่ือพฒันาตนเองและพฒันางาน 

ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

  หมายถึง ครูตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ มุ่งมัน่และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเอง

ดว้ยวิธีการ ท่ีหลากหลาย เช่น การเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา การศึกษาดูงาน การคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์รและวิชาชีพ 
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  หมายถึง ครูรวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทนัสมยั  

สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ องคก์รและวิชาชีพ  

ตวับ่งช้ีท่ี 3. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 

หมายถึง ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผูอ่ื้นเพ่ือพฒันาตนเอง และพฒันางาน ให้คาํปรึกษา 

แนะนาํ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผูอ่ื้น  มีการขยายผลโดยสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้  

       1.4  การทํางานเป็นทีม  

สมรรถนะท่ี 4 การทาํงานเป็นทีม (Team Work) 

หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กาํลงัใจแก่เพ่ือนร่วมงาน 

การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสมในการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เพ่ือสร้างและดาํรงสัมพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือพฒันา การจดัการ

ศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ประกอบดว้ย 

ตวับ่งช้ีท่ี 1. การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือและสนบัสนุนเพ่ือนร่วมงาน 

หมายถึง ครูตอ้งสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นตาม

บทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความสาํเร็จ

ร่วมกนั 

ตวับ่งช้ีท่ี 2. การเสริมแรงใหก้าํลงัใจเพ่ือร่วมงาน 

หมายถึง ครูใหเ้กียรติ ยกยอ่งชมเชย ใหก้าํลงัใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 

ตวับ่งช้ีท่ี 3. การปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

หมายถึง ครูมีทักษะในการทาํงานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ตวับ่งช้ีท่ี 4. การแสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้าม 

หมายถึง ครูแสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสมตาม

โอกาส  

ตวับ่งช้ีท่ี 5. การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นในการพฒันาการจดัการศึกษาให้บรรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย 

หมายถึง ครูแลกเปล่ียน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน แลกเปล่ียน

เรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย และทีมงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานใน

การสร้างวฒันธรรมการทางานเป็นทีมใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา  
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 1.5   จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู       

   สมรรถนะท่ี 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and 

Integrity)   

  หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนและสงัคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

  หมายถึง  ครูสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ  ยกย่อง ช่ืนชม

บุคคลท่ีประสบความสาํเร็จในวิชาชีพ  ยึดมัน่ในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศกัด์ิศรี

ของวิชาชีพ  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. มีวินยัและความรับผดิชอบต่อวิชาชีพ 

  หมายถึง  ครูมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใชจ่้าย และใช้

ทรัพยากรอย่างประหยดั  ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมท่ีดีขององค์กร  

ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี และมุ่งมัน่พฒันาการประกอบวิชาชีพให้กา้วหน้า  ยอมรับผลอนัเกิด

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อุปสรรค  

  ตวับ่งช้ีท่ี 3. การดาํรงชีวิตท่ีเหมาะสม 

  หมายถึง  ครูปฏิบัติตน/ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

เหมาะสมกบัสถานะของตน  รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  

  ตวับ่งช้ีท่ี 4. การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

   หมายถึง ครูปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี และสถานการณ์  มีความเป็น

กลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน เพ่ือนร่วมงาน และผูรั้บบริการ  ปฏิบติัตนตามหลกัการครองตน ครองคน 

ครองงานเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตน

ตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพฒันาจนเป็นท่ียอมรับ  

 

 2.  สมรรถนะประจาํสายงาน (Functional Competency)  

 หมายถึง ความรู้ ทกัษะและ คุณลกัษณะท่ีบุคลากรจาํเป็นตอ้งมี เพ่ือใชใ้นการปฏิบัติ

หนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้สมรรถนะตามบทบาทหนา้ท่ี ประกอบไปดว้ย  6 สมรรถนะ คือ  
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     2.1   การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  

 สมรรถนะท่ี 1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 

Management)  

 หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่าง

สอดคลอ้งและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ใช้และพฒันาส่ือนวตักรรม

เทคโนโลยี และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดว้ย 

 ตวับ่งช้ีท่ี 1. การสร้างและพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางและทอ้งถ่ิน 

   หมายถึง ครูตอ้งสร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางและทอ้งถ่ิน  ประเมินการใชห้ลกัสูตรและนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  

 ตวับ่งช้ีท่ี 2. ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  

   หมายถึง ครูสามารถกาํหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประยกุต ์ริเร่ิมเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและชุมชน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจดักิจกรรม

และการประเมินผลการเรียนรู้  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการอย่าง

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั  มีการนาํผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และปรับใช้

ตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม และเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั ประเมินผลการออกแบบการ

เรียนรู้เพ่ือนาไปใชป้รับปรุง/พฒันา 

 ตวับ่งช้ีท่ี 3. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

   หมายถึง ครูต้องจัดทาํฐานข้อมูลเพ่ือออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใช้

รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอยา่งหลากหลายเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  จดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสมรรถนะของผูเ้รียน  ใชห้ลกัจิตวิทยาใน

การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ ใชแ้หล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนในการจดัการเรียนรู้  พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน  
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ตวับ่งช้ีท่ี 4. การใชแ้ละพฒันาส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรียนรู้  

หมายถึง ครูตอ้งใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้  สืบคน้ขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพฒันาการ

จดัการเรียนรู้  ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  

ตวับ่งช้ีท่ี 5. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หมายถึง ครูสามารถออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ

เน้ือหา กิจกรรม การเรียนรู้ และผูเ้รียน สร้างและนาํเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม  วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง  นาํผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้  

 2.2   การพฒันาผู้เรียน  

   สมรรถนะท่ี 2. การพฒันาผูเ้รียน (Student Development)    

  หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวิต 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

  หมายถึง ครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม จัดทาํ

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. การพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพกาย สุขภาพจิตผูเ้รียน 

  หมายถึง ครูจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนดา้นการดูแลตนเอง มีทกัษะในการเรียนรู้ 

การทาํงาน การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  

  ตวับ่งช้ีท่ี 3. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย

ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

  หมายถึง ครูสอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย ใหแ้ก่

ผูเ้รียน  จดัทาํโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย  

  ตวับ่งช้ีท่ี 4. การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  หมายถึง ครูให้ผูเ้รียน คณะครูผูส้อน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนรายบุคคล นําข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนรู้และปรับ

พฤติกรรม เป็นรายบุคคล  จดักิจกรรมเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้แก่
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นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมกบัค่านิยมท่ีดีงาม  ดูแล ช่วยเหลือ

ผูเ้รียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง ทนัการณ์  

 2.3   การบริหารจดัการช้ันเรียน  

  สมรรถนะท่ี 3. การบริหารจดัการชั้นเรียน (Classroom Management)  

  หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัทาํข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจาํชั้นเรียน/ประจาํวิชา การกาํกบัดูแลชั้นเรียน/รายวิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

และความปลอดภยัของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

  หมายถึง ครูจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนและภายนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้  ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  ตรวจสอบส่ิง

อาํนวยความสะดวกในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใชแ้ละปลอดภยัอยูเ่สมอ  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชั้นเรียน/ประจาํวิชา 

  หมายถึง ครูจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจาํ

ชั้นเรียนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั  นาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็ม

ตามศกัยภาพ  

  ตวับ่งช้ีท่ี 3. กาํกบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา  

  หมายถึง ครูให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชั้นเรียน

แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวินยัโดยการสร้างวินยัเชิงบวกในชั้นเรียน ประเมินการกาํกบั

ดูแลชั้นเรียน และนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา  

 2.4   การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพ่ือพฒันาผู้เรียน  

  สมรรถนะท่ี 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน (Analysis 

& Synthesis & Classroom Research)  

  หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม 

ประมวลหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบและนําไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งสามารถ

วิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเพ่ือพฒันางานอย่างเป็นระบบ 

ประกอบดว้ย 

  ตวับ่งช้ีท่ี 1. การวิเคราะห์รายการพฤติกรรม 

  หมายถึง ครูตอ้งสาํรวจปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการ

วิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน เพ่ือกาํหนด
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ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ระบุสภาพปัจจุบนั  มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาส

ความสาํเร็จของการวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. การสงัเคราะห์รายการพฤติกรรม 

    หมายถึง ครูตอ้งรวบรวมจาํแนกและจดักลุ่มของสภาพปัญหาของผูเ้รียน แนวคิด

ทฤษฎีและวิธีการแกไ้ขปัญหาเพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้  มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น  

  ตวับ่งช้ีท่ี 3. การวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

  หมายถึง ครูจดัทาํแผนการวิจยัและดาํเนินกระบวนการวิจยัอย่างเป็นระบบตาม

แผนดาํเนินการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัอยา่งเป็น

ระบบ  มีการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั  

 2.5   ภาวะผู้นําครู         

   สมรรถนะท่ี 5. ภาวะผูน้าํครู (Teacher Leadership)  

  หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วน

บุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการ

ใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ ประกอบดว้ย 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1. วุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู ( Adult 

Development ) 

  หมายถึง ครูควรพิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ต่อผูเ้รียนและผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  เห็นคุณค่า ให้ความสาํคญัใน

ความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น  กระตุน้จูงใจ ปรับเปล่ียนความคิดและการกระทาํ

ของผูอ่ื้นใหมี้ความผกูพนัและมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั  

  ตวับ่งช้ีท่ี 2. การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์(Dialogue) 

  หมายถึง ครูมีปฏิสมัพนัธใ์นการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนา

อยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวิชาชีพ  มีทกัษะการ

ฟัง การพูด และการตั้งคาํถาม เปิดใจกวา้ง ยืดหยุ่น ยอมรับทศันะท่ีหลากหลายของผูอ่ื้น เพ่ือเป็น

แนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน  สืบเสาะขอ้มูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ ๆ ท่ีสร้างความทา้ทายใน

การสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น  
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ตวับ่งช้ีท่ี 3. การเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agency) 

หมายถึง ครูให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีการวางแผนอย่างมี

วิสยัทศัน์ซ่ึงเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของโรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น  ริเร่ิมการปฏิบติั

ท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพฒันานวตักรรม กระตุน้ผูอ่ื้นใหมี้การเรียนรู้และความร่วมมือใน

วงกวา้งเพ่ือพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวิชาชีพ  ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตร้ะบบ/ขั้นตอนท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้ 

ตวับ่งช้ีท่ี 4. การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง (Reflective Practice) 

หมายถึง ครูพิจารณาไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการ

จดัการเรียนรู้ สนับสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพ่ือนร่วมงาน และมี

ส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ใชเ้ทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการ

ปฏิบติังานของตนเอง และผลการดาํเนินงานสถานศึกษา  

ตวับ่งช้ีท่ี 5. การมุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียน (Concern for Improving Pupil Achievement) 

หมายถึง ครูตอ้งกาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของ

ตนเองตามสภาพจริงและปฏิบติัให้บรรลุผลสาํเร็จได ้ให้ขอ้มูลและขอ้คิดเห็นรอบดา้นของผูเ้รียน

ต่อผูป้กครองและผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  ยอมรับขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความคาดหวงัดา้นการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจากผูป้กครอง  ปรับเปล่ียนบทบาทและการปฏิบติังานของตนเองให้เอ้ือต่อการ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียน  ตรวจสอบขอ้มูลการประเมินผูเ้รียนอย่างรอบดา้น รวมไปถึงผลการวิจยั 

หรือองคค์วามรู้ต่าง ๆ และนาํไปใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  

         2.6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 

 สมรรถนะท่ี 6. การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 

(Relationship & Collaborative-Building for Learning Management)  

 หมายถึง การประสานความร่วมมือ สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีและสร้างเครือข่ายกบัผูป้กครอง 

ชุมชนและองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

    ตวับ่งช้ีท่ี 1. การสร้างความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือจดัการเรียนรู้ 

          หมายถึง ครูกาํหนดแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือกบัชุมชน  

ประสานใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชน  จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และ 

องคก์รอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  
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    ตวับ่งช้ีท่ี 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 

 หมายถึง ครูตอ้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กร

อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้  

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของวิชาชีพครูปัจจุบัน ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  และตามเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะครูของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดว้่า สมรรถนะวิชาชีพครูท่ีจาํเป็นของครูยุคใหม่ ประกอบดว้ย  1) 

สมรรถนะหลกั  2) สมรรถนะประจาํสายงาน  3) สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ และ 4) สมรรถนะ

ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  

 

เทคนิคการประเมินตนเองของการพฒันาศักยภาพครู 

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เป็นส่ิงความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครู หากครูไดรั้บการพฒันาให้

มีศกัยภาพ จะเป็นครูยุคใหม่ท่ีมีเสรีภาพในการคิด  มีโอกาสพฒันาคุณภาพผลงานของตนเอง 

เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอน และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั

ความสนใจ  ความตอ้งการ และระดบัพฒันาการของผูเ้รียน ดว้ยเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2557 : 1) กล่าวว่า การประเมินสมรรถนะ 

(Competency Assessment) เป็นกระบวนการในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ

พฤติกรรมการทาํงานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกบัระดบัสมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวงัใน

ตาํแหน่งงานนั้น ๆ ว่าไดต้ามท่ีคาดหวงัหรือมีความแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด การประเมิน

สมรรถนะควรมีลกัษณะคือ 1) ประเมินอย่างเป็นระบบ (Systematic) 2) มีวตัถุประสงค์ในการ

ประเมินอย่างชัดเจน (Objective) 3) เป็นกระบวนการท่ีสามารถวดัประเมินได้ (Measurable)          

4) เคร่ืองมือมีความเท่ียง (Validity) และ 5) ความเช่ือถือได ้(Reliability) พิจารณาไดด้งัน้ี   

            1)   การประเมินสมรรถนะในการทาํงานและกาํหนดแผนพฒันารายบุคคล วตัถุประสงค์

ของการประเมินสมรรถนะในการทาํงาน 

 1.1)  เพ่ือใชใ้นการพฒันาบุคลากรและเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงงาน 

 1.2)  เพ่ือพฒันาบุคลากรใหส้ามารถทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 1.3)  เพ่ือใหเ้ห็นภาพปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง

ระบบและพฒันาบุคลากร 

 1.4)  เพ่ือใหบ้รรยากาศในการทาํงานร่วมกนัของบุคลากรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และ

ร่วมกนัพฒันาองคก์รใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
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      1.5)  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดี ความชอบประจาํปีของพนักงาน

ผูรั้บผดิชอบในการประเมินสมรรถนะ       

  2) ในการประเมินสมรรถนะ องค์กรจะต้องพิจารณาว่าจะให้ใครเป็นผูป้ระเมิน

สมรรถนะ นั้น ข้ึนอยู่ก ับความเหมาะสม ความพร้อม และวฒันธรรมขององค์กร เป็นต้น ผูท่ี้

สามารถประเมินสมรรถนะได ้มีดงัน้ี       

   2.1)  ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ (Immediate supervisor)    

   2.2)  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinates)     

   2.3)  เพ่ือนร่วมงาน (Peers)       

   2.4)  ประเมินตนเอง (Self-assessment)     

   2.5)  ประเมินโดยลูกคา้ (Customer assessment)    

   2.6)  ประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee)    

  3) การประเมินระบบสมรรถนะ มีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํมาใชว้ดัระดบัความสามารถท่ีมี

อยู ่จริงของบุคลากร เปรียบเทียบกบัระดบัของสมรรถนะท่ีองค์การคาดหวงัในแต่ละตาํแหน่งงาน 

ทั้งน้ีการประเมินของแต่ละองค์กรนั้นอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการนาํระบบ 

สมรรถนะมาใช ้และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน ระบบ

สมรรถนะ อาจแบ่งไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี       

      3.1)  การประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา (Boss Assessment)    

     เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีให้ผู ้บังคับบัญชาเป็นผู ้ประเ มิน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่ายเดียว เพราะเช่ือว่าผูบ้งัคับบญัชาจะรู้จกัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด และตอ้ง

รับผิดชอบการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ขอ้จาํกดัคือ ผูบ้งัคบับญัชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดเวลา การประเมินจากผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ดแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สามารถ

ใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน และอาจมีความเอนเอียงหรืออคติกบัลูกน้องบางคนได้

    3.2) การประเมินตนเองและผูบ้งัคบับญัชา (Self & Boss Assessment)  

        เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เพราะเปิด

โอกาสใหท้ั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนัประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือและตก

ลงร่วมกนั วิธีน้ีทาํได้ง่าย ประหยดัค่าใช้จ่าย แต่ขอ้จาํกดัคือ บางคร้ังผลการประเมินท่ีพนักงาน

ประเมินกบัผูบ้งัคับบัญชาอาจมีผลประเมินไม่ตรงกัน ทาํให้ตกลงกนัไม่ได้ ส่งผลให้เกิดความ

ขดัแยง้ วิธีแกไ้ข คือ พนกังานและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งบนัทึกพฤติกรรมระหว่างช่วงเวลาการประเมิน

ไวใ้หช้ดัเจนและนาํมาใชป้ระกอบ ในช่วงการสรุประดบัสมรรถนะร่วมกนั การประเมินตนเองและ

ผูบ้งัคบับญัชา (Self & Boss Assessment) มีขั้นตอน ดงัน้ี      
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    3.2.1)  ตวับุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง     

    3.2.2) ผูบ้งัคบับญัชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

    3.2.3) ปรึกษาหารือและสรุป โดยความเห็นร่วมของผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คณะกรรมการบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องคก์รใหค้วามเห็นชอบผลการประเมิน 

    3.2.4)  ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรให้การ

ดูแลพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามความคาดหวงัขององคก์ร    

  3.3)  การประเมินโดยใชแ้บบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill)   

    เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะโดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้หรือทกัษะตาม

สมรรถนะท่ีกาํหนด เช่น แบบปรนยัเลือกตอบ แบบอตันยัโดยให้ผูเ้ขา้ทดสอบเขียนอธิบายคาํตอบ 

แบบทดสอบประเภทน้ี ออกแบบมาเพ่ือวดัความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใตเ้ง่ือนไขของ

การทดสอบ ตวัอย่างของแบบทดสอบประเภทน้ี ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมอง

โดยทัว่ไป (General Mental Ability) แบบทดสอบท่ีวดัความสามารถเฉพาะ เช่น Spatial Ability 

หรือความเขา้ใจ ดา้นเคร่ืองยนต์กลไก และแบบทดสอบท่ีวดัทักษะ หรือความสามารถทางดา้น

ร่างกาย           

     3.4)  การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีสาํคญั ๆ (Critical Incident)  

   เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีมุ่งเน้นให้ผูป้ระเมินพฤติกรรมบันทึก

พฤติกรรมหลกั ๆ จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมและนํามา

เปรียบเทียบกบัระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัว่าสูงหรือตํ่ากว่า     

  3.5)  การเขียนเรียงความ (Written Essay)      

      เป็นวิธีการประเมินท่ีง่ายท่ีสุด โดยให้ผูถู้กประเมินเขียนบรรยายผลการ

ปฏิบติังานในช่วงเวลาท่ีผ่านมาว่า ตนใชค้วามรู้ ทักษะและพฤติกรรมอะไรบ้าง หลงัจากนั้นผู ้

ประเมินจะวิเคราะห์พฤติกรรมจากเรียงความว่าผูถู้กประเมินมีสมรรถนะแต่ละตวัอยูร่ะดบัใด 

 3.6)  ประเมินโดยการสมัภาษณ์ (Interview)      

    เป็นเทคนิคท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินทาํการสมัภาษณ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตาม

สมรรถนะท่ีกาํหนด และประเมินว่าเขามีสมรรถนะอยูร่ะดบัใด การใช ้เทคนิคน้ีมีขอ้จาํกดั คือตอ้ง

ใช้เวลามากในกรณีท่ีมีผูใ้ต้บงัคับบัญชามากต้องเสียเวลามาก วิธีการน้ีเหมาะสําหรับใชใ้นการ

สมัภาษณ์เพ่ือเล่ือนตาํแหน่งงาน หรือสมัภาษณ์คนเขา้ทาํงาน เป็นตน้    
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3.7)  การประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม (Rating Scale)  

    เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ี สร้างแบบประเมินโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 

ซ่ึงแบบประเมินพฤติกรรมน้ีสร้างไดห้ลายแบบ แบบท่ีนิยมกนัแพร่หลาย ไดแ้ก่ แบบประเมินท่ีใช้

ความถ่ีหรือปริมาณกาํหนดระดบั (Likert Scale)  

3.8)  การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติังาน (Behaviorally Anchored Rating: BARS)  

    เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมหลกัท่ีคาดหวงั (Key Result 

Areas) ในสมรรถนะตวันั้น ๆ โดยแบ่งช่วงการใหค้ะแนนของแต่ละพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหว่าง 

1-9 ช่วงตามแนวด่ิงลงมา สําหรับผูป้ระเมินอาจเป็นได้ทั้ งผูบ้ ังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่ายเพ่ือประเมินสมรรถนะของบุคลากร  

3.9)  ประเมินแบบ 360 องศา (360 Evaluation)  

     การประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศาน้ี เป็นการประเมินโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็น

แบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally 

Anchored Rating : BARS) โดยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถู้กประเมินเป็นผูป้ระเมินสมรรถนะ เช่น 

ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกคา้ และเม่ือทุกคนประเมินเสร็จแลว้ก็หาขอ้สรุปว่าผูถู้ก

ประเมินมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัใด ขอ้ดีของการประเมินแบบน้ีก็คือการประเมินโดยบุคคลหลาย

คนหลายระดบัทาํใหมี้หลายมุมมอง ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ขอ้จาํกดัคือมีภาระ

เอกสารจาํนวนมาก บางคร้ังผูป้ระเมินมีความเกรงใจทาํให้ประเมินสูงกว่าความเป็นจริง หรือเกิด

พฤติกรรมฮั้วซ่ึงกนัและกนั    

3.10) การประเมินแบบศูนยท์ดสอบ (Assessment Center)  

     เป็นเทคนิคการประเมินท่ีใช ้เทคนิคหลาย ๆ วิธีร่วมกนัและใชบุ้คคลหลายคนร่วมกนั

ประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การใชแ้บบวดัทาง

จิตวิทยา กรณีศึกษา ฯลฯ ขอ้ดีของการประเมินแบบน้ีคือผลการประเมินมีความเท่ียงและความ

เช่ือถือไดสู้งเพราะใชเ้ทคนิคหลายวิธีร่วมกนั ใชค้นหลายคนช่วยกนัประเมิน ส่วนขอ้จาํกดัก็คือตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายสูง ใชเ้วลามาก เป็นตน้ 

จากการศึกษาวิธีการประเมินสมรรถนะของบุคคลต่าง ๆ มีหลายวิธีในการประเมินข้ึนอยู่

กบัความตอ้งการจาํเป็นและยุทธศาสตร์การพฒันาบุคคลของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นนาํมาใช ้

และเลือกวิธีการประเมินสมรรถนะของบุคคลในองคก์รอยา่งเหมาะสม ในองคก์รการศึกษาปัจจุบนั

มีการนาํสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครู ผูบ้ริหาร หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา ในดา้นการประเมินสมรรถนะเพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง การคดัเลือกครู รวมทั้ง

การศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาระบบการประเมินสมรรถนะ เป็นตน้  

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 99

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 89 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 89



หนา้ | 100  

 

 1.  การสร้างเสริมวฒันธรรมการทํางานแบบสร้างและส่ังสมความรู้ 

  วฒันธรรมการทาํงานแบบสร้างและสั่งสมความรู้ หมายถึง การปฏิบติังานท่ียึดการ

เพ่ิมพูนคุณประโยชน์ โดยทั้งผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บบริการทุกระดบัตอ้งมีคุณภาพสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง มี

การประเมิน ปรับปรุง เพ่ือหาวิธีท่ีดีกว่าเดิม จนเป้าหมาย วิธีการ และการประเมินรวมเป็นเน้ือ

เดียวกนั เกิดความคุม้ค่าและการพฒันาอยา่งมัน่คงยนืยาวขององคก์ร ผลงานเป็นท่ีช่ืนชมจนเป็นผล

ใหส้งัคมมีความกา้วหนา้เป็นหน่ึงเดียวกนั (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 71) 

  สาํหรับกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ือสร้างเสริมวฒันธรรมการทาํงานแบบสร้างและสั่งสม

ความรู้ ประกอบดว้ย 

  1) จดัทาํระบบการปฏิบติังานพฒันาวิชาชีพท่ีมีการสัง่สมความรู้ 

  2) จดัทาํเกณฑคุ์ณภาพของงานและผูป้ฏิบติังานทุกระดบัและทุกสาขางาน 

  3) จดัสร้างระบบการสั่งสมประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือใช้ในการประเมินและนาํเสนอ

เกียรติภูมิดว้ยผลงานเชิงประจกัษ ์

  4) จดัทาํระบบติดตามงานและส่งเสริมการพฒันาวิชาชีพ 

  5) จดัทาํเกณฑคุ์ณภาพในการเชิดชูเกียรติและเนน้คุณภาพผลงานเชิงประจกัษ ์

  ส่วนยทุธวิธีในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

  1) การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานพฒันาวิชาชีพตามแนวทางพฒันาวฒันธรรมสร้างและ

สัง่สมความรู้ 

  2) ประชุม ช้ีแจง เผยแพร่ ประชาสมัพนัธก์บัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3) วางระบบ Internet และ Intranet 

  4) สร้างเครือข่ายองคก์รภายนอกและภายใน 

  5) ประชาสมัพนัธ ์สร้างขวญักาํลงัใจ สร้างความตระหนักให้เห็นความสาํคญั จูงใจให้

ใชฐ้านขอ้มูล 

  6) ประสานงานการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

  7) จดัสร้างบรรยากาศสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพดว้ยการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การเสนอ

ผลงาน การประชุมสมัมนาและการวิจยั 

  8) เพ่ิมพูนความเป็นมืออาชีพในองคก์รวิชาชีพทางการศึกษา 

   การดาํเนินงานตามกิจกรรมและยุทธวิธีดงักล่าวขา้งตน้ ควรดาํเนินการให้เป็นผลงาน

เชิงประจกัษ ์และใหมี้การปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรมการทาํงานแบบสร้าง

และสัง่สมความรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิตแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพครูต่อไป (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 74-75)  
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 2.  การสร้างวฒันธรรมการประเมนิเพ่ือพฒันาตนเอง 

  การสร้างวฒันธรรมการประเมินเพ่ือพฒันาตนเอง หมายถึง การปฏิบัติงานในการ

รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานของตนเองเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตนเองกาํหนดไว ้เพ่ือการ

ตดัสินใจหรือตัดสินคุณค่าในงานมาใช้ในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง อาจจะเป็นการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม หรือความชาํนาญ การประเมิน

ตนเองเพ่ือให้เป็นวฒันธรรมควรประเมินตนเองทุกวนักบังานท่ีตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการ

ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาตนเองควบคู่ไปดว้ย การสร้างวฒันธรรมการประเมินในแต่ละบุคคลมี

ขั้นตอน   ต่าง ๆ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนัก (Awareness) หมายถึง การสร้างความรู้สึกหรือ

จิตสาํนึกใหบุ้คคลเห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของการประเมิน 

  ขั้นตอนที่ 2 ความพยายาม (Attempt) หมายถึง การมีความเพียรท่ีจะพฒันาหรือศึกษา

หาความรู้เร่ืองการประเมินตนเองอยา่งง่ายหรือแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการ 

  ขั้นตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง การไดผ้ลการประเมินตนเอง ซ่ึงตอ้ง

อยูภ่ายใตค้วามคิดท่ีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง และเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการพัฒนา (Development) หมายถึง การนาํขอ้มูลจากการประเมินมา

พฒันาตนเอง (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 75-76) 

  การประเมินตนเองเพ่ือการพฒันาตนเองนอกเหนือจากท่ีทางสาํนักงานเลขาธิการคุรุ

สภาได้เสนอข้างต้น มีนักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางการประเมินเพ่ือพฒันาตนเอง โดยครู

สามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่  วิธีการประเมินตนเองโดยอิสระดว้ยกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 

(SWOT Analysis)  วิธีการประเมินตนเองโดยใช้ CIPP Model และวงจร PDCA ของเด็มม่ิง 

(Deming circle) 

 

 3. วธิีการประเมนิตนเองโดยอสิระด้วยกระบวนการวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  

  เป็นกลยุทธ์ในการวิเคราะห์องค์กร ซ่ึงสามารถปรับใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือประเมิน

ตนเองไดว้่า ตนมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอยา่งไรบา้ง SWOT เป็นคาํย่อมาจากคาํว่า 

Strength, Weakness, Opportunities, and Threats มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

  3.1   Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถหรือจุดเด่น หรือคุณลกัษณะของตวั

เราท่ีเป็นบวก ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ เช่น ในกรณีท่ี

เราเป็นครู เรามีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรบา้ง เราตอ้งวิเคราะห์ตนเองในดา้นต่าง ๆ โดยรอบ กล่าวคือ 
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ในดา้นวิชาการ เราเป็นคนชอบอ่าน รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือไม่ ถา้ตอบว่า ใช่ 

คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นจุดท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ราสามารถพฒันาตนเองไดใ้นสังคมปัจจุบนั ในดา้น

วิชาชีพ เรามีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูหรือไม่ เรามีความรักในการจดักระบวนการเรียนรู้

หรือไม่ ถา้ตอบว่า มี คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะส่งเสริม สนับสนุนให้เราเป็นครูท่ีดี นอกจากน้ีในดา้น

บุคลิกภาพ เราเป็นคนแต่งกายสะอาด เรียบร้อย น่าช่ืนชมหรือไม่ การพูด นํ้ าเสียงเป็นอย่างไร         

มีความเป็นมิตรหรือไม่ ซ่ึงคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีดีจะมีส่วนส่งเสริมในการเป็นครูท่ีดี เพราะ

ศิษยก์ลา้เขา้ใกล ้คาํถามต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งในการพิจารณาและประเมินตนเอง   

  3.2  Weakness คือ จุดอ่อน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเป็นลบ เป็นขอ้ดอ้ย ขอ้บกพร่องท่ี

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพราะคุณลกัษณะน้ีไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ได ้เช่น ในกรณีท่ีเป็นครู เราวิเคราะห์ตนเองพบว่า เป็นผูท่ี้ไม่รักการอ่าน ไม่สนใจ

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เป็นคนเกียจคร้าน คุณลกัษณะเช่นน้ีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ซ่ึงต้องมีการปรับปรุงพฒันา หรือในกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครู เม่ือ

วิเคราะห์ตนเองพบว่าเป็นผูมี้บุคลิกภาพไม่เป็นมิตร มองโลกในแง่ร้าย ย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบวิชาชีพเช่นน้ี ฉะนั้นคุณลกัษณะท่ีเป็นจุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นคุณลกัษณะท่ี

ผูป้ระเมินตนเองตอ้งวิเคราะห์ตนเองได ้เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาต่อไป  

  3.3   Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออาํนวย

ใหก้ารทาํงานของตนบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ

การทาํงานของตน เช่น การเป็นครูวิชาชีพ ปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหน้าในวิชาชีพของตนเอง โดยการ

ประเมินเพ่ือการเล่ือนวิทยฐานะ หรือการพิจารณาความดีความชอบเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ในงาน คือ 

ผลการพฒันาท่ีตวัผูเ้รียน กล่าวคือ การพฒันาตนเองของครูสอดคลอ้งกบัภารกิจและหน้าท่ีปฏิบติั

ของครู 

  3.4   Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการ

ทาํงานของเราไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อการ

ทาํงานของเรา เช่น ในการประกอบวิชาชีพครู ถา้เรามีปัญหาในครอบครัว อาจส่งผลกระทบทาํให้

การทาํงานของเราไม่ราบร่ืน หรือการมีท่ีอยู่อาศยัท่ีห่างไกลจากโรงเรียนทาํให้ไปทาํงานสายบ่อย 

หรือหน่วยงานให้งบประมาณไม่เพียงพอแก่การผลิตส่ือการสอน ส่งผลให้กระบวนการจดัการ

เรียนรู้มีประสิทธิภาพตํ่า  

  สาํหรับโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ฉะนั้นในการประเมินเพ่ือ

พฒันาตนเอง จึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์

102 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 92 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 92



 

หนา้ | 103 

แวดลอ้มดว้ยการประเมินตนเองโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ SWOT นั้น ควรกระทาํอย่างน้อยภาค

เรียนละคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพแห่งตนและคุณภาพของผูเ้รียน 

 

 4.  วธิีการประเมนิตนเองโดยใช้ CIPP Model 

  การประเมินตนเองโดยวิ ธี น้ีเป็นการประเมินตนเองท่ีมีต่อการศึกษาถึงปัจจัย

สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อตวัเรา ซ่ึงเป็นผลผลิต กล่าวคือ มีการประเมินบริบททางสังคม ปัจจยั

ป้อนเขา้กระบวนการ ซ่ึงส่งผลถึงผลผลิตสุดทา้ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  4.1   C = Context คือ บริบท หมายถึง สถานการณ์แวดลอ้มภายนอกท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัครู 

เช่น บรรยากาศในสถานศึกษา ความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองหรือชุมชนต่อโรงเรียนท่ีครูทาํงานอยู ่นโยบายทางการศึกษา แผนพฒันาของสถานศึกษา 

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศไทย และของสังคมโลก เป็นตน้ ซ่ึงสถานการณ์

แวดลอ้มภายนอกต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน ต่อการพฒันาตนเองของครู 

ซ่ึงครูควรประเมินบริบทต่าง ๆ และประเมินตนเองว่า ตนมีความรอบรู้ เท่าทนัสถานการณ์แวดลอ้ม

ภายนอกทั้งในโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศหรือไม่ เพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์และ

สามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือของสงัคมโดยรวมได ้

  4.2   I = Input คือ ปัจจยัป้อนเขา้ หมายถึง ทรัพยากรเบ้ืองตน้ท่ีจะนาํเขา้ไปสู่การจดัการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ตวันกัเรียน ผูป้กครอง นโยบายของผูบ้ริหาร คุณภาพของ

ครูและนกัเรียน งบประมาณ สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ฯลฯ การประเมินตนเองของครูคือ ครู

ตอ้งยอมรับว่าตนเป็นปัจจยัป้อนเขา้ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัมากในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 

ผูเ้ป็นครูต้องประเมินความรู้ความสามารถในการเป็นครูของตนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ มี

ศกัยภาพและสมรรถภาพแห่งวิชาชีพเพียงใด มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สงัคม ท่ีจะมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นหรือไม่ เพียงใด การประเมินตนเองดา้นน้ีเพ่ือหาขอ้บกพร่องเพ่ือ

การพฒันาต่อไป 

  4.3   P = Process คือ กระบวนการ หมายถึง กระบวนการทาํงานของครูหลาย ๆ ดา้น

เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดัเตรียมส่ือการสอน การ

วดัและประเมินผล ฯลฯ ครูต้องมีการประเมินตนเองว่าตนมีกระบวนการทาํงานตามวิชาชีพ

ครบถว้นหรือไม่ มีการวางแผนการทาํงาน มีการเตรียมการจดักระบวนการเรียนรู้ มีการปฏิบติังาน

สอนเป็นท่ีพึงพอใจของนักเรียน ผูป้กครอง และบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ ทั้ งน้ีเพ่ือหา

ขอ้บกพร่องเพ่ือการพฒันาตนเองต่อไป 
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   4.4  P = Product คือ ผลผลิต ในท่ีน้ีคือ ผูเ้รียน โดยการประเมินผูเ้รียน ประเมินจาก

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายของ

หลกัสูตร ตลอดจนความคาดหวงัของสงัคมหรือไม่ การประเมินตนเองของครูในขั้นตอนน้ีเป็นการ

ประเมินเพ่ือดูผลผลิตท่ีไดจ้ากบริบท ปัจจยัป้อนเขา้ และกระบวนการในแต่ละขั้นตอนท่ีส่งผลมาท่ี

ตวัผูเ้รียนหรือผลผลิต ถา้พบว่าผลผลิตหรือผูเ้รียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูเ้ป็นครูตอ้ง

ทบทวนตนเองตลอดจนกระบวนการทาํงาน แลว้วางแผนการปฏิบติังานใหม่ ซ่ึงอาจใชว้งจรของ

เด็มม่ิง (Deming circle) คือ วางแผน (plan) ดาํเนินการตามแผน (do) ตรวจสอบ (check) ความ

ถูกตอ้งชดัเจน แลว้ลงมือปฏิบติัการ (act) จากนั้นก็ทบทวนเพ่ือการปรับปรุงพฒันาสืบไป 

  สรุป การประเมินตนเองโดยใช ้CIPP model นั้นเป็นอีกทางเลือกของการวิเคราะห์และ

ประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนในกระบวนการทาํงาน และเม่ือประเมินแลว้เราตอ้งยอมรับดว้ย

ความจริงใจและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง ตลอดจนพฒันาจุดเด่นให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือ

ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ การประกอบวิชาชีพครูตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้รอบดา้น รู้ความสัมพนัธ์

ของตนกบัปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ ว่ามีความสอดคลอ้งกนัเพียงใด ตอ้งปรับแกจุ้ดไหน เพ่ือการพฒันา

ตนใหเ้ป็นครูยคุใหม่ 

 

 5.  การพฒันาสมรรถนะด้วยตนเอง 

  จากเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายใหเ้ป็นผู ้

มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาชีพ การบรรลุเป้าหมาย

ดงักล่าวครูควรมีศกัยภาพในการพฒันาสมรรถนะของตนดว้ยตนเอง โดยขั้นตอนของการพฒันา

สมรรถนะตนเองนั้นประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

  5.1   การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ (gather feedback) การรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการ

จดัทาํแผนพฒันาตนเอง เร่ิมจากการประเมินระดบัสมรรถนะปัจจุบนั เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสหรือความตอ้งการท่ีจะพฒันา โดยสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของครูและเป้าหมายของงาน 

โดยการประเมินระดบัสมรรถนะนั้นสามารถใชเ้ทคนิคการประเมินตนเองท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ หรือใช้

วิธีการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารของหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน หรือนักเรียนร่วมกนัประเมิน หรือใช้

เคร่ืองมือประเมิน ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่า

ความแตกต่างของสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะท่ีคาดหวัง เพ่ือค้นหาสมรรถนะและ

คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต้องได้รับการพฒันาทั้งสมรรถนะหลกั สมรรถนะประจาํสายงานครู และ

สมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  5.2   การเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนา (select competencies) การเลือกสมรรถนะท่ีจะ

พฒันาคนเร่ิมจากการเนน้สมรรถนะเพียง 1 หรือ 2 สมรรถนะท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มาก

ท่ีสุดก่อน เช่น สมรรถนะท่ีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงาน เป็นตน้ และควรเลือกหลกัสูตร

การพฒันาท่ีดี สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการจะพฒันา 

  5.3   การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ (select activities) การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ ให้

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะตามท่ีกาํหนดไว ้โดยกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือการพฒันานั้นมีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ในงาน การฝึกอบรม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เช่น การอ่าน กิจกรรมในงาน e-learning  

  5.4   การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (development the plan) แผนพฒันาตนเองควร

ประกอบดว้ยสมรรถนะสาํคญัท่ีควรพฒันา ซ่ึงอาจเป็นสมรรถนะประจาํสายงานของครู เช่น การ

จดัการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียน การบริหารจดัการชั้นเรียน การวิจยัเพ่ือพฒันางาน การสร้างความ

ร่วมมือกบัชุมชน หรือสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากน้ี ในแผนพฒันา

ตนเองยงัควรประกอบดว้ยระดบัสมรรถนะท่ีตอ้งการ กิจกรรมการพฒันา กรอบเวลาท่ีจะพฒันา

สมรรถนะใหเ้สร็จสมบูรณ์  

  5.5   การพฒันาสมรรถนะตนเองตามแผน (implement the plan) การพฒันาสมรรถนะ

ตนเองตามแผนมีดงัน้ี 

   1)  เม่ือมีการพฒันาสมรรถนะตนเองตามแผนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะ

เกิดการพฒันาข้ึนอยา่งแทจ้ริง ครูและผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานควรร่วมมือกนักาํหนดระบบการวดั

ความกา้วหน้าของการพฒันาระหว่างวตัถุประสงค์กับแผนท่ีสร้างข้ึน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบั

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของการพฒันา ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี คือ 

    1.1)  วิธีการวดัความกา้วหนา้ 

    1.2)  ใครเป็นผูว้ดัความกา้วหนา้ 

    1.3)  ลกัษณะ/ประเภทความกา้วหนา้ท่ีจะใชว้ดั 

    1.4)  เม่ือไร/กาํหนดเวลาวดัความกา้วหนา้ 

   2)  ความสาํเร็จของการพฒันาสมรรถนะ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาํคญัต่อไปน้ีคือ 

    2.1)  มีการสอบถามเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบั 

    2.2)  พฒันาสมรรถนะท่ีเป็นจุดแข็งใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

    2.3)  กาํหนดเป้าหมายการพฒันาอยา่งสมเหตุสมผล 

    2.4)  เต็มใจท่ีจะเส่ียง 

    2.5)  ดูแลแผนพฒันาตนเองใหช้ดัเจนและเป็นปัจจุบนั 
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    2.6)  เนน้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  5.6   การประเมินการพัฒนา (Assess Level) หลงัจากการจดัทาํแผนพฒันาสมรรถนะ

ตนเองและมีการพฒันาตนเองตามกรอบของแผนแลว้ ควรมีการติดตามประเมินดูว่าสมรรถนะ

เป้าหมายท่ีไดรั้บการพฒันามาแลว้นั้นเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษาอยา่งไร เช่น 

   1)  ผูป้ระกอบวิชาชีพครูมีสมรรถนะท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมข้ึนมากตามท่ีคาดหวงั

หรือไม่ 

   2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูป้กครองนักเรียน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน หรือ

นกัเรียน ไดเ้ห็นผลของการมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนของผูป้ระกอบวิชาชีพครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน

หรือไม่  

   3)  ผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงานสามารถใช้การประเมินเพ่ือให้เห็นถึงระดับ

สมรรถนะท่ีตอ้งการ และสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน ทาํการพฒันาระดบัสมรรถนะไปสู่ระดบั

ท่ีตอ้งการได ้(สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา, 2554) 

 จากกระบวนการพฒันาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการเสนอแนวทางในการพฒันา

สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ซ่ึงมีความสาํคญัมากในสังคมปัจจุบนั และไม่ว่าผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูจะใชว้ิธีการหรือแนวทางใดก็ตามในการพฒันาสมรรถนะตนเอง ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมี

ความเพียรพยายามในการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือการพฒันาตนเอง

อยูเ่สมอ ดว้ยการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมโลกปัจจุบนั 

 

แนวทางการพฒันาสมรรถนะเชิงวชิาชีพของครูศตวรรษที ่ 21 

 สาํนกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557 : 1) กล่าวถึง สภาวการณ์

ท่ีโลกเปล่ียนแปลงไป  “ครู” ยงัคงเป็นผูท่ี้มีความหมายและปัจจยัสาํคญัมากท่ีสุดในห้องเรียน และ

เป็นผูท่ี้มีความสาํคญัต่อคุณภาพการศึกษา แต่การท่ีครูจะทาํหนา้ท่ีตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวอยา่งสมบูรณ์ได ้จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีกระบวนการยกระดบัคุณภาพครูไทย เพ่ือให้เป็นครู

ยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 การพฒันาวิชาชีพครูภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคมในช่วงเวลาน้ีนับไดว้่าเป็นบทบาท

และภารกิจสาํคญัท่ีทา้ทายเป็นอย่างยิ่งต่อความสาํเร็จของการพฒันา เพ่ือก่อให้เกิดศกัยภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู ทั้งน้ีคงสืบเน่ืองมาจากสภาพทางบริบท

รอบดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงและพฒันาโดยเฉพาะในดา้นการจดัการศึกษาของยุค

ปฏิรูปในทศวรรษท่ี 2 น้ีเป็นอย่างมาก ซ่ึงมีดชันีบ่งช้ีหลายประการท่ีบ่งบอกและสะทอ้นผลให้

ทราบทั้งท่ีเป็นภาพในเชิงบวกบวกและลบควบคู่กนัไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผลผลิต
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ของกระบวนการจดัการศึกษา ซ่ึงก็หมายถึง ผูเ้รียน ท่ีเป็นส่ิงบ่งบอกสู่สังคม เก่ียวกบัประสิทธิภาพ

และศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนของครู 

 เซยฟ์าร์ท (อา้งถึงใน สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 81) ไดเ้สนอแนะรูปแบบ

การพฒันาวิชาชีพครูท่ีสาํคญัไว ้ดงัน้ี  

 1)  การวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) วิจยัปฏิบติัการเป็นเทคนิคท่ีครูใช ้เพ่ือตอบคาํถาม

ท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานหรือในชั้นเรียน เป็นเทคนิคท่ีมีส่วนคลา้ยกบัเทคนิค การแกปั้ญหา เป็น

วิธีการท่ีจะช่วยใหค้รูแกปั้ญหาเฉพาะอยา่งในชั้นเรียนได ้ 

 2)  เครือข่ายของครู (Teacher Network) ครูอาจชอบกิจกรรมพฒันาท่ีเปิดโอกาสให้ร่วม

ทาํงานกบัผูอ่ื้นและพฒันาความเขา้ใจในสาขาวิชาท่ีสอนและนักเรียนท่ีตนสอน และเครือข่ายของ

ครูมีลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

 2.1)  เนน้ท่ีเน้ือหาวิชา วิธีการสอน และวิธีการปฏิรูปสถานศึกษา  

 2.2)  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ประชุมปฏิบติัการ สมัมนา การฝึกงาน ซ่ึงเปิดโอกาส

ใหค้รูไดท้ดลองความคิดอยา่งใหม่และมีปฏิสมัพนัธก์บัครูคนอ่ืน  

 2.3)  มีโอกาสท่ีจะเขา้ใกลห้รือสมัผสัปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนมากกว่าท่ีจะฟัง

ผูเ้ช่ียวชาญบรรยายใหฟั้ง  

 2.4)  เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงภาวะผูน้าํทั้งภายในเครือข่ายหรือภายในโรงเรียนของตน 

เครือข่ายช่วยเปิดโอกาสให้ครูได้ตั้งคาํถามและร่วมกนัแก้ปัญหา เครือข่ายอาจออกแบบให้มี

ปฏิสมัพนัธแ์บบเผชิญหนา้กนั (Face-to-Face) หรืออาจใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารทางไกล 

3) การเป็นหุน้ส่วน (Partnerships) โรงเรียนและมหาวิทยาลยัเป็นรูปแบบหน่ึงของการเป็น

หุน้ส่วนในการพฒันาบุคลากรในอดีต ปัจจุบนัน้ีหุ้นส่วนในการพฒันาบุคลากรอาจประกอบดว้ย

มหาวิทยาลยั เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา องคก์รวิชาชีพ เป็นการสร้างเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่ือมโยงดว้ยอินเทอร์เน็ตและอีเมล รูปแบบพฒันาวิชาชีพเป็นการให้มีทางเลือกและมีโอกาสท่ีจะ

เพ่ิมพูนความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ รูปแบบสาํคญัในการพฒันาวิชาชีพ ไดแ้ก่  

 3.1)  การฝึกอบรม เป็นการใหผู้รู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญไดถ่้ายทอดความคิด ประสบการณ์ ไป

ยงักลุ่มโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ รูปแบบของการฝึกอบรม เช่น การอภิปราย ประชุมปฏิบติัการ บรรยาย 

สมัมนา สาธิต การแสดงบทบาท (Role Playing) สถานการณ์จาลอง ตวัแบบการฝึกอบรม เป็นการ

พฒันาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถหาจุดคุม้ทุนได ้ 

  3.2)  การสงัเกต วิธีการเรียนรู้ท่ีดีอยา่งหน่ึงคือ การสงัเกตผูอ่ื้น หรือให้ผูอ่ื้นสังเกต

และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการสังเกต การแนะนาํโดยเพ่ือน (Peer Coaching) และการนิเทศเป็น

ตวัอยา่งของตวัแบบน้ี  
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  3.3)  การมีส่วนเก่ียวข้อง นักวิชาการหรือคณะครูอาจรวมกลุ่มกันเพ่ือพฒันา

หลกัสูตร ประเมินหลกัสูตร ออกแบบโปรแกรมวิชา วางแผนกลยุทธ ์เพ่ือพฒันาการสอนหรือการ

แกปั้ญหา กระบวนการเหล่าน้ีทาํใหผู้มี้ส่วนร่วมตอ้งแสวงหาความรู้หรือทกัษะอย่างใหม่ อาจโดย

การอ่าน การวิจยั การอภิปรายและการสงัเกตกระบวนการของการมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการพฒันาเป็นวิธีการท่ีมีคุณค่าในการพฒันาวิชาชีพ  

  3.4)  วิจยัปฏิบติัการ (Action Research) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพ 

ซ่ึงจะช่วยให้ครูแสวงหาคาํตอบสําหรับโจทยห์รือคาํถามบางอย่าง ช่วยให้คิดไตร่ตรองและ

แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยทัว่ไปแลว้วิจยัปฏิบติัการจะมี 5 ขั้น ดงัน้ี 

          (1) เลือกปัญหาหรือตั้งโจทยปั์ญหา  

          (2) รวบรวม จดัระบบ และตีความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  

          (3) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

          (4) เลือกวิธีปฏิบติัท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  

          (5) ดาํเนินการแกปั้ญหาและบนัทึกผลลพัธ ์ 

  3.5)  กิจกรรมแนะนําเป็นรายบุคคล เป็นการท่ีบุคคลกาํหนดเป้าหมายพฒันา

วิชาชีพของตนเองและเลือกกิจกรรมท่ีเช่ือว่าจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายได ้รูปแบบน้ีตั้งอยูบ่นความเช่ือ

ท่ีว่า บุคคลตดัสินใจไดดี้ท่ีสุดเก่ียวกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถท่ีจะเรียนรู้

ดว้ยการช้ีนาํตนเอง (Self-Direction) และเรียนรู้ดว้ยการริเร่ิมของตนเอง (Self-Initiated Learning) 

และขณะเดียวกนับุคคลจะมีแรงจูงใจสูงท่ีจะเรียนรู้ เม่ือไดริ้เร่ิมและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง มีขั้นตอนดงัน้ี  

    (1) ระบุความสนใจหรือความตอ้งการของตน  

    (2) พฒันาแผนเพ่ือท่ีจะบรรลุความตอ้งการหรือความสนใจ  

    (3) จดักิจกรรมการเรียนรู้  

    (4) ประเมินว่าการเรียนรู้นั้นสามารถบรรลุความตอ้งการหรือความสนใจ

หรือไม่  

  3.6) ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) รูปแบบระบบพ่ีเล้ียง เพ่ือการพฒันาวิชาชีพ

เก่ียวขอ้งกบัการจบัคู่บุคคลระหวา่งผูมี้ประสบการณ์และมีความสาํเร็จสูงกบับุคคลท่ีมีประสบการณ์

และความสาํเร็จนอ้ย พ่ีเล้ียงจะแนะนาํการตั้งเป้าหมายวิชาชีพ แลกเปล่ียนความคิดและกลยุทธ์ใน

การทาํงาน สงัเกตการณ์ทาํงานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือการพฒันาวิชาชีพในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

จากสรุปแนวทางการยกระดบัคุณภาพครูท่ีสอดคลอ้งกบั “Spec ครูไทยในศตวรรษท่ี 21”

วนัท่ี 18 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสาํนักงานอธิการบดี 

108 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 98 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 98



 

หนา้ | 109 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์การยกระดบัคุณภาพของครูท่ีสอดคลอ้งกบั “Spec ครูไทยในศตวรรษท่ี 

21” เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีเราจะพฒันาครูไปในทิศทางใดให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ใน

ปัจจุบนัท่ีตอ้งเขา้กบัยคุสมยั ตอ้งมีการพฒันาครูในหลากหลายประเด็นต่อไปน้ี (สาํนักงานส่งเสริม

สงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) 

1)  การพฒันาครูตน้แบบ หรือการสร้างระบบครู Coach ใหค้รูเพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงาน

ระหว่างครูผูมี้ประสบการณ์กบัเพ่ือนครูในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

ตลอดจนการมีระบบพ่ีเล้ียงและการให้คาํปรึกษาหารือ (Coaching & Mentoring) กบัครูท่ียงัขาด

ประสบการณ์ มีการสร้างเครือข่ายท่ีสามารถประสานความร่วมมือระหว่างครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และ

นกัเรียนได ้รวมทั้งมีการสร้างวฒันธรรมขององคก์รท่ีเขม้แขง็ทางวิชาชีพ 

2)  การผสมผสานกระบวนการวดัผลเขา้กบักระบวนการสอนใหย้ดืหยุน่หลากหลายใชไ้ดใ้น

หลายสถานการณ์ มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมีการบูรณาการส่ิงต่าง ๆ เขา้ด้วยกัน 

เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการคิดท่ีตกผลึก ตลอดจนมีทกัษะในการนําเสนอผลงานได้

เพ่ือใหเ้กิดหอ้งเรียนแห่งการเรียนรู้ (Thinking Classroom) 

3)  การจดัการความรู้ของครูจะตอ้งมีระบบ แบบแผนท่ีชัดเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง

เปรียบเสมือนการจัดการเรียนการสอนท่ีครูจะตอ้งสามารถปรับบทบาทของตนเองไดห้ลากหลาย

เพ่ือใหเ้ขา้กบับริบทของเหตุการณ์นั้น โดยจะตอ้งมีความอดทนต่อผูบ้งัคบับญัชา ต่อเพ่ือนครูดว้ยกนั 

และสุดทา้ยผูเ้รียนท่ีจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนว่าอยู่ในลกัษณะแบบใด พยามท่ีจะปรับตวัครู

ก่อนท่ีจะปรับเด็กเขา้หาครูเป็นเร่ืองยากท่ีจะประสบความสําเร็จได ้ทาํให้กระบวนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนขาดตอนได ้

4)  ปรับโฉมหนา้ขององคก์รโดยท่ีครูจะตอ้งทาํให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ เน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีผลิตครูจะตอ้งมีการทบทวนบทบาทของตนในด้าน

กระบวนการใดท่ีมีปัญหาตอ้งดาํเนินการแกไ้ขท่ีจุดของปัญหาไม่ใช่แกท่ี้ปลายเหตุโดยเน้นครูให้เป็น 

Teacher Learner ใหม้าก 

5)  การสร้างแรงบนัดาลใจใหค้รูเกิดพลงัท่ีจะพฒันาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทศัน์ของ

ตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ โดยเนน้กระบวนการ PLC ใหม้ากขึ้น 

จากการศึกษา รูปแบบ และแนวทางการพฒันาครูสามารถ สรุปไดว้่า แนวทางการพฒันา

สมรรถนะเชิงวิชาชีพของครูครูในศตวรรษท่ี 21 มีดงัน้ี 

 1)  การสร้างเครือข่ายของครู (Teacher Network) 

 2)  การพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) 

 3)  การฝึกอบรมครู  

 4)  การวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) 
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 5)  การสร้างชุมชนแนวปฏิบติัของวิชาชีพครู (Professional Learning Community) 

 

 1.  การสร้างเครือข่ายครู (Teacher Network) 

  เครือข่ายของครู (Teacher Network) มีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ เน้นเน้ือหาวิชา วิธีการสอน 

และวิธีการปฏิรูปสถานศึกษา  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ประชุมปฏิบติัการ สัมมนา การฝึกงาน 

ซ่ึงเปิดโอกาสใหค้รูไดท้ดลองความคิดอย่างใหม่และมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูคนอ่ืน  มีโอกาสท่ีจะเขา้

ใกลห้รือสัมผสัปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนมากกว่าท่ีจะฟังผูเ้ช่ียวชาญบรรยายให้ฟัง  เปิด

โอกาสใหค้รูไดแ้สดงภาวะผูน้าํทั้งภายในเครือข่ายหรือภายในโรงเรียนของตน เครือข่ายช่วยเปิด

โอกาสให้ครูได้ตั้ งคาํถามและร่วมกันแก้ปัญหา เครือข่ายอาจออกแบบให้มีปฏิสัมพนัธ์แบบ

เผชิญหนา้กนั (Face-to-Face) หรืออาจใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารทางไกล 

  ปัทมา  ทุมาวงศ ์(2551) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของครูใน

โรงเรียน พบว่า ความร่วมมือ การทาํงานของครูสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ครูไดพ้ฒันาตนเอง มี

ความสุขในการทาํงาน ไม่รู้สึกโดดเด่ียว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 

การทาํงานของโรงเรียนประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับจากภายนอก 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการสร้างเครือข่ายครูในรูปแบบเทคโนโลยีส่ือสารทางไกล 

เรียกว่า “การพฒันาชุมชนครูผูเ้รียนรู้บนฐานนวตักรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา” หรือ “Teachers 

as Learners” นวตักรรมท่ีนาํเสนอในรูปแบบคลิปวีดิทศัน์เผยแพร่ผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพใน

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีบทบาทหลกัในการ

สร้างสรรค์เน้ือหา องค์ความรู้ส่วนวิชาการ และสนับสนุนวิทยากร ส่วนบริษทัปิโก (ไทยแลนด์) 

จาํกัด (มหาชน) เป็นผูส้ร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ ผลิต และเผยแพร่รายการ (หนังสือพิมพ์

บา้นเมือง, 2557) ถ่ายทอดแนวทางการนาํวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ โดยสมาชิกชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ อนัประกอบดว้ยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางทฤษฎีการศึกษา ครูผูเ้ช่ียวชาญการสอน และนิสิต

ฝึกสอนมาร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพฒันาวิชาชีพใหเ้ขม้แข็ง ทั้งน้ีดว้ยความมุ่งหวงัให้ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทางการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นวิชาการ ศาสตร์การสอน ตลอดจน

แนวทางปฏิบติัท่ีแกปั้ญหาในชั้นเรียนไดจ้ริง โดยเช่ือมโยงความรู้ระหว่างทฤษฎีในสถาบนัทาง    

ครุศึกษากบัความรู้ทางการปฏิบัติในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมซ่ึงกันและกัน การเรียนรู้ร่วมกนัของ

โปรแกรมไม่เพียงจะนาํไปสู่การสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบติัวิชาชีพท่ีชัดเจน ยงั

สามารถนาํไปใชไ้ดผ้ลจริง แต่ให้ความสาํคญักบัการคล่ีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

ถือเป็นการเช่ือมโยงไปสู่ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูและผูเ้รียน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน  

  นอกจากน้ี ยงัมีเครือข่ายครูในรูปแบบเทคโนโลยีส่ือสารทางไกลท่ีผ่านเคร่ือข่าย
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คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพ่ือการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) ของคนทาํงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow 

ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อนัเกิดจากประสบการณ์ท่ีสัง่สมจากการทาํงานและชีวิต

ผ่านการเขียนบนัทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพ่ือเป็นประวติัศาสตร์แก่ชนรุ่นหลงัต่อไป และเว็บไซต ์

ครูบา้นนอกดอทคอม ท่ีครูในประเทศไทยนิยมเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้กนั เป็นตน้ 

 

 2.  การพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลีย้ง (Coaching and Mentoring) 

 Mentoring การเป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) เป็นการให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นท่ี

ยอมรับหรือผูบ้ริหารในหน่วยงานใหค้าํปรึกษา และแนะนาํช่วยเหลือรุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยู่ในระดบัตํ่า

กว่า (Mentee) ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานเพ่ือใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน การเป็นพ่ีเล้ียงอาจไม่

เก่ียวกับหน้าท่ีในปัจจุบนัโดยตรง ผูท่ี้เป็น Mentee เป็นได้ทั้งพนักงานใหม่ หรือพนักงานท่ี

ปฏิบติังานในองค์กรมาก่อน โดยเป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน โดย Mentor จะเป็น

แม่แบบ และเป็นผูส้อนงานให ้Mentee รวมทั้งให้กาํลงัใจ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให ้

Mentee มีโอกาสไดเ้ติบโตหรือไดรั้บความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยให้โอกาสหรือเวทีท่ีจะ

แสดงผลงาน แสดงฝีมือ และความสามรถในการทาํงาน (สุจิตรา ธนานนัท,์ 2557 : 1)  

  จะสงัเกตว่าพ่ีเล้ียงท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับ ท่ีสามารถใหค้าํปรึกษา

และแนะนําช่วยเหลือครูให้พฒันาศกัยภาพสูงข้ึน เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี

คุณภาพ พ่ีเล้ียงหรือ Mentor จะดูแลครู ดงันั้น ครูจะไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง เรียกว่า Mentee บาง

องคก์รจะเรียกระบบพ่ีเล้ียง หรือ Mentoring System น้ีว่า Buddy System เป็นระบบท่ีพ่ีจะตอ้งดูแล

เอาใจใส่น้อง คอยให้ความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาแนะนาํ เม่ือ Mentee มีปัญหา สถานศึกษา

สามารถกาํหนดใหมี้ระบบการเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัครูท่ีเขา้มาทาํงานใหม่ผูเ้ป็น Mentor จะเป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูนิ้เทศภายใน ครูตน้แบบ หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัด

การศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการจดัการศึกษา ทั้งน้ี คุณสมบติัหลกัท่ีสาํคญัท่ี

บุคคลท่ีเป็น Mentor ท่ีทาํหนา้ท่ีพ่ีเล้ียงใหแ้ก่ครูใหม่นั้นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีทศันคติหรือความคิด

ในเชิงบวก (Positive Thinking) มีความประพฤติดี สามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ Mentee 

ได ้บทบาทและหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของ Mentor ไดแ้ก่ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ใน

การจดัการศึกษาใหแ้ก่ครูใหม่ไดรั้บรู้ รวมถึงจะตอ้งเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการ

ปฏิบติัตน เพ่ือปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร และการตรวจสอบและติดตามผลการให้ความรู้ 

ความเขา้ใจกบัครูใหม่ดว้ย 

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 111
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 อาภรณ์ ภู่วิทยาพนัธุ ์(2548 : 1) กล่าวว่า Coaching เป็นการสอนงานลูกน้องของตนเอง 

ผูส้อนงาน (Coach) ซ่ึงผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถเป็นผูส้อนงานได ้ผูถู้กสอนงาน (Coachee) ส่วน

ใหญ่จะเป็นลูกน้องท่ีอยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกนั การสอนงานจะเน้นไปท่ีการพฒันาผลการ

ปฏิบติังาน (Individual Performance) และพฒันาศกัยภาพ (Potential) ของลูกน้อง Coaching เป็น

การส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างหวัหน้าและลูกน้อง เป็นการส่ือสาร

แบบสองทาง (Two Way Communication) ทาํใหห้วัหนา้และลูกน้องไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างหวัหนา้และลูกนอ้ง อยา่งไรก็ตาม การ

ท่ีจะ Coaching ไดดี้นั้น ตอ้งมีความพร้อมทั้งผูส้อนและผูถู้กสอน 

 ในดา้นการพฒันาครู  Coaching  หมายถึง การสอนงานครูในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเทคนิค

หน่ึงในการพฒันาบุคลากรหรือครู ทั้งน้ีผูนิ้เทศสอนงาน Coach โดยปกติ Coach สามารถเป็นไดท้ั้ง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศภายใน ส่วนผูถู้กสอนงานโดยปกติจะเป็นครูท่ีอยู่ในสถานศึกษา เรียก 

ผูถู้กสอนว่า “Coachee” การสอนงานจดัไดว้่าเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีผูนิ้เทศใชเ้พ่ือเสริมสร้างและ

พฒันาครู ใหมี้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะเฉพาะตวั (Personal Attributes) 

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(Result Oriented) โดย

จะตอ้งตกลงยอมรับร่วมกนั (Collaborative) ระหว่างผูนิ้เทศและครู ทั้งน้ีการนิเทศการสอนงานจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาผลการปฏิบติังานของครู (Individual Performance) ในปัจจุบนัแมก้ารสอน

งานยงัมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาศกัยภาพ (Potential) ของครู เพ่ือให้ครูมีพฒันาการของความรู้ ทกัษะ 

และความสามารถเฉพาะตัว และมีศกัยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สูงข้ึนต่อไป เพ่ือ

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน อนันาํมาซ่ึงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต 

 ปัจจุบนัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจ้ดัให้มีโครงการพฒันาครูท่ี

เนน้การสร้างความเขม้แข็งของสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการสอนในบริบทท่ีหลากหลายของ

ลกัษณะและขนาดของโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง และ

ให้เป็นไปตามความต้องการจาํเป็นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดป้ระสานสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือร่วมกนัเป็นคู่พฒันา  การจดัพฒันาให้เน้นรูปแบบการ

พฒันาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job training) และให้มีระบบสนับสนุนใน

รูปแบบการ Coaching  และ  Mentoring  และเพ่ือส่งเสริมจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็น

ครู และการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning 

Ability ตามระดบัชั้น ควบรวมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ตามแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ท่ี

รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต  โดยใหมี้การพฒันาสมรรถนะใหเ้ป็นครูดี ครูเก่ง 
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มีคุณภาพ คุณธรรม  ในปีงบประมาณ 2556 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพครู, 2557) ใน

การน้ีสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเขา้ร่วม

พฒันา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนนัทา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

 

 3.  การฝึกอบรมครู         

  เป็นการให้ผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญไดถ่้ายทอดความคิด ประสบการณ์ ไปยงักลุ่มโดยมี

กิจกรรมต่าง ๆ รูปแบบของการฝึกอบรม เช่น การอภิปราย ประชุมปฏิบติัการ บรรยาย สัมมนา 

สาธิต การแสดงบทบาท (Role Playing) สถานการณ์จาํลอง ฯลฯ ตวัแบบการฝึกอบรม เป็นการ

พฒันาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถหาจุดคุม้ทุนได ้

 กสัคีย ์(2000 : 1) มีความเห็นว่า การเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น ดงันั้น 

การอบรมครูตอ้งมีการออกแบบและดาํเนินการท่ีใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมสาํหรับ

องคก์ร สังคม โครงสร้าง แหล่งทรัพยากรและสนองความตอ้งการของครูกลุ่มนั้นๆ ให้มากท่ีสุด 

การดาํเนินการอบรมท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี  

 1)  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมของครูและความรู้ใหม่ 

 2)  เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละขั้นของกระบวนการ

เรียนรู้ เช่น สร้างความสนใจ  การสนทนา  และการแสดงความคิดเห็นท่ีทา้ทายความคิดเดิมเพ่ือให้

สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้ง 

 3)  สร้างสงัคมการเรียนรู้ในบริบทท่ีคุน้เคย หรือเป็นกนัเองกบัครู 

 4)  ทา้ทายหรือกระตุน้ใหค้รูเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และช่วยแกปั้ญหาให้ครูเม่ือความรู้

เดิมท่ีมีและความรู้ใหม่ขดัแยง้กนั 

 5)  ช่วยครูพฒันายทุธวิธีสอนท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดดี้ 

 6)  ช่วยใหค้รูมีความรู้และความเขา้ใจอย่างเป็นรูปธรรมเร่ืองการจดัการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ในหอ้งเรียนท่ีตนรับผดิชอบ 

 7)  เปิดโอกาสใหค้รูทาํงานร่วมกนั เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากปัญหาท่ีเคยประสบ 

ตลอดจนหาวิธีแกปั้ญหาร่วมกนั 

 8)  ใหค้รูรู้วิธีประเมินหรือวดัความรู้ความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเน้ือหา วิธีสอน หรือ

อ่ืน ๆท่ี เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง 
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 ปัจจุบนัวิธีท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายในการอบรมครูในประเทศไทยมี 2 วิธี คือ 1) การนาํ

หลกัสูตรไปใช ้(Curriculum Implementation) และ 2) การสาํรวจตรวจสอบดว้ยตนเอง (Immersion 

in inquiry in science) 

 1)  การนาํหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum Implementation)  

      วตัถุประสงคใ์นการใชก้ลยทุธ ์การนาํหลกัสูตรไปใช ้คือช่วยให้ครูเรียนรู้หลกัสูตร 

กิจกรรม วิธีการสอน และการนาํไปใชใ้นหอ้งเรียน หวัใจของกลยทุธน้ี์คือเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดง

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตร วิธีการ

สอน หรือกิจกรรมท่ีมีอยู่ในหลักสูตรน้ีแก่กัน ในขณะเดียวกันครูต้องเรียนรู้เน้ือหาสาระ

วิทยาศาสตร์ การจดัการเรียนการสอน และการวดัการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ย 

      วิธีการสอนโดยการนาํหลกัสูตรไปใช ้ในการอบรมครู เพ่ือช่วยพฒันาครูทางดา้น

ความรู้ของเน้ือหา วสัดุ-อุปกรณ์ และวิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการสอนในชั้นเรียน 

 2)  การสาํรวจตรวจสอบดว้ยตนเอง (Immersion in inquiry in science) 

        จุดประสงคข์องการใชย้ทุธวิธีในการสอนแบบการสาํรวจตรวจสอบดว้ยตนเอง คือ

เปิดโอกาสให้ครูเรียนรู้เน้ือหาสาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรงของ

ตนเอง กล่าวคือ เม่ือครูไดเ้รียนรู้แบบเป็นผูเ้รียนเอง จะทาํให้ครูเขา้ใจเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์ท่ี

ตัวเองสอนในชั้นเรียนได้อย่างลึกซ้ึง นอกจากน้ี เม่ือครูได้มีประสบการณ์โดยตรงในการทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ครูจะสามารถเตรียมการสอนท่ีช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมหรือเป็นนกัสาํรวจ

ตรวจสอบ การเลือกใชว้ิธีการสอนลกัษณะน้ีมาจากสมมติฐานท่ีว่า เม่ือครูไดรั้บประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ทั้งดา้นเน้ือหาสาระและกระบวนการดว้ยตนเองแลว้ ครูจะมีความรู้ความเขา้ใจและ

สามารถนาํความรู้นั้นไปถ่ายทอดสู่นกัเรียนได ้ดงันั้น หัวใจสาํคญัของวิธีการสอนแบบการสาํรวจ

ตรวจสอบดว้ยตนเอง คือการใหค้รูไดมี้โอกาสเรียนรู้แบบตนเองเป็นผูเ้รียนอย่างเขม้ขน้ทั้งเน้ือหา

สาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี การให้ครูเรียนรู้ผ่านกระบวนการสํารวจ

ตรวจสอบ (inquiry) อาจช่วยครูใหเ้ปล่ียนความเช่ือและพฤติกรรมการสอนให้เป็นแบบการสาํรวจ

ตรวจสอบดว้ยตนเองได ้(Radford, 1998)  

  ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบการอบรมครูท่ี

สอดคลอ้งกับบริบทการศึกษาไทย ในสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลก โดยการใช้ระบบการ

ฝึกอบรมครูแบบ      e-Training เพ่ือยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบโดยการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีเปิด

โอกาสให้ครูเข้าเรียนในช่วงเวลาและสถานท่ีใดก็ไดต้ามสะดวก ทั้งน้ีการฝึกอบรมมุ่งเน้นการ

ฝึกอบรมดา้นการจดัการเรียนรู้สาหรับกลุ่มสาระต่าง ๆ และสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํ

สายงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในช่วงเร่ิมตน้ เปิดให้เขา้รับการฝึกอบรม 10 หลกัสูตร 
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โดยหลกัสูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านคือ หลกัสูตรเทคนิคการสร้าง

ทีมงานท่ีดี และจิตวิญญาณความเป็นครู นอกจากน้ี ยงัมีหลกัสูตรสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

โดยนาํร่องเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมออนไลน์จนครบ 45 หลกัสูตร และนาํหลกัสูตรการฝึกอบรม

เดิมมาปรับปรุงและเปิดใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดจ้นครบ 120 หลกัสูตรในลาํดบัต่อไป เง่ือนไขการ

เรียน คือ 1) ครูเขา้รับการทดสอบก่อนเรียน โดยไม่ตอ้งเป็นกงัวลเร่ืองผลคะแนน 2) ครูศึกษาส่ือ

การเรียนออนไลน์หรือดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมไปศึกษา 3) ทาํใบงาน ทั้งน้ี

สาํหรับช่วงเร่ิมตน้ของการฝึกอบรมตั้งแต่วนัน้ีจนถึง 30 กนัยายน 2557 สาํหรับครูท่ีเขา้รับการ

ฝึกอบรมไม่ตรงสาขาวิชาอาจจะทาํหรือไม่ทาํใบงานก็ได ้4) ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หากทาํไม่

ผา่นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมและสอบใหม่ไดจ้นกว่าจะผา่น 5) รับใบประกาศนียบตัร เม่ือครูสอบได้

เกณฑ ์70% (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) 

 สรุปว่า การอบรมท่ีดีควรใชย้ทุธวิธีในการสอนท่ีหลากหลาย และการอบรมเพ่ือพฒันาครู

ควรไดรั้บการออกแบบและดาํเนินการในรูปแบบโครงการระยะยาวท่ีมีการติดตามผลเพ่ือช่วยเหลือ

และสนบัสนุนครูเม่ือครูตอ้งกลบัไปทาํงานท่ีสถานศึกษาหรือไปสอนในห้องเรียนเดิม การติดตาม

ครูอยา่งต่อเน่ืองยงัช่วยใหค้รูรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดท้ิงใหเ้ผชิญปัญหาโดยลาํพงัหลงัจากเสร็จส้ิน

การอบรมแลว้ และการจดัการอบรมเพ่ือพฒันาครูโดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึงเพียงอย่างเดียวจะไม่เกิด

คุณภาพเต็มท่ีเท่ากบัการผสมผสานกลวิธีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพราะการจดักิจกรรมการสอนแต่ละวิธี

เป็นการแกปั้ญหาแต่ละส่วนไป ดงันั้น การอบรมท่ีดีควรมีการออกแบบการสอนโดยเช่ือมโยงหลาย

วิธีเขา้ดว้ยกนัเพ่ือเกิดประโยชน์และพฒันาความรู้แก่ครูท่ีเขา้รับการอบรมอยา่งลึกซ้ึง 

 

 4.   การวจิยัปฏิบัตกิาร (Action Research) 

  การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เป็นการวิจยัท่ีใชก้ระบวนการปฏิบติัอย่างมี

ระบบครูผูว้ิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการและวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบติัโดย

การใชว้งจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือกระทาํจริง การสังเกต และการสะทอ้นผลการ

ปฏิบติัการดาํเนินการจะตอ้งต่อเน่ือง เพ่ือจะนาํไปสู่การปรับปรุงแผนเขา้สู่วงจรใหม่ จนกว่าจะได้

ขอ้สรุปท่ีแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง หรือสภาพการณ์ของส่ิงท่ีศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมาย

ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานประจาํ

ของครูใหดี้ข้ึนโดยนาํเอางานท่ีปฏิบติัอยูม่าวิเคราะห์สภาพปัญหา อนัเป็นเหตุให้งานนั้นไม่ประสบ

ผลสาํเร็จเท่าท่ีควร จากนั้นใชแ้นวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีผ่านมาหาขอ้มูล

และวิธีการท่ีคาดว่าจะแกปั้ญหาดงักล่าวได ้แลว้นาํวิธีการดงักล่าวไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

ปัญหานั้น ซ่ึงแตกต่างจากการวิจยัเชิงวิชาการทัว่ ๆ ไป (ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์, 2557) ดงัน้ี 
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 1)  การวิจยัเชิงปฏิบติัการมีจุดเน้นท่ีผลการวิจยันั้นนาํไปใชเ้ฉพาะจุด เฉพาะท่ี และ

เฉพาะเร่ือง โดยนาํผลการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

 2)  ผูว้ิจยัท่ีเป็นผูท้าํการวิจยัเด่ียวหรือเป็นผูร่้วมโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้น ผูว้ิจยัจะ

ถูกกระตุน้ใหแ้สวงหาความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งลึกซ้ึง 

 3)  การวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นการกระตุน้ให้มีการร่วมมืออย่างเสมอภาคกนัของผูร่้วม

โครงการวิจยัทั้งในส่วนของกระบวนการทาํวิจยัและการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 4)  การวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นการวิจัยท่ีมุ่งหวงัประโยชน์หรือคาํตอบในช่วงสั้นซ่ึง

นาํไปสู่การวิจยัเชิงประยกุต ์(Applied Research) 

 จากลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบติัการดงักล่าวเป็นการมุ่งหาคาํตอบท่ีเป็นองค์ความรู้หรือ

ขอ้มูลท่ีจะนําไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันา ผลการวิจยัสามารถนําไปใชใ้นการทาํงานหรือ

พฒันางานของครู ช่วยใหค้รูสามารถสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5.  การสร้างชุมชนแนวปฏิบัตขิองวชิาชีพครู (Professional Learning Community)  

  ชุมชนนกัปฏิบติัหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการจดัการความรู้

ขององคก์ร  สาํหรับดึงความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูง

สูด การจดัการความรู้ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั ๆ  ไดแ้ก่  การคน้หาความรู้  การสร้างและ

แสวงหาความรู้ใหม่  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้  การแบ่งปัน

แลกเปล่ียนความรู้และการเรียนรู้ กระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลากหลาย

ประเภทท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือนาํไปใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ใหญ่ ๆ (อรวรรณ  นอ้ยวฒัน,์ 2554) คือ       

  1) เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ  “เข้าถึงความรู้”  ซ่ึงเหมาะสําหรับความรู้ประเภท 

Explicit   เช่น  การเล่าเร่ือง (Story  Telling)  การใชฐ้านความรู้ (Knowledge  Bases)   

  2)  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ  “ถ่ายทอดความรู้”  ซ่ึงเหมาะสําหรับความรู้ประเภท 

Tacit   เช่น  ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring  System)   ชุมชนนักปฏิบติั (Community of Practice)  การ

สบัเปล่ียนงาน (Job  Rotation)          

  บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550 : 1)  ไดใ้ห้ความหมายของชุมชนนักปฏิบติั (Community of 

Practice : CoP) ว่า หมายถึง  ชุมชนท่ีรวบรวมกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั  มาร่วม

แลกเปล่ียน  แบ่งปัน  เรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ร่วมกนั  เพ่ือไดม้าซ่ึง Knowledge Assets (KA) หรือขุม

ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ สาํหรับคนในชุมชน เพ่ือไปทดลองใช ้ แลว้นาํผลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างสมาชิก อนัส่งผลให้ความรู้นั้น ๆ ถูกยกระดบัข้ึนเร่ือย ๆ ผ่านการปฏิบติั  ประยุกต์  และ

ปรับใชต้ามแต่สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  อนัทาํใหง้านบรรลุผลดีข้ึนเร่ือย ๆ 
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  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนนกัปฏิบติั

ว่า หมายถึง  กลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน  ส่วนใหญ่การรวมตวักนัใน

ลกัษณะน้ีจะมาจากคนท่ีอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

รวมกนั  ซ่ึงความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัเป็นส่ิงสาํคญั     

  จากความหมายดงักล่าวจะเห็นว่า  ชุมชนนักปฏิบติั   หมายถึง  กลุ่มคนท่ีจุดมุ่งหมาย

หรือมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนําผลจากการเรียนรู้นั้นไป

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการทาํงาน      

  ศกัด์ิชยั ภู่เจริญ (2556 : 1)  กล่าวว่า ชุมชนนักปฏิบติัของครู คือการรวมตวักนัจดัการ

ความรู้ของครู  คือเป็นการจดัการความรู้ของครู  เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ข้ึนใช้

ทาํหน้าท่ีครู  และนาํความรู้ไปใชท้าํหน้าท่ีครู  เพ่ือให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้ชนิด “รู้จริง” (mastery)

  ชุมชนนักปฏิบติัของครูจะมุ่งเน้นการนาํความรู้ท่ีใชใ้นงานมาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือต่อ

ยอดความรู้และพฒันาคุณภาพงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่โดยทัว่ไปการท่ีจะรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนแนว

ปฏิบติัจะมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี         

  1)  หัวข้อความรู้  (Domain)  เป็นหวัขอ้ท่ีกลุ่มครูหรือชุมชนจะมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

กนั  โดยหวัขอ้ท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะสาํคญั คือ  เป็นหวัขอ้ท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชน    

  2)  ชุมชน (Community) เป็นพนัธะทางสงัคมท่ีจะรวบรวมและยดึเหน่ียวสมาชิกเขา้ไว ้

ดว้ยกนัภายใตโ้ดเมนและแรงปรารถนาเดียวกนั ในการรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนแนวปฏิบติัไม่ไดมี้กฎ

ตายตวัว่าสมาชิกในชุมชนจะตอ้งมีจาํนวนเท่าใด มีตาํแหน่งใดบา้ง แต่เพ่ือความสะดวกในการก่อตั้ง

ชุมชนแนวปฏิบติั สมาชิกในชุมชนควรประกอบดว้ยผูด้าํเนินการหลกั (Facilitator)  ผูบ้นัทึกส่ิง

สาํคัญ (Community Historian)  สมาชิกชุมชน (Member)  ผูส้นับสนุน (Sponsor) ผูเ้ช่ียวชาญ 

(Expert)              

  3)  แนวปฏิบัติ (practice) คือ ผลท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนท่ีสมาชิก

สามารถนาํไปปฏิบติัในงานของตนไดจ้ริง โดยทัว่ไปแนวปฏิบติัน้ีไดม้าจากการบนัทึกเป็นคลงั

ความรู้ขององคก์รท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์โดยชุมชน และจดัเก็บ/ ปรับปรุง/ถ่ายทอดโดยชุมชนเอง 

  ดงันั้น  การสร้างชุมชนนกัปฏิบติัของครู เป็นชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัของสมาชิกครู

ในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีว ัตถุประสงค์ร่วมกัน   มีแลกเปล่ียนความรู้ทําให้เกิด

กระบวนการจดัการความรู้ข้ึน   และจะเห็นว่าชุมชนนักปฏิบติัครูจะตอ้งมีองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน

ครบถว้นและสมดุล อนัไดแ้ก่  หัวขอ้ความรู้  ชุมชน  และแนวปฏิบติั   จึงจะสามารถดาํรงอยู่และ
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ขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ให้กบัองค์กรการศึกษา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติของครูจึงเป็นการ

พฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

 

สรุปท้ายบท 

สมรรถนะครู หมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะของครูท่ีจาํเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์การทาง

การศึกษา  สมรรถนะครูไดถู้กกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า 

ครูต้องมีสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจําสายงาน  เกณฑ์การประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2553 ครูตอ้งมีสมรรถนะในการปฏิบติังานตามมาตรฐานความรู้ 

และประสบการณ์วิชาชีพ เทคนิคการประเมินตนเองของการพฒันาศกัยภาพครู ไดแ้ก่ การประเมิน

สมรรถนะดว้ยตนเองโดยเทคนิคต่าง ๆ และการประเมินสมรรถนะโดยผูบ้งัคบับญัชา และพฒันา

สมรรถนะดว้ยตนเองโดยการทาํแผนพฒันาตนเอง แนวทางการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของครู

ศตวรรษท่ี 21 คือ การสร้างเครือข่ายของครู (Teacher Network)  การพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการ

สร้างระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) การฝึกอบรมครู การวิจยัปฏิบัติการ (Action 

Research)  และการสร้างชุมชนแนวปฏิบติัของวิชาชีพครู (Professional Learning Community) 

 

คาํถามทบทวน 

 1. ความหมายของสมรรถนะและสมรรถภาพเป็นอยา่งไร 

 2. สมรรถนะท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูพึงมีประกอบดว้ยสมรรถนะใดบา้ง  

 3. สมรรถนะหลกัท่ีครูตอ้งมีเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จ มีแนวทางการปฏิบติัอยา่งไร 

 4. สมรรถนะประจาํสายงานครูเป็นอยา่งไร อธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 5. ขั้นตอนวิธีการประเมินตนเองโดยอิสระดว้ยกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นอยา่งไร 

 6. ปัจจยัใดท่ีส่งผลใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพครูมีสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการในชั้นเรียนมี

ประสิทธิภาพ 

 7. การสร้างเครือข่ายครู (Teacher Network) ช่วยพฒันาสมรรถนะครูอยา่งไร 

 8. การพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) มี

ลกัษณะอยา่งไร 

 9. กระบวนการพฒันาสมรรถนะตนเองดา้นการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบั ของครูมีวิธีการอยา่งไร 

 10. สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพเป็นอยา่งไร 
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บทที ่4 

คุณลกัษณะของครูที่ด ี

  

 ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป แม ้“ครู” ยงัคงเป็นผูท่ี้มีความหมายและปัจจยัสําคญัมากท่ีสุดใน

ห้องเรียน และเป็นผูท่ี้มีความสําคญัต่อคุณภาพการศึกษา แต่การท่ีครูจะทาํหน้าท่ีตอบสนองต่อ

ความปล่ียนแปลงดงักล่าวอย่างสมบูรณ์ได ้ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีคุณลกัษณะของครูท่ีดี สังคม

คาดหวงัวา่ครูคือแบบอยา่งท่ีดีของศิษย ์เป็นผูส้ร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์

มีคุณภาพต่อสังคม ธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งสัมผสักบับุคคลอ่ืนอยู่เสมอ 

ฉะนั้นผูด้าํเนินอาชีพครูจึงตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีวิสัยทศัน์

ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นวชิาการและเทคโนโลยใีนโลกปัจจุบนั แต่การจะไดรั้บยกยอ่งให้

เป็นครูดีนั้น จึงตอ้งมีคุณลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างจากการประกอบอาชีพอ่ืน การจะเป็นครูท่ีดี

มากน้อยเพียงไรนั้นครูสามารถประเมินตนเองได้โดยศึกษาจากเกณฑ์คุณลกัษณะของครูท่ีดีตาม

หลกัพุทธธรรม ตามแนวพระราชดาํริ  ตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  ตลอดจนศึกษาจากทศันะของ

บุคคลต่าง ๆ เพื่อให้ครูและนกัศึกษาครูไดเ้ขา้ใจและนาํไปใช้พฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะท่ีดีอนั

พึงประสงค ์ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะของครูทีด่ี 

 นบัจากอดีตถึงปัจจุบนั สังคมไทยยงัคงให้ความสําคญัต่อ “ครู” วา่เป็นบุคคลท่ีจะส่งเสริม

และสรรค์สร้างการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ และเม่ือสถานการณ์การเรียนรู้เปล่ียนแปลงไป 

ทั้งท่ีเป็นการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ี

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริม พฒันาและยกยอ่งเพื่อร่วมกนัปกป้องและเสริมสร้างการเรียนรู้ของ

เด็กหรือผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และค่านิยมอนัดีงาม รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม

เป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) 

 

 1. คุณลกัษณะของครูทีด่ีตามหลกัพุทธธรรม     

  ในหลักธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็นครูท่ีดี ได้แก่ 

หลกัธรรมท่ีเรียกว่า กลัยาณมิตรธรรม ซ่ึงเป็นธรรมท่ีพระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณลกัษณะของครูท่ีดี     

โดยพระธรรมปิฏก โดยกล่าวถึงกลัยาณมิตรธรรม 7 (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม, 

2554 : 1)  ดงัน้ี           
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  ประการท่ี 1 ปิโย แปลว่า เป็นผู ้น่ารักหรือเป็นท่ีรัก หมายความว่า ท่านท่ีเป็นครู

ประกอบด้วยเมตตา ทาํให้ผูเ้ป็นนักเรียนรู้สึกเสมือนมีเพื่อน ทาํให้เกิดความชุ่มฉํ่ าใจ ไม่อา้งวา้ง

วา้เหว ่มีความอบอุ่นใจ มีความสบายใจ 

  ประการท่ี 2  ครุ แปลว่า เป็นท่ีเคารพ หมายความว่าครูเป็นผู ้มีความหนักแน่น มี

คุณธรรม เป็นหลกัให้แก่ผูเ้รียนได ้ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกมัน่คง ปลอดภยั มีหลกัมีท่ีเกาะเก่ียว โดยความ

เป็นครูจะหนกัแน่นในคุณงามความดี หนกัในหลกัเหตุหลกัผล หนกัในหลกัการ หนกัในความจริง 

ทาํใหน่้าเคารพไวเ้น้ือเช่ือใจได ้

  ประการท่ี 3  ภาวนีโย แปลว่า เป็นท่ีเจริญใจ หมายความว่าบุคคลท่ีเป็นครูจะเป็นผูมี้

คุณธรรม มีความประพฤติท่ีดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดี ทาํให้ผูเ้รียนเห็นแบบอย่างท่ีดี ทาํให้อยาก

ประพฤติปฏิบติัตามและมีกาํลงัใจในการทาํความดี 

  ประการท่ี 4  วต.ตา แปลวา่ บอกกล่าว หมายความวา่ครูจะเป็นผูท่ี้บอกกล่าว เอาคาํสอน

มาบอกเล่า มาแนะนาํส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบติั กบัส่ิงท่ีไม่ควรประพฤติปฏิบติั ทาํให้ครูมีบทบาท

เป็นผูท่ี้สั่งสอนซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัการพึ่งตนเอง 

  ประการท่ี 5 วจนก. ขโม แปลว่า อดทน อดทนต่อถอ้ยคาํ เช่น อดทนต่อการพูดซกัไซ้

ไล่เลียงของศิษย ์และพยายามช้ีแจงจนกระทัง่ศิษยเ์กิดความเขา้ใจ ไม่ทอ้ถอยและไม่ปล่อยละเลย

ศิษยเ์อาใจใส่อดทนต่อการแนะนาํสั่งสอน 

  ประการท่ี 6 คม.ภีรญจ กถ. กต.ตา แปลวา่ เป็นผูท่ี้กล่าวแถลงเร่ืองลึกซ้ึงได ้หมายความ

ว่า ครูเป็นผูท่ี้มีความสามารถทาํให้เขา้ถึงส่ิงท่ีลึกซ้ึงให้ยิ่ง ๆ ข้ึนไป กล่าวคือ สามารถท่ีจะแถลง

ช้ีแจงเร่ืองท่ีลึกซ้ึงให้ง่ายต่อความเขา้ใจได ้ตลอดจนช่วยให้ศิษยไ์ดเ้รียนรู้ เร่ืองลึกซ้ึงต่าง ๆ ให้มาก

ยิง่ข้ึน 

  ประการท่ี 7  โน จฏฐาเน นิโยชเย แปลวา่ ไม่ชกัจูงไปในทางเสียหาย ไม่ชกัจูงไปในส่ิง

ท่ีเหลวไหลไร้สาระ หมายความวา่ครูจะไม่นาํศิษยไ์ปในทางท่ีเส่ือมเสียหรือชกัชวนไปสู่อบายมุข 

             พระพุทธเจา้ในฐานะพระบรมครูทรงสอนศิษยด์ว้ยการเป็นกลัยาณมิตร ฉะนั้นบุคคลท่ี

เป็นครูทุกคนพึงยึดหลักกัลยาณมิตรธรรมเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นครูท่ีสมบรูณ์ มีคุณค่า           

น่าเคารพยกยอ่งนบัถือจากศิษยแ์ละบุคคลในสังคม อนักล่าวไดว้า่ ครูท่ีมีกลัยาณมิตรธรรม 7 ยอ่ม

เป็นครูท่ีดี 

 

 2.  คุณลกัษณะของครูทีด่ีตามแนวพระราชดําริ 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบติัครบ 

60 ปี ในปีพุทธศกัราช 2549 ตลอดระยะเวลา 60 ปีน้ี พระองคท์รงปฏิบติัพระราชกรณียกิจมากมาย
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หลายดา้น ท่ีลว้นมีคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะพระราชกรณียกิจดา้น

การศึกษาและความเป็นครูของพระองค์ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยสังเคราะห์จากแนว

พระราชดาํริของพระองคท่ี์ปรากฏในพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

ครู พบวา่คุณลกัษณะของครูท่ีดีตามแนวพระราชดาํรินั้น สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 5 คุณลกัษณะ 

ดงัต่อไปน้ี  (ประมวลพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาท, 2535) 

  2.1  คุณลกัษณะของครูทีด่ี ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม    
   พระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงพระราชทานในโอกาส              

ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของครูท่ีดีต้องมีคุณธรรม โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค                  

แห่งประเทศไทย  (2526) ได้รวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ พระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทาน ปริญญาบตัร แก่นกัศึกษาวิทยาลยัวิชาการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปเป็นครูอาจารย ์                   

ใน พ.ศ. 2502    มีความวา่ 
   “...ขา้พเจา้เช่ือว่านิสิตนกัศึกษา สําเร็จการศึกษาไปควรจะไดมี้คุณธรรม ศีลธรรม 

และวฒันธรรมเป็นทุนอยู่บ้างแล้ว แต่ในฐานะท่ีต้องออกไปทาํหน้าท่ีครูของผูอ่ื้น ท่านจาํเป็น

จะตอ้งสร้างสมธรรมะต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งข้ึน และรู้จกัวางตวัให้สมกบัเป็นผูมี้หนา้ท่ีสั่งสอน

และอบรมเยาวชน ควรจะตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ และส่งเสริมให้เยาวชนไดเ้ป็น

คนท่ีมีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี...” 

   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่นิสิตและนกัศึกษาวิทยาลยั

วิชาการศึกษา ในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2503 ไดท้รงเนน้คุณลกัษณะในการอบรมเด็กในดา้นศีลธรรม

เป็นสาํคญัดว้ย ดงักล่าวไวว้า่ 

   “...ผูท่ี้เป็นครูอาจารยน์ั้น ใช่แต่ว่ามีความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอน

เท่านั้น จะตอ้งรู้จกัอบรมเด็กทั้งในดา้นศีลธรรม จรรยาและวฒันธรรม รวมทั้งให้มีสํานึกรับผิดชอบ

ในหนา้ท่ีและในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การให้ความรู้ หรือท่ีเรียกวา่การสอนนั้นต่างกบัการ

อบรม การสอนคือการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผูเ้รียนให้ซึมซาบจน

ติดเป็นนิสัยอยา่งเดียว...” 

   นอกจากนั้น ในพระบรมราโชวาทอีกหลายคร้ัง พระองค์ก็ไดเ้น้นให้ครูยึดมัน่อยู่

ในคุณธรรมและศีลธรรมเสมอ ดงัพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่นิสิตและ

นกัศึกษาวทิยาลยัวชิาการศึกษา เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2505 ดงักล่าวไวว้า่ 

   “...หน้าท่ีของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึง

พร้อมดว้ยคุณธรรม เพื่อจะไดเ้ป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป งานของครูจึงเป็นงานท่ีสําคญัยิ่ง ท่าน
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จงวางตนให้ สมกับท่ีเป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเป็นท่ีเล่ือมใสไวว้างใจของ

ผูป้กครอง...” 

   พระราชดาํรัสท่ีพระราชทานแก่ครูอาวโุสประจาํปี 2522 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

   “...ครูท่ีแท้จริง ต้องหมัน่ขยนั และอุตสาหะพากเพียร ต้องเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ

เสียสละ ตอ้งหนกัแน่น อดกลั้น อดทน รักษาวนิยั สาํรวม ระวงัความประพฤติของตนให้อยูใ่นแบบ

แผนท่ีดีงาม ซ่ือสัตย ์รักษาความจริงใจ ตอ้งเมตตา หวงัดี ตอ้งวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตาม

อาํนาจอคติ ตอ้งอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ ยิ่งข้ึน ทั้งดา้นวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ใน

เหตุผล...” 

   จากพระบรมราโชวาท และพระราชดาํรัสท่ีอญัเชิญมา จะเห็นวา่ในเร่ืองความเป็น

ครูนั้น พระองค์จะทรงเน้นคุณลักษณะของความเป็นครูท่ีดี ซ่ึงได้แก่การมีคุณธรรม จริยธรรม 

ขยนัหมัน่เพียร เสียสละ อดทน อดกลั้น รักษาระเบียบวินัย สํารวมระวงัและประพฤติตนอยู่ใน

ระเบียบแบบแผนชีวติท่ีดีงาม 

  2.2  คุณลกัษณะของครูทีด่ีต้องประพฤติตนเป็นทีเ่คารพรักของผู้เรียน 

   คุณลกัษณะของครูท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง ตามแนวพระราชดาํริ คือครูจะตอ้งทาํ

ตัวให้เป็นท่ีรักเคารพของผู ้เ รียน รวมทั้ งประพฤติตนเป็นแบบอย่างดังพระบรมราโชวาท 

พระราชทานท่ีสมาคมหนงัสือพิมพส่์วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (2526) ไดร้วบรวมไวแ้ละจดัพิมพ์

เผยแพร่ โดยผูเ้ขียนขออญัเชิญมา ได้แก่ พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่คณะครู โรงเรียน

ราษฎร์ทัว่ราชอาณาจกัร ณ ศาลาผกาภิรมย ์8 พฤษภาคม 2513 ความวา่ 

   “…ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหน่ือย เท่าไรก็จะต้อง

อดทน เพื่อพิสูจน์ว่าครูน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะได ้แต่ถา้ครูไม่ตั้งตวัในศีลธรรม ถา้ครูไม่ทาํตวัเป็น

ผูใ้หญ่ เด็กจะเคารพไดอ้ยา่งไร…”              

   พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนวงัไกลกงัวล ในโอกาสท่ีเขา้

รับพระราชทานรางวลั เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2521 ความวา่ 

   “...สําหรับครูนั้นก็จะตอ้งทาํตวัให้เป็นท่ีรัก เป็นท่ีเคารพ เป็นท่ีเช่ือใจของนกัเรียน

...คือขอ้แรก ตอ้งฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยาํชาํนาญ ทั้งในวิชาความรู้ และวิธีสอน เพื่อ

สามารถสอนวชิาทั้งปวงไดโ้ดยถูกตอ้งกระจ่างชดั และครบถว้นสมบูรณ์ อีกขอ้หน่ึง ตอ้งทาํตวัให้ดี 

คือตอ้งมีและแสดงความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสุภาพ ความเขม้แข็งและอดทนให้

ปรากฏชดัเจน จนเคยชินเป็นปรกติวิสัย เด็ก ๆ จะไดเ้ห็น ไดเ้ขา้ใจในคุณค่าของความรู้ในความดี 

และในตวัครูเองอยา่งซาบซ้ึง และยดึถือเอาเป็นแบบอยา่ง ภารกิจของครู คือการให้การศึกษาก็จะได้

บรรลุตามท่ีมุ่งหวงั...” 
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 พระบรมราโชวาทแก่คณะครู นกัเรียน โรงเรียนวงัไกลกงัวล เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2524 

ความวา่ 

 “...ในส่วนครูนั้น ก็จาํเป็นตอ้งทาํตวัใหดี้ เป็นท่ีเคารพรักใคร่ และเช่ือถือไดส้นิทใจ ขอ้หน่ึง

จะตอ้งฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยาํ ชาํนาญทั้งในดา้นความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่ง

สอนไดอ้ย่างแจ่มกระจ่างและถูกตอ้งสมบูรณ์ อีกขอ้หน่ึงจะตอ้งฝึกหดัจิตใจของตนเองให้เขม้แข็ง

หนกัแน่นสุจริต ซ่ือตรง ประกอบดว้ยเมตตา ความสุภาพ อ่อนโยน จะไดน้าํศิษยใ์ห้มองเห็น ซ้ึงและ

ประทบัใจในความสามารถและความดีของครูแลว้กาํหนดจดจาํเป็นแบบฉบบั การให้การศึกษาก็จะ

บรรลุผลครบถว้นตามจุดประสงค.์..” 

  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัรแก่มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2522 มีพระราชดาํรัสไวว้า่ 

  “...ไม่ว่าจะสอนเด็กวยัใด ลกัษณะใด ผูส้อนจะตอ้งลงมือประพฤติเป็นตวัอย่างด้วย

ตนเองให้ไดเ้ห็นอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเลยความประพฤติปฏิบติัท่ีตอ้งการจะให้เกิดมีในตวัเด็ก

เป็นอนัขาด...” 

  จากท่ีไดน้าํเสนอมานั้น สะทอ้นถึงแนวพระราชดาํริเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูท่ีดีว่า 

ครูท่ีจะตอ้งประพฤติตวัให้ดี เป็นท่ีรัก ท่ีเคารพสําหรับนกัเรียน ประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดี ให้ศิษย์

ไดเ้ห็นเป็นแบบอยา่งดว้ย ซ่ึงการประพฤติเป็นแบบอยา่งน้ีเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับครู 

  2.3  คุณลกัษณะของครูทีด่ีต้องอดทน เสียสละ และมีเมตตา 

   พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเล็งเห็นวา่งานของครูเป็นงานท่ียาก ตอ้งใชค้วาม

อดทนเสียสละมาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงไดพ้ระราชทาน

พระบรมราโชวาทแก่คณะครูอาวุโส เพื่อให้กาํลงัใจครูในการทาํหน้าท่ีครูท่ีดีต่อไป เม่ือวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2513 มีพระราชดาํรัสไวว้า่ 

   “...งานของครูนั้น เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามอดทนเสียสละมาก ปัจจุบนัยิ่งยากข้ึนทุก

ที เพราะเกิดความคิดใหม่อยู่เสมอ เช่น เด็กตอ้งมีความคิดริเร่ิมมาก แต่ความคิดริเร่ิมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี

นั้น โดยมากไปแปลเป็นวา่ จะตอ้งมีความคิดท่ีจะลา้งครู ความคิดอนัน้ีเป็นความคิดท่ีรู้สึกว่าจะไม่

ค่อยดีนกั แต่เราก็ตอ้งรับวา่มีเพื่อแกปั้ญหาน้ี มิใช่วา่ครูจะตอ้งทาํตวัไม่ดี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการยุ

แหย่ ตรงขา้มครูยงัตอ้งเสียสละ ยิ่งตอ้งทาํงานหนกั และทาํดว้ยความเฉลียวฉลาดข้ึน ปัญหาเร่ือง

การกระดา้งกระเด่ืองของฝ่ายลูกศิษยต่์อครูนั้น มีทางแกอ้ยา่งเดียว คือ ความโอบออ้มอารี และความ

อดทนของครู ครูก็มีหนา้ท่ีท่ีจะใหค้วามเมตตาและเม่ือลูกศิษยท์าํอะไรไม่ดีก็ตอ้งอดทนและสั่งสอน 

แมจ้ะถูกด่า ถา้ทาํเช่นน้ีในท่ีสุด ผูท่ี้เป็นลูกศิษยก์็จะเห็นความดี...” 
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 2.4   คุณลักษณะของครูที่ดีต้องไม่มุ่งหวังผลตอบแทนที่เป็นยศศักดิ์  ความร่ํารวย หรือ

ประโยชน์ทางวตัถุแต่อย่างเดียว  

     ส่ิงหน่ึงท่ีมกัจะพดูกนัมากในสังคมปัจจุบนั คือ การแสวงหา ยศศกัด์ิ ความร่ํารวย และ

ผลตอบแทนท่ีเป็นวตัถุ แต่สําหรับผูท่ี้เป็นครูนั้น ผลตอบแทนมิใช่อยูท่ี่ยศศกัด์ิ ความร่ํารวย และส่ิง

ท่ีเป็นวตัถุทั้งหลาย หากเป็นผลตอบแทนทางจิตใจดงัพระราชดาํรัสท่ีพระราชทานแก่ครูอาวุโสใน

โอกาสท่ีเขา้รับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิตดาลยั เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2516 

ดงักล่าวไวว้า่ 

   “...งานครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกวา่งานอ่ืน ๆ คือ ครูจะหวงัผลตอบแทนเป็นยศศกัด์ิ 

ความร่ํารวย หรือประโยชน์ทางวตัถุเป็นท่ีตั้งไม่ได ้ผลไดส่้วนสําคญัเป็นผลทางใจ ผูเ้ป็นครูแทก้็พึง

ใจ และภูมิใจอยูแ่ลว้ ความเป็นครูนั้น ผูกพนัใจคนไวไ้ดโ้ดยอตัโนมติั ไม่ตอ้งซ้ือหาหรือใชอ้าํนาจ

ราชศกัด์ิข่มขู่เอา ข้ึนช่ือว่าครูกับศิษยแ์ล้ว ท่ีจะลืมกันได้นั้นยากนัก ผูท่ี้ไม่รู้จกั ไม่เอ้ือเฟ้ือครู ดู

เหมือนมีแต่คนท่ีกาํลงัลืมตวัมวัเมาในลาภยศอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยูเ่ท่านั้น ฉะนั้นครูจึงไม่มีเหตุอนัใด

ท่ีจะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์ทางวตัถุให้มากจนเกินจาํเป็น เพราะหากหันมาหา

ประโยชน์กนัทางวตัถุกนัจนเกินไปแลว้ก็จะทาํหนา้ท่ีครูหรือเป็นครูไม่เตม็ท่ี 

  ในทุกวนัน้ีการปฏิบติัครูบางหมู่ ไม่ค่อยห่วงผลประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงยศ 

ห่วงตาํแหน่ง ห่วงสิทธ์ิ และท่ีค่อนขา้งร้ายอยูคื่อ ห่วงรายได ้ความห่วงในส่ิงเหล่าน้ี ถา้ปล่อยไวจ้ะ

ค่อย ๆ เขา้มาทาํลายครูทีละเล็กละนอ้ย ซ่ึงเช่ือวา่ท่ีสุดจะสามารถบัน่ทอนทาํลายความมีนํ้ าใจ ความ

เมตตา ความเสียสละทุกอยา่งได ้ทาํให้กลายเป็นคนขาดนํ้ าใจ ละโมบ เห็นแก่ตวั ลืมประโยชน์ของ

ศิษย ์กล่าวสั้น ๆ คือ จะไม่มีอะไรดีเหลือพอท่ีจะเคารพนกัถือกนัได ้เป็นท่ีน่าวิตกวา่ครูเหล่านั้น จะ

ผกูพนัใจใครไวไ้ดอ้ย่างไร จะทาํงานของตวัให้บรรลุผลสําเร็จท่ีแทจ้ริงไดอ้ย่างไร และจะมีอะไร

เกิดข้ึนแก่การศึกษาของเรา...” 

  พระองคไ์ดท้รงเนน้ในพระบรมราโชวาทอีกหลายคร้ัง กล่าวคือ 

  “...ทุกคนท่ีทาํงาน ย่อมตอ้งหวงัประโยชน์ เช่น เงินทอง ยศศกัด์ิ อาํนาจ ความร่ํารวย 

เป็นส่ิงตอบแทน สําหรับครูท่ีรักการเป็นครูแทจ้ริง มีโอกาสท่ีจะไดรั้บประโยชน์ท่ีลํ้าค่ายิ่งกวา่นั้น 

แต่เป็นประโยชน์ท่ีเป็นไปในทางจิตใจยิ่งกวา่ทางวตัถุ กล่าวคือ ครูตามแบบฉบบัมกัจะมิไดเ้ป็นผูท่ี้

บริบูรณ์ดว้ยทรัพย ์ดว้ยยศศกัด์ิ อาํนาจ และอิทธิพลนกั หากแต่บริบูรณ์ดว้ยสมบติัทางคุณธรรม เช่น 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเมตตาปราณี ความเสียสละ เป็นเหตุทาํให้สามารถผูกพนัจิตใจผูเ้ป็นศิษย์

ให้รักใคร่ไวใ้จ และเคารพเช่ือฟังไดแ้น่นแฟ้นและสามารถท่ีจะสั่งสอนถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้ ทั้ง

จิตใจ และมารยาทท่ีดีใหแ้ก่ศิษยไ์ดพ้ร้อมมูล ทาํให้ศิษยมี์ความนอบนอ้ม และเอ้ือเฟ้ือสนบัสนุนกนั 
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ดงันั้น ถา้พิจารณากนัใหลึ้กซ้ึง จะเห็นวา่ประโยชน์ดงักล่าวแลว้ เป็นประโยชน์ท่ีแน่นอนยัง่ยืน และ

ทาํใหเ้กิดความสุขสบายไดดี้ยิง่กวา่ทรัพย ์ยศ และอาํนาจ หรืออิทธิพลใด ๆ หมด 

  แต่เด๋ียวน้ีความนิยมห่วงใยในสมบติัของครูดูจะเรียวลง อาจทาํให้ผูเ้ป็นครูไม่ได้รับ

ความสุขความอ่ิมใจในการเป็นครูเต็มภาคภูมิ อาจทาํให้ครูไม่สามารถสอนศิษยใ์ห้มีคุณสมบติัดี

พร้อมดงัแต่ก่อน ซ่ึงท่ีสุดยอ่มทาํใหส้ังคมเส่ือมลง ยุง่ยาก คลอนแคลน และไปไม่รอด...” (พระบรม

ราโชวาทในโอกาสท่ีคณะครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ ณ พระ

ตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2518) หรือพระบรมราโชวาท ท่ีวา่... 

  “...ผู ้เป็นครูอย่างแท้จริง นับว่าเป็นบุคคลพิเศษ ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อ

ความสําเร็จความกา้วหน้า และความสุขความเจริญของผูอ่ื้นอยู่ตลอดชีวิต ท่ีกล่าวดงันั้น ประการ

หน่ึงเพราะครูจาํเป็นตอ้งมีความรักความสงสารศิษย ์เป็นพื้นฐานทางจิตใจอยูอ่ยา่งหนกัแน่น จึงจะ

สามารถทนลาํบากทนตรากตรํากายใจอบรมสั่งสอน และแมเ้ค่ียวเข็ญศิษยใ์ห้ตลอดรอดฝ่ังไดอี้ก

ประการหน่ึง จะตอ้งยอมเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตวัเป็นอนัมากเพื่อมาทาํหนา้ท่ีเป็นครู 

ซ่ึงทาบกนัอยู่ดีแลว้ว่าไม่ใช่ทางท่ีจะแสวงหาความร่ํารวย ยศศกัด์ิ หรืออาํนาจ ความเป็นใหญ่ แต่

ประการหน่ึงประการใดใหแ้ก่ตนไดเ้ลย...” 

  (พระบรมราโชวาทในโอกาสท่ีคณะครูอาวุโสเขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิด

ชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2520) และพระบรมราโชวาท ท่ีวา่... 

  “...งานของครูนั้น เป็นงานพิเศษท่ีจะหวงัผลตอบแทนเหมือนงานอ่ืน ๆ ได้โดยยาก 

ผลตอบแทนท่ีสําคญัย่อมเป็นผลทางใจ ได้แก่ ความปีติชุ่มช่ืนใจท่ีได้ฝึกสอนคนให้ได้ดี มีความ

เจริญ ประการหน่ึง กบัได้ผูกพนัจิตใจคนเป็นพนัเป็นหม่ืนไวไ้ด้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหน่ึง 

ผลตอบแทนเช่นน้ี เม่ือมองดูใหลึ้กซ้ึงแลว้ ยอ่มจะเห็นวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งและประเสริฐกวา่ยศ

ศกัด์ิอาํนาจ และประโยชน์ทางวตัถุอ่ืน ๆ มากมายนกั ครูจึงไม่มีเหตุอนัใดท่ีจะตอ้งแสวงหาความ

พอใจในประโยชน์อ่ืนทางวตัถุจนเกินจาํเป็น เพราะถา้หากหนัไปหาประโยชน์ทางวตัถุกนัแลว้ ก็จะ

ทาํหน้าท่ีครูไดไ้ม่เต็มท่ี ลองคิดดูว่าถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงอาํนาจ ห่วง

ตาํแหน่ง ห่วงสิทธิและห่วงรายไดก้นัมากเขา้ ๆ แล้วจะเอาจิตเอาใจท่ีไหนมาห่วงความรู้ ความดี

ความเจริญของเด็ก ความห่วงในส่ิงเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บัน่ทอนทาํลายความเป็นครูไปจนหมดส้ิน 

จะไม่มีอะไรดีเหลือไวพ้อท่ีตวัเองจะภาคภูมิใจหรือผกูใจใครไวไ้ด ้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่

ใหเ้ป็นท่ีเคารพบูชาอีกต่อไป…” 

  (พระราชดาํรัสในโอกาสท่ีคณะครูอาวุโสเขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชู

เกียรติและเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2521) 
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 2.5   คุณลกัษณะของครูทีด่ีต้องยดึมั่นในคุณงามความดี 

    แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเก่ียวกบัคุณลกัษณะครูประการ

สาํคญัอีกประการหน่ึง คือ ทรงถือวา่ผูท่ี้เป็นครูท่ีดีจะตอ้งยดึมัน่ในคุณความดี ดงัปรากฏในพระบรม

ราโชวาท และพระราชดาํรัส ดงัมีความวา่ 

  “...ความเป็นครูนั้น ประกอบข้ึนด้วยปัญญา คือ ความรู้ท่ีดีประกอบด้วยหลกัวิชาอนั

ถูกตอ้ง ความฉลาดท่ีจะพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยถูกตอ้งดว้ยเหตุผล  ความดี คือความสุจริต ความ

เมตตากรุณา เห็นใจ และปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นโดยเสมอหน้า ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะเผื่อแผ่และ

ถ่ายทอดความรู้ความดีของตนไปยงัผูอ่ื้นอยา่งไดผ้ล  ความหวงัดีโดยบริสุทธ์ิใจยอ่มนอ้มนาํให้เกิด

ศรัทธาแจ่มใส มีใจพร้อมท่ีจะรับความรู้ความดีดว้ยความช่ืนบาน เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้ ใฝ่หาความดี 

ทั้งตั้งใจและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนผูอ่ื้นโดยบริสุทธ์ิ  ผูท่ี้มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตวั

นอกจากจะมีความดีดว้ยตนเองแลว้ จึงยงัจะช่วยให้ทุกคนท่ีมีโอกาสเขา้มาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งบรรลุ

ถึงความดีความเจริญไปดว้ย...” (พระราชดาํรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือ

วนัท่ี 29 ตุลาคม 2522) 

  “...ครูท่ีแท้นั้ น เป็นผูท้ ําแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยนัและอุตสาหะพากเพียร ต้อง

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ตอ้งหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ตอ้งรักษาวินยั สํารวม ระวงัความ

ประพฤติปฏิบติัของตนให้อยูใ่นระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม ตอ้งตั้งใจให้มัน่คงแน่วแน่ ตอ้งซ่ือสัตย์

รักษาความจริงใจ ตอ้งเมตตาหวงัดี ตอ้งวางใจเป็นกลาง อบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ข้ึน จึง

กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าการทาํหน้าท่ีครูก็คือการสร้างบารมีท่ีแท ้และการบาํเพ็ญบารมีหรือเพิ่มพูน

ความดีนั้น ย่อมบาํรุงจิตใจให้เจริญมัน่คงข้ึนและขดัเกลาให้ประณีตสะอาดหมดจด...” (พระราชดาํรัส 

พระราชทานแก่ครูอาวโุส ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2523) 

  “...งานครูนั้น ว่าถึงฐานะ ตาํแหน่ง ตลอดจนรายได ้ไม่ทดัเทียมงานอ่ืนหลาย ๆ อย่าง 

แต่ถา้วา่ถึงผลท่ีแพร่หลายย ัง่ยนืแลว้จะตอ้งถือวา่อยูเ่หนือกวา่งานดา้นอ่ืนทั้งหมด ทั้งน้ี เพราะครูเป็น

ผูใ้ห้ความรู้ความดีและความสามารถนานาประการแก่ศิษย ์เป็นสมบติัอนัประเสริฐติดตวัศิษยไ์ป

สําหรับท่ีจะนําไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวม  ครูมีผลงานการ

สร้างสรรคอ์ยา่งสูง มีเมตตากรุณาต่อคนทั้งหลายอยา่งกวา้งขวาง  คนไทยจึงเคารพยกยอ่งครูอยา่งยิ่ง 

ถือเป็นบุพการีท่ีแทจ้ริงเป็นท่ีสองรองแต่บิดามารดา ครูจึงควรมีความภาคภูมิใจ ทั้งมีความยินดี

พอใจท่ีจะปฏิบติับาํเพ็ญคุณธรรมความดีของครูให้เพียบพร้อมยิ่งข้ึน เพื่อรักษาความบริสุทธ์ิ

ศกัด์ิสิทธ์ิของความเป็นครูไว ้ให้เป็นแบบฉบบัแก่คนรุ่นหลงัสําหรับประพฤติปฏิบติัต่อตามกนั

สืบไปตลอดกาลนาน...” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลยั  เม่ือวนัท่ี 

30 ตุลาคม 2524) 
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  กล่าวโดยสรุป จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของครูท่ีดีท่ีไดร้วบรวมมานั้น คุณลกัษณะของครู

ตามพระราชดาํรัส และพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานไวน้ั้น ทรงมีอยู่ครบถว้นในพระราชจริย

วตัรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

ได้ปฏิบติัพระราชกรณียกิจท่ีอาํนวยประโยชน์เก้ือกูลแก่ประชาชนชาวไทยอย่างประมาณมิได ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเป็นครูต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งในด้านทรงช่วยเหลือสนับสนุน

การศึกษา ทรงพระเมตตาพระราชทานคาํสั่งสอนอบรม ตลอดจนทรงปฏิบติัพระองค์มัน่อยู่ใน

คุณธรรม เป็นแบบอยา่งอนัดีงาม ยิ่งกวา่นั้นพระองคท์รงมีนํ้ าพระทยัท่ีจะช่วยเหลือราษฎรอยา่งไม่

ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา กาํลงัพระวรกาย พระราชทานความรู้ให้แก่

ราษฎรได้แก้ปัญหาการดาํรงชีวิต และให้สามารถพึ่ งตนเองได้ แม้ในยามเกิดภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจพระองค์ไดท้รงช้ีแนะให้คนไทยได้เลือกวิถีทาง และการปฏิบติัตนเพื่อความเจริญของ

ตนเอง และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นประจักษ์ถึงพระ

อัจฉริยภาพความเป็นครูท่ีประเสริฐ ทรงเป็นแบบอย่างของครูท่ีแท้จริงด้วยจิตวิญญาณ เพื่อ

ประโยชน์สุขของพสกนิกรทัว่ทั้งผืนแผ่นดินไทย สมควรแก่การยกย่องเทิดทูนพระองค์ว่า “ทรง

เป็นครูของแผ่นดิน” เพราะการท่ีทรงวางพระองค ์เช่นครูผูย้ิ่งดว้ยความเป็นครูอย่างเสมอตน้เสมอ

ปลาย เป็นตน้แบบให้นกัศึกษาครู ครูประจาํการไดศึ้กษาและปฏิบติัตามรอยพระยุคลบาท ทั้งใน

ฐานะครูผูเ้รียน ฐานะครูผูส้อน และในฐานะครูผูพ้ฒันา  (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2550 : 17) 

 

  3.  คุณลกัษณะของครูทีด่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ   

  หากวเิคราะห์คุณลกัษณะครูดี ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

จากมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ของครู อาจสรุปคุณลกัษณะของครูท่ีดีไดด้งัน้ี  

  มาตรา 6 เป้าหมายของการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ครูตอ้ง

ทาํความเข้าใจเพื่อปรับกิจกรรมการเรียนรู้  ให้สามารถพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนให้มีความ

เขม้แข็งทางดา้นวิชาการดว้ยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สร้างความรู้เอง ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และมีความรู้เทคโนโลยี

สมยัใหม่ ครูตอ้งปลูกจิตสํานึกความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ปลูกฝังให้มีวินยั ให้มีความซ่ือสัตย ์ให้

มีความรับผดิชอบ และจดับรรยากาศท่ีสนุกสนานเอ้ือต่อความสนใจของผูเ้รียน 

  มาตรา 22  หลกัการของการจดัการศึกษาโดยถือว่าผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด  ครูจะตอ้งให้

ความสําคญักบัผูเ้รียนมากท่ีสุด  ให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  ครูตอ้งเขา้ใจว่าผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ตอ้งถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุดและพฒันา ผูเ้รียนให้

พฒันาตนเองไปตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 
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  มาตรา 23 จุดเนน้ของการจดัการศึกษาให้ความสําคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้ และการบูรณาการความรู้ 

   มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ ลกัษณะครูดีท่ีสอดคล้องกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาตามมาตราน้ี สรุปได ้6 ประการ  คือ ครูจดัการเรียนรู้ไดต้ามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ครูเสริมสร้างกระบวนการคิดแกปั้ญหาให้ผูเ้รียน  ครูตอ้งเรียนรู้ชีวิตจริงโดยบูรณาการความรู้คู่

คุณธรรม ครูตอ้งสร้างส่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีสมวยั  ครูตอ้งทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและครู

ตอ้งสามารถจดับรรยากาศใหเ้รียนรู้ไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี 

  มาตา 24 (5) ครูตอ้งใช้กระบวนการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนและเปล่ียนการ

จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

  มาตรา 26 ครูตอ้งประเมินผูเ้รียนดว้ยวธีิหลากหลายตามสภาพท่ีเป็นจริง และเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวดัประเมินตนเอง 

  มาตรา 53 ครูตอ้งประพฤติตนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพครู 

  มาตรา 65 ครูตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ และความ

สนใจของผูเ้รียนแต่ละคน  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,  2554 : 1) 

 

องค์ประกอบของบุคคลผู้เป็นครูด ี     

 กมลมาลย ์ ชาวเน้ือดี (2545 : 1) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นครูมืออาชีพ

พบว่า มี 9 องค์ประกอบ คือ การปฏิบติัตนของครู การจดัการเรียนการสอน การเตรียมการสอน 

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การให้ความรู้แก่

ผูเ้รียน การใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการสอน การเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการพฒันาผูเ้รียน 

ชาญชยั อินทรประวติั (2557 : 1) จาํแนกองคป์ระกอบของบุคคลผูเ้ป็นครูมี 3  ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีสอน  

                หมายถึง การเขา้ถึงแก่นของเน้ือหา ทฤษฎี หลกัการต่าง ๆ ซ่ึงในบางวิชาครูท่านเรียกวา่ 

มโนทศัน์หรือความคิดรวบยอด ของเน้ือหาท่ีสอน ครูจะสอนเร่ืองอะไรก็ตอ้งมีความเขา้ใจชดัเจน 

ในเน้ือหา 

              2)   ดา้นบุคลิกภาพของครู  

   หมายถึง ลักษณะโดยรวมของบุคคลทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน ซ่ึง

ลกัษณะดังกล่าวน้ี บางอย่างก็แสดงออกให้ผูอ่ื้นรับรู้ได้ บางอย่างก็ไม่แสดงออกให้ผูอ่ื้นรับรู้ 

บุคลิกภาพมีส่วนอย่างสําคัญต่อการปรับตวัในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ องค์ประกอบของ

บุคลิกภาพของครูสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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 2.1) ดา้นกายภาพ หมายถึง รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ และการแต่งกายเป็นสําคญั ครูท่ี

มีบุคลิกภาพดา้นกายภาพเป็นปกติและน่าศรัทธา น่านบัถือ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ

อยูร่่วมกบัลูกศิษยม์ากกว่าครูท่ีมีบุคลิกภาพดา้นกายภาพท่ีผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดปกติ

ในทางท่ีไม่ดี หากจะกล่าวเฉพาะในดา้นการแต่งกายแลว้ อาจจะสรุปไดว้า่การแต่งกายท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดของครู คือการแต่งกายท่ีสะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านบัถือ  

 2.2)  ดา้นวาจา หมายถึง การแสดงออกโดยทางวาจา บุคลิกภาพทางวาจาท่ีดีของครู 

หมายถึง การพูดดว้ยถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัวุฒิภาวะของลูกศิษย ์ซ่ึงหมายถึง ไม่ยาก

หรือง่ายจนเกินไป การพดูดว้ยนํ้าเสียงท่ีแฝงดว้ยความเมตตา ปรารถนาดี นุ่มนวล การพูดดว้ยลีลาท่ี

เหมาะสม ไม่ชา้ไม่เร็วจนเกินไป และรวมไปถึงการพูดนอ้ย หรือเงียบขรึมจนเกินไป หรือการพูด

มากจนน่ารําคาญ 

 2.3)  ดา้นสติปัญญา หมายถึง การมีไหวพริบท่ีดี สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้

เหมาะสม มีการตดัสินใจท่ีดี และการมีอารมณ์ขนัท่ีเหมาะสม ซ่ึงหมายถึงการสร้างอารมณ์ขนัให้แก่

ลูกศิษย ์และการรับอารมณ์ขนัของลูกศิษยไ์ดดี้ 

 2.4)  ดา้นอารมณ์ หมายถึง การควบคุมอารมณ์ไดดี้ไม่แสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้

ง่ายจนเกินไป ไม่วา่จะเป็นอารมณ์มีใจ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า หรืออารมณ์หงุดหงิดรําคาญก็ตาม 

ครูท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมคือครูท่ีมีอารมณ์ดี มัง่คง เสมอต้นเสมอปลาย ซ่ึงจะ

แสดงออกให้เห็นทางสีหน้า แววตา ท่าทาง และวาจาให้ลูกศิษยรั์บรู้ได ้ แต่จะอย่างไรก็ตาม ครูก็

อาจจะโกรธลูกศิษยบ์า้งก็ไดห้ากมีเหตุผลอนัสมควรให้โกรธ ไม่ใช่โกรธเพราะครูอารมณ์ไม่ดี และ

ก็มีครูจาํนวนไม่นอ้ยท่ีดูเหมือนจะโกรธหรือขดัใจกบัลูกศิษยอ์ยูเ่ป็นเนืองนิจ แต่ลูกศิษยก์็สามารถ

ปรับตวัไดเ้พราะเกิดการเรียนรู้วา่นัน่คือลกัษณะของครู ซ่ึงก็คงเป็นไปตามคาํกล่าวท่ีวา่ หากอารมณ์

ดีเสมอตน้เสมอปลายไม่ได ้ ก็ขอให้อารมณ์ร้ายคงเส้นคงวา ดีกวา่คุม้ดีคุม้ร้ายนัน่เอง เพราะครูท่ีมี

อารมณ์คุม้ดีคุม้ร้ายจะทาํใหลู้กศิษยไ์ม่สามารถปรับตวัไดง่้าย ๆ 

 2.5)  ดา้นความสนใจ หมายถึง การมีความกระตือรือร้นท่ีจะรับรู้เร่ืองหรือความรู้ต่าง ๆ 

ของส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดอ้ย่างหลากหลาย ความสนใจท่ีกวา้งขวางย่อมเกิดจากประสบการณ์ท่ี

หลากหลายของบุคคลนั้น ๆ ครูท่ีมีความสนใจกวา้งขวางจะเป็นครูท่ีสามารถเลือกใชค้าํพูดหรือการ

กระทาํใหถู้กใจคนไดห้ลายลกัษณะ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของการส่ือสารความคิดท่ีวา่ บุคคลท่ีมีความ

สนใจตรงกันจะส่ือสารความคิดกันได้ดี แต่เน่ืองจากลูกศิษย์ของครูมีจาํนวนหลายคนและ

หลากหลายความสนใจ ครูจึงตอ้งมีความสนใจหลากหลายตามไปดว้ย มิเช่นนั้นแลว้ก็จะถูกใจลูก

ศิษยส่์วนนอ้ย แต่ไม่ถูกใจลูกศิษยส่์วนมาก 
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   3)  ดา้นความสามารถในการสอน  

                      หมายถึง การท่ีครูสามารถทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีครู

ตอ้งการจะสอน ทั้งน้ีความหมายของการสอนมิไดห้มายความถึงเฉพาะการถ่ายทอดความรู้จากตวั

ครูไปสู่นกัเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงความสามารถในการทาํให้นกัเรียน “เรียนรู้” และเกิดอาการ “ใฝ่

รู้” ดว้ยความสามารถในการสอนของครูเกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  3.1) ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ หมายถึง การมีใจเอนเอียงในทางบวกต่ออาชีพครู ว่า

เป็นอาชีพท่ีสําคญัต่อสังคม เป็นอาชีพในระดบัวิชาชีพ เป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ 

และวฒิุภาวะทุก ๆ ดา้นเป็นอยา่งมาก บุคคลท่ีประกอบอาชีพครูโดยมีทศันคติทีดีต่อวิชาชีพครูยอ่ม

มีโอกาสท่ีจะสอนไดดี้กวา่บุคคลท่ีดูหม่ินดูแคลน หรือเบ่ือหน่ายวชิาชีพครูอยา่งแน่นอน 

  3.2)  ทศันคติท่ีดีต่อนกัเรียน มีความเมตตา ปรารถนาดีต่อนกัเรียน ปรารถนาจะให้

เขาเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูทาํการสอน มีความคิดความเช่ือว่านักเรียนก็มีความปรารถนาท่ีจะ

เรียนรู้ในส่ิงท่ีครูทาํการสอนเช่นเดียวกนั 

  3.3)  ความเขา้ใจในหลกัสูตร เขา้ใจในวตัถุประสงค์และขอบข่ายเน้ือหาของ

หลกัสูตรอยา่งชดัเจน เพราะไม่เช่นนั้นแลว้ก็ยอ่มไม่สามารถหานกัเรียนไปสู่เป้าหมายปลายทางใน

การสอน หรืออาจสอนนอกเร่ือง หรือพานกัเรียนออกนอกลู่นอกทางได ้

  3.4)  ความรู้ความเขา้ใจจิตวทิยาพฒันาการ รู้ลกัษณะและธรรมชาติของผูเ้รียนหรือ 

ลูกศิษยข์องตนเอง ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์สังคม 

  3.5)  ความรู้ความเขา้ใจในจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการสอน เช่น รู้วา่การ

เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมคิดร่วมทาํ ยอ่มเกิดผลมากกวา่การเรียนรู้โดยการฟังอยา่งเดียว การเรียนรู้

ตอ้งเกิดข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นน้ี 

  3.6) ความสามารถในการส่ือสารความคิดกบันกัเรียน ซ่ึงหมายความรวมทั้งการพูด 

การฟัง การเขียน การอ่าน และการส่ือสารความคิดด้วยสีหน้าท่าทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสามารถในการรับฟังความคิดความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน การอธิบาย การถาม 

คาํถาม และการตอบคาํถามของนกัเรียน ถือเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัยิง่ของการสอน 

  3.7)  ความสามารถในการใช้ส่ือการสอน หมายถึง ความสามารถท่ีจะคิดและ

เลือกใช้ส่ือประกอบการสอนเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความว่า 

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากในเวลาอนัสั้น โดยท่ีครูและนกัเรียนต่างก็เหน่ือยไม่มาก ซ่ึงจะเป็นการ

ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมมากกวา่ท่ีจะหมายความวา่เป็นส่ือการสอนท่ีทนัสมยัและราคาแพงเป็นสาํคญั 

  3.8)  ความสามารถในการวดัและประเมินผล การวดัและประเมินผลเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน และครูทราบวา่การเรียนการสอนนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 

หนา้ | 136  
136 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 124 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 124



มากน้อยเพียงใด การวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนนั้นครูผูส้อนถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด 

เพราะบุคคลท่ีสามหรือบุคคลภายนอกย่อมไม่เขา้ใจถึงปัจจยัและกลไกของการเรียนการสอนนั้น 

เม่ือครูผูส้อนมีความสามารถในการวดัและประเมินผล ยอ่มสามารถบอกไดว้่าผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียนการสอนนั้นไปอยา่งไร เร่ืองท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน ก็คือ นกัเรียนถูก

ประเมินวา่ไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนทั้ง ๆ ท่ีเขาเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคน์ั้น ๆ หรือ

ในทางกลบักนันกัเรียนไดรั้บการประเมินว่าผา่นหรือบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง ๆ ท่ีเขาเกิดการเรียนรู้

เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

สุเทพ ธรรมะตระกูล (2555) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของครูยุคใหม่ พบว่าครูยุคใหม่มี

องคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1)  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ ความเมตตากรุณา ความสามคัคี ความยุติธรรม ความ

กตญั�ู ความรับผิดชอบ ความเสียสละความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตย ์ ความรักและศรัทธาใน

วชิาชีพครู ความอดทน และความอดออม 

2)  ดา้นบุคลิกภาพ  ไดแ้ก่ บุคลิกลกัษณะท่าทางดี รู้จกัวางตวัไดเ้หมาะสม แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ มีสุขภาพแข็งแรง พูดจาสุภาพอ่อนโยน ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มี

เหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

3)  ดา้นทกัษะการสอน ไดแ้ก่ รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์มีความตั้งใจในการสอน เขา้ใจ

และยอมรับความแตกต่างของศิษย ์มีการเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี สอนเพิ่มเติมและให้โอกาสลูก

ศิษยป์รึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมท่ีจะเกิดการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดี ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ใชว้ธีิการสอนแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหา/ผูเ้รียน จดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุก

สถานการณ์ 

4)  ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ มีอารมณ์ขนัยิม้แยม้แจ่มใส และมีความมัน่คงทางอารมณ์ 

5)  ดา้นความรู้ความสามารถ ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ ความสามารถใน

การใช้อินเทอร์เน็ต มีความรู้และทกัษะการใชแ้ละสร้างส่ือการสอน พูดภาษาในประเทศอาเซียน

หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา พูดและเขียนภาษาองักฤษได ้มีความเช่ียวชาญใน

วิชาท่ีสอนจนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั มีความสามารถในการวิจยัเพื่อแกปั้ญหา/พฒันาการ

เรียนการสอน มีความรอบรู้ดี /มีความรู้รอบตวัหลายดา้น มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเรียนการสอน และมีการวดัและประเมินผลดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  
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จากการศึกษาองค์ประกอบของบุคคลผูเ้ป็นครูดี จากการศึกษางานวิจยั และคน้ควา้จาก

แหล่งต่าง ๆ พบวา่ องคป์ระกอบของบุคคลเป็นครูดี มี 4 คุณลกัษณะดงัน้ี   

 1)  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพดี   

2) คุณลกัษณะดา้นคุณสมบติัส่วนตวัดี  

 3)  คุณลกัษณะดา้นความรู้ของครูดี 

4)  คุณลกัษณะดา้นการถ่ายทอดความรู้ดี 

 

 1.  คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพของครู 

  บุคลิกภาพมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีทาํใหบุ้คคลประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน ชีวิต

ครอบครัว ความเจริญกา้วหนา้ต่างๆโดยข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแต่งปรุงบุคลิกภาพให้เขา้กบั

สถานการณ์     วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีมีการปฎิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตลอดเวลาไม่วา่กบันกัเรียน เพื่อน

ร่วมงาน ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร เป็นต้น บุคลิกภาพจึงมีความสําคญัต่อครูเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 

บุคลิกภาพท่ีดีของครูจะช่วยใหค้รูเกิดความมัน่ใจในตนเอง ทั้งในการทาํงานและการปรากฏตวัในท่ี

ต่าง ๆ  เป็นแบบอยา่งใหศิ้ษยแ์ละบุคคลทัว่ไป ช่วยให้ครูสามารถปรับตวัเขากบัสภาพแวดลอ้มและ

บุคคลอ่ืนได ้  ช่วยให้ครูสร้างความรักและความผกูพนัต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้นอนันาํไปสู่ความสําเร็จใน

การงานและอาชีพครู (บุหงา รายา, 2554 : 1) 

  จกัรแกว้ นามเมือง (2551 : 1) ไดศึ้กษาบุคลิกภาพของครูท่ีดีในทศันะของนิสิตหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตพะเยา   

พบวา่บุคลิกภาพท่ีดีของครูประกอบดว้ยบุคลิกภาพ 4 ดา้นใหญ่ ๆ จาํแนกไดด้งัน้ี 

  1) บุคลิกภาพทางกาย ประกอบด้วยด้านกายภาพ เช่น รูปร่างหน้าตา กิริยาอาการ 

ลกัษณะท่าทางท่ีสง่างาม การแต่งกายท่ีเหมาะสม กิริยามารยาท ดา้นวาจา เช่น การพูดดว้ยถอ้ยคาํท่ี

ถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสม ถูกกาลเทศะ คล่องแคล่ว ไพเราะอ่อนหวาน และพูดจามีสาระ มีเหตุผล 

ดา้นการวางตวั และดา้นอิริยาบถ  

  2) บุคลิกภาพดา้นอารมณ์  เช่น  การควบคุมอารมณ์ไดดี้ ความสนใจผูเ้รียน การมี

อารมณ์ขนั ไม่เคร่งเครียดจริงจงัจนเกินไป มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ยิม้แยม้ และร่าเริงอยูเ่สมอ   

  3) บุคลิกภาพดา้นสังคม  เช่น มีความเป็นผูน้าํ ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น ชุมชน และ

สังคม ความมีระเบียบวินยั สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีการวางตวั

ท่ีเหมาะสมในสังคม  

  4) บุคลิกภาพดา้นสติปัญญา เช่น การมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ มีการตดัสินใจท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรู้รอบตวัดี เป็นคนช่าง
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สังเกต ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ในรายวิชาท่ีสอนดา้นวิจยั คอมพิวเตอร์ และส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ 

มีความรู้ดา้นเทคนิคการสอน การวดัผลประเมินผล รู้ตามหลกัสัปปุริสธรรม 7  

 ชาญชยั อินทรประวติั (2557 : 1) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่บุคลิกภาพท่ีดีของผูป้ระกอบ

วชิาชีพครูประกอบดว้ยบุคลิกภาพ 5 ดา้นใหญ่ ๆ จาํแนกไดด้งัน้ี  

 1)  บุคลิกภาพดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ และการแต่งกาย ฯลฯ ครูท่ีมี

บุคลิกภาพดา้นกายภาพเป็นปกติและน่าศรัทธา น่านบัถือ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในหนา้ท่ี

การงานของความเป็นครู   

 2)  บุคลิกภาพดา้นวาจา ไดแ้ก่ การแสดงออกโดยทางวาจา บุคลิกภาพ ทางวาจาท่ีดีของครู

คือถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัวฒิุภาวะของลูกศิษย ์  

 3)  บุคลิกภาพดา้นสติปัญญาไดแ้ก่ การมีไหวพริบท่ีดี สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้

เหมาะสม มีการตดัสินใจท่ีดี การมีอารมณ์ขนัท่ีเหมาะสม และการสร้างอารมณ์ขนัใหแ้ก่ลูกศิษย ์

 4)  บุคลิกภาพดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ์ไดดี้ไม่แสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ 

ไดง่้ายจนเกินไป ไม่วา่จะเป็นอารมณ์ดีใจ เสียใจ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า หรืออารมณ์หงุดหงิด

รําคาญก็ตาม ครูท่ีมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมคือครูท่ีมีอารมณ์ดี มัน่คง เสมอตน้เสมอปลาย  

 5)  บุคลิกภาพดา้นความสนใจ ไดแ้ก่ การมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะรับรู้เร่ืองราวหรือ

ความรู้ต่าง ๆ ของส่ิงแวดล้อมรอบตัวท่ีหลากหลาย ความสนใจท่ีกวา้งขวางย่อมเกิดจาก

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของบุคคลนั้น ๆ ครูท่ีมีความสนใจใฝ่รู้กวา้งขวางจะเป็นครูท่ีสามารถ

เลือกใชค้าํพดูหรือการกระทาํใหถู้กใจคนไดห้ลายลกัษณะ 

สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของครูท่ีดี หมายถึง  ครูตอ้งมีบุคลิกภาพทางดา้นกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาดี จาํแนกไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นร่างกาย   

      หมายถึง ครูตอ้งมีกิริยาท่าทาง การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกบังาน สถานท่ี

และกาลเทศะ การมีสุขภาพแข็งแรง การรักษาความสะอาดของร่างกาย มีความกระตือรือร้น กลา้

แสดงออกอยา่งเหมาะสม พดูจามีสาระ มีเหตุผล  

 2)  ดา้นอารมณ์ 

       หมายถึง ครูตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่แสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้ง่าย

จนเกินไป ไม่วา่จะเป็นอารมณ์ดีใจ เสียใจ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า หรืออารมณ์หงุดหงิดรําคาญก็

ตาม ครูท่ีมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมคือครูท่ีมีอารมณ์ดี มัน่คง เสมอตน้เสมอปลาย 
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      3)  ดา้นสังคม 

            หมายถึง ครูตอ้งมีความเป็นผูน้าํ ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ความมี

ระเบียบวนิยั สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีการวางตวัท่ีเหมาะสมใน

สังคม  

      4)  ดา้นสติปัญญา 

            หมายถึง การมีไหวพริบท่ีดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม มีการ

ตดัสินใจท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรู้รอบตวัดี เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ มี

ความรู้ในรายวิชาท่ีสอนดา้นวิจยั คอมพิวเตอร์ และส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความรู้ดา้นเทคนิคการ

สอน การวดัผลประเมินผล 

 

 2.  คุณลกัษณะด้านคุณสมบัติส่วนตัวของครู  

 วจิิตร ศรีสอา้น (2552 : 1)  กล่าววา่ ครูท่ีดีตอ้งมี “ 3 สุ ” คือ  

  สุวชิาโน  เป็นผูมี้ความรู้ดี    

  สุสาสโน  เป็นผูส้อนดี  ช้ีแจงชดัเจน ชกัจูงใหส้นใจ ทาํใหศิ้ษยมี์ความสุข 

   สุปฏิปันโน  เป็นผูป้ฏิบติัดี       

 พระเทพวรมุนี (บทความครูท่ีดี, 2554 : 1) กล่าวถึงภารกิจของครูและการเป็นครูท่ีดี 10 

ประการ โดยกล่าวเป็นคาํกลอนดงัน้ี 

  “ ครูท่ีดีควรมีศีลธรรมจรรยา     มีเมตตาต่อศิษย ์  

    ไม่สอนผดิหลกัวชิา                 มุ่งคน้ควา้อยูเ่สมอ   

  ไม่พลั้งเผลอประพฤติผดิ        รักศิษยไ์ม่ลาํเอียง  

  ไม่คิดเก่ียงการงาน     คิดบริการสังคม  

  นิยมความเป็นบณัฑิต     และพดู ทาํ คิด แต่เร่ืองดี ” 

 เพทาย  เยน็จิตโสมนสั (2557 : 1) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูท่ีดี พิจารณาไดจ้าก

คุณสมบติัครูได ้ 2 ระดบั คือ คุณสมบติัระดบัพื้นฐาน และคุณสมบติัระดบัสูงดงัน้ี 

  1)  คุณสมบติัระดบัพื้นฐาน ไดแ้ก่ 1) การเป็นผูช้อบสอนหรือชอบให้ความรู้ผูอ่ื้น 2) 

การเป็นผูช้อบคน้ควา้หาความรู้ใส่ตวัแล้วเอามาสอนผูอ่ื้น 3) มีความคิดความจาํไหวพริบและ

สติปัญญาดีพอสมควรเพื่อจะสามารถปฏิบติั 2 ขอ้แรกไดดี้  4) เป็นผูไ้ดรั้บการสั่งสอน  ฝึกฝนและ

อบรมเพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติั 2 ขอ้แรกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  2)  คุณสมบัติในระดับสูง ได้แก่ 1) การเป็นผู ้ท่ีมีพฤติกรรมสุภาพเรียบร้อยและ

เหมาะสมท่ีจะเป็นครู ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยาท่ีถูกตอ้งดีงามต่าง ๆ  2)  มีความเมตตากรุณา
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และปรารถนาต่อผูอ่ื้นเป็นพื้นฐานของจิตใจ  มีจิตวิญาณของความเป็นครู  3)  มีความอดกลั้นอดทน

และระงบัยบัย ั้งจิตใจต่อส่ิงย ัว่ยุให้กระทาํผิดต่าง ๆ มีหิริโอตตปัปะต่อส่ิงย ัว่ยุท่ีทาํให้กระทาํผิดใน

ด้านต่าง ๆ  มีสติปัญญาท่ีสามารถแยกแยะดีชั่วและถูกผิดอย่างพอเพียงท่ีจะดาํเนินชีวิตได้อย่าง

ถูกตอ้งดีงามและเหมาะสม 4)  มีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น มีความเสียสละและจิตอาสา เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมและสังคมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน ปรารถนาจะให้เด็กและเยาวชนและคนใน

สังคมมีความสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง 

สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของครูท่ีดี หมายถึง ครูตอ้งมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1) มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และพร้อมท่ีจะพฒันาวชิาชีพของตนอยูเ่สมอ  

2)  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียน ทั้งดา้นศีลธรรม วฒันธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และ

อุปนิสัย ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย 

3) ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

4)  มีความเมตตาแก่ศิษย ์และเห็นคุณค่าของศิษย ์

5) มีสุขภาพสมบูรณ์ 

6) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางวิชาการ และสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

7) มีบทบาทในการพฒันาชุมชน และสามารถเป็นผูน้าํชุมชนได ้

8) สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ภาษา และการวิจยัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

ตนเอง 

9) สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูแบบใหม่ในระบบสากลได ้คือ 

 9.1) เป็นครูท่ีเน้นความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผูเ้รียนเป็นหลกั แนะนาํผูเ้รียน

สามารถพฒันาเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและสร้างสรรค ์และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัผูเ้รียนไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง  

 9.2) รู้วทิยาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน เพราะการศึกษายุค

ใหม่เป็นการศึกษาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิคส์มากข้ึน  

 9.3) เป็นครูท่ีตอ้งไปหานกัเรียนมากข้ึน เขา้เยีย่มชุมชนไดม้ากข้ึน 

 

 3.  คุณลกัษณะด้านความรู้ของครู        

  จากการกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์คุณภาพของผูป้ระกอบ

วิชาชีพครู และมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยยึดกฎหมาย

และใหอ้าํนาจคุรุสภาเป็นผูน้าํในการยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพครู  
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 คุรุสภา (2556 : 1) กล่าววา่ มาตรฐานความรู้ เป็นขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความรู้ ซ่ึงผูต้อ้งการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได ้

ประกอบดว้ย 11 ดา้น ดงัน้ี  

 1)  ดา้นความเป็นครู ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ  

              1.1)  สภาพงานครู คุณลกัษณะ และมาตรฐานวชิาชีพครู 

        1.2)  การปลูกฝังจิตวญิญาณความเป็นครู 

        1.3)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวชิาชีพครู 

        1.4) การจดัการความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพครู 

        1.5)  การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 

 2)  ดา้นปรัชญาการศึกษา ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

                        2.1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

        2.2)  แนวคิดและกลวธีิการจดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 3)  ภาษาและวฒันธรรม ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

        3.1)  ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 

       3.2)  ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวชิาชีพครู 

 4)  จิตวทิยาสาํหรับครู ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

         4.1) จิตวทิยาพื้นฐานและจิตวทิยาพฒันาการของมนุษย ์

                        4.2)  จิตวทิยาการเรียนรู้และจิตวทิยาการศึกษา 

       4.3)  จิตวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา 

 5)  หลกัสูตร ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

        5.1)  หลกัการ แนวคิดในการจดัทาํหลกัสูตร 

                       5.2)  การนาํหลกัสูตรไปใช ้

                 5.3)  การพฒันาหลกัสูตร 

 6)  การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

         6.1)  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดัการ

เรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 

                        6.2)  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้

            6.3)  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

            6.4)  การจดัการชั้นเรียน 
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                  6.5)  การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา  

 7)  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประกอบดว้ย สาระความรู้ คือ    

      7.1)  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัในการวจิยั 

           7.2)  การใชแ้ละผลิตงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

            8)  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา มีสาระความรู้ คือ   

         8.1) หลกัการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใ์ช ้ และการประเมินส่ือ นวตักรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

       8.2) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  

 9)  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

                   9.1) หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

        9.2) ปฏิบติัการวดัและการประเมินผล 

 10)  การประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ  

             10.1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการศึกษา 

         10.2) การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 11)  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดว้ยสาระความรู้ คือ 

          11.1) หลกัธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

          11.2) คุณธรรม และจริยธรรมของวชิาชีพครู 

           11.3) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด  

 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2554) ไดจ้ดัทาํ

โครงการครูสอนดี โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกครูสอนดี และแนวทางพิจารณาคดัเลือกครู

สอนดี โดยมีหลกัเกณฑด์า้นความรู้ของครูดงัน้ี   

 1) จดักระบวนการเรียนรู้ไดดี้ หมายถึง มีการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และเปิดโอกาสใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

              2) มีผลการสอนท่ีทาํให้ลูกศิษยป์ระสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในทางการเรียน

หนา้ท่ีการงาน และการดาํเนินชีวติ 

สรุปคุณลกัษณะดา้นความรู้ของครูท่ีดี หมายถึง ครูตอ้งมีพฤติกรรมดงัน้ี  

1) มีความรู้ในวิชาท่ีสอนอย่างแทจ้ริง สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตร์ความรู้มาสู่การ

ปฏิบติัได ้ทั้งการปฏิบติัในระดบัสากลและในระดบัทอ้งถ่ิน 

2) มีความรู้ดา้นการวิจยั วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู้ 
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 3)  มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวดัและประเมินผล และสามารถ

ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 4)  รู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวั และเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และฝึกให้

ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์วจิารณ์ได ้

 

 4.  คุณลกัษณะด้านการถ่ายทอดความรู้ของครู     

  การปฏิรูปการศึกษาปรับเปล่ียนโฉมหน้าใหม่ไปสู่การอบรมให้ผูเ้รียนเกิดความรู้คู่

คุณธรรมและจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพสูง เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข

ในชีวิต มีความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence Quotient : IQ) มีความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotional Quotient : EQ) และมีคุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient : MQ) เป็นคนมองกวา้ง คิด

ไกล ใฝ่รู้ คุณภาพผูเ้รียนคือ คุณภาพของครู แม้จะมีเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามามี

บทบาทในการจดัการเรียนรู้ แต่ครูก็ยงัมีความสาํคญั ซ่ึงนบัวนัคุณค่าของความเป็นครูก็ยิ่งมีอิทธิพล

ต่อการพฒันาผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูท่ีมีความรัก ความเมตตาต่อศิษยอ์ย่าง

เป่ียมลน้และดว้ยศรัทธาอยา่งมัน่คงต่อวชิาชีพครู จึงทาํใหส้ังคมไทยผา่นพน้วิกฤต ครูสามารถสร้าง

คนให้เป็นพหูสูตร หรือผูค้งแก่เรียน โดยการฝึกให้ฟังมาก จาํไดค้ล่องปาก เจนใจ ประยุกต์ใช้ได ้

ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและสนุกในการเรียนรู้ท่ีเกิดจากศิลปะการถ่ายทอด ซ่ึงเป็นทกัษะ

ชั้นสูงของครูมืออาชีพ          

  สมชาติ    กิจยรรยง   (2551 : 1) ไดเ้สนอการถ่ายทอดความรู้ของครูไวด้งัน้ี  

  1)  เทคนิคการสอนบรรยาย ผูส้อนท่ีจะบรรยายควรใชเ้ทคนิค 7 ประการ คือ การแสดง

ท่าทางกระตือรือร้น (Enthusiasm) การสร้างความสนใจให้เกิดก่อนจะเร่ิมถ่ายทอด โดยบอก

วตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนรู้ก่อน (Interest) จดัใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งการบรรยาย (Activities) การ

สร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนทุกคน (Contact) สรุปประเด็นสําคญัเม่ือบรรยายจบแต่ละหัวข้อ 

(Summeries) การแสดงท่าทางในการบรรยาย (Posture) และการบรรยายท่ีใชร้ะดบัเสียงน่าฟังมี

เสียงสูงเสียงตํ่าบา้งตามจงัหวะท่ีควรเนน้ (Voice Control) หนา้ท่ีของครูสอนบรรยายจึงควรดึงดูด

ความสนใจของผูเ้รียน แจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้ แจง้วิธีการวดัผลประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบ 

ขณะบรรยายควรใชค้าํถามสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน การ

บรรยายจะสาํเร็จจะตอ้งย ํ้าและทาํใหผู้เ้รียนฝังใจจาํแม่นไปนาน ๆ     

  2)  เทคนิคการทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจและจาํง่าย วิธีท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจและจาํไดง่้าย มี 9 

วธีิ คือ การใชภ้าพประกอบ การเล่านิทานผกูเป็นเร่ือง ใชค้าํยอ่เช่ือม 2 ส่ิงเขา้ดว้ยกนั ใชก้าพย ์โคลง

กลอน ใช้ตารางกราฟ ยกตวัอยา่งเร่ืองใกลต้วั สอนเป็นเร่ืองลาํดบัขั้นตอน และกล่าวถึงสังคมและ
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วฒันธรรมของกลุ่มท่ียกสัญลกัษณ์เพื่อส่วนรวมใหเ้กิดความเขา้ใจ    

 3) เทคนิคการสร้างอารมณ์ขนั การถ่ายทอดทาํให้สนุกสนาน คือ ช่ืนบานทั้งผูพู้ดและ

สําราญอุราทั้งคนฟัง การสร้างอารมณ์ขนัเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซ่ึงครูมีวิธีการสร้างอารมณ์ขนั

ใหก้บัผูเ้รียน 2 ประการ ดงัน้ี        

  3.1) การสร้างอารมณ์ขนัโดยการพูด โดยใช้ภาษาเพื่อให้คิด คือ ภาษาท่ีกาํกวมและ

ภาษาตอ้งตีความ ดงัตวัอย่างภาษากาํกวม โดยให้ผูเ้รียนทายวา่ ผูพู้ดประกอบอาชีพอะไร เช่น "อา้

กวา้ง ๆ หน่อยคะจะไดส้ะดวก" คาํตอบคือ อาชีพทนัตแพทย ์ส่วนภาษาท่ีตอ้งตีความอาจจะพูดหัก

มุม เช่น เป็ดตวัผูห้มด อาจตีความได ้2 อยา่ง คือ ทั้งหมดเป็นเป็ดตวัผู ้หรือเหลือแค่เป็ดตวัเมีย การ

พดูเพื่อให้จดจาํ อาจจะเป็นคาํคลอ้งจอง เช่น กินขา้วจานแมว อาบนํ้ าในคู เป็นอยูอ่ยา่งทาส มุ่งมาด

ความหวงั ทาํอยา่งตายแลว้ มีแห้วในมือ คือดวงจิตวา่ง การพูดเพื่อให้เปรียบเทียบ เช่น ไมค้าดกลวั

เจ๊ก เหล็กกลวัฝร่ัง สตางค์กลวัไทย เสนียดจญัไรกลวัพระและมานะกลวัมอญ บางคร้ังอาจจะใช้

ภาษาต่างถ่ินท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาไทย ไดแ้ก่ ภาษาลาว ดงัคาํวา่ ห้องปาด ในภาษาไทยคือ ห้องผา่ตดั 

หรือ นางบาํเรอกาํป่ัน ในภาษาไทย คือ แอร์โฮสเตส     

  3.2) การสร้างอารมณ์ขนัดว้ยภาษาท่าทาง ส่วนใหญ่จะแสดงออกทางมือ ใบหนา้ และ

บุคลิกส่วนตวั การแสดงออกทางมือ และการใชมื้อประกอบการพูด ควรใชมื้อสูงกวา่ระดบัเอว เช่น 

การใชมื้อชูข้ึนเพื่อปลุกเร้าให้ต่อสู้ การหงายฝ่ามือเพื่อให้รู้วา่ตอ้งถอย สู้ไม่ไดห้รือยอมแพ ้ เทคนิค

การสร้างอารมณ์ขนั มี 5 วธีิ คือ        

   3.2.1) มองโลกในแง่ดี        

   3.2.2)  มีความแหลมคม จดจาํและบนัทึก คาํพูดหรือประโยคท่ีใช้คาํแหลมคม

ทั้งหลาย    

   2.2.3)  สะสมจดัจาํประโยค คาํพดูท่ีดี และสร้างสรรค ์   

   2.2.4) นาํมาดดัแปลงแต่งเล็กนอ้ยเอาไวใ้ชใ้นการสนทนาปราศรัยกบับุคคลต่าง ๆ

   2.2.5)  แสดงถูกกาลเทศะ คือ พูดให้เหมาะสมกบัเวลา บุคคล โอกาสและสถานท่ี

 4)  เทคนิคการตั้งคาํถาม การถามครูอาจจะถามโดยระบุช่ือผูต้อบ หรือถามข้ึนลอยๆ เพื่อ

เนน้หรือสรุปเร่ืองสาํคญั เพื่อหย ัง่ดูวา่ผูเ้รียนเขา้ใจหรือไม่ เทคนิคการถามนกัเรียนรายบุคคล ครูตอ้ง

ตั้งคาํถามโดยทอดเวลาให้ผูต้อบคิดหาคาํตอบ และพิจารณาท่าทีของผูเ้รียนแลว้จึงช้ีคาํตอบให้เพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เด็กอบัอายหรือเสียกาํลงัใจ การตั้งคาํถามให้ทุกคนหาคาํตอบควรใชค้าํถามวา่ ทาํไม่ 

อย่างไร เพราะเหตุใด (จงอธิบาย จงอภิปราย) หลีกเล่ียงการถามอะไร ใคร ท่ีไหน เม่ือไร เม่ือเด็ก

ตอบผดิครูตอ้งอธิบายและช้ีแจงใหเ้ห็นคาํตอบท่ีถูกตอ้งใหไ้ด ้ครูตอ้งถามใหผู้เ้รียนนาํประสบการณ์

เดิมของตนเองออกมาใช้ให้ได ้เทคนิคการตั้งคาํถามท่ีครูตอ้งตระหนกั ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี ครูตั้ง
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คาํถาม นกัเรียนตอบ ครูรอคาํตอบ นกัเรียนตอบ ครูรับรองคาํตอบ     

 5) เทคนิคการตอบคาํถาม ครูท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้เม่ือถูกผูเ้รียนถาม ควรชมเชยผูถ้ามวา่

เป็นคาํถามท่ีดี และให้ผูถ้ามทบทวนคาํถามเพื่อครูจะไดมี้เวลาคิดหาคาํตอบ การตอบคาํถามจะตอ้ง

ตอบให้กบัผูเ้รียนทุกคน บางคร้ังจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูต้อบร่วมกนั การตอบคาํถามของครู

จะตอ้งตรงประเด็น                        

 พรชยั ภาพนัธ์ (2551 : 1)  กล่าววา่ ครูเป็นครูมืออาชีพจะตอ้งมีทกัษะในการถ่ายทอดให้

ผูฟั้งช่ืนชอบ ครูจึงควรใชก้ลยทุธ์ 7 ประการในการประสานใจให้ผูเ้รียนยอมรับและปรับพฤติกรรม

ตามแนวทางของผูถ่้ายทอดดงัน้ี        

 1) กลยุทธ์การสร้างความพร้อมของครู ผูถ้่ายทอดตอ้งมีความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา พูด

พร้อมกบัใชภ้าษาท่าทาง แสดงออกอยา่งมีศิลปะ เตรียมส่ืออุปกรณ์ให้พร้อม ทาํการถ่ายทอดแบบ

เพื่อนเป็นกนัเอง            

 2) กลยุทธ์เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ครู ตอ้งบอกประโยชน์ บอกแนวทางในการ

สอน ตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนคิดติดตาม ส่ิงสาํคญัครูตอ้งเปล่ียนอิริยาบถของผูเ้รียน  

 3) กลยุทธ์และใช้เทคนิคการถ่ายทอดน่าสนใจโดยให้ผูเ้รียนเป็นกลุ่ม การสอดแทรก

กิจกรรมท่ีสนุก และมีบรรยากาศการแข่งขนัให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อทราบศกัยภาพตนเอง

 4)  กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการถ่ายทอด ครูตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน

ทุกคนใช้ศิลปะในการใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาบางโอกาสก็ใช้อารมณ์ขันช่วย

เสริมสร้างบรรยากาศ           

 5)  กลยทุธ์การถ่ายทอดไดช้ดัเจนและเป็นขั้นตอน นาํเสนอกิจกรรมเป็นลาํดบัขั้นตอน จาก

ง่ายไปหายาก ทาํการทดสอบผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ และสรุปประเด็นเพื่อทาํการเสนอแต่ละกิจกรรม 

 6) กลยุทธ์กระตุน้ผูเ้รียน การพูดของครูตอ้งใชเ้สียงสูงตํ่า พลงัเสียงตอ้งปลุกความสนใจ 

การตั้งคาํถามควรทา้ทายผูฟั้ง       

 7) กลยุทธ์ในการทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย และจาํง่าย ครูควรใชภ้าพประกอบ ใชเ้พลง โคลง 

กลอน เพื่อสร้างความจดจาํ ยกตวัอยา่งท่ีใกลต้วักบัผูเ้รียนหรือเร่ืองท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัทนัด่วน ควรให้

ผูเ้รียนไดถ้กเถียงหรือโตแ้ยง้หาขอ้ยติุร่วมกนั  

สรุปคุณลกัษณะของครูดา้นการถ่ายทอดความรู้ของครู หมายถึง ครูตอ้งมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1) สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ และ

ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความรู้นั้ นสู่การนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้หรือใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 
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2) สามารถอบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียนมีศีลธรรม วฒันธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย 

รวมทั้งรักในความเป็นประชาธิปไตย เพื่อเป็นบรรทดัฐานในการใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้

อยา่งปกติสุข 

3) สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ และกา้วทนัเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใชภ้าษา ส่ือสาร

กนัได ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ และสามารถใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้

และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4) สามารถ พฒันาใหผู้เ้รียนมองกวา้ง คิดไกล และมีวจิารณญาณท่ีจะวิเคราะห์และเลือกใช้

ข่าวสารขอ้มูลใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองได ้

5) พฒันาให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของชุมชน สามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช ้เพื่อ

พฒันาชุมชน และแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชุมชนได ้

 

ลกัษณะของครูไทยที่พงึประสงค์ 

 สังคมไทยปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม องคค์วามรู้และวทิยาการดา้นต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตประจาํวนัทั้งใน

ดา้นบวกและดา้นลบ เราไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้แต่ส่ิงท่ีทาํได้

คือการรับรู้ และทาํความเขา้ใจโดยใชส้ติปัญญา พร้อมทั้งปรับตวัตามความจาํเป็นและเหมาะสมต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ครูก็เช่นเดียวกัน ในฐานะของคนเป็นครูคงไม่ทาํหน้าท่ีเฉพาะใน

สถานศึกษา หรือสอนผูเ้รียนให้เรียนรู้เฉพาะในตาํราเรียนเท่านั้น แต่ครูต้องพร้อมรับกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และนาํมากลัน่กรองวเิคราะห์โดยอาศยัประสบการณ์ ตลอดจนภูมิความรู้แลว้

นาํไปถ่ายทอดให้แก่ศิษยอ์ย่างสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ครูไทยจาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนบทบาทจากผูแ้นะนําหรือการอบรมสั่งสอนมาเป็นฝ่ายรับฟังความคิดเห็นและมุมมอง

แนวคิดของศิษยพ์ร้อมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัไดมี้บุคคลต่าง ๆ ศึกษา

คุณลกัษณะของครูท่ีดี เพื่อไดแ้นวทางการพฒันาครูใหมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของสังคมดงัน้ี 

 

 1. ลกัษณะครูไทยทีพ่งึประสงค์ตามทศันะของนักการศึกษา 

  พอตา บุตรสุทธิวงศ ์(2550 : 1) กล่าวถึงครูดีท่ีชาติตอ้งการมี 8 ประการ ดงัน้ี 

  1)  ครูตอ้งเป็นกลัยาณมิตร 

  2)  ครูตอ้งตั้งใจประสิทธ์ิความรู้ 

  3)  ครูตอ้งมีลีลาครูครบทั้งส่ี 

  4)  ครูตอ้งสอนใหศิ้ษยจ์าํง่าย ๆ สอนใหแ้จ่มแจง้ จูงใจ แกลว้กลา้ ร่าเริง 
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  5)  ครูตอ้งมีหลกัตรวจสอบสาม 

  6)  ครูตอ้งทาํหนา้ท่ีครูต่อศิษย ์

                  7)  ครูตอ้งมีคุณธรรม 

                  8)  ครูตอ้งประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีรักเคารพของนกัเรียน 

 สุมน อมรวิวฒัน์ (งาน 5 ลกัษณะของครูท่ีดี, 2554 : 1) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ของบุคคลท่ีจะประกอบวชิาชีพครูดงัต่อไปน้ี  

 1)  เป็นผูมี้ความรอบรู้ดี การเป็นผูมี้ความรอบรู้ หมายถึง การมีความรู้หรือความเขา้ใจ

ใน วิชาการต่าง ๆ ซ่ึงไดศึ้กษาเล่าเรียนมาจากวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเป็นอย่างดี มีความเช่ือมัน่ใน

วชิาการแต่ไม่หยิง่ผยองวา่ตนมีความรู้สูง        

  2)  เป็นผูมี้อารมณ์ขนั การเป็นผูมี้อารมณ์ขนั คือ การเป็นผูท่ี้สามารถในการรับรู้ ซาบซ้ึง

หรือสามารถแสดงความรู้สึก ในส่ิงท่ีทาํใหข้าํขนัหรือสนุกสนาน     

  3)  การเป็นผูมี้ความยืดหยุน่ หมายถึง การเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกไวต่อการเปล่ียนแปลง

แกไ้ขปรับเปล่ียน          

 4)  เป็นผูมี้วิญญาณครู บุคคลท่ีมีวิญญาณครูโดยแทจ้ริงแลว้ จะเป็นผูท่ี้มีความรักในตวั

เด็กและยนิดีในภารกิจทางการสอน        

 5)  เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์ การมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญัมากสําหรับ

คนทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้เป็นครูอาจารย ์ ครูอาจารยท่ี์มีความซ่ือสัตยจ์ริงใจเม่ือบอกนกัเรียน

วา่จะทาํอะไรก็จะพยายามทาํส่ิงนั้นใหส้าํเร็จ       

  6)  เป็นผูส้ามารถทาํให้เขา้ใจไดร้วบรัดชดัเจน ซ่ึงเป็นความสามารถในการส่ือสาร เป็น

เร่ืองของการใชภ้าษาพูดและภาษาเขียน และเป้าหมายสําคญัของการศึกษาประการหน่ึงก็คือ เพื่อ

ช่วยใหน้กัเรียนเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการส่ือสารไดร้วบรัดชดัเจน    

  7)  เป็นคนเปิดเผย  การเป็นเปิดเผย คือ การเป็นคนท่ีเต็มใจจะเปิดเผยเร่ืองราวท่ีตนมีอยู่

ให้ผูอ่ื้นรับรู้ ครูอาจารยท่ี์เปิดเผยส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเพื่อแสดงเป็นตวัอย่าง  หรือ

เปิดเผยความรู้สึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในสถานการณ์ท่ีกาํหนด     

  8)  เป็นผูมี้ความอดทน การเป็นผูมี้ความอดทนในท่ีน้ี แสดงถึงความเป็นบุคคลท่ีมีความ

เพียรพยายามหรือขยนัขนัแข็ง น้อยคนนกัท่ีจะมีคุณสมบติัขอ้น้ีอย่างเพียงพอ กล่าวคือ นกัวิจยันกั

ปฏิบติัการต่าง ๆ พยายามเสนอแนะเทคนิค การเรียนการสอนจาํนวนมากมาย เพื่อให้ครูอาจารย์

นาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะทาํใหค้รูอาจารยเ์กิดความขอ้งขดัใจขณะท่ีตอ้งรับภาระกบั 

นกัเรียนจาํนวนมาก ๆ ดงันั้น ครูอาจารยจึ์งตอ้งมีความอดทนในการสอนนกัเรียนในชั้นเรียน และ

จะต้องอดทนต่อการเรียนรู้ความก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยวนัต่อวนัของนักเรียนมากกว่าท่ีจะ    
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หวงัผลเหมือนการแสดงละครท่ีเห็นผลในทนัที ทนัใด      

  9)  เป็นผูก้ระทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม ครูอาจารยค์วรเป็นบุคคลท่ีกระทาํตนให้เป็น

แบบอยา่งท่ีดีเป็นพิเศษ เพราะเด็กและเยาวชนตอ้งการแบบอยา่งการกระทาํท่ีถูกตอ้งดีงาม เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตของตน ปัจจุบนัแบบกระสวนพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กจาํนวนมาก

มกัจะไดม้าจากแบบอย่างท่ีมาจากโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรือเพื่อนบา้น แบบอย่างบางประการ ท่ี

ไดม้าจากส่ือมวลชนอาจจะดี แต่ก็มีพฤติกรรมบางอย่างท่ีลอกเลียนมาเป็นไปในทางลบ เยาวชนท่ี

ขาดความรักความอบอุ่นจากบิดามารดา ปู่ ย่า ตายาย และไม่ไดแ้บบอย่างท่ีดีงามจากครูอาจารย ์

มกัจะปฏิบติัตวัไปในทางเส่ือมเสียตามท่ีตนเองไดต้ดัสินใจ ดงันั้น ครูอาจารยค์วรระลึกอยูเ่สมอว่า 

การกระทาํตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก ๆ ท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นส่ิงหน่ึงท่ีดีท่ีสุดท่ีครูอาจารย์

สามารถใหค้วามช่วยเหลือสังคม        

  10)  เป็นผูท่ี้มีความสามารถนาํความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบติัได ้ การนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บ

จากการศึกษาเล่าเรียนในสถาบนัการศึกษาไปใชใ้นโรงเรียนจริง ๆ ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก ดงันั้น ในการจดักระบวนการเรียนการสอนในสถาบนัฝึกหดัครู จึงพยายาม

ให ้นกัศึกษาครูไดมี้ประสบการณ์ในการสอนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้นกัศึกษาครูจะตอ้งพยายาม

มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์จริง ๆ ในห้องเรียนให้มากและพยายามไต่ถามขอ้ขอ้งใจจาก

อาจารยท่ี์มีประสบการณ์จากผูบ้ริหาร จากผูป้กครองและจากนกัเรียน เป็นตน้  

 11)   เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง ในเม่ือเราไดก้าํหนดตวัของเราเองเพื่อการสอนแลว้ 

ดงันั้น วิธีท่ีดีท่ีสุดต่อการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ตนเอง ก็คือการทดสอบตวัเองและพฒันาความ

เช่ือมัน่ในประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัการสอนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้การไดรั้บขอ้สังเกต

ในทางบวกจากงานท่ีไดก้ระทาํสาํเร็จลงดว้ยดี จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมัน่ของบุคคลไดอ้ยา่งดี  

  12)  เป็นผูมี้ความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ ด้าน  ครูอาจารย์ท่ี

ประสบความสําเร็จ ส่วนมากมิไดมี้ความรู้เพียงอย่างเดียว แมว้า่ผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะไดเ้ลือก

เรียนวิชาสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นวิชาเอก เช่น การประถมศึกษา ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ หรืออ่ืน ๆ มาแล้วก็ตามยงัคงต้องเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

  13)   เป็นผูแ้ต่งกายเรียบร้อย สะอาด สง่าผา่เผย และมีสุขอนามยัส่วนตวัดี เส้ือผา้อาภรณ์

ท่ีไดอ้อกแบบมาดว้ยราคาแพง ๆ มิใช่เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครู ส่ิงสําคญัอยู่ท่ี

ความสะอาดเรียบร้อย และสวมใส่เน้ือผา้ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัความเป็นครูหรือเหมาะสมถูกตอ้ง

ตาม รูปแบบท่ีทางสถานศึกษากาํหนด สุขภาพอนามยัส่วนตวัของครูก็เป็นส่ิงสําคญัยิ่ง หากครูมี
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ร่างกายสกปรก สุขภาพไม่ดีย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการสอน ครูท่ีมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

จะช่วยสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนไดม้ากข้ึน 

  อาํรุง จนัทวานิช (2554 : 15-20)ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะครูท่ีน่าประทบัใจท่ีจะนาํไปสู่

การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ 

  1)  ให้ความรักและปรารถนาดีต่อผูเ้รียน ครูเอาใจใส่ดูแลและมีความผูกพนักบัผูเ้รียน

เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของตนเอง เม่ือผูเ้รียนประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีไม่เหมาะสม ก็ให้

คาํปรึกษาแนะนาํวา่กล่าวตกัเตือนหรือลงโทษดว้ยความปรารถนาดี หวงัดี เพื่อให้ผูเ้รียนประพฤติ

ปฏิบติัเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ในท่ีสุดครูก็จะไดรั้บความรัก ความผูกพนัจากผูเ้รียนเป็นการ

ตอบแทน  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ 

  2)  มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ปัจจุบนัน้ีวิทยาการมีความเจริญกา้วหนา้อยา่ง

รวดเร็ว  ดงันั้น ครูตอ้งศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัวิชาท่ีสอนอยูเ่สมอ เพื่อให้กา้ว

ทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เป็นคนทนัเหตุการณ์

ทนัสมยั นาํส่ิงแปลกใหม่มาสอนอยู่เสมอ  และครูตอ้งเป็นคนท่ีมีความขยนั อดทน ครูก็จะไดรั้บ

ความรักความศรัทธาจากผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั 

  3)  ประพฤติดีและมีคุณธรรม  ครูตอ้งมีความรับผิดชอบและซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีการ

สอนของตน  เพราะวา่ครูเป็นตน้แบบของผูเ้รียน ครูจะอยูใ่นสายตาของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะเฝ้ามองการ

ประพฤติปฏิบติัตนของครูและจะนาํไปเป็นแบบอย่าง  เห็นว่าส่ิงท่ีครูประพฤติปฏิบติัเป็นส่ิงท่ี

ถูกตอ้งแล้ว ขณะเดียวกันผูป้กครองและสังคมก็คาดหวงัให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียนและ

ลูกหลานของตน ถา้ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนและลูกหลานไดก้็ไวว้างใจท่ีจะนาํบุตรหลานมา

เขา้รับการศึกษาอบรม 

  4)  สอนดี ครูตอ้งมีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนเป็นอย่างดี โดยแสวงหา

เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่อยู่เสมอ ครูตอ้งมีความมุ่งมัน่และทาํงานการสอนอย่างหนกั กระตุน้

ช้ีนาํให้ศิษยแ์สวงหาความรู้ มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน ไม่ใช่

วธีิการสอนซํ้ าซาก สามารถนาํส่ิงท่ีเรียนไปประพฤติปฏิบติัได ้

  จากการศึกษาลกัษณะครูไทยท่ีพึงประสงค์ตามทศันะของนกัการศึกษาสรุปวา่ ครูไทย

ควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี   

1)  มีความรอบรู้ เขา้ใจในหลกัการสอน รู้เขา้ใจในเน้ือหาวชิาการท่ีสอนผูเ้รียน 

2)  มีคุณธรรม ยดึหลกักลัยาณมิตรในการสอนผูเ้รียน 

3)  มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีสาํหรับผูเ้รียน 

4)  มีความรับผดิชอบ รู้หนา้ท่ี มีระเบียบวนิยั  
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                  5)  มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

                  6)  รู้จกัการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละยคุสมยั 

                  7)  มีการพฒันาความรู้แก่ตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

                  8)  มีความอดทน ขยนัขนัแขง็ 

             9)  มีบุคลิกภาพท่ีดี วางตนอยา่งเหมาะสม ถูกกาลเทศะ  

  10) มีสุขภาพกาย จิตใจดี และอารมณ์ขนั  

 

 2.  ลกัษณะครูไทยทีพ่งึประสงค์ตามการศึกษาวจัิย 

  นํ้าผึ้ง ทวีพรปฐมกุล (2551 : 1) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูตามการรับรู้

ของผูบ้ริหารและผูป้กครองในกรุงเทพมหานคร พบผลวจิยัวา่ ในดา้นจริยธรรม ครูควรเมตตากรุณา

ต่อเด็กทุกคน ครูควรยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และในดา้นบุคลิกภาพ ครูควรมี

อารมณ์ขนั สนุกสนาน ยิ้มแยม้แจ่มใส และพูดจาสุภาพ ใช้ภาษาไทยถูกตอ้ง มีความตรงต่อเวลา 

และแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ  

  วรินทร  วีรศิลป์ (2551 : 1) ท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูพี่เล้ียง

อนุบาล พบผลวิจยัว่า คุณลกัษณะครูท่ีพึงประสงค ์ ไดแ้ก่  การแต่งกายท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  สุภาพ

เรียบร้อยอ่อนโยน พดูจาไพเราะ  มีอารมณ์ขนั  ยิม้แยม้แจ่มใส มีความรับผดิชอบ  มีความช่างสังเกต  

และ มีความรักเมตตาต่อเด็กสมํ่าเสมอ 

  ธีรวฒัน์ เล่ือนฤทธ์ิ   (2552 : 12)  กล่าววา่ คุณลกัษณะของครูท่ีพึงประสงค ์ตอ้งเป็นผูท่ี้

มีความรู้สึกดี  รักการพฒันาตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค ์ทนัเหตุการณ์ รักและศรัทธาในอาชีพครู 

มีความเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม มี

ความมุ่งมัน่ในการพฒันาเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีการส่งเสริมและพฒันาศิลปวฒันธรรม มีความ

อดทน รับผิดชอบต่อหน้าท่ีเอาใจใส่ต่อนักเรียน มีความขยนัหมัน่เพียร รักความยุติธรรม และ

ดาํรงชีวติเรียบง่าย  

   ขวญัดาว จนัมลฑา (2555 : 1) ศึกษาคุณลกัษณะของครูท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของ

นกัเรียน ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง คือ  ครูสอนตรงเวลา  

ครูมีความรู้รอบตวั  มีอารมณ์ขนั  ครูมุ่งมัน่และตั้งใจทาํงานในหน้าท่ีให้เกิดผล  เปิดโอกาสให้

นกัเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น รักและเมตตานกัเรียนเหมือนลูกหลาน  แต่งกายเรียบร้อย  

ครูสนใจและเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน 
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  จากการศึกษาลักษณะครูไทยท่ีพึงประสงค์ตามการศึกษาวิจยั สรุปว่า ครูไทยควรมี

คุณลกัษณะ 3 ดา้นสาํคญั คือ คุณลกัษณะครูดา้นจริยธรรม คุณลกัษณะดา้นความรู้ และคุณลกัษณะ

ดา้นบุกคลิกภาพ 

 1) คุณลกัษณะครูดา้นจริยธรรม  

  คื อ  ค รู ค ว ร เ ม ต ต า ก รุ ณ า ต่ อ เ ด็ ก ทุ ก ค น  ยึ ด มั่น ใ น ส ถ า บัน ช า ติ  ศ า ส น า 

พระมหากษตัริยมี์คุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยแ์ละเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม มี

ความมุ่งมัน่ในการพฒันาเด็กและเยาวชนตลอดจนมีการส่งเสริมและพฒันาศิลปวฒันธรรม  สนใจ

และเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน รักและศรัทธาในอาชีพครู   

 2) คุณลกัษณะดา้นความรู้  

  คือ ครูควรมีความรู้รอบตวั  มีความคิดสร้างสรรค ์ทนัเหตุการณ์  รู้จกัพฒันาตนเอง  

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 3) คุณลกัษณะดา้นบุกคลิกภาพ 

  คือ ครูควรมีอารมณ์ขนั สนุกสนาน ยิม้แยม้แจ่มใส และพูดจาสุภาพ ใชภ้าษาไทย

ถูกตอ้ง มีความตรงต่อเวลา และแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มีความช่างสังเกต  

มีความเสียสละ มีความอดทน รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีเอาใจใส่ต่อนกัเรียน มีความขยนัหมัน่เพียร รัก

ความยติุธรรม และดาํรงชีวติเรียบง่าย  มุ่งมัน่และตั้งใจทาํงานในหนา้ท่ีใหเ้กิดผล 

   

 3.  ลกัษณะครูไทยทีพ่งึประสงค์ตามเกณฑ์โครงการหน่ึงแสนครูดี 

 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา (2554 : 1) จดัทาํโครงการหน่ึงแสนครูดี โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ผู ้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกาํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวลัหน่ึงแสนครูดี ประจาํปี 2554 ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี  

 ดา้นท่ี 1 การครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) หมายถึง  มีความ

ประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางกาย วาจา ใจ   มีวนิยัในตนเอง สาํรวม ระวงัความประพฤติ ละเวน้

จากอบายมุข มีความขยนัหมัน่เพียร อุตสาหะ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และจริงใจในการปฏิบติังาน 

และเป็นผูพ้ฒันาตนเอง ทนัต่อเหตุการณ์ วทิยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูเ่สมอ 

 ดา้นท่ี 2 การครองคน ( คุณลกัษณะท่ีดีต่อผูอ่ื้น และสังคม ) หมายถึง รักเมตตา และเอา

ใจใส่ต่อศิษย ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา วางตนเป็นกลาง ใจกวา้ง ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคญั รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
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และเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รวชิาชีพ มีลกัษณะความเป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์พฒันาเศรษฐกิจ สังคม 

ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาและส่ิงแวดลอ้ม 

 ดา้นท่ี 3 การครองงาน ( การปฏิบติังาน ) หมายถึง  มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ 

ความเขา้ใจในส่ิงท่ีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ใฝ่เรียนรู้ ศึกษา คน้ควา้ และติดตามความกา้วหนา้ของขอ้มูล

ข่าวสาร และขอ้มูลทางวิชาการนาํมาพฒันางานและพฒันาตนอย่างสมํ่าเสมอ กระตือรือร้นหา

สาเหตุของปัญหาในงาน และหาแนวทางแกไ้ขไดดี้อยูเ่สมอ วเิคราะห์ พฒันา และปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพให้เป็นท่ียอมรับ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรม ส่ือ เพื่อเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สรุปวา่ โครงการหน่ึงแสนครูดี เป็นโครงการท่ีช่วยเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ผู ้

ประกอบวชิาชีพครู และเป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีดีของครู อยา่งไรก็ตาม ถา้พิจารณา 

เกณฑ์การคดัเลือกจะพบว่า การคดัเลือกครูดีในโครงการหน่ึงแสนครูดีนั้น แนวทางการพิจารณา

คุณสมบติัของครูท่ีสาํคญัคือครูตอ้งมีความรู้ดี มีคุณธรรมดี และมีบุคลิกภาพดี 

 4.  คุณลกัษณะของครูทีพ่งึประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู  

            ทุกวิชาชีพย่อมต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพนั้น เพื่อวดัหรือประมาณค่าผูป้ฏิบติัการ

วิชาชีพ ตามมาตรฐานด้านความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงมาตรฐานด้านความรู้ก็ดี 

มาตรฐานดา้นประสบการณ์และทกัษะวิชาชีพก็ตาม จะตอ้งถูกกาํหนดข้ึนโดยองคก์รหรือสมาคม

วิชาชีพของแต่ละวิชาชีพ เพื่อพฒันาอาชีพของตนให้มีมาตรฐานสูงท่ีสุด โดยให้ผูป้ฏิบัติการ 

ผูรั้บบริการ ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนไดเ้ห็นความสาํคญัของการอาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน

วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของครูท่ีดี 12 มาตรฐาน ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 1) 

  มาตรฐานที ่1  ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ  

  หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพครู การศึกษา 

คน้ควา้เพื่อพฒันาตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ี

องคก์ารหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจดัข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม 

ปฏิบติัการ ทั้งน้ีตอ้งมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน     

  มาตรฐานที ่2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน    

  หมายถึง การเลือกอยา่งชาญฉลาดดว้ยความรักและหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั้น ในการเลือก

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั  

  มาตรฐานที ่3  มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ     

  หมายถึง การใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถของครูท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

ใหม้ากท่ีสุด ตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉยัปัญหาความตอ้งการท่ี
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แทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวธีิการสอนท่ีจะใหไ้ดผ้ลดีกวา่เดิม รวมทั้งการส่งเสริมพฒันาการดา้น

ต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

  มาตรฐานที ่4  พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง   

  หมายถึง การเลือกใช ้ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือ เตรียมการ

สอนในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์

ของการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที ่5  พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ   

  หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ ผลิต เลือกใช ้ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์

เทคนิควธีิการต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้     

  มาตรฐานที ่6  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน   

  หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหา

ความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบติัจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายไดด้้วย

ตนเอง ก่อใหเ้กิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตวัผูเ้รียนตลอดไป  

  มาตรฐานที ่7  รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ    

  หมายถึง การรายงานผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนให้

ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจยั และการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครูนาํเสนอรายงานการปฏิบติัใน

รายละเอียดดงัน้ี                  

  1)  ปัญหาความต้องการของผู ้เรียนท่ีต้องการได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของ  

การพฒันาผูเ้รียน                   

  2)  เทคนิค วิธีการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีนาํมาใช้เพื่อการพฒันาคุณภาพ 

ของผูเ้รียน และขั้นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั้น ๆ       

  3) ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวธีิการท่ีกาํหนดท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

     4)  ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

  มาตรฐานที ่8  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน     

  หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบติัในดา้นบุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย 

กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูอยา่งสมํ่าเสมอ ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเล่ือมใสศรัทธา

และถือเป็นแบบอยา่ง    

  มาตรฐานที ่9  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์    

  หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ  รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้

ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 
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เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น   

  มาตรฐานที ่10  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน    

  หมายถึง การตระหนักในความสําคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้

ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบติังานเพื่อพฒันางานของสถานศึกษา ให้

ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ 

  มาตรฐานที ่11  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา    

  หมายถึง การคน้หา สังเกต จดจาํ และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม

ทุกดา้น โดยเฉพาะ สารสนเทศเก่ียวกบัวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล และใช้

ขอ้มูลประกอบการแกปั้ญหาพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  มาตรฐานที ่12  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์   

  หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาํปัญหาหรือความจาํเป็นในการพฒันา

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน และการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน มากาํหนดเป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึง ท่ี

จะนาํเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพฒันา ครูจาํเป็นตอ้งมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แลว้ผนั

มุมของปัญหาไปในทางการพฒันา กาํหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งเป็นผู ้

มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้

ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถมองหกัมุมในทุก ๆ โอกาส 

มองเห็นแนวทางท่ีนาํสู่ผลกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

 

การเสริมสร้างบุคลกิภาพและลกัษณะนิสัยของครู  

 จากสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปัจจุบนัอครูต้องปรับเปล่ียนบุคลิกภาพของ

ตนเองใหเ้หมาะสมแก่ศิษย ์เช่น การมีภาวะผูน้าํทางวชิาการ  การตดัสินใจในสถานการณ์โลกให้ทนั

ต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  เพื่อจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อศิษย ์บุคลิกภาพจึงเป็นส่ิงท่ี

สําคญั เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นส่ิงแรก ๆ ท่ีมีผลกระทบหรือปะทะกบัคนอ่ืน ฉะนั้นการสร้างพลงั

แห่งบุคลิกภาพในครูปัจจุบนั ควรใส่ใจองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้น  ความ

มีชีวิตชีวา   ความมีรสนิยมเหมาะสม ความสะอาด   ความมีสง่าราศี   ความเป็นผูดี้   ความเป็นผูมี้

วฒันธรรม   ความเป็นผูน้าํ  และความเป็นมิตรไมตรี (ประณม ถาวรเวช, 2554 : 1) สอดคลอ้งกบั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 1) ไดก้าํหนดในคู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ

สําหรับครูผูช่้วย วา่บุคลิกภาพของครูท่ีสําคญัในปัจจุบนัคือ ลกัษณะท่าทางท่ีสุภาพเรียบร้อย การ
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แต่งกายสะอาด พูดจาไพเราะ มีลกัษณะเป็นผูน้าํ มีความรู้ดี มีความคิดสร้างสรรค ์เช่ือมัน่ในตนเอง 

การสอนดี และปกครองดี มีความประพฤติดี และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี เป็นตน้ 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (2557 : 1)  ครูควรพฒันาตนเองใน 2 ดา้น คือ  

1) พฒันาตนเองในดา้นวชิาชีพ เพื่อการประกอบวชิาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้ก่  

  1.1) การพฒันาในดา้นความรู้ คือ การพฒันาตวัเองให้มีความรอบรู้ทั้งในเร่ืองท่ีจะสอน

นกัเรียน เร่ืองเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ หรือมีความรู้รอบตวัใน

เร่ืองอ่ืน ๆ  

  1.2) การพฒันาในดา้นเทคนิควิธี คือ มีความรู้ในดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบต่าง 

ๆ การจดักิจกรรมการบริการนกัเรียน  

  1.3) การพฒันาในดา้นคุณลกัษณะกบัเจตคติ คือ การพฒันาตวัเองให้มี บุคลิกภาพท่ีดี 

เหมาะกบัการเป็นครู มีคุณธรรมหรือลกัษณะครูท่ีดี มีเจตคติท่ีดีกบันกัเรียน  

 2)  พฒันาตนเองในด้านการเป็นสมาชิกของสังคม เพื่อการดาํรงชีวิตในสังคมอย่างมี

ความสุข ไดแ้ก่  

  2.1) การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง – ยอมรับตนเองก่อนวา่ เราเป็นคนอยา่งไร มีบุคลิกและ

พฤติกรรมท่ีดีหรือไม่ดีอยา่งไร  

  2.2) สาํรวจตนเอง – จะช่วยใหท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของตนเองไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น  

  2.3) การปรับปรุงตนเอง – เม่ือรู้ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของตนเองแลว้ ควรพยายามปรับปรุง

ตนเองใหดี้ข้ึน  

 และแนวทางในการพฒันาปรับปรุงตนเองของครู เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของครู

ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ดงัน้ี 

 1) การพฒันาบุคลิกภาพทั้งภายนอก-ภายใน  ไดแ้ก่ 

  1.1) การพฒันาบุคลิกภาพภายนอก เช่น ดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ การแต่งกาย กิริยา

ท่าทาง ทั้งการยนื เดิน นัง่ นอนใหมี้ความสง่างาม สุภาพ เรียบร้อย 

  1.2) การพฒันาบุคลิกภาพภายใน เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมทางอารมณ์ จิตใจ 

ความรู้สึกนึกคิด  

2)  การพฒันาลกัษณะนิสัยท่ีดี เช่น เป็นคนมีลกัษณะท่ีมีชีวิตชีวา มีความมัน่คงทางจิตใจ มี

ความเป็นมิตรและมีนิสัยในการทาํงานท่ีดี  

3) การพฒันามนุษยสัมพนัธ์ เช่น มองคนอ่ืนในทางท่ีดี มีความจริงใจ วางตวัให้เหมาะสม

เป็นกนัเอง อารมณ์ดี  
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4) การพฒันาการเรียนรู้ ครูควรมีการพฒันาทั้งดา้นการฟัง อ่าน เขียน สังเกต คิด และการ

ทดลอง  

 สรุปวา่ การพฒันาบุคลิกภาพ หมายถึง การปรับปรุงแกไ้ขและฝึกฝนพฤติกรรมทั้งภายนอก

และภายในของบุคคลให้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีจะประกอบวิชาชีพครู การมี

บุคลิกภาพท่ีดีย่อมเป็นท่ีช่ืนชอบ สร้างความรัก ความศรัทธาแก่ศิษย ์เพื่อนครู ตลอดจนผูป้กครอง

และบุคคลอ่ืนท่ีครูติดต่อประสานงานเก่ียวขอ้งกนั การพฒันาบุคลิกภาพจึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีตอ้งมี

การดาํเนินการใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชีพครูทุกคน  

 การพฒันาบุคลิกภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ถึงลกัษณะเฉพาะ

ของผูป้ระกอบวิชาชีพครู หรือผูท่ี้กาํลงัจะเป็นครูแต่ละบุคคลว่ามีความเหมาะสมกบัความเป็นครู

มากน้อยเพียงใด มีข้อบกพร่องด้านใด แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้

เหมาะสมกบัความเป็นครูมากยิ่งข้ึน เช่น ลกัษณะการพูด ครูมีนํ้ าเสียงแจ่มใส ฟังได้ชัดเจน พูด

สุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะหรือไม่ ถา้ไม่เหมาะสมก็พยายามหาทางปรับปรุงแกไ้ข  

 การพฒันาบุคลิกภาพของครู ควรกระทาํอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอทั้งบุคลิกภาพทางกาย 

ทางสังคม ทางอารมณ์ และสติปัญญา โดยอาศยักระบวนการพฒันาบุคลิกภาพท่ีมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

 1.  ข้ันการสํารวจและวเิคราะห์ตนเอง  

  ขั้นตอนน้ีเป็นการสํารวจตรวจสอบตนเองวา่มีส่วนใดดี ส่วนใดบกพร่อง การวิเคราะห์

ตนเองสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น การพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบตนเอง การให้บุคคลอ่ืนท่ี

ใกลชิ้ดวิพากษว์ิจารณ์อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และตวัเราตอ้งยอมรับคาํวิพากษ์วิจารณ์นั้นดว้ย

ความเตม็ใจ การสาํรวจตนเองและวเิคราะห์ตนเองนั้นควรกระทาํใน 4 ดา้น ดงัน้ี 

  4.1  ดา้นร่างกาย   ใหส้าํรวจตรวจสอบตนดา้นการแต่งกาย กิริยามารยาท ทั้งการยืน การ

เดิน การนัง่ การพูด การรับประทานอาหาร ว่ามีความเหมาะสมกบักาลเทศะ เหมาะสมกบัสถานท่ี 

เหมาะสมกบัเวลา  

  4.2 ดา้นสังคม  ให้สํารวจตรวจสอบพฤติกรรมของตนท่ีปรากฏในสังคม เช่น การมี

มารยาททางสังคม ความรับผดิชอบ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความรู้จกัผอ่นปรน ยืดหยุน่วา่มีมากนอ้ย

เพียงใด 

  4.3 ดา้นอารมณ์  ให้สํารวจตรวจสอบตนดา้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้

มัน่คง ความฉลาดทางอารมณ์ การเป็นผูมี้อารมณ์ดี อารมณ์ขนัมากนอ้ยเพียงใด 

  4.4  ดา้นสติปัญญา   ให้สํารวจตรวจสอบตนว่ามีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

หรือไม่ สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดห้รือไม่ มีความรอบรู้ ทนัข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบนัหรือไม่  
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 2.  ข้ันการปรับปรุงตนเอง  

  ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํเอาส่ิงท่ีไดว้ิเคราะห์ถึงลกัษณะท่ีดีหรือลกัษณะท่ีบกพร่องต่าง ๆ ท่ี

มีอยู่ในตวัเรามาปรับปรุงแกไ้ข โดยการฝึกฝนตนเอง โดยใช้หลกัรู้เหตุรู้ผล กล่าวคือ รู้ว่าส่ิงท่ีไม่

เหมาะสมเกิดจากสาเหตุใด และผลท่ีไดต้ามมาคืออะไร ก็พยายามลด ละ เลิกส่ิงท่ีไม่เหมาะสมนั้น 

เช่น การเป็นคนเจา้อารมณ์ ทาํใหไ้ม่มีใครอยากคบหาสมาคมดว้ย ก็ตอ้งพยายามฝึกฝนตนให้มีความ

อดทน อดกลั้น โดยคิดถึงใจเขาใจเรา        

  การรู้จกัปรับปรุงบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัย เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

ตนเองแลว้มาตรวจพบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุง โดยการท่ีบุคคลจะตอ้ง

มองหาลกัษณะบุคลิกภาพท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีจะใชใ้นการปรับปรุงต่อไปแลว้พยายามเตือนตนเอง

ให้ละทิ้งบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเดิมท่ีบกพร่อง แล้วพยายามปฏิบติัตามแบบอย่างของ

บุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยใหม่ การปรับปรุงบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา

และจะตอ้งมีความตั้งใจจริง โดยตวัของบุคคลท่ีจะปรับปรุงบุคลิกภาพเองจะตอ้งให้ความเอาใจใส่

เป็นพิเศษ ดว้ยการยอมรับขอ้บกพร่องของตนและผลท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นประการสําคญั ทั้ง

ตอ้งรู้จกัแสวงหาหนทางท่ีจะช่วยให้ตนเองไดรั้บรู้บุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยท่ีสร้างสรรคอ์นัควร

ใหเ้กิดข้ึน  

 

 3. ข้ันการฝึกฝนตนเอง  

  ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํเอาส่ิงท่ีไดป้รับปรุงตนเองแลว้มากระทาํหรือแสดงออกเป็นประจาํ

เพื่อให้เป็นนิสัย การฝึกฝนตนเองจะประสบผลสําเร็จไดต้อ้งอาศยัความตั้งใจเป็นปัจจยัสําคญั และ

ตอ้งอาศยัความเพียรพยายามอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน ดงัเช่นการฝึกฝนด้าน

ร่างกาย  ไดแ้ก่ การแต่งกาย ดา้นการเดิน ดา้นการนัง่  การฝึกฝนตนเองดา้นการพดูจา และการฝึกฝน

ตนเองดา้นอารมณ์และจิตใจ ฯลฯ โดยประณม ถาวรเวช  (การฝึกฝนตนเอง, 2554) ไดใ้ห้คาํแนะนาํ

ซ่ึงสรุปใจความสาํคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

  1)  การฝึกฝนตนเองดา้นร่างกาย        

        กาย คือส่ิงท่ีทุก ๆ คนมองเห็น  ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีพบปะกนั การประเมินจะเกิดข้ึน

ตั้งแต่เร่ิมการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ไดแ้ก่ การดูความเป็นมิตร การยิม้แยม้แจ่มใส หนา้ตา  การจดัแต่ง

ผม  การแต่งกาย การเดิน ควรมีการเตรียมใหพ้ร้อม ปัจจุบนัการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองในดา้น

การแต่งกาย การเดิน การนัง่ ดงัน้ี        
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            1.1)  ฝึกฝนการแต่งกาย         

    แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย ควรเร่ิมตน้จากการตั้งคาํถาม ถาม

ตนเองก่อนว่า ต้องการจะไปท่ีไหน ไปพบใคร เน่ืองจากการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

นบัว่าเป็นส่ิงสําคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อเป็นการให้เกียรติกบัสถานท่ี ให้เกียรติกบัเจา้ของงาน และท่ี

สําคญัเป็นการให้เกียรติกบัองค์กรท่ีเราทาํงานอยู่ เพราะตวัเราตอ้งเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร 

นอกจากน้ี การแต่งตวัต้องดูสะอาดสะอ้าน เลือกแบบเส้ือผา้ให้เหมาะสมกับงานท่ีจะไป และ

เหมาะสมกบับุคลิกภาพของตนให้มากท่ีสุด สําหรับคนท่ีไม่เป็นในการเลือกเส้ือผา้ ให้เลือกเส้ือผา้

ให้เรียบง่ายท่ีสุด จะไดไ้ม่ดูขดักบัสายตาคน ไม่จาํเป็นตอ้งตามแฟชัน่มากจนเกินไป เน่ืองจากการ

แต่งตวัท่ีเรียบง่ายผูค้นจะให้การยอมรับ เช่น เลือกใส่สูทหรือกระโปรงตวัหน่ึงก็สามารถไปงาน

ต่างๆได ้   

 1.2)  ฝึกฝนการเดิน         

     การเดินอย่างสง่างามเป็นส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูท่ี้พบเห็น เพราะส่ิงท่ีคน

อ่ืนพบเห็นตวัเรานอกเหนือจากการแต่งกายก็คือความเคล่ือนไหว ซ่ึงการเคล่ือนไหวจะทาํให้ดู

น่าสนใจ การเดินท่ีสง่างาม ลกัษณะการเดินของผูห้ญิงคือ เดินให้สง่างาม เดินให้หลงัตรง ไหล่ตรง 

ไม่กม้หนา้ ลกัษณะการเดินของผูช้ายคือ อกผาย ไหล่ผึ่ง      

 1.3)   ฝึกฝนการนัง่          

      การนัง่สามารถบ่งบอกไดถึ้งพลงัท่ีมีในบุคคลได ้ถา้นัง่หลงัไม่ตรง ความน่าเช่ือถือ 

และความน่าสนใจของบุคคลนั้นก็จะไม่มี ไม่วา่จะนัง่ท่ีไหนทุก ๆ ท่ียกเวน้บา้น ตอ้งระมดัระวงัไม่

ปล่อยตวัตามสบาย เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถฝึกฝนไดเ้น่ืองจากคนท่ีระมดัระวงัในการนัง่อยู่

เป็นประจาํ ถึงจะนัง่สบาย ๆ แต่จะมีมาดอยูใ่นตนเอง   

        2)  การฝึกฝนตนเองดา้นวาจา              

  การเอ่ยวาจาทกัทายกนั  นํ้ าเสียงต้องฉะฉาน มีกังวาน ไม่เร็วไม่ช้า น่าฟัง  เสียงแจ่มใส 

ต่ืนตวั พร้อมท่ีจะสนทนาดว้ยอย่างเต็มใจ  ไม่เบาหรือดงัเกินไป  ไม่สูงหรือตํ่าเกินไป พูดในส่ิงท่ี

ควรรู้และควรฟัง อย่างเต็มใจ เป็นมิตร และชวนให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกนั  พูดให้น่าฟัง พูดให้น่า

ติดตาม พูดให้มีประเด็น ไม่สับสน เสียงดงัฟังชดั สดช่ืน และกวาดสายตามองไปยงัทุกคน การ

พดูจาเป็นบุคลิกภาพอยา่งหน่ึงท่ีสาํคญัในการสร้างความประทบัใจ การพูดจาท่ีดีตอ้งรู้วา่ควรจะพูด

อะไร พูดกบัใคร ใชน้ํ้ าเสียงอยา่งไร การใชอ้ากปักิริยา สีหนา้ ท่าทีอย่างไรในการส่ือสาร เช่น การ

พดูจากบัผูใ้หญ่ควรตอ้งมีหางเสียง คะ ขา และใชน้ํ้าเสียงท่ีนุ่มนวล ความสาํคญัของการพดูจาให้เกิด

ความประทบัใจ ข้ึนอยู่กบัประโยคแรกของการทกัทาย การใช้นํ้ าเสียงนุ่มนวลน่าฟัง จะทาํให้ผูฟั้ง
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รู้สึกดี ประกอบกบัการมีสีหนา้ท่ีดูเป็นมิตร ความประทบัใจก็จะเกิดข้ึนง่าย     

   3) การฝึกฝนตนเองดา้นอารมณ์และจิตใจ 

        การฝึกฝนความพร้อมดา้นอารมณ์ จิตใจอยา่งสมํ่าเสมอ จะส่งผลต่อบุคลิกภาพท่ีดีใน

การทาํงานโดยมีวธีิการฝึกฝนตนเองดา้นอารมณ์และจิตใจในหลายดา้น ไดแ้ก่  

        3.1)  การพฒันาจิตใจ        

      วธีิการพฒันาจิตใจท่ีดี ก็คือ การทาํสมาธิ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีคนไทยเรานิยมปฏิบติั

ตามหลกัพุทธศาสนา การฝึกใหจิ้ตสงบชัว่ขณะโดยการหยดุคิดเร่ืองต่าง ๆ จะช่วยใหค้วบคุมอารมณ์

ไดดี้ ก่อใหเ้กิดสติสัมปชญัญะ คือการรู้จกัเร่ืองดี เร่ืองชัว่ ทาํใหชี้วติไม่ตกอยูใ่นความประมาท   

    3.2)  การสร้างอารมณ์ใหแ้จ่มใสอารมณ์     

       เป็นเร่ืองลกัษณะพิเศษของแต่ละบุคคลท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด แต่ก็สามารถ

ฝึกฝนใหเ้กิดอารมณ์ท่ีแจ่มใส ทาํใหเ้กิดความสุขไดโ้ดย      

       3.2.1)  การมีความตั้งใจท่ีจะสร้างความดี มีชีวติชีวา เขา้ใจวา่ชีวิตมีค่า มองโลก

ในแง่ดี ถือบุคคลทุกคนเป็นมิตรแทแ้ละเพื่อนท่ีดีในสังคม       

       3.2.2)  การสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิต วิธีการสร้างง่าย ๆ ก็คือ ให้ถามตวัเองทุก

คร้ังว่า เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ และทาํเพื่ออะไร และควรตั้งความหวงั ในชีวิตในส่ิงท่ีเป็นไปไดต้าม

ความรู้ความสามารถของเรา         

        3.2.3)  การทาํอารมณ์ท่ีสดช่ืนทุกเช้าดว้ยการอาบนํ้ า ทาํความสะอาดร่างกาย 

ฟังเพลง หรือร้องเพลงท่ีเราชอบ         

        3.2.4) การคิดวา่ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีค่าอยูเ่สมอ เม่ือคิดวา่เรามีค่า ก็มองคนอ่ืน

วา่เขาก็มีค่า และเราก็จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งคนมีค่า อารมณ์และจิตใจก็จะแจ่มใส   

         3.2.5) การหาโอกาสพบหรือพูดจากบัคนท่ีมีอารมณ์แจ่มใส จะทาํให้เกิด

อารมณ์แช่มช่ืนไปดว้ย           

         3.2.6) การสร้างอารมณ์ขนั ฟังและพดูในเร่ืองสนุกสนาน แต่อยา่สร้างอารมณ์

ขนับนความทุกขร้์อนของคนอ่ืน        

         3.2.7)  การรักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง จะทาํใหชี้วติแจ่มใสปลอดภยัจาก

โรคภยัไขเ้จบ็               

    3.3)   การฝึกระงบัความโกรธและความเครียด     

         ความโกรธและความเครียดมกัจะเกิดจากความขดัแยง้ในกิจการ งานทั้งปวง 

วิธีระงบัความโกรธท่ีดี คือ การนึกถึงหลกัธรรมคาํสอนตามหลกัพุทธศาสนา คือ ละเวน้การทาํ
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ความชัว่ ใหท้าํแต่ความดี ทาํจิตใหผ้อ่งใส ก็จะไม่บงัเกิดความโกรธ ความโลภ ความหลง ชีวิตก็จะมี

ความสุข    

      3.4)    การควบคุมอารมณ์ใหป้กติ       

     การควบคุมอารมณ์ให้มัน่คงเป็นปกติ คือ การใชห้ลกัการให้อภยั และการรู้จกัใจ

เขาใจเรา ใหนึ้กถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท่ีจะตดัสินใจ เช่น คิดก่อนพดูดีกวา่พดูก่อนคิด   

 

 4.  ข้ันการประเมินตนเอง        

  ขั้นตอนน้ีเป็นการสํารวจตรวจสอบถึงผลสัมฤทธ์ิ ภายหลงัการไดฝึ้กฝนตนเองไปแลว้

ระยะหน่ึง การประเมินตนเองนั้นครูพึงทดสอบตนเองกบัสถานการณ์จริง เพื่อประเมินตนเองไดว้า่

สามารถปรับปรุงพฒันาไดส้ัมฤทธิผลมากนอ้ยเพียงใด นอกจากนั้น การประเมินผลดา้นบุคลิกภาพ

ควรใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูป้ระเมินดว้ยเพื่อมิใหเ้กิดความลาํเอียงเขา้ขา้งตนเอง 

  การพฒันาบุคลิกภาพของครูทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี เม่ือมีการดาํเนินการไปแลว้ระยะหน่ึงอาจ

ประสบความสําเร็จหรือความลม้เหลวก็ได ้เพราะกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อให้ไดผ้ลตอ้ง

อาศยัระยะเวลายาวนานและการกระทาํอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบุคลิกภาพของครูเกิดจากการ      

หล่อหลอมของพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการอบรมเล้ียงดู กระบวนการพฒันาตอ้งอาศยั

การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความเข้มงวดในการปฏิบัติ หากครูท้อแท้เบ่ือหน่าย 

กระบวนการพฒันาอาจไม่ประสบผลสาํเร็จ ฉะนั้นผูป้ระกอบวิชาชีพครูท่ีตอ้งการพฒันาบุคลิกภาพ

ของตนตอ้งมีหลกัการในการยดึถือในระหวา่งกระบวนการพฒันาดงัน้ี 

  1)  ครูตอ้งมีความตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลิกภาพ ตอ้งมองตนเองใน

สภาพท่ีเป็นจริง ตระหนกัรู้ในขอ้บกพร่องของตนท่ีอาจส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพ และรู้วิถีทาง

ในการปรับปรุงพฒันาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

  2)  ครูตอ้งมีความตอ้งการและความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะปรับปรุงพฒันาตนเอง 

แรงผลกัดนั แรงจูงใจภายในตวัครูจะช่วยให้การดาํเนินการพฒันาบรรลุสู่จุดมุ่งหมายได ้ผูป้ระกอบ

วชิาชีพครูอาจตอ้งเปล่ียนแปลงวธีิคิด วธีิปฏิบติัเดิม ๆ เพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีดีท่ีพึงปรารถนาข้ึนมา

แทนท่ี 

  3)  ครูตอ้งวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เพื่อทราบบุคลิกภาพท่ีเป็นจุดเด่นของตน 

บุคลิกภาพท่ีเป็นจุดบกพร่องของตน แลว้จดัเรียงลาํดบัตามความสําคญัและความจาํเป็นท่ีควรเร่ง

ปรับปรุงแกไ้ข การยอมรับความจริงท่ีเป็นขอ้บกพร่องของตน และการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินการ   

ทีละเร่ือง จะช่วยใหก้ระบวนการพฒันาบุคลิกภาพดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  4)   ครูตอ้งมีแผนการปรับปรุงตนเองอย่างมีระบบ มีขั้นตอน รู้สาเหตุท่ีเป็นอุปสรรค

ของการปรับปรุง เพื่อขจดัเหตุนั้นและสร้างเหตุท่ีดีท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี มีการจดบนัทึกเพื่อใช้

ในการปรับปรุงแผนการพฒันาตนในแต่ละขั้นตอนและแต่ละช่วงเวลามีการให้รางวลัตนเองเม่ือ

แผนการปรับปรุงตนในแต่ละขั้นตอนประสบความสําเร็จ เพื่อให้กาํลงัใจตนเองในการพฒันาขั้น

ต่อไป  

  สรุปว่า การเสริมบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของครู เป็นกระบวนการในการพฒันา

หรือปรับปรุงบุคลิกภาพ และลกัษณะนิสัยครูท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคข์อง

สังคม มีขั้นตอนดงัน้ีคือ 

       1)   การสาํรวจตนเอง เป็นกระบวนการท่ีครูเร่ิมสํารวจบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของ

ตนเอง เพื่อท่ีจะไดรู้้ตนเองนั้นมีลกัษณะบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยอยา่งไรบา้ง และบุคลิกภาพท่ีมี

อยู่นั้นควรกบัความตอ้งการของสังคมหรือไม่ เคยมีปัญหาใดในการแสดงบุคลิกภาพบา้งหรือไม่ 

การสาํรวจตนเองจะทาํไดใ้น 2 ทาง คือ 

             1.1)   การวเิคราะห์ตนเอง เป็นการท่ีครูพยายามคน้หาองคป์ระกอบบุคลิกภาพของ

ตนเองเพื่อได้ทราบว่าองค์ประกอบแต่ละอย่างนั้นมีความสมบูรณ์ถูกต้องอย่างไรบ้าง เม่ือแยก

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ แลว้ ก็ควรจะประเมินสรุปบุคลิกภาพของตนเองว่าควรจะคงไวใ้น

ส่วนใดและควรจะปรับปรุงในส่วนใด ท่ีสําคญัคือผูว้ิเคราะห์ตนเองจะตอ้งยอมรับในขอ้บกพร่อง

เพื่อการแกไ้ขต่อไป 

             1.2)  การรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น โดยปกติแลว้มนุษยจ์ะมีความลาํเอียงเขา้ขา้ง

ตนเองเสมอ ๆ ดงันั้น การวิเคราะห์ตนเองเพียงประการเดียวอาจจะยงัไม่ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ

ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ จึงจาํเป็นจะตอ้งประเมินตนเองโดยการอาศยัการมองของผูอ่ื้นวา่เขาคิด

อยา่งไร ต่อบุคลิกภาพของครู เพื่อจะไดน้าํส่วนท่ีบกพร่องมาแกไ้ขต่อไป 

       2)  การรู้จกัตนเอง เม่ือครูสํารวจตนเองไดข้อ้มูลมากเพียงพอแลว้ ครูควรจะประมวล

สรุปบุคลิกภาพเพื่อรู้จกัตนเองใน 3 ลกัษณะ คือ 

                 2.1) อุปนิสัยและนิสัยของตนเอง 

                 2.2) ลกัษณะส่วนรวมของตนเอง  

                     2.3) บทบาทของตนเอง 

       3)   การปรับปรุงบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัย เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

ตนเองแลว้มาตรวจพบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุง โดยการท่ีครูตอ้งมองหา

ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีจะใชใ้นการปรับปรุงต่อไป แลว้พยายามเตือนตนเองให้ละ

ทิ้งบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยเดิมท่ีบกพร่อง แลว้พยายามปฏิบติัตามแบบอยา่งของบุคลิกภาพและ
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ลกัษณะนิสัยใหม่ การปรับปรุงบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลาและจะตอ้งมี 

ความตั้งใจจริง โดยตวัครูท่ีจะปรับปรุงบุคลิกภาพเองจะตอ้งให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดว้ยการ

ยอมรับขอ้บกพร่องของตนและผลท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นประการสําคญั ทั้งตอ้งรู้จกัแสวงหา

หนทางท่ีจะช่วยใหต้นเองไดรั้บรู้บุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยท่ีสร้างสรรคอ์นัควรต่อการเสริมสร้าง 

ให้เกิดข้ึน และท่ีสําคญัก็คือการส่งเสริมบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยดงักล่าวน้ี จะตอ้งไม่ไป

กระทบกระเทือนต่อการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือความเป็นตวัของตวัเอง 

  ดงันั้น การพฒันาบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของครูดงักล่าวขา้งตน้ เป็นส่วนหน่ึงของ

ประเด็นการพฒันาท่ีมีหลากหลาย ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพครูแต่ละบุคคลควรตรวจสอบตนเองเพื่อ

การพฒันาอยู่เสมอ เพราะวิชาชีพน้ีเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งพบปะบุคคลมากมาย ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั

บุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะผูเ้รียนท่ีครูตอ้งดูแลรับผิดชอบ ครูจึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งดา้น

ส่วนตวั สังคม อารมณ์ และสติปัญญา และครูยงัตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีดว้ย เพื่อ

การปฏิบติังานในวชิาชีพครูประสบผลสาํเร็จตามท่ีปรารถนา 
 

คุณลกัษณะของครูดีในศตวรรษที ่21 

ในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ี กระบวนการเรียนอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ผูเ้รียนจะเรียน

ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั มีความก้าวหน้า และสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารไดม้ากและรวดเร็วข้ึน ปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนต่อห้องเรียน จนทาํ

ให้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่ือท่ีแสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอสําหรับ 

ผูเ้รียนท่ีอยูห่ลงัหอ้ง ความจดจ่อกบัผูส้อนถูกเบ่ียงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน

ขนาดใหญ่ ผูเ้รียนมีการนาํเอาคอมพิวเตอร์พกพาเขา้มาสืบคน้ความรู้ในชั้นเรียน ผูเ้รียนถามคาํถาม

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีครูกาํลงัสอน หรือนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาพูดคุย โดยท่ีครูตอบไม่ได ้หรือไม่เคยรู้มา

ก่อน  เม่ือเป็นเช่นน้ี ครูจึงตอ้งพร้อมท่ีจะปรับตวัและพฒันาตนเองให้ทนัยุคท่ีเปล่ียนไป และตอ้งไม่

ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาทกัษะและวิทยาการให้ทนัสมยั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค

วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้ไดเ้ด็กมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ี

สังคมไทยและสังคมโลกตอ้งการ 

 

 1.  คุณลกัษณะของครูดีประเทศสหรัฐอเมริกา  

 คุณลกัษณะ 10 ประการของครูสอนดี (Great Teachers) ของสหรัฐอเมริกา (e-

teaching.org, 2557) 

 1)  การใส่ใจดา้นการสอนและการดูแลนกัเรียน 
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 2)  มีการวางเป้าหมายและจุดประสงคก์ารสอนในแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจนและดาํเนินการ

ใหบ้รรลุผลตามท่ีไดว้างไว ้

 3)  มีทกัษะการจดัการเชิงบวกในหอ้งเรียน 

 4)  มีทกัษะการจดัการห้องเรียนท่ีดี 

 5)  การส่ือสารกบัพอ่แม่ผูป้กครอง 

 6)  มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนสูง 

 7)  มีความรู้ดา้นหลกัสูตรและมาตรฐาน 

 8)  มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 

 9)  รักเด็กและรักการสอน 

 10) มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนกัเรียนสูง 

 

 2.  คุณลกัษณะของครูดีประเทศสิงคโปร์  

 สํานกังานพฒันาการศึกษาครูของสิงคโปร์ (Office of Teacher Education, National 

Institute of Education Singapore) เป็นหน่วยงานจดัการศึกษาและพฒันาให้แก่ทั้งครูและ

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนของสิงคโปร์ และเป็นผูพ้ฒันากรอบคุณลกัษณะของครูสิงคโปร์ในศตวรรษท่ี 

21 ท่ีพึงประสงค ์การพฒันาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 สิงคโปร์เนน้การเตรียมและพฒันา

ครูใน 3 ดา้น ดงัน้ี (Office of Teacher Education, National Institute of Education Singapore, 2557) 

 1)  เจตคติและค่านิยม มี 3 ดา้น ดงัน้ี    

    1.1) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 

 1.1.1)  ความเห็นอกเห็นใจ 

 1.1.2)  ความเช่ือมัน่ท่ีเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้

 1.1.3)  ความเช่ือมัน่ในการพฒันาเด็กอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 1.1.4)  การเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย 

  1.2)  ลกัษณะของครู 

        1.2.1)  มีมาตรฐานสูงในการทาํงาน 

    1.2.2)  ความรักในธรรมชาติ 

    1.2.3)  รักการเรียนรู้ 

    1.2.4)  พฒันาตนเองต่อเน่ือง 

    1.2.5)  มีความปรารถนาอนัแรงกลา้ 

    1.2.6)  รู้จกัปรับตวัและมีความยดืหยุน่ 
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    1.2.7) มีศีลธรรม 

    1.2.8) ความเป็นมืออาชีพ 

1.3) การช่วยเหลือบุคลากรในวชิาอาชีพและต่อชุมชน 

      1.3.1) ทาํงานและเรียนรู้ร่วมกนั 

     1.3.2) การพฒันาตนเองผา่นการลงมือปฏิบติัและระบบพี่เล้ียง 

     1.3.3) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

      1.3.4) ความเอ้ืออาทร 

         2)  ทกัษะ ประกอบดว้ย 10  ทกัษะ ดงัน้ี 

 2.1)  ทกัษะการสะทอ้นและการคิด 

 2.2)  ทกัษะดา้นการเรียนการสอน 

  2.3)  ทกัษะดา้นการจดัการคน 

  2.4)  ทกัษะดา้นการบริหารจดัการตนเอง 

  2.5)  ทกัษะดา้นการจดัการและการบริหาร 

              2.6)  ทกัษะดา้นการส่ือสาร 

              2.7)  ทกัษะดา้นการประสานงาน 

              2.8)   ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี

              2.9)   ทกัษะดา้นนวตักรรมและผูป้ระกอบการ 

 2.10) ทกัษะดา้นอารมณ์และสังคม 

         3) ความรู้ ดงัน้ี 

 3.1)  ตนเอง 

 3.2)  นกัเรียน 

 3.3)  ชุมชน 

 3.4)  เน้ือหาวชิาท่ีสอน 

 3.5)  วธีิการเรียนการสอน 

 3.6)   นโยบายและพื้นฐานดา้นการศึกษา 

 3.7)   ความรู้พหุวฒันธรรม 

 3.8)   ความตระหนกัรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงไปของโลก 

 3.9)   ความตระหนกัรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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 3.  คุณลกัษณะของครูดีประเทศออสเตรเลยี  

 คุณลกัษณะ 11 ประการของครูสอนดี (Good Teachers) ของรัฐบาลควีนสแลนด ์

ออสเตรเลีย (Department of Education, Training and Employment, Queensland Government, 2557) 

 1)  มีทกัษะในการอธิบาย 

  2)  รักการพบปะผูค้น 

  3)  มีความกระตือรือร้น 

  4)  มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 

  5)  มีความเป็นผูจ้ดัการ โดยเฉพาะดา้นเวลา 

  6)  มีทกัษะการทาํงานเป็นทีมและความคิดริเร่ิม 

  7)  สามารถรับความกดดนัไดดี้ 

  8)  มีความอดทนและอารมณ์ขนั 

  9)  รักความยติุธรรม 

  10) สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงได ้

 

 4.  คุณลกัษณะของครูดีประเทศไทย       

  เจริญวิชญ ์ สมพงษธ์รรม, ภารดี อนนัตน์าวี และคุณวุฒิ คนฉลาด (2553 : 1) ศึกษา

คุณลกัษณะของครูไทยในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2562) มีทั้งหมด 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ 2) ดา้นบุคลิกภาพของความเป็นครู 3) ดา้นภาวะผูน้าํ การพฒันาการศึกษา 

และ 4) ดา้นคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ดงัน้ี 

 1)  ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยความสามารถทางภาษา 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนการสอนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 

ความสามารถทางวชิาชีพครู  

 2)  ดา้นบุคลิกภาพของความเป็นครู ประกอบดว้ยความฉลาดดา้นสุขภาพ ความสามารถ 

ทางอารมณ์ ความฉลาดดา้นเชาวน์ปัญญา ความฉลาดดา้นการเผชิญฟันฝ่าอุปสรรค และความฉลาด 

ดา้นคุณธรรม  

 3)  ดา้นภาวะผูน้าํการพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ยภาวะผูน้าํทางวิชาการ และภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

 4)  ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
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 โณทยั อุดมบุญญานุภาพ (ลกัษณะครูดี, 2554 : 1) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูรุ่นใหม่

ท่ีสาํคญั และเป็นจุดเด่นในยคุศตวรรษท่ี 21 วา่ควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  1)  มีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นท่ีอยากเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ 

  2)  มีความรอบรู้ด้านปรัชญาการศึกษา นโยบายทางการศึกษา กฎหมายการศึกษา

มาตรฐานวชิาชีพครู มาตรฐานการศึกษา จิตวทิยาการศึกษา และหลกัสูตรการสอนทัว่ไป 

  3)  มีความรอบรู้ความสามารถท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ และทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดย

สามารถเช่ือมโยงสภาพทอ้งถ่ินเขา้กบัมาตรฐานสากลในลกัษณะสหวทิยาการ 

  4)  มีความรู้ความสามารถในวธีิการแสวงหาความรู้ 

  5)  รู้จกัและเขา้ใจพฒันาการของผูเ้รียน 

  6)  มีความรู้และทกัษะในวิชาชีพท่ีสอนอย่างลุ่มลึก ชัดเจน สามารถสอนแล้วผูเ้รียน

เขา้ใจ มีความสามารถเรียนรู้ไดแ้ละสนุกกบัการเรียนรู้ สอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็ม 

ความสามารถ เตม็เวลา และเตม็หลกัสูตร  

  7)  มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ความ

สนใจใฝ่รู้และมีความสุข สนุกในการเรียนการสอน มีความสามารถในการสังเกตและรู้จกัแกไ้ข

พฤติกรรม การเสริมแรงและการลงโทษท่ีเหมาะสม 

  8)  มีทกัษะในการสอนอย่างเช่ียวชาญและสร้างสรรค์การเรียนรู้จนสามารถพฒันา

ผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปลุกเร้าให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถ

อยา่งเตม็ท่ีเนน้การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสนองผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  9)  มีความรู้และความเขา้ใจในเป้าหมายและวธีิการของหลกัสูตรและการสอน 

  10) มีความสามารถในการออกแบบ วางแผนการสอนการบริหารจดัการชั้นเรียน วิจยั

และพฒันาการสอน มีความเป็นผูน้ําในการเปล่ียนแปลงทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ความสามารถวดัผลประเมินผลพฒันาการของการเรียนรู้ไดห้ลายวธีิไดอ้ยา่งเหมาะสม สมํ่าเสมอ 

  11) มีความรัก ศรัทธาท่ีจะเป็นครู มีความเมตตากรุณาและเป็นกลัยาณมิตรของศิษย ์

  12) มีจริยธรรม มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย วางตนอยู่ในศีลธรรมอนัดีเป่ียมดว้ย

คุณธรรม ฝึกหดัปฏิบติัตนยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยช้ีแนะทางถูกตอ้ง แกไ้ขส่ิงผิดและยึด

มัน่ตามหลกัศาสนา 

  13) มีบุคลิกภาพดีเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับเด็กและสาธารณชน ในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมค่านิยม และการดาํรงชีวติ 
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  14) มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี มุ่งมัน่ในการทาํงาน ทาํงานเป็นระบบและพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 

  15) มีความสามารถในการปลูกฝังวินยั คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี และถูกตอ้ง

ต่อผูเ้รียน 

  16) ความสามารถในการจัดระเบียบเน้ือหาสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการผูเ้รียน และมีความสามารถพฒันา

หลกัสูตรทอ้งถ่ินไดต้รงความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

  อ่องจิต เมธยะประภาส (2557 : 1) กล่าวถึง การพฒันาครูเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา

สู่การปฏิบติั คือ บทบาทครูในศตวรรษท่ี 21 และคุณลกัษณะของนกัเรียนในโลกดิจิทลั  ครูในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ E-Teacher  ดงัน้ี 

  1)  Experience  มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น เรียนผ่านส่ือ

เทคโนโลย ีInternet,  e-mail  

  2)  Extended มีทกัษะการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเอง

ตลอดเวลา ผา่นทางส่ือเทคโนโลย ี

  3)  Expanded มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นกัเรียนผา่น

ส่ือเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4)  Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคดัเลือกเน้ือหาความรู้หรือเน้ือหาท่ี

ทนัสมยั เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผา่นทางส่ือเทคโนโลย ี

  5)  Evaluation เป็นนักประเมินท่ีดี มีความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และสามารถใช้

เทคโนโลยใีนการประเมินผล 

  6)  End-User เป็นผูท่ี้ใชส่ื้อเทคโนโลย ี(user) อยา่งคุม้ค่า และใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 

  7)  Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน เน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  8)  Engagement ตอ้งร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัผา่นส่ือเทคโนโลยี จนพฒันา

เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบนเวบ็ไซต ์

  9)  Efficient and Effective สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตความรู้ ผูก้ระจายความรู้ และผูใ้ชค้วามรู้ 

 และจากการประชุมวิชาการ “อภิวฒัน์การเรียนรู้…สู่จุดเปล่ียนประเทศไทย วนัท่ี 6-8 

พฤษภาคม 2557 การสัมมนาขอ้เสนอการยกระดบัคุณภาพครูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เกิดการ

ยกระดับคุณภาพครูไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง เป็นครูท่ีมีคุณภาพ 
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สมควรกําหนดคุณลักษณะครูท่ีมีคุณภาพภายใต้แนวคิด หลักการ วิสัยทศัน์ เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง ดงัน้ี (สํานกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน, 2557 : 11) 

1) เป็นผูท่ี้มีจิตวญิญาณของความเป็นครูและผูใ้ห ้

2) มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะการจดัการเรียนรู้  

3) มีทกัษะการส่ือสาร  

4) อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

5) ต่ืนรู้ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  

6) ตามทนัเทคโนโลยแีละข่าวสาร ความกา้วหนา้ทางวทิยาการและความรู้  

7) สร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

8) ใฝ่ควา้และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  

9) เป็นแบบอยา่งทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  

10) รู้และเขา้ใจในอตัลกัษณ์ความเป็นชนชาติไทยท่ีหลากหลาย  

11) ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

12) ยอมรับและเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง   

13) มีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน 

จากการศึกษาคุณลกัษณะครูไทยและครูต่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 สรุปวา่ ครูจาํเป็นตอ้ง

ปรับเปล่ียนคุณลกัษณะของตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ในดา้นท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 

1) ครูตอ้งมีทกัษะดา้นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

ทกัษะกระบวนการจดัการความรู้เพื่อผูเ้รียน ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาสากล ทกัษะการถ่ายทอด

ความรู้ โดยเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนปัจจุบนั 

2) ครูตอ้งมีความรู้ดา้นวชิาการในสาระหลกัสูตรระดบัประเทศ และโลกเพื่อนาํมา 

เช่ือมโยงความรู้สู่ผูเ้รียนปัจจุบนั 

 3) ครูตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมนาํความรู้ 

 4) ครูตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี ทั้งกาย วาจา และใจ และภาวะผูน้าํในการเปล่ียนแปลงชุมชนให้

พฒันาไปสู่ความย ัง่ยนื  

 5) ครูตอ้งมีความเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรมในระดบัประเทศและ

ประชาคมโลก  
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สรุปท้ายบท           

 องคป์ระกอบของบุคคลเป็นครูดี คือ มีบุคลิกภาพดี  คุณสมบติัส่วนตวัดี ความรู้ของครูดี 

และมีการถ่ายทอดความรู้ดี การเสริมบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของครู เป็นกระบวนการในการ

พฒันาหรือปรับปรุงบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยครู  มีการดาํเนินตามขั้นตอน คือ ครูตอ้งสํารวจ

ตนเอง  วิเคราะห์ตนเอง  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น การรู้จกัอุปนิสัยและนิสัยของตนเอง 

บทบาทของตนเอง และนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของครู คุณลักษณะครูใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ ครูตอ้งมีทกัษะดา้นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ ทกัษะกระบวนการจดัการความรู้เพื่อผูเ้รียน ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาสากล ทกัษะการ

ถ่ายทอดความรู้ โดยเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ปัจจุบนัครูตอ้งมีความรู้

ดา้นวชิาการในสาระหลกัสูตรระดบัประเทศ และโลกเพื่อนาํมาเช่ือมโยงความรู้สู่ผูเ้รียนปัจจุบนั ครู

ตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมนาํความรู้ ครูต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี ทั้ งกาย วาจา และใจ 

และภาวะผูน้าํในการเปล่ียนแปลงชุมชนให้พฒันาไปสู่ความย ัง่ยืน ครูตอ้งมีความเขา้ใจและยอมรับ

ความแตกต่างทางวฒันธรรมในระดบัประเทศและประชาคมโลก 

 

คาํถามทบทวน              

1. คุณลกัษณะท่ีดีของครูตามหลกักลัยาณมิตรธรรมมีอะไรบา้ง ยกตวัอยา่งประกอบ   

 2. คุณลกัษณะท่ีดีของครูตามแนวพระราชดาํริมีลกัษณะอยา่งไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง

 3. คุณลกัษณะของครูท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู ครูตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร 

 4. จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีรวดเร็ว ครูตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อสถานการณ์ ครูควรปฏิบติัตนอยา่งไร   

 5. คุณลกัษณะท่ีดีของครูในทศันะของนกัศึกษาเป็นอยา่งไร และวเิคราะห์วา่คุณลกัษณะนั้น

จดักลุ่มตามแนวคิดใด พร้อมอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบ    

 6.  คุณลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ดา้นความรู้  ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม

เป็นอยา่งไร          

 7.  องคป์ระกอบของบุคคลเป็นครูดี มีลกัษณะอยา่งไร        

 8.  ครูมีกระบวนการเสริมสร้างบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของตนเองอยา่งไร     

 9.  เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูท่ีดีในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

กบัประเทศไทยในดา้นทกัษะความรู้       

 10. ลกัษณะครูไทยท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของนกัศึกษาเป็นอยา่งไร 
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บทท่ี 5 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 

 

 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีวิถีทางแห่งปัญญาในการบริการ มีเสรีภาพทางวิชาการ และ

ไดรั้บการยกยอ่งจากสงัคมทัว่ไป เช่นเดียวกบัวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน ๆ เช่น แพทย ์วิศวกร ทนายความ 

สถาปนิก วิชาชีพเหล่าน้ีต่างมีจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั 

และเป็นการสร้างความเช่ือถือให้เกิดในวิชาชีพ และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ สร้างความ

เจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพ และยกระดบัวิชาชีพของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม จรรยาบรรณในวิชา

จึงเป็นส่ิงสาํคญัในการจาํแนกอาชีพว่า ครูเป็นวิชาชีพ  การกาํหนดมาตรฐานของความประพฤติ

ของผูอ้ยูใ่นวงการวิชาชีพครูซ่ึงเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพ่ือใหส้มาชิกในวิชาชีพครูดาํเนินชีวิตตาม

หลกัมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครูของประเทศไทย ไดถู้ก

กาํหนดข้ึนโดยคุรุสภา ซ่ึงเป็นองค์การวิชาชีพ และการกําหนดจรรยาบรรณดังกล่าวได้ผ่าน

การศึกษาค้นควา้ทั้งในรูปของการวิจยั การศึกษาเอกสาร การประชุมสัมมนา การประชุมเชิง

ปฏิบติัการและอ่ืน ๆ เพ่ือประมวลขอ้มูลกาํหนดเป็น “จรรยาบรรณวิชาชีพครู” โดยทัว่ไป คือ แนว

ความประพฤติปฏิบัติท่ีมีต่อตนเอง วิชาชีพ ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และสังคม                

                                                             

ความหมายและความสําคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

จรรยาบรรณ  เป็นคาํสมาสระหว่าง “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกบั “จริยา”  หมายถึง

ความประพฤติหรือกิริยาท่ีควรปฏิบติั ส่ิงท่ีพึงปฏิบติั หรือส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในวงการวิชาชีพขั้นต่าง ๆ 

นิยมใชค้าํว่า “จรรยา” แปลว่า จริยาท่ีควรปฏิบติัในหมู่คณะ  ส่วนคาํว่า “บรรณ”  แปลว่า  “เอกสาร

หรือหนงัสือ”  เม่ือรวมคาํ 2 คาํน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็นคาํใหม่ว่า  “จรรยาบรรณ”  จึงมีความหมายว่า ความ

ประพฤติท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพต่าง ๆ กาํหนดข้ึนเพ่ือรักษาช่ือเสียงเกียรติคุณของวิชาชีพนั้น ๆ โดย

บญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 1.  ความหมายของจรรยาบรรณ  และจรรยาบรรณวชิาชีพครู    

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศกัราช ๒๕๔๒  (2554 : 1) ได้นิยาม

ความหมายของ “จรรยา”  ไวว้่าเป็นคาํนาม  คือ ความประพฤติ  กิริยาท่ีควรประพฤติในหมู่คณะ  

เป็นคาํท่ีนิยมใชใ้นทางท่ีดี  เช่น  จรรยาบรรณแพทย ์ ส่วนคาํว่า “จรรยาบรรณ”  หมายถึง  ประมวล
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ความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาํหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ

ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก  อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้                   

 กลัยาณี สูงสมบติั (2550 : 1) กล่าวว่า จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามของการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ หรือรูปแบบในการดาํรงตนของคน

ในกลุ่ม สงัคม หมู่คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงนอกเหนือจากการแสดงออกในแนวทางท่ีถูกตอ้งท่ี

สังคมยอมรับแลว้ การมีจิตสาํนักท่ีดี มีจิตใจงาม มีความเมตตา โอบออ้มอารี ซ่ือสัตยสุ์จริต เป็น

คุณสมบติัพ้ืนฐานของผูป้ระกอบสมัมาอาชีพ หรือการดาํรงตนท่ีจะส่งผลต่อช่ือเสียง เกียรติยศ และ

ความมีคุณธรรมของแต่ละบุคคล หรือผูป้ระกอบการหรือกลุ่มสังคมนั้น ๆ ท่ีสามารถจะมองเห็น

เป็นรูปธรรมได ้            

 ศูน ย์กา ร ศึก ษ า นอ ก ระ บ บโ ร ง เ รี ย นจัง หวัด ล ํา พู น  ( 2554 : 1 ) ก ล่า ว ว่ า 

จรรยาบรรณ  หมายถึง มาตรฐานในการตดัสินใจท่ีจะประพฤติปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมในการปฏิบติั

หนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนในสงัคมตอ้งรับผดิชอบ ซ่ึงมาตรฐานนั้นอาจจะไดม้าจากระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ค่านิยมของสังคม จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม รวมทั้งจากการศึกษาและประสบการณ์การ

เรียนรู้       

 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (2557 : 1) ให้

ความหมายของจรรยาบรรณ คือ หลกัความประพฤติปฏิบติัอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพท่ีบุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลข้ึนเป็นหลกั 

เพ่ือใหส้มาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยดึถือปฏิบติั โดยมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมปลูกฝัง และเสริมสร้างให้

สมาชิกมีจิตสาํนึกบงัเกิดข้ึนในตนเองเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัในทางท่ีถูกท่ีควร และมุ่งหวงัให้

สมาชิกไดย้ดึถือ เพ่ือรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน 

  จากการศึกษาความหมายของจรรยาบรรณ จากนานาทศันะไดข้อ้สรุปว่า จรรยาบรรณ 

หมายถึง ขอ้กาํหนดแห่งความประพฤติสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเป็นศาสตร์ชั้นสูงอนัมีองค์กร

หรือสมาคมรองรับ และผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีวิชาชีพนั้น ๆ 

ไดก้าํหนดไว ้เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิกในองคก์รนั้น 

 

 2.   ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 ยนต ์ชุ่มจิต (2541 : 197) กล่าวว่า จรรยาบรรณของครู หมายถึง ประมวลความประพฤติ 

หรือกิริยาอาการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูควรปฏิบติั เพ่ือรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะ 

ของความเป็นครู   
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 อดิศร กอ้นคาํ (2551 : 1) จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง  ประมวลพฤติกรรมท่ีกาํหนด 

ลกัษณะมาตรฐานการกระทาํของครู อนัจะทาํให้วิชาชีพครูกา้วหน้าอย่างถาวร โดยท่ีครูจะตอ้ง

ดาํเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ต่อผูเ้รียน และต่อตนเอง ในการทาํ

หนา้ท่ีของครูใหส้มบูรณ์         

  สุเทพ ธรรมะตระกูล (2555 : 9) สรุปความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแนวทาง

หรือขอ้กาํหนดท่ีครูพึงปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ยจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผูรั้บบริการ ต่อ

ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และต่อสงัคม 

 ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556  กาํหนดความหมายของ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบติัตนท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการ

ประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ

ช่ือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและ

สงัคม อนัจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) 

 พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์(2557 : 1) ให้ความหมายของ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ กฎ

แห่งความประพฤติสาํหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซ่ึงองค์กรวิชาชีพครูเป็นผูก้าํหนด และสมาชิกใน

วิชาชีพทุกคนตอ้งถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ 

 สรุป จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง กฎแห่งความประพฤติท่ีองคก์รวิชาชีพครูกาํหนด

ข้ึน ใหค้รูประพฤติปฏิบติัตามในแนวทางท่ีถูกตอ้ง เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และ

ฐานะของสมาชิกครู   

 

 3.  ความสําคญัของจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพครู 

  รัตนวดี โชติกพนิช (2550 : 1)  จรรยาบรรณมีความสาํคญัดงัน้ี  

  1)  ช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกนัคุณภาพท่ีถูกตอ้งในการประกอบอาชีพ ในการผลิต

และการคา้  

  2)  ช่วยควบคุมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพ  

  3)  ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณท่ีดี มีคุณค่าและเผยแพร่ให้รู้จกัเป็นท่ี

นิยมเช่ือถือ  

  4)  ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพ  

  5)  ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการคดโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตวัและแก่ได ้

  6)  ช่วยเนน้ใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึนในภาพพจน์ท่ีดีของผูมี้จริยธรรม  
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  7)  ช่วยทาํหน้าท่ีพิทกัษ์สิทธิตามกฎหมายสาํหรับผูป้ระกอบอาชีพให้เป็นไปถูกตอ้ง 

ตามทาํนองคลองธรรม 

 พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์(2557 : 1) จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสาํคญัต่อวิชาชีพครู

เช่นเดียวกบัท่ีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสาํคญัต่อวิชาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงสรุปได ้3 ประการ คือ  

 1)  ปกป้องการปฏิบติังานของสมาชิกในวิชาชีพ  

 2)  รักษามาตรฐานวิชาชีพ  

 3)  พฒันาวิชาชีพ 

 จากการศึกษาความสาํคญัของจรรยาบรรณครูท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถไดข้อ้สรุปว่า 

จรรยาบรรณครูมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพครูดงัน้ี 

   1)  ช่วยควบคุมมาตรฐานคุณภาพของครูให้ครูมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ทั้งดา้นการ

ประพฤติปฏิบติัตนและจริยธรรมของครู 

  2)  ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณท่ีดีมีคุณค่าสู่สังคม ทาํให้ครูไดรั้บความ

เช่ือถือศรัทธาจากผูพ้บเห็น 

  3)  ช่วยพิทกัษ์สิทธิในการประกอบวิชาชีพครูและควบคุมมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพ 

  4)  ช่วยลดปัญหาความประพฤติปฏิบัติของครูท่ีไม่เหมาะสมไม่สมควร ผิดหลัก

ศีลธรรมคุณธรรม เช่น ความประพฤติผดิทางเพศ การทาํร้ายร่างกายเด็ก การเอารัดเอาเปรียบเด็ก  

  5)  ช่วยเนน้ภาพลกัษณ์ของครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ห็นเด่นชดัยิ่งข้ึน เช่น ความรัก 

ความเมตตา ความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานและ

อาชีพความโอบออ้มอารี  

  6)  ช่วยรักษาช่ือเสียง เกียรติยศ และศกัด์ิศรีของผูอ้ยูใ่นวงการวิชาชีพ   

      7)  ช่วยใหค้รูไดต้ระหนกัรู้ในความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ี และภาระงานของตนต่อสงัคม 

  8)  ช่วยปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และการประพฤติปฏิบติัตนของครูให้ถูกตอ้ง

ตามครรลองครองธรรม 

 

ความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย       

 อาชีพทุกสาขาตอ้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนกาํหนดไว ้เช่นเดียวกบัอาชีพครู แต่ใน

สมยัโบราณอาชีพครูไทยยงัไม่มีจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครูไทยจะยึดถือเอาแนวคาํสอน

ตามพระพุทธศาสนาเป็นหลกัปฏิบติัต่อ ๆ มา จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2506 ม.ล.ป่ิน มาลากุล ซ่ึงเป็น
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการอาํนวยการคุรุสภาในสมยันั้น ไดอ้อก

ระเบียบจรรยาบรรณสาํหรับครูไทยข้ึนมา 2 ฉบบัพร้อมกนัเป็นคร้ังแรกและยกเลิกไป  

 

 1.  จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2506 (ฉบับที ่1) 

  ระเบียบคุรุสภาว่าดว้ยวินยัตามระเบียบประเพณีของครู มีสาระสาํคญัดงัน้ี  

  1.1 ครูตอ้งสนบัสนุนและปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  

  1.2 ครูตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีของครูให้เกิดผลดีดว้ยความเอาใจใส่ ระมดัระวงั รักษา 

ประโยชน์ของสถานศึกษา          

  1.3 ครูต้องสุภาพเรียบร้อย  เ ช่ือฟัง  และไม่แสดงความกระด้างกระเด่ืองต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งในหน้าท่ีการงานโดย

ชอบดว้ย กฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาในการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน ห้ามมิให้

กระทาํขา้ม ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่งให้กระทาํ หรือไดรั้บ

อนุญาต เป็นพิเศษชัว่คร้ังชัว่คราว         

  1.4 ครูตอ้งอุทิศเวลาของตนให้สถานศึกษา จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีการงานมิได ้

  1.5  ครูตอ้งประพฤติตนอยู่ในความสุจริต และปฏิบติัหน้าท่ีของตนดว้ยความซ่ือสัตย ์

เท่ียงธรรม              

  1.6  ครูตอ้งรักษาช่ือเสียงของครูมิใหข้ึ้นช่ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่ หา้มมิให้ประพฤติการ

ใด ๆ อนัอาจทาํให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิและช่ือเสียงของครู เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพ

เคร่ืองดองของเมาจนไม่อาจครองสติได  ้ มีหน้ีสินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน กระทาํผิดอาญา 

ประพฤติผิดในทางประเวณีต่อบุคคลหรือคู่สมรสของผูอ่ื้น กระทาํหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระทาํอ่ืนใด 

อนัอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน      

  1.7 ครูตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์และไม่ดูหม่ินเหยยีดหยาม  

  1.8 ครูตอ้งถือและปฏิบติัตามแบบธรรมเนียมของสถานศึกษา    

  1.9 ครูตอ้งรักษาความสามคัคีระหว่างครูและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหนา้ท่ี การงาน 

  1.10 ครูตอ้งรักษาความลบัของศิษย ์ผูร่้วมงาน และสถานศึกษา  

  

 2.  จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2506 (ฉบับที ่2) 

  ระเบียบคุรุสภาว่าดว้ยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2506 (ฉบบัท่ี 2) 

มีสาระสาํคญัดงัน้ี  

  2.1 ครูควรมีศรัทธาในอาชีพครูและใหเ้กียรติแก่ครูดว้ยกนั  
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  2.2 ครูควรบาํเพญ็ตนใหส้มกบัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นครู  

  2.3 ครูใฝ่ใจศึกษาหาความรู้ความชาํนาญอยูเ่สมอ  

  2.4  ครูตั้งใจฝึกสอนศิษยใ์หเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ  

  2.5  ครูควรร่วมมือกบัผูป้กครองในการอบรมสัง่สอนเด็กอยา่งใกลชิ้ด  

  2.6  ครูควรรู้จกัเสียสละและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานทั้งปวง  

  2.7  ครูควรรักษาช่ือเสียงของคณะครู  

  2.8  ครูควรรู้จกัมธัยสัถแ์ละพยายามสร้างฐานะของตนเอง  

  2.9  ครูควรยดึมัน่ในศาสนาท่ีตนนบัถือ และไม่ลบหลู่ศาสนาอ่ืน  

  2.10 ครูควรบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม  

 ต่อมาจรรยาบรรณทั้ง 2 ฉบบัน้ีไดถู้กยกเลิก เน่ืองจากจรรยาบรรณ พ.ศ. 2506 น้ีมิได้

ประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ คุรุสภาเกรงว่าครูอาจารยจ์ะเกิดความสับสนในทางปฏิบติั ดงันั้น      

คุรุสภาจึงไดป้รับปรุงจรรยาบรรณครูข้ึนใหม่และประกาศใชใ้นพ.ศ. 2526 จรรยาบรรณฉบบัน้ีได้

ใชติ้ดต่อกนัมาถึง 12 ปี ประกอบกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความ เจริญกา้วหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก จึงมีมติให้แกไ้ขปรับปรุงจรรยาบรรณครูเพ่ือ

กาํหนดระเบียบว่าดว้ยจรรยามารยาทและวินัย เพ่ือให้ครูยึดถือเป็นแนวปฏิบติัและประพฤติตน

สืบไป 

 

3.  จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2526  

 จรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู  ของคุรุสภา พ.ศ. 2526  มี

สาระสาํคญัดงัน้ี (คุรุสภา, 2526)   

 3.1 เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขดว้ย

ความบริสุทธ์ิใจ  

 3.2  ยดึมัน่ในศาสนาท่ีตนนบัถือ ไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนาอ่ืน 

 3.3  ตั้งใจสัง่สอนศิษยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหเ้กิดผลดีดว้ยความเอาใจใส่ อุทิศเวลา

ของตนใหแ้ก่ศิษย ์จะละท้ิงทอดท้ิงหนา้ท่ีการงานมิได ้ 

 3.4  รักษาช่ือเสียงของตนมิให้ข้ึนช่ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่ ห้ามประพฤติการใด ๆ อนั

อาจทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติและช่ือเสียงของครู  

 3.5 ถือปฏิบติัตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอนัดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติ

ตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งในหน้าท่ีการงานโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบแบบแผน

ของสถานศึกษา  
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3.6   ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบงัอาํพราง ไม่นาํหรือยอมให้นาํผลงาน

ทางวิชาการของตนไปใชใ้นทางทุจริตหรือเป็นภยัต่อมนุษยชาติ  

3.7   ใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้นทางวิชาการโดยไม่นาํผลงานของผูใ้ดมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

และไม่เบียดบงัใชแ้รงงานหรือนาํผลงานของผูอ่ื้นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

3.8  ประพฤติอยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัหน้าท่ีของตนดว้ยความเท่ียงธรรม ไม่

แสวงหาประโยชน์สาํหรับตนเอง หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  

3.9  สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์รักษาความลบัของศิษย ์ ของ

ผูร่้วมงาน และของสถานศึกษา  

3.10 รักษาความสามคัคีระหว่างครู และช่วยเหลือกนัในหนา้ท่ีการงาน 

     ดงันั้น ผูท่ี้ประกอบอาชีพเป็นครูจึงควรศึกษาจรรยาบรรณของครูให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้

ในแต่ละขอ้ เพ่ือจะไดป้ฏิบติัตาม นาํมาซ่ึงความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ เป็นบุคคลท่ีควรแก่การ

เคารพยกยอ่งตามท่ีสงัคมคาดหวงัไว ้

      จากการศึกษาความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย ผูเ้ขียนไดข้อ้สรุปว่า จรรยาบรรณครู

มาจาก 4 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

     1)  อุดมการณ์ครูซ่ึงจดัไดว้่าเป็นหัวใจของความเป็นครู ไดแ้ก่ ความรักความศรัทธาใน

วิชาชีพ  อุทิศตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

     2) เอกลกัษณ์ของครู หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของครูหรือคุณสมบัติของครู ได้แก่ 

อดทน รู้จกัผอ่นปรนต่อปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ไดต้ลอดเวลา รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่อ

ตนเอง  

      3) การปฏิบติัตนของครู คือ ส่ิงท่ีครูตอ้งถือปฏิบติั ไดแ้ก่ การรักษาความสามคัคี  รักษา

ช่ือเสียงของหมู่คณะ และสถานศึกษาท่ีสงักดัอยู ่ 

      4) จรรยามารยาทและวินยัตามระเบียบประเพณีของครู ไดแ้ก่ การเล่ือมใสการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดว้ยใจบริสุทธ์ิ ยดึมัน่ในศาสนาท่ีตนนับถือ 

ไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนาอ่ืน ตั้งใจสัง่สอน อุทิศเวลาใหแ้ก่ศิษย ์ไม่ละท้ิงหนา้ท่ีการงาน รักษาช่ือเสียง

ของตนมิให้ไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่ ห้ามประพฤติการใด ๆ อนัอาจทาํให้เส่ือมเสียเกียรติ และ

ปฏิบติัตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอนัดีงามของสถานศึกษา 

 

 4.  จรรยาบรรณสําหรับครู ฉบับ พ.ศ. 2539 

  คุรุสภา(สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554 :1) ได้ประกาศใชร้ะเบียบคุรุสภาว่าดว้ย

จรรยาบรรณครู  พ.ศ. 2539 แทนระเบียบคุรุสภาว่าดว้ยจรรยามารยาทและวินยัตามระเบียบประเพณี
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ครู พ.ศ. 2526 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6(20) และมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัครู พ.ศ. 

2488 คณะกรรมการอาํนวยการคุรุสภา จึงไดว้างระเบียบไวเ้ป็นจรรยาบรรณครู  เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั

ในการประกอบวิชาชีพครู จรรยาบรรณท่ีกาํหนดให้ครูปฏิบติัมาจนถึงปัจจุบนัน้ีมีทั้งหมด 9 ข้อ 

(สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2554 : 1) ดงัต่อไปน้ี      

 4.1   ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

    หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจของศิษย ์อย่างจริงใจ 

สอดคลอ้งกบัการเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจ ต่อสิทธิพ้ืนฐานของศิษยเ์ป็นท่ีไวว้างใจ

เช่ือถือ และช่ืนชมได ้เป็นผลไปสู่การพฒันารอบดา้นอย่างเท่าเทียมกนั พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก 

ไดแ้ก่               

   4.1.1   สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นท่ีพ่ึงพาและไวว้างใจไดข้องศิษยแ์ต่ละคนและทุก

คน เช่น ให้ความเป็นกนัเองกบัศิษย ์รับฟังปัญหาของศิษย ์และให้ความช่วยเหลือศิษย ์ ร่วมทาํ

กิจกรรมกบัศิษยเ์ป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม สนทนาไต่ถามทุกขสุ์ขของศิษย ์ 

 4.1.2   ตอบสนองขอ้เสนอและการกระทาํของศิษย ์ในทางสร้างสรรค์ และตามสภาพ

ปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพของศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน เช่น สนใจคาํถามและคาํตอบของ

ศิษยทุ์กคนให้โอกาสศิษยแ์ต่ละคนไดแ้สดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของศิษย ์ รับการนดัหมายของศิษยเ์ก่ียวกบัการเรียนรู้ก่อนงานอ่ืน 

 4.1.3   เสนอและแนะแนวทางการพฒันาของศิษยแ์ต่ละคนและทุกคนตามความถนัด 

ความสนใจ และศกัยภาพของศิษย ์เช่น มอบหมายงานตามความถนัด  จดักิจกรรมหลากหลายตาม

สภาพความแตกต่างของศิษยเ์พ่ือให้แต่ละคนประสบความสาํเร็จเป็นอยู่เสมอ แนะแนวทางท่ีถูก

ใหแ้ก่ศิษย ์ ปรึกษาหารือกบัครู ผูป้กครอง เพ่ือนนักเรียน เพ่ือหาสาเหตุและวิธีแกปั้ญหาของศิษย์

    4.1.4   แสดงผลงานท่ีภูมิใจของศิษยแ์ต่ละคน และทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

เช่น ตรวจผลงานของศิษยอ์ย่างสมํ่าเสมอ  แสดงผลงานของศิษยใ์นห้องเรียนหรือห้องปฏิบติัการ 

ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษยท่ี์ประสบความสาํเร็จ      

4.2  ครูต้องอบรมส่ังสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่

ศิษย์อย่างเตม็ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ       

   หมายถึงการดาํเนินงานตั้งแต่การเลือกกาํหนดกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งผลต่อการพฒันาใน

ตวัศิษยอ์ย่างแทจ้ริง การจัดให้ศิษยมี์ความรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ตลอดจนการ

ประเมินร่วมกบัศิษยใ์นผลการเรียนและการเพ่ิมพูนการเรียนรู้ภายหลงับทเรียนต่าง ๆ ดว้ยความ

ปรารถนาท่ีจะใหศิ้ษยแ์ต่ละคนและทุกคนพฒันาไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพและตลอดไป พฤติกรรมท่ีครู
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แสดงออกไดแ้ก่             

   4.2.1  อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาศิษยอ์ย่าง

มุ่งมัน่และตั้งใจ ตวัอยา่งเช่น สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบงัเวลาของศิษย ์ไม่ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน

เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนศิษยจ์นเกิดทกัษะในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาเพ่ือพฒันาศิษยต์ามความ

จาํเป็นและเหมาะสม ไม่ละท้ิงชั้นเรียนหรือขาดการสอน      

     4.2.2  อบรม สัง่สอน ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาศิษยอ์ย่างเต็ม

ศกัยภาพ เช่น เลือกใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของศิษย ์ใหค้วามรู้โดย

ไม่ปิดบงั สอนเต็มความสามารถ  เปิดโอกาสให้ศิษยไ์ดฝึ้กปฏิบติัอย่างเต็มความสามารถ สอนเต็ม

ความสามารถและดว้ยความเต็มใจ กาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย พฒันาข้ึน  ลงมือจดั เลือกกิจกรรมท่ี

นาํสู่ผลจริง ประเมิน ปรับปรุง ใหไ้ดผ้ลจริงและภูมิใจเม่ือศิษยมี์การพฒันา            

       4.2.3   อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาศิษยด์ว้ย

ความ  บริสุทธ์ิใจ เช่น  สัง่สอนศิษยโ์ดยไม่บิดเบือนหรือปิดบงั อาํพราง  อบรมสั่งสอนศิษยโ์ดยไม่

เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั และมอบหมายงานและตรวจผลงานดว้ยความยติุธรรม    

  

4.3   ครูต้องประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย  วาจา และจติใจ 

        หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี การแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอของ

ครูท่ีศิษยส์ามารถสังเกตรับรู้ได้เอง และเป็นการแสดงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรม

ระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก ไดแ้ก่  

      4.3.1  ตระหนกัว่าพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลต่อการพฒันาพฤติกรรมของ

ศิษยอ์ยูเ่สมอ  เช่น  ระมดัระวงัในการกระทาํและการพูดของตนเองอยูเ่สมอ ไม่โกรธง่ายหรือแสดง

อารมณ์ฉุนเฉียวต่อหนา้ศิษย ์มองโลกในแง่ดี        

      4.3.2  พูดจาสุภาพและสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัศิษยแ์ละสังคม เช่น 

ไม่พูดคาํหยาบหรือกา้วร้าว ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด  พูดชมเชยใหก้าํลงัใจศิษย ์     

        4.3.3  กระทาํตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดคลอ้งกบัคาํสอนของตน และวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงาม ตวัอย่างเช่น ปฏิบติัตนให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดีอยู่เสมอ  แต่งกายสะอาด

สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ  แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ ตรงต่อ

เวลา  แสดงออกซ่ึงนิสัยท่ีดีในการประหยดั ซ่ือสัตย ์อดทน สามคัคี มีวินัย  รักษาสาธารณสมบติั

และส่ิงแวดลอ้ม  
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 4.4   ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สตปัิญญา จติใจ และสังคมของศิษย์  

   หมายถึง การไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 

และสงัคมของศิษย ์หมายถึง การตอบสนองต่อศิษย ์ในการลงโทษหรือใหร้างวลัหรือการกระทาํอ่ืน

ใดท่ีนาํไปสู่การลดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา พฤติกรรมท่ี

ครูแสดงออก ไดแ้ก่           

       4.4.1  ละเวน้การกระทาํท่ีทาํให้ศิษยเ์กิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์และสังคมของศิษย ์เช่นไม่นาํปมดอ้ยของศิษยม์าลอ้เลียน  ไม่ประจานศิษย ์ไม่พูดจาหรือ

กระทาํการใดท่ีเป็นการซํ้าเติมปัญหาหรือขอ้บกพร่องของศิษย ์ไม่นาํความเครียดมาระบายต่อศิษย ์

ไม่ว่าจะดว้ยคาํพูดหรือสีหนา้ ท่าทาง ไม่เปรียบเทียบฐานะความเป็นอยูข่องศิษย ์ไม่ลงโทษศิษยเ์กิน

กว่าเหตุ     

   4.4.2  ละเวน้การกระทาํท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย ์เช่น ละเวน้การ

กระทาํท่ีเป็นอนัตราต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย ์ไม่ทาํร้ายร่างกายศิษย ์ไม่ลงโทษศิษยเ์กินกว่า

ระเบียบกาํหนด ไม่จดัหรือปล่อยปละละเลยให้สภาพแวดลอ้มเป็นอนัตรายต่อศิษย ์ไม่ใช้ศิษย์

ทาํงานเกินกาํลงัความสามารถ        

    4.4.3  ละเวน้การกระทาํท่ีสกดักั้นพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม

ของศิษย ์เช่น ไม่ตดัสินคาํตอบถูกผิดโดยยึดคาํตอบของครู  ไม่ดุด่าซํ้ าเติมศิษยท่ี์เรียนชา้  ไม่

ขดัขวางโอกาสใหศิ้ษยไ์ดแ้สดงออกทางสร้างสรรค ์และไม่ตั้งฉายาในทางลบใหแ้ก่ศิษย ์ 

 4.5  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามสิสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตัหิน้าที่ตามปกต ิ

และไม่ใช้ศิษย์กระทําการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมชิอบ 

   หมายถึง การไม่กระทาํการใดท่ีจะไดม้าซ่ึงผลตอบแทนเกินสิทธิท่ีพึงไดจ้ากการปฏิบติั

หนา้ท่ีในความรับผดิชอบตามปกติ  พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก ไดแ้ก่     

     4.5.1  ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจา้งหรือผลประโยชนอ์นัมิควรจากศิษย ์เช่น ไม่หา

รายไดจ้ากการนาํสินคา้มาขายให้ศิษย ์ไม่ตดัสินผลงานหรือผลการเรียนโดยมีส่ิงแลกเปล่ียน ไม่

บงัคบัหรือสร้างเง่ือนไขใหศิ้ษย ์มาเรียนพิเศษเพ่ือหารายได ้     

     4.5.2 ไม่ใช้ศิษย์เป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้สึกของสงัคม เช่น  ไม่นาํผลงานของศิษยไ์ปแสวงหากาํไรส่วน

ตน ไม่ใชแ้รงงานศิษยเ์พ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่ใชห้รือจา้งวานศิษยไ์ปทาํส่ิงผดิกฎหมาย 
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4.6   ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ

พฒันาทางวชิาการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

         หมายถึง การพฒันาตนเองทั้งในดา้นวิชาชีพ ดา้นบุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ให้ทนัต่อ

การพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ หมายถึง การใฝ่รู้ศึกษาคน้ควา้ ริเร่ิม

สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง และเทคโนโลย ีสามารถพฒันาบุคลิกภาพและวิสยัทศัน์  พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก ไดแ้ก่ 

     4.6.1 ใส่ใจศึกษาค้นควา้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพอยู่เสมอ 

เช่น    หาความรู้จากเอกสาร ตาํรา และส่ือต่าง ๆ อยู่เสมอ จดัทาํและเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ 

ตามโอกาสเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา หรือฟังการบรรยาย หรืออภิปรายทางวิชาการ   

     4.6.2    มีความรอบรู้ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  สามารถนาํมาวิเคราะห์  กาํหนดเป้าหมาย 

แนวทางพฒันาตนเองและวิชาชีพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

อาชีพ และเทคโนโลยี  เ ช่น นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์บา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ วางแผนพฒันา

ตนเองและพฒันางาน          

       4.6.3  แสดงออกทางร่างกาย กิริยา วาจาอย่างสง่างาม เหมาะสมกับกาลเทศะ 

เช่น   รักษาสุขภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพอยู่เสมอ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด

เหมาะสมกบักาลเทศะและทนัสมยั  และมีความกระตือรือร้น     

 4.7   ครูย่อมรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวชิาชีพครู 

     หมายถึง การแสดงออกดว้ยความช่ืนชมและเช่ือมัน่ในอาชีพครูดว้ยตระหนักว่าอาชีพ

น้ีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อสงัคม ครูพึงปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและภูมิใจ 

รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของอาชีพครู เขา้ร่วมกิจกรรมและสนบัสนุนองคก์รวิชาชีพครู พฤติกรรมท่ี

ครูแสดงออก ไดแ้ก่           

                       4.7.1  ครูเช่ือมัน่ ช่ืนชม ภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู ว่ามีความสาํคญั

และจาํเป็นต่อสงัคม  เช่น ช่ืนชมในเกียรติและรางวลัท่ีไดรั้บและรักษาไวอ้ย่างเสมอตน้เสมอปลาย 

ยกยอ่งชมเชยเพ่ือนครูท่ีประสบผลสาํเร็จเก่ียวกบัการสอน เผยแพร่ผลสาํเร็จของตนเองและเพ่ือนครู 

แสดงตนว่าเป็นครูอยา่งภาคภูมิ         

      4.7.2  เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วมหรือเป็นผูน้ ําใน

กิจกรรมพฒันาวิชาชีพครู เช่น  ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้กาํหนดขององค์กร ร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรจดั

ข้ึนเป็นกรรมการหรือคณะทาํงานขององคก์ร      

      4.7.3  ปกป้องเกียรติภูมิของครูและองคก์รวชิาชีพ เช่น เผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์ลงาน
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ของครูและองค์กรวิชาชีพครู เม่ือมีผูเ้ข้าใจผิดเก่ียวกับวงการวิชาชีพครูก็ช้ีแจงทาํความเขา้ใจให้

ถูกตอ้ง   

    4.8 ครูพงึช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ การช่วยเหลือเกื้อกูลครูและ

ชุมชนในทางสร้างสรรค์          

     หมายถึง การให้ความร่วมมือ แนะนาํปรึกษาช่วยเหลือแก่เพ่ือนครูทั้งเร่ืองส่วนตัว 

ครอบครัว และการงานตามโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการให้

คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางวิธีการปฏิบติัตน ปฏิบติังาน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก ไดแ้ก่        

   4.8.1  ให้ความร่วมมือ แนะนํา ปรึกษาแก่เพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

เช่น   ใหค้าํปรึกษาการจดัทาํผลงานทางวิชาการใหค้าํแนะนาํการผลิตส่ือการเรียนการสอน   

   4.8.2  ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ส่ิงของแด่เพ่ือนครูตามโอกาสและความ

เหมาะสม เช่น  ร่วมงานกุศล ช่วยทรัพยเ์ม่ือเพ่ือนครูเดือนร้อน จดัตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั     

    4.8.3   เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางวิธีการปฏิบติั

ตน ปฏิบติังานเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น  แนะแนวทางการป้องกนั และกาํจดั

มลพิษร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน        

 4.9   ครูพงึประพฤตปิฏิบัตตินเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพฒันาภูมปัิญญา และวฒันธรรม

ไทย การเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพฒันาภูมปัิญญาและวฒันธรรมไทย    

  หมายถึง การริเร่ิมดาํเนินกิจกรรม สนบัสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย โดย

รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เลือกสรร ปฏิบัติตนและเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา 

การละเล่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การดํารงชีวิตตนและสังคม 

พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก ไดแ้ก่        

  4.9.1  รวบรวมขอ้มูลและเลือกสรรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมมาใช้

จดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เชิญบุคคลในทอ้งถ่ินมาเป็นวิทยากรนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้

จดัการเรียนการสอน นาํศิษยไ์ปศึกษาในแหล่งวิทยาการชุมชน     

  4.9.2  เป็นผูน้าํในการวางแผน และดาํเนินการเพ่ืออนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

และวฒันธรรม เช่น  ฝึกการละเล่นทอ้งถ่ินให้แก่ศิษย ์ จดัตั้งชมรม สนใจศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

จดัทาํพิพิธภณัฑใ์นสถานศึกษา         

  4.9.3   สนบัสนุนส่งเสริมเผยแพร่และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมของชุมชน

อย่างสมํ่ า เสมอ  เ ช่นรณรงค์การใช้สินค้า พ้ืนเมือง  เผยแพร่การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน 
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และร่วมงานประเพณีของทอ้งถ่ิน        

  4.9.4  ศึกษาวิเคราะห์  วิจยัภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพ่ือนาํผลมาใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น  ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัการละเล่นพ้ืนบา้น นิทานพ้ืนบา้น เพลง

กล่อมเด็ก ตาํนานและความเช่ือถือ นาํผลการศึกษาวิเคราะห์มาใชใ้นการเรียนการสอน  

  จรรยาบรรณครู ฉบบั พ.ศ. 2539 น้ี คณะกรรมการอาํนวยการคุรุสภาได้วางระเบียบ

ปฏิบติั โดยมีลกัษณะมุ่งเนน้ความเป็นครูในดา้นบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อศิษย์

เป็นสาํคญั   ขอ้สงัเกตของจรรยาบรรณครูฉบบัน้ีมี  2 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง จรรยาบรรณครู

ไม่ใช่กฎหมายและไม่ไดเ้ป็นกฎกระทรวงศึกษาธิการ  แต่เป็นระเบียบท่ีคณะกรรมการอาํนวยการ

คุรุสภากาํหนดไว ้เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของสมาชิกคุรุสภาท่ีเป็นครูอาจารยเ์ท่านั้น กรณีครูอาจารย์

ท่ีเป็นสมาชิกของคุรุสภาละเมิดจรรยาบรรณครูขา้งตน้ ไม่มีบทลงโทษแต่อยา่งใด แมค้ณะกรรมการ     

คุรุสภาไม่มีอาํนาจลงโทษครูอาจารยโ์ดยตรง ประการท่ีสอง จรรยาบรรณครูฉบบัน้ีเป็นฉบบัท่ีถูก

นาํไปใชใ้นทุกสถานศึกษา  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะคุรุสภาในฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพครูเป็นผูอ้อก

จรรยาบรรณครู  ซ่ึงมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการ คือ พระราชบญัญติัครู  พ.ศ. 2488 ความ

แตกต่างของจรรยาบรรณครูฉบบัน้ีกบัจรรยาบรรณของครูในอดีต คือ บ่งบอกถึงจรรยาบรรณของ

ครูโดยตรงและโดยรวม  มิไดจ้าํแนกเป็นจรรยามารยาท จารีตประเพณี หรือวินยัของครู 

 

จรรยาบรรณวชิาชีพครู พ.ศ. 2556       

 คุรุสภาไดอ้อกขอ้บังคบัคุรุสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อาศยัอาํนาจตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (11) (จ) และมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2546 ป ระ กอ บกับ มติ คณ ะก ร รม กา รคุ รุ สภ า โด ยค ว าม เห็ นช อ บข อง รัฐ ม นต รีว่ าก า ร

กระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น โดยมีสาระสาํคญัคือการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ทั้งต่อตนเอง ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และสังคม ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ภายหลงัประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยขอ้บงัคบัดงักล่าวไดใ้หนิ้ยาม “ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา” ว่าหมายถึง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลาการทางการศึกษา

อ่ืน ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีสาระสาํคญั  5 หมวด ดงัน้ี 

1) หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสยัทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ 
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  2) หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

   ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อ

วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพ 

  3)  หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

   3.1) ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริมใหก้าํลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

   3.2) ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และ

นิสยั ท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความ

บริสุทธ์ิใจ 

   3.3) ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

   3.4) ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ

เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

   3.5) ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอ

ภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

  4) หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

   ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่าง

สร้างสรรคโ์ดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

  5) หมวด 5  จรรยาบรรณต่อสังคม 

   ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการอนุรักษ์

และพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

 1.  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

  หมายถึง ครูตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ พฒันาตนเองดา้นบุคลิกภาพ 

พฒันาตนเองดา้นวิสยัทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ  

  1.1  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์   

    1.1.1  ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

      1.1.2  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จอยา่งมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
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     1.1.3  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางาน และสะสมผลงานอย่างสมํ่าเสมอ               

       พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์   

     1.1.1   เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นท่ี

น่ารังเกียจในสงัคม 

      1.1.2  ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ        

      1.1.3  ขาดความรับผดิชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหาย

ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี   

      1.1.4   ขดัขวางการพฒันาองคก์รเกิดผลเสียหา 

 1.2   แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณผูบ้ริหาร 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    1.2.1  ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

    1.2.2  ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาวิชาชีพอยูเ่สมอ 

    1.2.3  ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้ 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    1.2.1  เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็น

ท่ีน่ารังเกียจในสงัคม 

    1.2.2  ประพฤติผดิในทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 

    1.2.3  ไม่พฒันาความรู้ในวิชาชีพเพ่ือพฒันาตนเองและองคก์ร 

    1.2.4  ไม่ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือไปปรับปรุงพฒันาการจัด

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 2. จรรยาบรรณต่ออาชีพ       

  หมายถึง ครูตอ้งรักและศรัทธาวิชาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพ  

  2.1  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    2.1.1  แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 

    2.1.2  รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

    2.1.3  ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 
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    2.1.4  อุทิศตนเพ่ือความกา้วหนา้ของวิชาชีพ 

    2.1.5  เขา้ร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคก์รวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    2.1.1  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ       

    2.1.2   ดูหม่ิน เหยยีดหยาม  ให้ร้ายผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือ

องคก์รวิชาชีพ  

    2.1.3  ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา 

    2.1.4  คดัลอกหรือนาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

  2.2  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณผูบ้ริหาร 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    2.2.1  แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 

    2.2.2  รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

    2.2.3   ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพใหส้าธารณชนรับรู้       

    2.2.4  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต  ตามกฎ  ระเบียบ  และ

แบบแผนของทางราชการ 

    2.2.5  เข้าร่วม  ส่งเสริม  และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวิชาชีพ หรือองค์กร

วิชาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    2.2.1  วิพากษห์รือวิจารณ์องคก์รหรือวิชาชีพจนทาํใหเ้กิดความเสียหาย 

    2.2.2  ดูหม่ิน  เหยยีดหยาม  ใหร้้ายผูร่้วมประกอบวิชาชีพ  ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือ

องคก์รวิชาชีพ  

    2.2.3  ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา 

    2.2.4  ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ หรือแบบ

แผนของทางราชการจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

 

 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

  หมายถึง ครูตอ้งรัก  เมตตา   เอาใจใส่ ช่วยเหลือ   ส่งเสริม ให้กาํลงัใจ ส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดทักษะ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยท่ีถูกต้องดีงาม  ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
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แบบอยา่งท่ีดีทางกาย วาจา จิตใจ ไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา  จิตใจ    

 และอารมณ์  สงัคม ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ ความเสมอภาค ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์

จากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ  

  3.1  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    3.1.1  ใหค้าํปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการดว้ยความเมตตากรุณาอย่าง

เต็มกาํลงัความสามารถและเสมอภาค 

    3.1.2  สนบัสนุนการดาํเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิเด็ก  เยาวชน  และผูด้อ้ยโอกาส 

    3.1.3  ตั้ งใจ  เสียสละ  และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี   เ พ่ือให้ศิษย์และ

ผูรั้บบริการไดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดั  และความสนใจของแต่ละบุคคล 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    3.1.1  ลงโทษศิษยอ์ยา่งไม่เหมาะสม 

    3.1.2  ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือผูรั้บบริการจนเกิดผลเสียหายต่อ

ศิษยห์รือผูรั้บบริการ  

    3.1.3  ดูหม่ินเหยยีดหยามศิษยห์รือผูรั้บบริการ 

    3.1.4  เปิดเผยความลบัของศิษยห์รือผูรั้บบริการเป็นผลให้ไดรั้บความอบัอายหรือ

เส่ือมเสียช่ือเสียง 

    3.1.5  จูงใจ  โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษยห์รือผูรั้บบริการปฏิบติัขดัต่อศีลธรรม

หรือกฎระเบียบ 

  3.2  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณผูบ้ริหาร 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    3.1.1  ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

ผูรั้บบริการ 

    3.1.2  ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน  และผูด้อ้ยโอกาส      

    3.1.3  บริหารงานโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

    3.1.4  รับฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    3.1.1  ปฏิบติังานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง   

    3.1.2  ไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะเลือกปฏิบติั 

    3.1.3  เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูรั้บบริการในงานตามบทบาทหนา้ท่ี  

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 193

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 179 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 179



หนา้ | 204  

 

 4.  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

  หมายถึง ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอย่างสร้างสรรค์  ยึดมัน่ในระบบคุณธรรม  สร้าง

ความสามคัคีในหมู่คณะ 

  4.1  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    4.1 .1  เสียสละ  เอ้ืออาทร  และใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ   

    4.1 .2   มีความรัก  ความสามคัคี   และร่วมใจกนัผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    4.1 .1 ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานจนทาํใหเ้กิดความเสียหายต่องานหรือ

ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 

    4.1 .2 ปฏิเสธความรับผดิชอบ โดยตาํหนิใหร้้ายผูอ่ื้นในความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน 

    4.1 .3 สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์กรหรือกลัน่แกลง้ผูร่้วมประกอบวิชาชีพให้

เกิดความเสียหาย 

    4.1 .4 เจตนาใหข้อ้มูลเท็จทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผูร่้วม

ประกอบวิชาชีพ 

  4.2  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณผูบ้ริหาร 

  พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

  4.2.1 ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารเพ่ือให้เกิดการพฒันาทุกด้านต่อผูร่้วม

ประกอบวิชาชีพ     

  4.2.2  ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 

  4.2.3 เป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลงและพฒันา 

  4.2.4 ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 

  พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

  4.2.1 นาํเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ขอ้เสนอไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 

  4.2.2 ปกปิดความรู้   ไม่ช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 

  4.2.3 แนะนาํในทางไม่ถูกตอ้งต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพจนทาํให้เกิดผลเสียต่อผู ้

ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  4.2.4 ไม่ใหค้วามช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองท่ีตนมี

ความถนดัแมไ้ดรั้บการร้องขอ 
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 5.  จรรยาบรรณต่อสังคม 

  หมายถึง ครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา  ส่ิงแวดลอ้ม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  ยึดมัน่ในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

  5.1  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    5.1.1  ยึดมัน่ สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

    5.1.2  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดัการศึกษาให้

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

    5.1.3  จดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้ และสามารถดาํเนินชีวิตตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

    พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

    5.1.1  ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจดัเพ่ือประโยชน์ต่อ

การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

    5.1.2  ไม่แสดงความเป็นผูน้าํในการอนุรักษ์หรือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาหรือส่ิงแวดลอ้ม 

    5.1.3  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

  5.2  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณผูบ้ริหาร 

    พฤตกิรรมที่พงึประสงค์  เช่น 

    5.2.1  ยึดมัน่  สนับสนุน  และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

    5.2.2  ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 

    5.2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการเกิดการ

เรียนรู้  และสามารถดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

   พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์  เช่น 

   5.2.1 ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจดั เพ่ือประโยชน์ต่อ

การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
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   5.2.2 ไม่แสดงความเป็นผูน้ ําในการอนุรักษ์หรือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาหรือส่ิงแวดลอ้ม 

   5.2.3 ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 จากข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2556  ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาใดท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือมีผูไ้ด้รับความเสียหายจากการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถยื่นคาํร้องต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา เพ่ือ

ตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบสามารถออกได ้5 กรณี ยกขอ้กล่าวหา ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใช้

ใบอนุญาตมีกาํหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี และเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งน้ี ตามมาตรา 

51 ถึงมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  (สถาบนัอิศรา, 2556 : 1) 

 

จรรยาบรรณอาจารย์  

 นอกจากจรรยาบรรณครูแลว้ ยงัมีจรรยาบรรณของอาจารยอี์กดว้ย เน่ืองจากมหาวิทยาลยั

และสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแต่ละแห่งตอ้งดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของอาจารย์

และกาํกบัดูแลความประพฤติของอาจารยใ์หป้ระพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัอาชีพ  

 1.  จรรยาบรรณอาจารย์มหาวทิยาลยั  

  ใน พ.ศ. 2543 ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลยัทัว่ประเทศ (ปอทม.) ได้

กาํหนดจรรยาบรรณอาจารยม์หาวทิยาลยัดงัน้ี (สภาอาจารยม์หาวิทยาลยัทัว่ประเทศ (ปอมท.)   

  1.1  อาจารยพึ์งดาํรงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยแ์ละบุคคลทัว่ไป ทั้งดา้นส่วนตวั

และการงาน  

  1.2 อาจารยพึ์งสอนศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ช่วยเหลือและ

ปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งมีเมตตาและเป็นธรรม  

  1.3 อาจารยพึ์งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสตัยสุ์จริต  

  1.4 อาจารยพึ์งปฏิบติังานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงาํดว้ยอิทธิพล หรือ 

ผลประโยชน์ใด  

  1.5 อาจารยพึ์งหมัน่ศึกษา คน้ควา้ ติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการให้ทนัสมยัอย่าง 

ต่อเน่ืองตลอดเวลา  

  1.6 อาจารยพึ์งปฏิบัติหน้าท่ีวิจัย ท่ีมีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามข้อกาํหนดของ 

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

  1.7 อาจารยพึ์งปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานเยีย่งกลัยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเก้ือกูล

ซ่ึงกนัและกนั  

196 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 182 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 182



 

หนา้ | 207 

  1.8 อาจารยพึ์งสร้างเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพฒันา 

มหาวิทยาลยั  

  1.9 อาจารยพึ์งปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น สงัคม และประเทศชาติ สาํหรับ

รายละเอียดในการปฏิบติัให้เป็นไปตามจรรยาอาจารยม์หาวิทยาลยัแต่ละแห่งพึงกาํหนดข้ึนตาม

ความเหมาะสม และใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 

 

 2.  จรรยาบรรณอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา (2557 : 1)  ไดก้าํหนดขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทาว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2555 มีใจความต่อไปน้ี  

  2.1 รัก ศรัทธา รับผดิชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพของตน 

  2.2 ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.3 ร่วมมือและส่งเสริมใหมี้การพฒันามาตรฐานวิชาชีพ 

 2.4 แจง้ใหผู้เ้รียนทราบแนวทางการสอนและการวดัผลเม่ือเปิดภาคเรียน 

  2.5 กาํหนดตาํราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณ และระดับท่ีเหมาะกับ

เน้ือหาการสอน 

  2.6 สอนตรงเวลาท่ีกาํหนด ไม่ท้ิงสอนกลางคนั ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผลอนัควร ถา้มี

การงดสอนพึงจดัสอนชดเชย 

  2.7 สอนดว้ยความเต็มใจ ไม่ปิดบงัความรู้หรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

  2.8 ผูส้อนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการประเมินผลการสอน 

  2.9 ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลกัวิชาการ และส่งผลการประเมินนั้นตาม

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

  2.10 ไม่แกไ้ขผลการเรียนหรือผลการสอยโดยมิชอบ 

  2.11 เป็นนกัวิจยัท่ีมีจรรยาบรรณแห่งนกัวิจยั 

  2.12 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ยอมตนใหถู้กครอบงาํดว้ยอิทธิพลหรือ 

ผลประโยชน์ 

  2.13 ไม่ล่วงละเมิดเสรีภาพหรือผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น 
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 วนัิยครู 

 การมีวินยัเป็นความคาดหวงัของสงัคมท่ีจะให้บุคคลประพฤติปฏิบติัตนในส่ิงท่ีถูกท่ีควร 

อนัจะส่งผลใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและสงัคม ไดแ้ก่ การประกอบสมัมาอาชีพ ดว้ยความ

ขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสงัคม  

 

 1.  ความหมายและความสําคญัของวนิัยครู       

                   มาลินี จุฑะรพ ( 2539 : 281) กล่าวว่า วินัย หมายถึง การปฏิบติัตามระเบียบ แบบแผน 

ขอ้บงัคบั ธรรมเนียม ประเพณีของสถาบนัตลอดจนคาํสัง่ของครู อาจารย ์และผูมี้อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

     หทัยา สารสิทธ์ิ (2541 : 25) ใหค้วามหมายวินยัว่า หมายถึง ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์

ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนในสงัคมหน่ึง ๆ อนัเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในสังคม เพ่ือใชเ้ป็นหลกัหรือ

แนวทางในการปฏิบติัของบุคคลในสงัคมใหเ้กิดความสงบสุข    

 กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 1) ให้ความสาํคญัต่อคุณค่าและประโยชน์

ของความมีระเบียบวินยัจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อบุคคลและสงัคมดงัน้ี  

              1)  สร้างเสริมให้บุคคลมีบุคลิกภาพท่ีดี สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกบั

สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข   

              2)  สร้างบุคคลใหเ้ป็นคนท่ีมีความมัน่คงทางอารมณ์ สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในสังคม

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  

              3)  สร้างใหบุ้คคลเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม และอยู่

ร่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข  

              4)  ทาํใหส้งัคมมีความสงบเรียบร้อย มีกฎ กติกา สาํหรับเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 

 สินีนาฎ สุทธจินดา (2543) กล่าวว่า วินยัจะช่วยกาํหนดทิศทางใหส้มาชิกในสงัคมประพฤติ

ไปในแนวเดียวกนั เพ่ือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ถา้หากปราศจากวินัยแลว้ การอยู่ร่วมกนั

ในสังคมแต่ละกลุ่มก็ย่อมจะวุ่นวายสับสน เพราะแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้น

การศึกษา ความรู้ จิตใจ การอบรมเล้ียงดูและความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัถา้

คนในสังคมนั้น ๆ มีวินัยจะทาํให้บุคคลนั้นมีความประพฤติท่ีมีเหตุผล มีความอดทน มัน่คงทาง

อารมณ์และเป็นผูมี้จริยธรรม ซ่ึงจะทาํใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข  

วินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขอ้บญัญติัท่ีกาํหนดเป็นขอ้ห้ามและ

ขอ้ปฏิบติัตามหมวด 6 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 มาตรา 82–มาตรา 97 (ราชกิจจานุเกษา, 2547 : 1)      

 กร กองสุข (2548) การมีวินยัจะช่วยใหส้ามารถปรับพฤติกรรมในการแสดงออกให้ดีข้ึน มี
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บุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่คงทางจิตใจ มีความซ่ือสัตย ์ มีเหตุผล อดทน ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

สงัคมไดดี้ สามารถพฒันาสงัคมใหดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งจะเกิดสังคมคุณภาพท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

โปร่งใส รับผดิชอบต่อบา้นเมืองดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งแทจ้ริง    

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (2557 : 1) ใหค้วามหมาย วินยั หมายถึง 

ระเบียบแบบแผน และขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั       

 “วินัย” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Discipline หมายถึง กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลกัเกณฑ์

(พจนานุกรมแปล ไทย-องักฤษ LEXiTRON, 2557 : 1)     

 ปัทมา ผาดจนัทึก (2557 : 1) กล่าวว่า วินัย หมายถึง ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเพ่ือให้อยู่ใน

ระเบียบแบบแผนวินัยต่อตนเอง เป็นพฤติกรรมในการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบติัไปตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีไดมี้การวางไว ้       

 สรุปว่า วินยั หมายถึง กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุมพฤติกรรม

ของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค ์     

 วินยัครู หมายถึง ขอ้บงัคบั หรือแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุมพฤติกรรมของครู เพ่ือให้

ครูใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนให้เกิดความสงบสุข และพึงประสงค์ของสังคม หากครูฝ่าฝืน

อาจตอ้งรับโทษ             

 จากการศึกษาความสาํคญัของวินยั สรุปไดว้่า การมีวินยัเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะวิชาชีพครู

ถือเป็นวิชาชีพควบคุม ส่งผลใหค้รูมีวินยัในตนเอง วินยัครูจึงเป็นแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุม

พฤติกรรมของครู เพ่ือใหค้รูใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนให้เกิดความสงบสุข และพึงประสงค์

ของสงัคม หากครูขาดวินยัหรือหย่อนยานในระเบียบวินัยเป็นจาํนวนมาก ก็จะเป็นผลร้ายต่อ การ

พฒันาองคก์ารและการพฒันาประเทศ การรักษาวินยัของครูเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีวินัย

ของครูจะส่งผลต่อผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูเ้รียนจดจาํและเลียนแบบพฤติกรรมครู หรือผูท่ี้ตน

เคารพนับถือ หากผูเ้รียนมีครูท่ีมีระเบียบวินัย ผูเ้รียนจะลอกเลียนพฤติกรรมท่ีดีของครู ส่งผลให้

ผูเ้รียนเป็นผูมี้ระเบียบวินยัเช่นกนั  

 

 2.  บทบัญญัตว่ิาด้วยวนิัยและการรักษาวนิัยครู  

 ศูนยท์นายความทัว่ไทย (2557 : 1) กล่าวถึง พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 ว่าดว้ยวินยัและการรักษาวินยั มีสาระดงัน้ี 

   มาตรา 82 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาวินัยท่ีบญัญติัเป็นขอ้ห้าม

และขอ้ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 199

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 185 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 185



หนา้ | 210  

มาตรา 83 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งสนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดว้ย

ความบริสุทธ์ิใจและมีหนา้ท่ีวางรากฐานใหเ้กิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 

มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบติัหน้าท่ีราชการดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

ห้ามมิให้อาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอาํนาจและหน้าท่ีราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยมิ

ชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ีมิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เป็น

ความผดิวินยัอยา่งร้างแรง 

มาตรา 85 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย

ของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ

หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจ

ใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรงเป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 86 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา

ซ่ึงสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือ

หลีกเล่ียง แต่ถา้เห็นว่าการปฏิบติัตามคาํสัง่นั้นจะทาํใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วนั เพ่ือให้ผูบ้ ังคับบญัชา

ทบทวนคาํสัง่นั้นก็ได ้และเม่ือเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัตาม

คาํสัง่เดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปฏิบติัตามการขดัคาํสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่ในหน้าท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็น

เหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 87 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่

ทางราชการและผูเ้รียน จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรมิไดก้ารละท้ิง

หน้าท่ีหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง หรือการละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกว่า 15 วนั โดยไม่มีเหตุผล
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อนัสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการเป็น

ความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่

ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูเ้รียนและ

ระหว่างขา้ราชการดว้ยกนัหรือผูร่้วมปฏิบติัราชการ ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่

ผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการการกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน 

หรือประชาชนผูม้าติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 89 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กลัน่แกลง้ กล่าวหาหรือร้องเรียน

ผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง การกระทาํตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหาย

อยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 90 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กระทาํการหรือยอมให้ผูอ่ื้น

กระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีราชการของตน การกระทาํตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นการกระทาํโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็น

การซ้ือขาย หรือใหไ้ดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ

เป็นการกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการให้ หรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้

ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม เป็นความผิด

วินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 91 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทาง

วิชาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือนาํเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น หรือจา้งวาน ใชผู้อ่ื้นทาํผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือไปใชใ้นการเสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การเล่ือนตาํแหน่ง การเล่ือน

วิทยฐานะหรือการให้ไดรั้บเงินเดือนในระดบัท่ีสูงข้ึน การฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวน้ี เป็นความผิด

วินยัอยา่งร้ายแรง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมดาํเนินการคดัลอกหรือลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือรับจดัทาํผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้

ผูอ่ื้นนาํผลงานนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 92 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือ

ผูจ้ดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

มาตรา 93 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองใน

การปฏิบติัหน้าท่ี และในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน โดยตอ้งไม่อาศยัอาํนาจและ

หน้าท่ีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรค

การเมืองใด ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ 
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อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย รวมทั้งจะตอ้งไม่ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน หรือชกัจูงใหผู้อ่ื้นกระทาํการในลกัษณะ

เดียวกนั การดาํเนินการท่ีฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวน้ีเป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

มาตรา 94 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและรักษา

เกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย โดยไม่กระทาํการใด ๆ  อนัไดช่ื้อว่าเป็น

ผูป้ระพฤติชัว่ การกระทาํความผิดอาญาจนได้รับโทษจาํคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจาํคุก โดยคาํ

พิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้

กระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ หรือกระทาํการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่อย่าง

ร้ายแรง เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือ

สนับสนุนให้ผูอ่ื้นเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาํการล่วงละเมิดทางเพศต่อ

ผูเ้รียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

มาตรา 95 ให้ผูบ้ ังคบับัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยู่ใตบ้ังคบับัญชามีวินัย 

ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทาํผดิวินยั และดาํเนินการทางวินัยแก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมี

กรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินยั การเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินัย 

ใหก้ระทาํโดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การฝึกอบรม การสร้างขวญัและกาํลงัใจ การจูงใจ 

หรือการอ่ืนใดในอนัท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตสาํนึก และพฤติกรรมของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั

บญัชาใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีวินัย การป้องกนัมิให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวินัยให้กระทาํโดย

การเอาใจใส่ สงัเกตการณ์และขจดัเหตุท่ีอาจก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิวินยั ในเร่ืองอนัอยู่ในวิสัยท่ีจะ

ดาํเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได  ้เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผดิวินยัโดยมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยู่แลว้ ให้ผูบ้งัคบับญัชา

ดาํเนินการทางวินัยทันทีเม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผูก้ล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่า

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทําผิดวินัยโดยยงัไม่มีพยานหลักฐาน  ให้

ผูบ้งัคับบญัชารีบดาํเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตน้ว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าผูน้ั้น

กระทาํผดิวินยัหรือไม่ ถา้เห็นว่ากรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินยัจึงจะยติุเร่ืองได ้ถา้เห็น

ว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินยัก็ใหด้าํเนินการทางวินยัทนัที การดาํเนินการทางวินยัแก่

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยให้ดาํเนินการตามท่ีบญัญติัไว้

ในหมวด 7 ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตราน้ีและตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
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ปกป้อง ช่วยเหลือเพ่ือมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทางวินยั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดยไม่

สุจริตใหถื้อว่าผูน้ั้นกระทาํผดิวินยั 

มาตรา 96 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้

ปฏิบติัทางวินยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ผูน้ั้นเป็นผูก้ระทาํผดิวินยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั เวน้

แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด 7 โทษทางวินยัมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทณัฑ ์

(2) ตดัเงินเดือน 

(3) ลดขั้นเงินเดือน 

(4) ปลดออก 

(5) ไล่ออก 

ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ให้ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเสมือนว่าเป็นผูล้าออกจาก

ราชการ 

มาตรา 97 การลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาํเป็นคาํสั่ง วิธีการออก

คาํสัง่เก่ียวกบัการลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส้ัง่ลงโทษตอ้งสัง่ลงโทษให้เหมาะสม

กบัความผดิและมิใหเ้ป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ี้ไม่มีความผิด 

ในคาํสัง่ลงโทษใหแ้สดงว่าผูถู้กลงโทษกระทาํผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่าง

ใดในการกาํหนดสถานโทษเช่นนั้น 

สรุป พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 

บญัญติัใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาวินัยตามท่ีบญัญติัเป็นขอ้ห้ามและขอ้

ปฏิบติัตามหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ ตั้งแต่มาตรา 82-97 ซ่ึงอาจแยกไดด้งัน้ี  

1) วินัยต่อประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

2) วินัยต่อตาํแหน่งหน้าท่ี ไดแ้ก่ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

3) วินยัต่อผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งในหน้าท่ี โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย  

4) วินัยต่อผูเ้รียน ไดแ้ก่ การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ช่วยเหลือเก้ือกูล 

เคารพสิทธิ ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียน  

5) วินยัต่อประชาชน ไดแ้ก่ ใหก้ารตอ้นรับอาํนวยความสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม ไม่กลัน่

แกลง้ ดูหม่ิน เหยยีดหยามประชาชน  
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 6)  วินยัต่อผูร่้วมงาน ไดแ้ก่ การรักษาความสามคัคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  

 7)  วินัยต่อตนเอง ไดแ้ก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาช่ือเสียง ไม่กระทาํการ   

ใด ๆ ใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 

 

 3.  แนวปฏิบัตเิพ่ือการรักษาวนิัยของครู 

     ปัจจุบนัแมว้่าพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 มาตรา 82-97 ไดก้าํหนดการลงโทษทางวินยัเป็นกระบวนการสาํคญัอนัหน่ึงในการบริหารงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขา้ราชการครูแลว้ก็ตาม แต่

ยงัมีครูและขา้ราชการส่วนหน่ึงท่ียงัคงกระทาํความผิดสมควรไดรั้บการลงโทษตามควรแก่กรณี 

เพ่ือมิใหเ้ป็นเยีย่งอยา่งแก่ขา้ราชการอ่ืน จากการศึกษางานวิจยัดงัน้ี 

 ภทัรศกัด์ิ เทพษร (2540 : 1) ไดศึ้กษาเร่ืองการกระทาํผิดวินัยของขา้ราชการครู สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคใต ้ระหว่างพ.ศ. 2534-2536 พบว่า  

 1)  ขา้ราชการครูท่ีกระทาํผดิวินยัเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

 2)  ขา้ราชการครูกระทาํความผดิวินยั กรณีไม่ถือปฏิบติัและปฏิบติัตามระเบียบของทาง

ราชการมากท่ีสุด  

 ศุภชาต องัแสงธรรม (2554 : 1) ได้ศึกษาเร่ืองการกระทาํผิดวินัยของข้าราชการ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง พ.ศ. 2535-2552 พบว่า ขา้ราชการมีการ

กระทาํผดิวินยั ในกรณีดงัต่อไปน้ีตามลาํดบั       

  1)  การไม่ถือปฏิบติัตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  

 2)  การไม่ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  

 3)  การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีและ

นโยบายของรัฐบาล  

 4)  การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 5)  การกระทาํการใด ๆอนัไดช่ื้อว่าประพฤติชัว่  

 6)  การไม่อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ  

 7)  การไม่กระทาํการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระทาํการหาประโยชน์ 

 ปัญหาท่ีพบทาํใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั สาเหตุการ

กระทาํผดิวินยั การเสริมสร้างวินยัจริยธรรม ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและ

จริยธรรม ดงัน้ี       

 ธีระศกัด์ิ  ภทัทิยากุล (2557 : 1) กล่าวถึงแนวทางการรักษาวินยัของขา้ราชการดงัน้ี 
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1)  การรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการ หมายถึง  เรียนรู้และเข้าใจวินัย สํานึกในหน้าท่ีท่ี

จะตอ้งรักษาวินยั ตระหนักในความสาํคญัของวินัย ปฏิบติัตามวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร 

ตั้งใจปฏิบติัราชการ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาช่ือเสียงของตน ทาํตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ

ไวว้างใจของประชาชนเป็นตวัอยา่งท่ีดีประชาชนศรัทธา 

2)  การรักษาวินัยโดยผูบ้ังคบับญัชา หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชามีแนวทางเสริมสร้างและ

พฒันา  ป้องกนั และควบคุม 

3)  การรักษาวินัยโดยองค์กร หมายถึง องค์กรกาํหนดนโยบาย ออกระเบียบกฎเกณฑ ์ 

ส่งเสริมสนบัสนุน และตรวจสอบและกาํกบัดูแล โดยมีแนวทางการรักษาวินยัดงัน้ี 

 1)  การระวงัไม่กระทาํผดิวินยั 

 2)  ผูเ้ก่ียวขอ้งดูแลส่งเสริมและพฒันาใหมี้วินยั 

 3)  ผูเ้ก่ียวขอ้งป้องกนัมิใหก้ระทาํผดิวินยั 

 4)  ผูเ้ก่ียวขอ้งเยยีวยาโดยดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํผดิวินยั 

ศุภชาต องัแสงธรรม (2554 : 1) เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขในกรณีขา้ราชการใน

มหาวิทยาลยักระทาํความผดิทางวินยั ดงน้ี 

1)  ผูบ้งัคบับญัชาทั้งระดบัตน้และระดบัท่ีสูงข้ึนไปควรกาํกบัควบคุมดูแลและเอาใจใส่การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการโดยการสร้างบรรยากาศในการปฏิบติังานให้เกิดความรู้สึกเป็นกนัเอง 

วางตัวและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างและเป็นท่ีไว ้วางใจ  ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ลดความขดัแยง้และลด

ความกดดนัในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีวิธีการดงักล่าวจะเป็นการแกไ้ขปัญหาการกระทาํผิดวินัยของ

ขา้ราชการได ้ 

2)  ควรจดัให้มีการประชุม อบรม สัมมนา ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในเร่ือง

ของกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบติัทั้งใหม่และเก่า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการทบทวนสร้างความเขา้ใจเพ่ือให้

มีการปฏิบัติไปในแนวเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานเกิดความแม่นยาํและป้องกนัการ

ผดิพลาดในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตลอดจนควรจดัใหมี้การประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัการ

รักษาวินยัใหแ้ก่บุคลากรท่ีเพ่ิงบรรจุใหม่ ตลอดจนจดัใหมี้การทบทวนความรู้เก่ียวกบัการรักษาวินยั

ใหแ้ก่บุคลากรเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจและเตือนสติให้ตระหนักถึงหน้าท่ีท่ี

จะตอ้งรักษาวินยัและโทษท่ีไดรั้บจากการกระทาํผดิทางวินยั 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 1 (2557 : 1) ได้ส่งเสริมวินัย

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขั้นตอนและแนวการปฏิบติั  ดงัน้ี   

 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาํผิดวินัย การเสริมสร้างวินัยจริยธรรม ให้
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ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินยัและจริยธรรม            

 2)  ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเร่ืองเสริมสร้างและพฒันาวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

       3) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้าง และพฒันาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา                  

 4)  จดัทาํและสนบัสนุนการจดัทาํเอกสาร คู่มือ ส่ือ เก่ียวกบัการรักษาวินัยและการป้องกนั

การกระทาํผดิวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

 5) ติดตามประเมินผลการพฒันาวินยั จริยธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางการรักษาวินยัครูตามทศันะของนักการศึกษา สรุปไดว้่าแนวปฏิบติั

เพ่ือการรักษาวินยัของครูมีดงัน้ี 

 1)  การรักษาวนิัยโดยตนเอง  

       คือ ครูต้องเรียนรู้และเข้าใจวินัย สํานึกในหน้าท่ีท่ีจะต้องรักษาวินัย ตระหนักใน

ความสาํคญัของวินยั ปฏิบติัตามวินยัของตนเองอยา่งเคร่งครัด  

 2)  การรักษาวนิัยโดยผู้บังคบับัญชา  

       คือ ผูบ้งัคบับญัชามีแนวทางเสริมสร้างและพฒันา ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศในการ

ปฏิบติังานใหเ้กิดความรู้สึกเป็นกนัเอง วางตวัและประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่งและเป็นท่ีไวว้างใจ 

ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  

3)  การรักษาวนิัยโดยองค์กร  

 คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา กาํหนดนโยบาย ออกระเบียบกฎเกณฑ ์ ส่งเสริม

สนบัสนุน และตรวจสอบและกาํกบัดูแล ประเมินผลการพฒันาวินัย จริยธรรมของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการจดัทาํเอกสาร คู่มือ ส่ือ เก่ียวกบัการักษาวินยัและการป้องกนั

การกระทาํผดิวินยัแก่ครู 

 

สรุปท้ายบท  

จรรยาบรรณ หมายถึง ข้อก ําหนดแห่งความประพฤติสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครู  

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ช่วยควบคุมมาตรฐานคุณภาพของครู ให้ครูมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์    

ทั้งดา้นการประพฤติปฏิบติัตนและจริยธรรมของครู ส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพ และใหค้รูไดต้ระหนักรู้ในความสาํคญัของบทบาทหน้าท่ี และภาระงานของตนต่อสังคม 

ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีสาระสาํคญั  5 หมวด คือ จรรยาบรรณ

ต่อตนเอง วิชาชีพ ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม  วินัยครู หมายถึง ขอ้บงัคบั 

หรือแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุมพฤติกรรมของครู เพ่ือใหค้รูใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตน
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ให้เกิดความสงบสุข  และพึงประสงค์ของสังคม หากครูฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษ ก ําหนดใน

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 ว่าดว้ยวินัย

และการรักษาวินยั แนวปฏิบติัเพ่ือการรักษาวินยัของครู ไดแ้ก่  การรักษาวินยัโดยตนเอง การรักษา

วินยัโดยผูบ้งัคบับญัชา และการรักษาวินยัโดยองคก์ร  

 

คาํถามทบทวน 

 1.  ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพครูคืออะไร 

 2.  จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพครูอยา่งไร 

3.  จรรยาบรรณสาํหรับครู ฉบบั พ.ศ. 2539 มีแบบแผนความประพฤติสาํหรับครูอยา่งไร 

4.  ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ   ต่อผูรั้บบริการ ต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ  และต่อสงัคม อยา่งไร 

5.  ใหเ้ปรียบเทียบจรรยาบรรณอาจารยแ์ละจรรยาบรรณครูแตกต่างกนัอยา่งไร 

6.  แนวปฏิบติัเพ่ือการรักษาวินยัของครูเป็นอยา่งไร 

7.  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 

มาตรา 96 ว่าดว้ยวินยัและการรักษาวินยัครูดา้นใด 

8.  แบบแผนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์ ในจรรยาบรรณวิชาชีพครูต่อ

ตนเองมีลกัษณะอยา่งไร 

9.  วินยัครูมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพครูอยา่งไร 

10. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใดท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐาน

วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 จะมีบทลงโทษจากการตรวจสอบอยา่งไร 
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บทที่ 6 
การเป็นบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้สังคมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งการศึกษาอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนผ่านจากสังคมท่ีให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสังคมท่ีมีสารสนเทศเป็นฐาน  เป็นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ซ่ึงต้องใช้ความรู้เป็นฐาน ความรู้จึงถือเป็นปัจจยัท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน การเรียนรู้จึงไม่จ  ากดัอยู่แต่ในห้องเรียนเหมือนเช่นอดีตท่ีผ่านมา เพราะ
แนวคิดใหม่เช่ือว่าโลกคือหอ้งเรียน การเรียนรู้สามารถเกิดไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และกบัทุก ๆ คน ฉะนั้น
การเป็นครูยคุใหม่ในโลกแห่งการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  ผูเ้ป็นครูตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ครูยุคใหม่จึงตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของตนเอง กลายเป็นครูท่ีมีความรู้ครอบคลุมใน
เร่ือง การแสวงหาความเป็นเลิศในเน้ือหาสาระของวิชาท่ีสอน มีเทคนิคในการสอน มีการวิจยัเพ่ือ
สร้างนวตักรรมใหม่ ประยกุตค์วามรู้และจดัการความรู้อย่างเหมาะสมแก่ผูเ้รียน ครูยุคใหม่จะเป็น
ตน้แบบของบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอนาคต และน ามา
สู่สงัคมแห่งปัญญา จนเกิดเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ใน สถานศึกษา ชุมชน ประเทศ และโลก ดงันั้น 
การพฒันาครูยคุใหม่ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จะช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของบุคคลให้
เกิดข้ึนในประเทศ โดยสอดคลอ้งกับเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ และแนวทางการปฏิรูป
การศึกษารอบ 2 แห่งทศวรรษหนา้ 

 
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 บุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นค าท่ีไดม้ีการน ามาใชพ้ร้อม ๆ กบัสังคมแห่งการเรียนรู้ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพราะบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นหน่วยท่ีเล็กสุดของสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็น
พลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มิไดเ้กิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แต่เกิดจากการศึกษาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และองคก์รทางสงัคมท่ีมี
บทบาทหนา้ท่ีสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ องคก์รทางการศึกษาต่าง ๆ ในทุกระดบั ทั้งในระดบั
โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั นอกจากน้ีแลว้ในสงัคมชุมชนก็ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีแก่บุคคล 
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 1. ความหมายบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ธเนศ ข าเกิด (2541 : 29) บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ มี

วิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ มีทกัษะทางสังคม สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น มีทักษะการส่ือสาร มี
ทกัษะการแกปั้ญหาไดใ้นทุกสถานการณ์ และด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

 สุพล วงัสินธ์ (2541 : 36) บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลท่ีมีการพฒันากลยุทธ์
การเรียนรู้ให้ทันสมยัอยู่เสมอ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการอยูร่อดและอยูร่วมในโลกยคุโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งมีความสุข  

 วิบูลย์ศิลป์ พิชยมงคล (2547 : 3) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยัอย่างกวา้งขวางและ
ต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างใหต้นเองคิดเป็นท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น นอกจากนั้นยงัตอ้งเป็นบุคคลท่ี
รักการอ่านการเขียน การค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลงความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี
และถูกตอ้ง มีความมัน่ใจและความภูมิใจในวิชาชีพ ท าให้มีความรู้และประสบการณ์น าไปปฏิบติั
ในอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อสร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชนและประเทศชาติ 
  ยนต ์ ชุ่มจิต  (2550 : 225) บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ มี
วิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ มีการพฒันาวิธีการเรียนรู้ให้ทนัสมยั เป็นผูใ้ฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทกัษะทางสงัคม มีทกัษะการส่ือสาร สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น พฒันาบุคลิกภาพเพื่อความเป็น
สมาชิกท่ีดีของสงัคม สามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข               
  จากการศึกษาความหมายของบุคคลแห่งการเรียนรู้ สรุปไดว้่า บุคคลแห่งการเรียนรู้   คือ
บุคคลท่ีน าขอ้มูล ประสบการณ์ความรู้ มาพิจารณาไตร่ตรองอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความเขา้ใจและ
สามารถประยกุตค์วามรู้ไปสู่การปฏิบติั จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตนและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
มีความสุข 
 
 2.  คุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้   
  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546 : 110-111) ไดศ้ึกษาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และแนวคิด 
คุณลกัษณ์ของคนไทยท่ีพึงประสงค์ โดยเนน้ไปท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 0-20) ครอบคลุม 5 มิติ 
ดงัน้ี  

 1)  มิติดา้นร่างกาย คือ ผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีการพฒันาการในดา้น
ร่างกายและสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑใ์นแต่ละช่วงวยั  
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2)   ดา้นจิตใจ คือ ผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจตนเองเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี  

3)  มิติดา้นความรู้ คือ เป็นผูท่ี้สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตวัใน
เชิงสหวิทยาการและเป็นผูท่ี้สามารถไดไ้กลโดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจะมาถึงได  ้ 

4)  มิติดา้นทกัษะความสามารถ คือ ผูท่ี้มีทกัษะในดา้นการคิด ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการอาชีพ ทกัษะทาง
สุนทรียะ และทกัษะการจดัการท่ีดี  

5)  มิติดา้นลกัษณะชีวิต คือ เป็นผูท่ี้มีลกัษณะชีวิตแห่งความขยนั อดทน ทุ่มเทการทางาน
หนกั มีระเบียบ วินยั มีความซ่ือสตัย ์มีวิสยัทศัน์ ท างานทุกอยา่งอยา่งดีเลิศ มีจิตสานึกประชาธิปไตย 
เห็นคุณค่าลกัษณะความเป็นไทย มีจิตสานึกต่อผูอ่ื้น และส่วนรวม รวมทั้งมีลกัษณะชีวิตแห่งการ
ประหยดัอดออม 
 ยนต ์ ชุ่มจิต (2550 : 226-227) ไดแ้สดงทศันะต่อคุณลกัษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ว่า บุคคล
แห่งการเรียนรู้ควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1) เป็นบุคคลท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยตนเองคือ กระบวนการท่ีบุคคลมีความคิด
ริเร่ิมดว้ยตนเอง  สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง ก าหนดเป้าหมายในการเรียน วางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ มีแรงจูงใจภายในในการเรียนอยูเ่สมอ สามารถประเมินตนเองในการเรียนได ้มี
ความเป็นตวัของตวัเอง สามารถดูแลตนเองได ้มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ โดยอาจปรับเปล่ียน
เป้าหมายหรือวิชาเรียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องการเรียน 
 2) ให้โอกาสต่อการเรียนรู้ หมายความว่า เป็นบุคคลท่ีพยายามหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้ส่ิง  
ต่าง ๆ อยูเ่สมอ มีความสนใจท่ีจะเรียน ชอบศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ มีความพยายาม
ท่ีจะท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีคนอ่ืนคิดว่าเป็นเร่ืองท่ียาก และจะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดก้ระท า
ภารกิจการงานส าเร็จ 
 3)  มีมโนทศัน์ต่อการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ หมายความว่า เป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่
ในการเรียน เม่ือเรียนส่ิงใดก็จะเรียนอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีท่ีสุด มี
วิธีการเรียนหลายรูปแบบ สามารถแบ่งเวลาเรียนกบัการท างานอยา่งอ่ืน มีความสุขในการแกปั้ญหา
ท่ียากและส าคญั เป็นคนรู้จกัเสาะแสวงหาแหล่งขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ 
 4)  มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน กล่าวคือ ไม่เป็นคนเลือกเรียนตามเพ่ือนหรือ
ตามค าบอกเล่าของผูอ่ื้น และไม่ท้อถอยต่อการเรียนแมมี้ส่ิงไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีก  าลงัเรียน หรือมี
ปัญหาในการเรียนก็พยายามแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
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 5)  มีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หมายความว่า เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบ
ต่อการเรียนส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งใหผู้อ่ื้นตกัเตือน มีความส านึกรู้ว่าก  าลงัท าอะไร และ
ส านึกว่าตนมีปัญญาพอท่ีจะเรียนรู้ส่ิงนั้น ๆ 
 6) มีความรักในการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีมีนิสยัใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และใฝ่ดี ตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนุกกบัการศึกษาคน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ  และมีความ ช่ืนชม
ยนิดีกบับุคคลอ่ืนท่ีไดม้ีโอกาสเรียน 
 7)  มีความคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เป็นบุคคลท่ีมีความคิดท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ได ้
พยายามหาแนวทางเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
 8)  มองอนาคตในแง่ดี หมายความว่า เป็นบุคคลท่ีมองการณ์ไกล ใชปั้ญญาหรือมีวิสัยทศัน์ 
คิดถึงความเจริญก้าวหน้าในอนาคต มองปัญหาเป็นส่ิงท้าทายให้ต้องเผชิญและเข้าไปแกไ้ข มี
จุดมุ่งหมายในชีวิต และตอ้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 9)  มีความสามารถในการใช้ทักษะพ้ืนฐานต่อการศึกษา กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง และการจดจ าต่อการศึกษาวิชาการต่าง ๆ และมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาทั้งปัญหาเฉพาะหนา้และปัญหาระยะยาว 

ปกรณ์ ประจญับาน (2554 : 1) ศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า คุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
 1) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีลกัษณะคือเป็นผูท่ี้มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
ความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ความสามารถในการฟังและจดบนัทึก แสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย และมีนิสยัรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีลกัษณะคือมีความเป็นตวัของตวัเอง กลา้น าเสนอวิธีการ 
และแนวทางใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์  เป็นคนท่ีกลา้เส่ียงและกลา้เผชิญความผิดพลาดในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง หมัน่ฝึกฝนความคิดอย่างสม ่าเสมอ เป็นผูท่ี้มองโลกในมุมกวา้งและยืดหยุ่น มีการพฒันา
ช้ินงานหรือนวตักรรม และการท าส่ิงใหม่ใหส้ าเร็จได ้     
 3) คุณธรรมจริยธรรม มีลกัษณะคือมีความขยนัหมัน่เพียรในการแสวหาความรู้ มีการไต่
ตรองเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร มีระเบียบวินยัและความรับผดิชอบในการเรียนรู้ มีความถ่อมตน
และเห็นความส าคญัของบุคคลอ่ืน ประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ  และเป็นผูม้ีจิตส านึกสาธารณะ
ทางการเรียนรู้            4)
 การพฒันาตน มีลกัษณะคือน าความรู้ไปใชอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัการและจุดมุ่งหมาย น า
ความรู้ไปปรับปรุงและพฒันางานในหน้าท่ีของตน มีทกัษะในการส่ือสาร เพื่อปรับความขดัแยง้
ดว้ยสันติวิธี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน  มีวิธีแกปั้ญหาได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม การ
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ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีวิจารณญาณในการตดัสินใจ และเป็นผูท่ี้มีสมาธิใน
การท างานอยา่งต่อเน่ือง 
 จากการศึกษาคุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้   สรุปไดว้่า คุณลกัษณะท่ีส าคญัของ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
 1)  มีความตระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็นของการเรียนรู้ 
 2)  มีทกัษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา 
 3)  มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถใชค้วามรู้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม 
 4) มีโอกาสและสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงอายุแต่ละวยัดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลาย ยดืหยุน่และมีคุณภาพตามความตอ้งการ ความสนใจและความถนดั 
 5)  มีจิตส านึกสาธารณะทางการเรียนรู้ 
 
 3. ทักษะพ้ืนฐานของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  ฮอฟฟอร์ด และนิโคล (2001 : 134-146)  กล่าวถึง คุณลกัษณะและทกัษะต่าง ๆ ของ
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และทกัษะท่ีส าคญัดงัน้ี 
  1) มีความรู้พ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์และภาษา       
  2)  มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ       
  3)  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์         
      4)  มีทกัษะในการท างานกลุ่ม         
  5)  มีการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความตอ้งการใชใ้นโลกชีวิตจริง 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557 : 1) ไดก้ล่าวถึงทักษะ
พ้ืนฐานส าคญัของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ บุคคลแห่งการเรียนรู้ตอ้งมีทกัษะในการฟัง การ
ถาม การอ่าน การคิด การเขียน และการปฏิบติั โดยอธิบายไดด้งัน้ี  
  1)  มีทกัษะการฟังเพื่อท าให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการคิด
และการพูด 
  2)  มีทกัษะในการถาม เพ่ือท าใหเ้กิดกระบวนการคิด การเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เน่ืองจาก
ค าถามท่ีดีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ั้งแต่ระดบัการจ าไปจนถึงระดบัการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า  
  3)  มีทกัษะการอ่าน เพื่อท าให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงนอกจากทกัษะการอ่านขอ้ความ   
จะรวมถึงการอ่านสถิติ ขอ้มูลเชิงคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ดว้ย 
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  4)  มีทกัษะการคิด ท าให้บุคคลมองการณ์ไกล สามารถควบคุมการกระท าของตนให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ การคิดอยา่งมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ มีผลต่อการเรียนรู้ การตดัสินใจ และ
การแสดงพฤติกรรม  
  5)  มีทกัษะการเขียน ซ่ึงเป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทศันคติ และ
ความรู้สึกออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการหาความรู้ 
เน่ืองจากบนัทึกเหตุการณ์ ขอ้มูล ความจริง ใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปได ้ 
  6)  มีทกัษะการปฏิบติั ซ่ึงเป็นการลงมือกระท าจริงอยา่งมีระบบเพื่อคน้หาความจริง และ
สามารถสรุปผลอยา่งมีเหตุผลไดด้ว้ยตนเองเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

 จากการศึกษาทกัษะพ้ืนฐานของบุคคลแห่งการเรียนรู้  สรุปไดว้่า คุณลกัษณะท่ีส าคญั
ของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่   
  1)  ทกัษะการฟัง  ท าใหรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการคิด และ
การพูด                
  2)  ทกัษะการถาม  ท าใหเ้กิดประบวนการคิด การเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ เน่ืองจากค าถามท่ี
ดีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ั้งแต่ระดบัการจ าไปจนถึงระดบัวิเคราะห์และประเมินค่า 
   3)  ทกัษะการอ่าน  ท าใหรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงนอกจากจะเป็นทกัษะการอ่านขอ้ความ 
จะรวมถึงการอ่านสถิติ ขอ้มูลเชิงคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ดว้ย     
  4)  ทกัษะการคิด  ท าให้บุคคลมองการณ์ไกล สามารถควบคุมการกระท าของตนให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ การคิดอยา่งมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ มีผลต่อการเรียนรู้ การตดัสินใจ และ
การแสดงพฤติกรรม 
  5)  ทกัษะการเขียน  เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  ทศันคติ และ
ความรู้สึกออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา
(การหาความรู้) เน่ืองจากบนัทึกเหตุการณ์ขอ้มูลความจริง ใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 
   6)  ทกัษะการปฏิบติั  เป็นการลงมือกระท าจริงอย่างมีระบบเพื่อคน้หาความจริง และ
สามารถสรุปผลอยา่งมีเหตุผลไดด้ว้ยตนเองเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 
การพฒันาครูสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   

บุคคลแห่งการเรียนรู้ตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ มีทกัษะ
พ้ืนฐานส าคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดและมุมมองในระดับสากล 
สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม เพื่อการจดัการความรู้และกระบวนการสร้าง
องคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั อย่างหลากหลาย  และปัจจยัส าคญัใน
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การส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แก่ครู  ไดแ้ก่ บุคคล องค์กรทางสังคม 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้  าในการพฒันา
คุณภาพของโรงเรียน ต้องพยายามหากิจกรรมในการพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนก็จะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสให้ครูไดแ้สดงความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มท่ีและอยา่งต่อเน่ือง 

         

 1.  ผู้บริหารกบัการพฒันาครูสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
 สิทธิพร นิยมศรีสมศกัด์ิ (2555 : 1) ไดเ้สนอวิธีการพฒันาครูต่อผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อ

น าไปพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5 ดา้น
ดงัต่อไปน้ี           

 1.1 ระบบการเรียนรู้         
   1.1.1 สร้างกิจกรรมการเรียนท่ีเป็นรูปธรรมใหก้บัครูในโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 
   1.1.2 เพ่ิมศกัยภาพในดา้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใหก้บัสมาชิกครูแต่ละคน 
   1.1.3 สร้างวินยัในการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 
   1.1.4 สร้างแผนพฒันางานเพื่อพฒันาครูขององคก์าร   
   1.1.5 จดังบประมาณส าหรับการพฒันาตนเองของครู   
   1.1.6 สร้างทกัษะการเรียนรู้ของทีม      
   1.1.7 เสริมแรงใหม้ีการฝึกปฏิบติัการคิดอยา่งเป็นระบบใหก้บัครู  
   1.1.8 สร้างแผนการเปล่ียนแปลงขององคก์ารในอนาคตเพ่ือใหค้รูเตรียมตวัเรียนรู้ 

  1.1.9 ส่งเสริมสมาชิกใหย้อมรับและเรียนรู้ความแตกต่างของความคิด วฒันธรรม
และความเป็นสากล            

  1.1.10 เปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ใหม่ ๆ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างใหค้รูตระหนัก
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีท าใหค้รูเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เมื่อครูเกิดการ
เรียนรู้และปฏิบติังานไดดี้ข้ึน จะท าใหค้รูเห็นความส าคญัของการเรียนรู้เอง   
  1.2 ระบบองค์การ  

  ไดเ้สนอวิธีการสร้างระบบองคก์ารในโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
  1.2.1  จดัการประชุมวางแผนอนาคตขององคก์ารเพื่อสร้างวิสยัทศัน์การเรียนรู้ คือ 

จดัประชุมครูและผูเ้ก่ียวขอ้งระดมความคิด  
  1.2.2 ใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนใหโ้รงเรียนเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ

สนบัสนุนการเรียนรู้ของครูเป็นงานส าคญัอนัดบัแรก 
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 1.2.3   สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้ง
สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือให้เกิดข้ึนระหว่างครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง จดัให้ครูได้แลกเปล่ียน
ปัญหาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ปิดบงั สร้างความตระหนกัใหค้รูแต่ละคนพฒันาตนเองทั้งร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา  ช่วยเหลือครูโดยการขยายสารสนเทศให้กวา้งขวางทั้งปริมาณและ
วิธีการสืบคน้ ช่วยเหลือครูใหส้ร้างนิสัยการเรียนรู้  ใชช่้วงเวลาว่างจากงานโรงเรียน เป็นเวลาการ
เรียนรู้ของครู 

 1.2.4   ปรับร้ือนโยบายการบริหารและโครงสร้างการบริหาร  หลีกเล่ียงการใชร้ะบบ
ราชการและกฎระเบียบซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการท างานของครู 

 1.2.5  ใหก้ารยอมรับและใหร้างวลัการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนและทีมงาน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรยอมรับความสามารถและให้รางวัลการเรียนรู้ของครู  เป็นการเสริมแรงซ่ึงมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของครู 

 1.2.6   ก  าหนดให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและกระบวนการท างานของ
องค์การผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งก าหนดนโยบายของโรงเรียนส่วนหน่ึง ให้เป็นการเรียนรู้ของครู 
รวมทั้งวางมาตรการด าเนินงานตามนโยบายท่ีวางไว ้

 1.2.7  สร้างศูนยอ์จัฉริยะและน าเสนอความรู้ขององค์การให้สมาชิกทุกคนผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการของศูนยน้ี์  ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าแนวคิดน้ีมาใช้โดยจัด
ผูรั้บผดิชอบคอยช่วยเหลือครู สาธิตวิธีการสืบคน้ จดักิจกรรมน าเสนอความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 1.2.8  ใช้หลักการประเมินเป็นกิจกรรมส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรประเมินผลทั้งในดา้นความคุม้ค่าของงบประมาณท่ีใชแ้ละความพึงพอใจของนักเรียน
และผูป้กครอง เป็นการตรวจสอบผลของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 1.2.9   สร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ด้วยการให้เวลาและส่ิงอ  านวยบริการด้าน
กายภาพผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งจดัส่ิงอ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ จดัชัว่โมงสอนของครูให้มี
เวลาว่างในการเรียนรู้ 

 1.2.10   สร้างความตั้งใจในการเรียนรู้ของสมาชิกให้เกิดข้ึนทุกสถานท่ีตลอดเวลา  
ส่งเสริมให้ครูมีการสัมมนาผลส าเร็จของงานของแต่ละคน  ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการเรียนรู้
ระหว่างปฏิบติังาน  บริหารเวลาใหม้ีการประชุมเสนอผลการเรียนรู้ของครู  เชิญหรือจา้งวิทยากรมา
เสริมความรู้ใหม่ ๆ ใหค้รู  กลา้คิดยทุธวิธีใหม่ ๆ ใหค้รูเกิดการเรียนรู้ 

 1.3 ระบบสมาชิก 
  ไดเ้สนอวิธีการสร้างระบบสมาชิกในโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
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1.3.1   ก  าหนดนโยบายการใหร้างวลัการเรียนรู้ของครู ให้มีการให้รางวลัครูหรือกลุ่มครูท่ี
สืบคน้องคค์วามรู้หรือช่วยเหลือเพื่อครูใหม้ีความรู้ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

  1.3.2 สร้างทีมงานท่ีสามารถจดัการทีมงานดว้ยตนเอง  
  1.3.3 เสริมแรงสมาชิกครูใหเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  
  1.3.4 เสริมแรงผูน้  ากลุ่มงานใหเ้ป็นตวัอยา่งผูน้  าทางการเรียนและถ่ายทอดความรู้  
  1.3.5 ส่งเสริมผูน้  ากลุ่มงานให้เป็นยอดในกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
  1.3.6 สร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึนระหว่างความตอ้งการการเรียนรู้และการพฒันา

ของทั้งส่วนบุคคลและองค์การ เน่ืองจากองค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้งการศกัยภาพของทั้งครูและ
ศกัยภาพของโรงเรียน ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งรักษาสมดุลน้ีไว ้ หากครูมีความสามารถ 
นกัเรียนก็ตอ้งมีความสามารถและโรงเรียนก็ตอ้งมีความสามารถ 

  1.3.7 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการมีส่วนในการเรียนรู้ของโรงเรียน  
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการชกัชวนและใหโ้อกาสนกัเรียน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและชุมชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนเพราะบุคคลเหล่าน้ีเป็นแหล่งทรัพยากรดา้นสารสนเทศท่ี
ยิง่ใหญ่ 

  1.3.8 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กบัชุมชน โรงเรียนเป็นสถาบนัหน่ึงของชุมชน 
ไม่สามารถแยกจากกนัได ้ 

  1.3.9 สร้างสัญญาความร่วมมือการเรียนรู้ระยะยาวกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ผูบ้ริหารควร
สร้างพนัธะผกูพนักบัปราชญท์อ้งถ่ิน บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ศิษยเ์ก่า หรือสถานประกอบการ 
ในการจดักิจกรรมเพื่อใหค้รูและนกัเรียนในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  1.3.10 สร้างการเรียนรู้ใหเ้ต็มศกัยภาพจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แลกเปล่ียนบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน 

1.4    ระบบความรู้ 
     ไดเ้สนอวิธีการสร้างระบบความรู้ในโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
      1.4.1  สร้างความคาดหวังว่าสมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบในการรวบรวมและ

ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัมวลสมาชิกในองคก์ารผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้ครูและ
บุคลากรทุกคนหาโอกาส “เก็บ” ความรู้ในทุกเวลาและทุกสถานท่ี  แลว้น าความรู้เหล่านั้นมา
ถ่ายทอดให้เพื่อนครูในโรงเรียนการเก็บและถ่ายทอดความรู้  กระท าไดท้ั้งอย่างเป็นทางการและ   
ไม่เป็นทางการ 
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  1.4.2 สร้างระบบการหาความรู้จากภายนอกองคก์ารอยา่งเป็นระบบ การหาทกัษะ
และความรู้จากนอกหน่วยงานเพ่ือน ามาใช้ในโรงเรียนเป็นส่ิงจ  าเป็นในการแข่งขัน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรจดัระบบการหาความรู้จากภายนอก  หรืออาจมีผูเ้ช่ียวชาญมาประเมินโรงเรียน หรือ
เทียบเคียงคุณภาพกบัโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงโรงเรียน 

  1.4.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อรวบรวมและแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ระหว่างซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนมีแนวทางด าเนินงาน คือ จดัสมัมนาครู ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน 
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

  1.4.4 สร้างยทุธศาสตร์วิธีคิดและวิธีเรียนใหก้บัครู ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนมีแนวทาง
ด าเนินงาน คือ บอกครูใหคิ้ดสร้างยทุธวิธีการเรียนรู้ โดยก าหนดกระบวนการและการประเมินผล 
เพื่อให้มีการพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สนับสนุนครูทุกคนให้คิด เพื่อท่ีผูบ้ริหารจะคดัเลือก
ความคิดท่ีดีท่ีสุด 

  1.4.5 ส่งเสริมและให้รางวลัสมาชิกท่ีสร้างนวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ส่งเสริมครูให้คิดนวตักรรมใหม่ ๆ โดยให้เวลาครูในการคิด (สอนน้อยลง) ให้อิสระครูท าการ
ทดลองทั้งนวตักรรมการสอนและส่ือส่ิงประดิษฐส์ าหรับการสอน 

  1.4.6 ฝึกอบรมสมาชิกในการจดัเก็บองคค์วามรู้และการน าออกมาใชจ้ดัอบรมครู
ในโรงเรียนในการเก็บองค์ความรู้และการน าออกมาใช้ อาจสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบ
เช่ือมโยงภายในโรงเรียนเพื่อใหก้ารเก็บและการใชมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  1.4.7 ส่งเสริมการรวมทีมและการหมุนเวียนงานเพื่อให้การถ่ายโยงการเรียนรู้
กระจายไปทัว่ โรงเรียน ควรส่งเสริมการหมุนเวียนงานในโรงเรียน หากกระท าอย่างเหมาะสมและ
มีการวางแผนไวล่้วงหนา้จะเป็นการเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของครูไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เรียนรู้งาน 

  1.4.8 สร้างระบบบริหารโดยใชค้วามรู้ สร้างค่านิยมในความตอ้งการการเรียนรู้
ใหก้บับุคลากรทั้งโรงเรียน ผูบ้ริหารบริหารงานจากหลกัการทฤษฎีทางการบริหาร และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียนคิดและท างานโดยมีหลกัการรองรับ 

  1.4.9 สร้างระบบการรวบรวมและการจดัเก็บองค์ความรู้  การพฒันาความรู้ของ
ครูเป็นรายการหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังาน ครูตอ้งเขียนรายงานสั้น ๆ แสดงผลการเรียนรู้
งานก่อนท่ีจะได้ค่าตอบแทน ควรก าหนดเครือข่ายคอมพิวเตอร์และลกัษณะขอ้มูลท่ีจะสืบค้น
เผยแพร่ใหค้รูทราบ  
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       1.4.10 เปล่ียนสถานท่ีปฏิบติังานให้เป็นห้องเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดให้ครูหา
ความรู้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยตระหนักว่าการเรียนรู้ในเทคนิค หลกัการ 
ทฤษฎีในการใหค้วามรู้นกัเรียนเป็นภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติั 

1.5    ระบบเทคโนโลย ี
    ไดเ้สนอวิธีการสร้างระบบความรู้ในโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
     1.5.1   ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกทุกคนให้ใช้ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

สนนัสนุนในการจดับริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไวใ้นโรงเรียนอย่างเพียงพอ หรือให้สวสัดิการครู
ใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยโรงเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 

     1.5.2   สร้างศูนยก์ารเรียนโดยใช้ระบบมลัติมิเดีย และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอ่ืน ๆ 
จดัการเรียนรู้ให้ครู โดยจดัศูนยก์ารเรียนท่ีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผ่นซีดี     
ดีวีดี หรืออ่ืน ๆ ส าหรับใหค้รูไดศ้ึกษาดว้ยตนเอง 

    1.5.3  สร้างและขยายระบบการสอนท่ีเรียกว่า interactive video instruction ปัจจุบนั
การสอนระบบน้ีมีใช้อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนอาจประยุกต์ใช้จากระบบ
อินเทอร์เน็ตได ้

     1.5.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเก็บรวบรวมความคิดและองค์ความรู้จากบุคคลภายนอก
องคก์ารส่งเสริมใหค้รูจดัระบบการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร หรือผูน้  า
องคก์รต่าง ๆ 

     1.5.5  จัดหาและพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยีการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนและ
ทีมงาน โดยการจดัหาส่ือท่ีเป็นชุดส าหรับทีมงานท าให้ประหยดัเวลาในการปฏิบติังานหรือการ
เรียนรู้ รวมถึงส่ือท่ีใชส้ าหรับครูแต่ละคน เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนในการเปล่ียนแปลงให้
โรงเรียนเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

     1.5.6  ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  การท่ีครูจะสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้นั้น ผูบ้ริหารควรจดัหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาช่วยอ านวยความสะดวกให้ครู ซ่ึงนอกจากครูจะไดเ้รียนรู้การใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวแลว้  ยงัไดรั้บ
ความรู้อ่ืน ๆ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่ือน าความรู้ใหค้รูดว้ย 

     1.5.7  วางแผนและพฒันาระบบการเรียนรู้แบบทนัท่วงที  หลกัการของการเรียนรู้
แบบน้ีคือ ครูสามารถหาความรู้ท่ีตอ้งการขณะปฏิบติังานโดยไม่เสียเวลา สามารถหาไดท้นัท่วงที 
การจดัระบบดงักล่าวโดยหลกัการแลว้ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเชิงระบบท่ีซบัซอ้น  แต่ผูบ้ริหารโรงเรียน
สามารถจดัได ้ในรูปของคู่มือการสอน คู่มือการปฏิบติังาน ทั้งในรูปเอกสารหรือฐานขอ้มูล 
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 1.5.8  สร้างนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพในการใชง้านในโรงเรียน  ผูบ้ริหาร
สร้างระบบยอ่ย ๆ ท่ีส่งเสริมศกัยภาพในการปฏิบติังานในโรงเรียน อาทิ โปรแกรมการประเมินเพื่อ
บ าบดันกัเรียน โปรแกรมช่วยตดัสินใจ โปรแกรมการตรวจวดัเจตคตินกัเรียน หรืออ่ืน ๆ 

 1.5.9    สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีว่ามีศกัยภาพในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ ผูบ้ริหารโรงเรียนพูดคุยในทุกโอกาสเก่ียวกับคุณค่าของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายการเรียนรู้ระดบัทอ้งถ่ิน น าองคค์วามรู้มาเป็นตวัอยา่งใหค้รู ผลท่ีไดคื้อครู
จะเปล่ียนค่านิยมเป็นเห็นคุณค่าของการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 

 1.5.10    เพ่ิมการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารหน่วยงานและบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งพยายามน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารงานของโรงเรียน  รวมทั้ง
พฒันาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
 2.  องค์กรทางการศึกษากบัการพฒันาครูสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 37-39; 2551 : 21-22) เสนอการน าพาองค์กร
ไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยการปลูกฝังและพฒันาบุคลากรในองคก์รดงัน้ี  
  1)  ความเป็นผู้รอบรู้ (personal mastery)      
        การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลเป็นจุดเร่ิมตน้ขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นบุคลากร
ในองค์กรต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการพฒันาอยู่เสมอ ให้เป็นผูม้ีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองในท่ีท างาน เรียนรู้งานในหน้าท่ีเพื่อ
เพ่ิมศกัยภาพของตวัเองใหเ้ป็นผูร้อบรู้ 
  2)   แบบแผนความคดิ (mental models)      
        กล่าวคือ คนในองค์กรจะต้องมีแบบแผนความคิด ทัศนคติ ความเช่ือพ้ืนฐาน 
ขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถพฒันาแบบแผนความคิด ความอ่านของตนเอง
อยูเ่สมอ มีความยดืหยุน่ ปรับวิธีคิด และวิถีปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
  3)  การสร้างวสัิยทัศน์ร่วม (shared vision)      
       กล่าวคือ คนในองคก์รจะตอ้งมีภาพหรือภาพลกัษณ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการในอนาคตของ
องคก์รร่วมกนั ซ่ึงเป็นสภาพท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบัขององค์กรไดม้ีส่วนสร้างและท าให้เกิดแนว
ปฏิบติัร่วมกนั มีการด าเนินงานไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เพ่ือใหภ้าพนั้นเป็นจริงโดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัขององคก์ร 
  4)  การเรียนรู้ร่วมกนัของทีม (team learning)      
   เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในองค์กร โดยการพูดคุย อภิปราย แลกเปล่ียน
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ขอ้มูลความคิดเห็น เสวนา เสนอมุมมองต่าง ๆ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั น าไปสู่การตดัสินใจเลือก
และเลือกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดน ามาปฏิบติั 
 5) การคดิอย่างเป็นระบบ (system thinking)      
  เป็นการคิดในภาพรวม เป็นกรอบการท างานท่ีช่วยใหม้องภาพขององคก์รโดยรวม มอง
ความสัมพนัธ์เก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน และหน้าท่ีต่อเช่ือมกัน การคิดอย่างเป็นระบบจะท าให้
มองเห็นภาพเต็มขององคก์รอยา่งชดัเจน ไม่มองเพียงส่วนประกอบยอ่ยเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง ทั้งน้ี
เพื่อช่วยการจัดการความเปล่ียนแปลงขององค์กรเกิดประสิทธิผล การคิดอย่างเป็นระบบเป็น
หลกัการส าคญัท่ีช่วยพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 แซง (2000 : 1) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะขององคก์รการเรียนรู้ท่ีเป็นสถานศึกษาว่ามีลกัษณะ  5 
ประการ ดงัน้ีคือ            
 1)  มีการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้เป็นทีม       
 2)  คิดเป็นระบบและมีรูปแบบความคิด       
 3)  กระจายอ านาจและบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม     
 4)  มีการทดลองดว้ยการเรียนรู้อยูเ่สมอ       
 5)  มีวฒันธรรมสนบัสนุนการเรียนรู้  

และเสนอแนวทางปฏิบติั การบริหารจดัการพฒันาองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้และสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีขบัเคล่ือนไปสู่ความเป็นเลิศอยา่งมัน่คงดงัน้ี 

1) พฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตน เช่น   
 1.1) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆท่ี

ทนัต่อสภาพการเปล่ียนแปลงเพื่อน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  
 1.2) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเป็นผูม้ีวิสยัทศัน์และสามารถสร้างศกัยภาพ

ในการปฏิบติังานใหเ้กิดความส าเร็จได ้          
 1.3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนและวิธีการ

ในการท างานอยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน 
2) พฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านแบบแผนความคดิอ่าน เช่น           
 2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการคิด  วิเคราะห์และวินิจฉัย

ขอ้มูลต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริง           
 2.2) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูล    ต่าง ๆ อยา่ง

รอบคอบทุกดา้นก่อนการตดัสินใจด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทุกคร้ัง          
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 2.3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการน าปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ปฏิบติังานมาวิเคราะห์ 

3)  พฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านวสัิยทัศน์ร่วมกนั เช่น           
 3.1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน           
 3.2) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรรับรู้ถึงเป้าหมายของหน่วยงานท่ีตอ้งการใน

อนาคต           
 3.3) การส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนงานของตนเองเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของหน่วยงาน 
4) พฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ของทีม เช่น           
 4.1) การสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้

บุคลากรไดต้ดัสินใจแกปั้ญหาการปฏิบติังานร่วมกนั           
 4.2) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการวางแผนการปฏิบติังานร่วมกนั           
 4.3) การส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและ

ยอมรับเหตุผลของกนัและกนั 
5)  พฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ เช่น           
 5.1) การสนับสนุนให้หน่วยงานก าหนดเป้าหมายและทิศทางการท างานท่ีชัดเจน 

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน           
 5.2) การสนบัสนุนใหห้น่วยงานมีการจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบท่ี

ชดัเจน           
 5.3) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความสามารถในการคิดและปฏิบติังานท่ี

สลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 จากการศึกษาแนวคิดการเสริมสร้างครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผูน้  ามีส่วน

ส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเปล่ียนแปลงองค์การ การเปล่ียนแปลงองค์การจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้าก
ผูน้  าไม่เป็นผูริ้เร่ิมโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงไปเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซ่ึงตอ้ง
ท าให้ครูยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกบัการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ีทา้ทายส าคญัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนั ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูม้ีบทบาทส าคญัจึงตอ้งแสดง
บทบาทท่ีชดัเจนในการส่งเสริม และสนับสนุนการขบัเคล่ือนพฒันาครูไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 
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 1)  การพฒันาครู โดยปรับเปล่ียนกระบวนการคิด วิธีการท างาน และวิธีการในการเรียนรู้ 
ใหม้ีความเขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัของการปรับเปล่ียนองคก์ร โดยมีเทคโนโลยแีละระบบ
การจดัการท่ีทนัสมยั 
 2)  การพฒันาครูใหม้ีทกัษะในการท างาน ใหรู้้จกัการท างานกบัเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง 
ๆ เพื่อให้ท างานได้เบ็ดเสร็จดว้ยตนเอง เช่น รู้วิธีการใช้งานของโทรศพัท์ โทรสาร เคร่ืองถ่า ย
เอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพ่ือการติดต่อส่ือสารและน าเสนอผลงานไดเ้อง 
 3)  การพฒันาครูให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารขอ้มูล 
ความเคล่ือนไหวทั้งโลกในเวลาอนัรวดเร็ว เพ่ือสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทนักบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป 
 4)  การพฒันาครูใหม้ีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึง
เป็นภาษากลางในการส่ือสารและเป็นส่ือน าสู่แหล่งความรู้ท่ีส าคญัของโลกปัจจุบนั 
 5)  การพฒันาครูใหม้ีทกัษะความเป็นผูน้  า ทกัษะการตดัสินใจ ความสามารถในการแสดง
บทบาทในการมีภาวะผูน้  า  และผูน้  าการเปล่ียนแปลง  
 และการประกอบวิชาชีพครูซ่ึงเป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความคิดขั้นสูง การท างานท่ีเป็นระบบ 
และต้องมีทกัษะการท างานขั้นสูงในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การวางแผนการจดัการเรียนรู้  การจัดการ
เรียนรู้ การแกปั้ญหา ฯลฯ ครูจึงจ  าเป็นตอ้งเป็นบุคคลท่ีใฝ่หาความรู้อยู่เสมอและมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม และพร้อมน าเสนอหรือ
แสดงผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพต่อแวดวงวิชาชีพครูอย่างสม ่าเสมอ ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนว
ปฏิบัติเพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส าหรับครู สามารถท าไดโ้ดยการฝึกตนเองในด้านทักษะ
พ้ืนฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ดงัน้ี 

1)  ทกัษะการฟัง เป็นการรับกรองขอ้มูลข่าวสารเพื่อบริโภคอยา่งพิจารณา ครูจึงตอ้งหมัน่ 
รับฟังขอ้มูลข่าวสารอยา่งกวา้งขวางแต่ตอ้งใชว้ิจารณญาณในการน าขอ้มูลข่าวสารมาใชป้ระโยชน์
ในทางวิชาชีพ 

2)  ทกัษะการพูด เป็นการแสดงออกใหเ้ห็นถึงแนวทางท่ีตนคิด ครูตอ้งหมัน่ฝึกพูดใหช้ดัเจน  
ตรงประเด็น มีสาระประโยชน์อยูเ่สมอ 

3)  ทกัษะการอ่าน เป็นการรวบรวมสติ เพื่ออ่านใหเ้ขา้ใจ รับทราบขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  ครู     
ตอ้งหมัน่อ่านขอ้มูลข่าวสารและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ 

4)  ทกัษะการเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทศันคติ และความรู้สึกออกมาเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ครูตอ้งหมัน่ฝึกการเขียนส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

5)  ทกัษะการคิด เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะสามารถควบคุมการกระท าของตน 
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และมีวิจารณญาณต่อการเรียนรู้ การตัดสินใจและการแสดงพฤติกรรมครูต้องตระหนักถึง
ความส าคญัของการหมัน่คิด คิดใหถู้กวิธี คิดใหถู้กตามครรลองครองธรรมอยูเ่สมอ 

6) ทกัษะการปฏิบติั เป็นการลงมือปฏิบติักระท าอยา่งจริงจงั เพื่อคน้หาความจริงและสามารถ 
สรุปอยา่งมีเหตุผลเพื่อน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 

 
การเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ไดก้  าหนดคุณลกัษณ์ของคนไทยไวแ้ต่ละหมวด มีสาระดงัน้ี
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546)     
 หมวด 1 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งสิทธิ 
หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั
พึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตวัเองอย่างต่อเน่ือง และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  

หมวด 4 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มา
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญญา  

(3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได  ้คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  

(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
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ส่วนหน่ึงของการบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

(6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลใหชุ้มชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

ปัจจุบันการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ี และโลกคือห้องเรียน การเสริมสร้างผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้จึงเป็นหน้าท่ีของครูยุคใหม่ท่ีตอ้งถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียน
เขา้ใจจนสามารถสร้างองคค์วามรู้ของตนเองได ้การเรียนรู้อาจท าไดห้ลายวิธีทั้งการแนะน าผูเ้รียน
ให้แสวงหาความความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การส่งเสริมด้านการอ่าน หนังสือหรือวารสารท่ีมี
ประโยชน์  แนะน ารายการโทรทศัน์หรือฟังวิทยุท่ีมีสาระ ฝึกฝนผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้โดยผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   ผูเ้รียนซกัถามขอ้มูลจากผูรู้้   รวมทั้งการฝึกจบัใจความส าคญัเพ่ือแยกแยะ
และเลือกสาระขอ้มูลท่ีไดม้าอย่างมีเหตุผล วิธีการเหล่าน้ีลว้นเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่
ผูเ้รียนเพื่อฝึกให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษาส าหรับ
ผูเ้รียนยคุใหม่ 

 
 1. การส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน   

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงค์ (2543 : 90-93)  กล่าวว่า สภาพการเล้ียงดูและสร้างคนของ
สงัคมไทย   เนน้การเช่ือฟัง อยูภ่ายใตร้ะบบการเช่ือฟังมาโดยตลอด ทั้งระบบครอบครัว การศึกษา
และสงัคม ส่งผลใหค้นในสงัคมไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหคิ้ดเอง หรือคิดแตกต่างมากเท่าท่ีควร  ขาด
การส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้มากเพียงพอ ในการปลูกจิตส านึกใหรั้กและแสวงหาความรู้ 
โดยผูเ้รียนมกัจะใหค้วามส าคญักบัการอ่านเพ่ือสอบเป็นหลกั โดยไม่ไดห้าความรู้ท่ีนอกเหนือการ
น าไปสอบมาก ดงันั้น การปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นนักคิด  ใฝ่เรียนใฝ่รู้เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คือ  บิดามารดา ผูป้กครอง ตอ้งสละเวลาให้กบับุตรหลาน ในการติดตามให้ลูกท าการบา้น   อ่าน
หนงัสือทุกวนั  และบิดามารดา ผูป้กครองเองก็ตอ้งท าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่ง  ท าตวัเป็นนักอ่าน ให้ลูก
ไดเ้ห็น  อย่างน้อยก็อ่านหนังสือพิมพห์รือวารสารท่ีตนสนใจ   โดยควรรับประจ าสักเล่ม  เมื่อมี
โอกาสไปร้านหนงัสือก็ชวนลูกไปดว้ยและเลือกซ้ือมาอ่านท่ีบา้น     
  อุดมศกัด์ิ พลอยบุตร (2545 : 19) องคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับปลูกฝังในตวัผูเ้รียนให้มี
นิสัยรักอ่านนั้น เห็นว่าสถาบนัครอบครัวและโรงเรียนเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลเป็น
พิเศษ เพราะครอบครัวและโรงเรียนเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการพึ่งพาใน
ยามเยาวว์ยัของมนุษย ์โดยมีหนา้ท่ีใหค้วามอบอุ่น และเป็นตน้แบบในการก าหนดบทบาทส าหรับ
เด็ก ๆ พวกเขาจะไดรั้บประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ ๆ เช่น ความเช่ือ วฒันธรรม รวมทั้งความรู้สึก
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นึกคิดมาจากครอบครัวและโรงเรียน ดงันั้น สถาบนัครอบครัวและโรงเรียนจึงเป็นสถาบนัท่ีมี
บทบาทส าคญัอยา่งมากในการส่งเสริมนิสัยรักอ่านให้เกิดข้ึนกบัตวัเด็ก บทบาทของโรงเรียนท่ีจะ
ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีนิสยัรักการอ่าน การปลูกฝังใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นั้น โรงเรียนเป็น
องคก์รส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหผู้เ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน ซ่ึงโรงเรียนเองจะตอ้งจดัให้โรงเรียนเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี        
  1)  จดัสภาพและบรรยากาศ ตลอดจนแหล่งทุกแหล่งในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  2)  จดัหาวสัดุทรัพยากรสารนิเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์
อยา่งเพียงพอ          
  3)  จดับรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการเปิดเวทีให้กบัผูเ้รียนไดแ้สดงออกให้มาก
ท่ีสุด เช่น เวทีนกัคิดนกัเขียน ลานกวี การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ การประกวดการอ่านการเขียน
เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง          
  4)  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นประจ าและต่อเน่ืองในช่วงพกักลางวนัหรือชัว่โมง
กิจกรรม (คาบอิสระ) 
 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
        การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวาง  เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการ
ปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่ึงในลกัษณะชีวิตท่ีท าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จ คน
ท่ีไม่มีการเรียนรู้จะกลายเป็นคนลา้หลงัในทนัที การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายหลกั คือการท า
ใหค้นมีเคร่ืองมืออนัเป็นทกัษะเพื่อการศึกษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการด ารงชีวิตในโลกอยา่ง
มีความสุข ควบคู่คุณธรรม มีค่านิยมท่ีดี สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงไดแ้ละเพื่อเป็นการสร้าง
บุคคลและสงัคมแห่งการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียนเพื่อใหเ้ป็นผูม้ีทกัษะดงักล่าว องค์ประกอบหน่ึงท่ี
ส าคญัจะช่วยส่งเสริมและผลกัดันให้เกิดข้ึนได้คือวิธีการสอนของครู ดงันั้น ครูควรออกแบบ
กระตุน้ผูเ้รียนใหรั้กการเรียนรู้ สร้างทกัษะใหส้ามารถเรียนวิธีการท่ีจะเรียนรู้ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ทิศนา แขมณี (2545ก) กล่าวถึงแนวการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลาและต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยจดัการเรียนรู้ 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้
ดว้ยการคิดและปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน เรียนรู้แบบองคร์วม และเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง นอกจากน้ี ยงัตอ้งจดัการเรียนรู้อย่างครบวงจร ไดแ้ก่ รับขอ้มูลเช่ือมโยงบูรณาการความรู้
และประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีอยูเ่พ่ือการเรียนรู้ยิง่ข้ึน       
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 กุลิดา ทศันพิทกัษ์ (2554 : 1)  ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตพบว่า แนวทางรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี 6 ส ดงัน้ี 
              1)  สอนใหผู้เ้รียนก าหนดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรักท่ีจะเรียน มัน่ใจว่า
เรียนรู้ได ้ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความตั้งใจและทกัษะการเรียนโดยพึ่งพา
ผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด ผูเ้รียนก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีนิสยัใฝ่รู้  
              2)  สอนให้แสวงหาความรู้เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
              3)  สอนใหค้ดัสรรองคค์วามรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะการสรุปความและจบัใจความส าคญั
ทกัษะการประเมิน/คดักรองสารสนเทศทกัษะการใชส้ารสนเทศ  
              4)  สอนให้ประเมินคุณค่าองค์ความรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะการคิดและการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ มีประสิทธิภาพ  
              5)  สอนใหผู้เ้รียนประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการไตร่ตรอง การแกปั้ญหาและ
มีคุณธรรมในการน าความรู้ไปใช ้ 
              6)  สอนใหส้ร้างองคค์วามรู้ เป็นการประเมินตรวจสอบผลลพัธว์่าผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรือไม่ เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ มีนวตักรรมหรือมีความรู้ใหม่
เกิดข้ึนหรือไม่  

จากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัการศึกษา สรุปว่า ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เน่ืองมาจากพฤติกรรมของผูเ้รียนในการพฒันาตนเองท่ีจะเรียนรู้ 
รับความรู้ไดต้ลอดเวลา และทุกสถานท่ี ดว้ยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ในทุกแหล่งเรียนรู้ ทั้งจาก
โรงเรียน บุคคล ครอบครัว หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ตั้งแต่เกิดจนตาย โดย
สามารถบูรณาการทั้งความรู้ใหม่และความรู้เก่ามาใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็น ดงันั้น 
การจดัการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นผูม้ีนิสยั
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถในการ
ส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริต สามารถกา้วทันโลก เป็นก าลงัคนท่ีมี
คุณภาพ ถือไดว้่าการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคญั ครูจึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนด
พฤติกรรมผูเ้รียน 
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 3. การส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม       
  ปัจจุบนัแนวคิดของทุนนิยมท่ีมุ่งแข่งขนัไดแ้พร่กระจายไปทัว่โลก ส่งผลใหผู้ค้นต่างมุ่ง
แข่งขนั และพฒันาความรู้ความสามารถ เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและมีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน ประกอบกบัสถาบนัการศึกษาจ านวนมากมุ่งพฒันาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการ
เรียนท่ีความสามารถทางวิชาการ จนอาจละเลยการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ี 
การไม่ไดม้ีผูส้อนท่ีรู้เช่ียวชาญดา้นการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ยอ่มส่งผลต่อ
คุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได้ ผูเ้รียนยุคใหม่ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรม เพื่อสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาวุฒิของความเป็นมนุษย  ์ท่ีวดัไม่ได้
ดว้ยวุฒิบตัร เน้ือหาของการศึกษาจึงเนน้ส่งเสริมสร้างการพฒันาความเป็นมนุษยใ์หส้มดุล 

 โธมสั ลิคโคนา (2010 : 1) กล่าวว่า สถานศึกษาตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีหล่อหลอมให้เกิด
คุณลกัษณะท่ีดีกบัผูเ้รียน การท่ีสถานศึกษาจะสามารถท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดต้อ้งเป็นชุมชนทาง
ศีลธรรมท่ีช่วยเหลือผูเ้รียนโดยจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ไปพร้อม  ๆ กบัผูป้กครองหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใน
สังคมสภาพแวดลอ้มเต็มไปดว้ยความรัก  ความเอาใจใส่จะเป็นส่ิงส าคัญให้ผูเ้รียนเกิดทั้งความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้และความปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีในสงัคม เด็กและเยาวชนจะมีความตอ้งการท่ี
จะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและพวกเขาจะตอ้งมีทั้งค่านิยมภายในและความคาดหวงัของกลุ่มท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง นอกจากน้ี การด าเนินชีวิตประจ าวนัของนักเรียนภายใน
หอ้งเรียนหรือแมก้ระทัง่ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน เช่น ทางเดินระหว่างตึก โรงอาหาร สนามเด็ก
เล่น จะสามารถถูกน ามาใชเ้พ่ือการอบรมสั่งสอนโดยสอดแทรกค่านิยมหลกัไปดว้ย เช่น การ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนและการเคารพผูอ่ื้น ความรับผดิชอบ ความกรุณา ความถูกตอ้ง และยติุธรรม 

 ปกรณ์ ประจญับาน (2554 : 1) ศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบหน่ึงของคุณลกัษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่  มีความขยนัหมัน่เพียรในการแสวหาความรู้ มีการไต่ตรองเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร มี
ระเบียบวินยัและความรับผดิชอบในการเรียนรู้ มีความถ่อมตนและเห็นความส าคญัของบุคคลอ่ืน 
ประพฤติตนอยูใ่นจรรยาบรรณ และเป็นผูม้ีจิตส านึกสาธารณะทางการเรียนรู้   
   สุระ อ่อนแพง (2556 : 1)  กล่าวว่า วิธีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  พบว่าครู
และผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อการพฒันา ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้  าท่ีสามารถน าการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
สร้างขวญัก าลงัใจทีมงานไดดี้ บริหารจดัการทรัพยากรให้เป็นประโยชน์คุม้ค่า และสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูไดพ้ฒันาความรู้และเจตคติท่ีดีต่อการสอนคุณธรรมจริยธรรม  เขา้ใจการพฒันาอย่างเป็น
ระบบ สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของพ่อแม่ผูป้กครอง 
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และต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมเสนอแนวทางการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียนดงัน้ี 
 1)  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1) ควรก าหนดใหก้ารพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
ส าคญัของชาติอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน       
  1.2) ควรมีการส่งเสริมและพฒันาครูผูบ้ริหาร ให้เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ เช่น จดั
อบรมศึกษาดูงาน ยกย่องเชิดชูหรือให้รางวลัความดีความชอบครู  ผูบ้ริหาร ท่ีเป็นผูน้  า ดา้นการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน       
  1.3) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณดา้นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเลก็ท่ีขาดปัจจยัการพฒันาทั้งส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืนๆ 
 2)  ขอ้เสนอแนะในระดบัสถานศึกษา 

 2.1) ควรมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะกบัพฒันาการตามวยัอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ โดยใหค้วามส าคญังานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมเป็นล าดบัตน้   
  2.2) ควรเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในกระบวนการบริหารทั้ง
ระบบโดยเฉพาะการทบทวนพนัธกิจ ผูบ้ริหารควรเสริมสร้างให้เกิดความตระหนักร่วมกนัเป็น
เบ้ืองตน้ 

 จากการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูเ้รียน สรุปว่าครู ผูบ้ริหาร 
และผูป้กครอง และหน่วยงานทางการศึกษา เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนัดงัน้ี 
      1)  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  าในการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีแก่ครู โดย
การสร้างนโยบายใหเ้กิดการปฏิบติัจริง เกิดความตระหนักในดา้นคุณธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ทั้งการพูดและการปฏิบติั          
      2)  ครูวางแนวทางการพฒันาร่วมกนักบัผูบ้ริหาร และผูป้กครองเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียน จดั
สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้คุณธรรม น ามาใชเ้พ่ือการอบรมสัง่สอนโดยสอดแทรก
ค่านิยมหลกัเช่น การเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนและการเคารพผูอ่ื้น ความรับผิดชอบ ความกรุณา ความ
ถูกตอ้งและยติุธรรม         
     3)  หน่วยงานทางการศึกษา ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม จดัอบรมศึกษาดูงาน ยกยอ่งเชิดชูหรือใหร้างวลัความดีความชอบครู ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้  า 
ดา้นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
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ครูยุคใหม่กับการเป็นตวัอย่างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (2557 : 28-40) กล่าวถึงการ
พฒันาตนเองเป็นคุณลกัษณะส าคญัอนัดบัตน้ของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูท่ีรักการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง จะมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเป็นตวัอยา่งใหก้บันกัเรียนในเร่ืองของความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และปัจจุบนัมีครูยุคใหม่ 
ท่ีมีลกัษณะเป็นตวัอยา่งบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับในสงัคมจ านวนหน่ึง และความคิด
ของบุคคลเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อการเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงครู
ตน้แบบท่ีเป็นแบบอยา่งของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 10 “ครูสอนดี” ท่ีรักการพฒันาตนเองดงัน้ี  
 
 1.  ครูผู้มจีติส านึกสาธารณะ และใฝ่เรียนรู้และพฒันาส่ิงใหม่ ๆ    
  ครูสะเท้ือน นาคเมือง ครูนอกระบบ อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร 

 ความน่าสนใจของครูสะเท้ือนก็คือ ครูสะเท้ือนเป็นครูนอกระบบท่ีไม่ไดค่้าตอบแทน
และไม่มีสวสัดิการเหมือนท่ีครูในระบบได้รับ  แต่ครูสะเท้ือนก็ยินดีสอนลิเกและดูแลเด็กด้อย
โอกาสต่อเน่ืองมาถึง 10 ปีแลว้ นอกจากจะไม่ได้รับค่าตอบแทนแลว้ ครูสะเท้ือนยงัต้องดูแล
ค่าอาหารของนักเรียนท่ีมาเรียนในวนัเสาร์ อาทิตย ์หรือแมแ้ต่วนัหยุดอ่ืน ๆ อีกทั้งชุดลิเกซ่ึงครู
สะเท้ือนเล่าราคาแพงมาก แต่ก็ตอ้งจดัหาใหเ้ด็กทุกคนไดส้วมใส่ เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจและ
ความมัน่ใจของนกัเรียนขณะใส่แสดงลิเกอยูบ่นเวที โดยครูสะเท้ือนมีรายไดเ้พียงทางเดียวคือท าขา้ง
ตม้มดัเร่ขายเท่านั้น การดูแลนักเรียนซ่ึงส่วนใหญ่มีครอบครัวท่ีแตกแยกไม่ใช่เร่ืองง่าย  ๆ ครู
สะเท้ือนตอ้งท าความเขา้ใจและยอมรับเด็กเหล่านั้น ก่อนท่ีจะสอนหรือใหค้  าแนะน า ซ่ึงครูสะเท้ือน
ก็ยอมรับว่า การดูแลเด็กดอ้ยโอกาสท าใหค้รูไดเ้รียนรู้อยูต่ลอดเวลาเก่ียวกบัธรรมชาติของเด็กแต่ละ
คน รวมทั้งพยายามหาทางออกใหก้บัเด็กแต่ละคน เพื่อใหพ้วกเขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อยา่งปกติสุขต่อไป  

 ครูสะเท้ือน ครูสอนลิเกท่ีใชศ้ิลปะการแสดงลิเกเป็นส่ือสร้างคน  ท าหน้าท่ีของตวัเอง
อยา่งเต็มท่ีดว้ยความศรัทธาว่าเด็กทุกคนสามารถเติบโตเป็นคนดีไดห้ากผูใ้หญ่ใหโ้อกาสแก่พวกเขา 
ครูจึงอาสาท างานเล้ียงดว้ยความเสียสละและการท าหน้าท่ีอย่างไม่ย่อทอ้ ทั้งน้ีครูสะเท้ือนยงัเป็นผู ้
ใฝ่การพฒันาส่ิงใหม่ ๆ ตามโอกาสท่ีอ  านวยให ้เห็นไดจ้ากการท่ีครูสะเท้ือนไดน้ าเงินส่วนหน่ึงท่ีได้
จากทุนท าโครงการของ สสค. (ในส่วนท่ีเป็นค่าตอบแทนของตวัเอง) น าไปจา้งครูสอนดนตรีไทย
ให้มาสอนเด็ก ๆ ในโครงการเล่นดนตรีไทย ซ่ึงได้รับการสนับสนุนเคร่ืองดนตรีทั้งชุดจาก
ผูท้รงคุณวุฒิของ สสค. เพื่อใหค้ณะลิเกเด็กคลองขลุงบ ารุงศิลป์ มีวงดนตรีประกอบการแสดงลิเก
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ของตวัเอง ไม่ตอ้งจา้งวงดนตรีเหมือนท่ีเคยเป็นมา และยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักเรียนให้
มากข้ึนดว้ย 

 
 2.  ครูผู้มทีักษะการปฏิบัต ิลงมือท าจริงอย่างมรีะบบเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 ครูเสาวภา เพยีรจริง โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จงัหวดัเชียงราย 
 ความน่าสนใจของครูเสาวภา คือ มีความเพียรพยายามท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้

นกัเรียน ซ่ึงมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถใชชี้วิตในสงัคมไดด้ว้ยความภาคภูมิใจท่ีสามารถ
ท างานหารายไดไ้ด ้แมจ้ะเป็นผูท่ี้บกพร่องทางสติปัญญาก็ตาม เพื่อการพึ่งตวัเองท่ีไม่ตอ้งเป็นภาระ
ของสังคมหรือผูป้กครอง ครูเสาวภาได้เร่ิมต้นการท างานคร้ังน้ีจากส่ิงท่ีตวัเองถนัด คือ งาน
ประดิษฐ์ ซ่ึงสามารถจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกให้แก่นักท่องเท่ียวได้ นอกจากน้ี ยงัไดส่้งเสริม
นักเรียนให้สามารถท างานดา้นการบริการ เช่น การชงเคร่ืองด่ืมและการนวดผ่อนคลาย เพื่อหา
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว ท าใหค้รูเสาวภาตอ้งเรียนรู้เพ่ิมเติมไปพร้อม ๆ กบันกัเรียนดว้ย และเมื่อทาง
โรงเรียนไดเ้ช่ือมโยงกบัเครือข่ายจนไดร้้านคา้หนา้วดัร่องขุ่น และร้านคา้ในป๊ัมแก๊สให้เป็นสถานท่ี
ฝึกปฏิบติังานของนกัเรียน และสร้างรายไดใ้หก้บันกัเรียน      
  บทบาทของครูเสาวภาก็มีเพ่ิมข้ึน ทั้งการเป็นผูป้ระสานงานกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่
ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ นักเรียน ผูป้กครอง และยงัตอ้งบริหาร
จดัการร้านคา้ถึง 2 ร้านดว้ยกนั รวมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑข์องนกัเรียนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
ทั้งหมดน้ีครูเสาวภาตอ้งปรับตวัจากการเป็นครูท่ีเพียงแต่สอนคนใหท้ างาน เม่ืองานน้ีสามารถขยาย
ใหญ่ข้ึน จึงต้องเพ่ิมภาระงานและพฒันาศกัยภาพของตัวเองทั้งดา้นการประสานงานและการ
บริหารงาน เพ่ือใหง้านเป็นไปอยา่งราบร่ืนและย ัง่ยนื โดยยงัตอ้งดูแลการพฒันาผลิตภณัฑค์วบคู่ไปดว้ย 

 
 3.  ครูผู้รักการเรียนรู้ 

 ครูสุจนิต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมพูพาน จงัหวดัสกลนคร 
 ครูสุจินตเ์ป็นผูท่ี้รักการเรียนรู้มาก เห็นไดจ้ากการน าตน้หม่อนและตวัไหมเขา้มาสร้าง

การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เร่ิมแรกเป็นการทดลองปลูกตน้หม่อนและ
เล้ียงไหม ตลอดจนการแปรรูปลูกหม่อนเป็นน ้ าหม่อนขายใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน เหตุผลส าคญั 
เน่ืองจากการปลูกหม่อน เล้ียงไหม และการทอผา้ เคยเป็นอาชีพของคนในชุมชน แต่ปัจจุบนัชาว 
บา้นหนัไปปลูกมนัส าปะหลงั และเมื่อหมดฤดูกาลการเกษตรก็ออกไปขายแรงงานยงัต่างจงัหวดั  
เด็ก ๆ ตอ้งอยูก่บัปู่ยา่ตายาย ซ่ึงมกัจะเล้ียงดูเด็กดว้ยการตามใจ ท าให้เด็กขาดทกัษะการใชชี้วิตและ
ขาดความอบอุ่น ครูสุจินตมี์แนวคิดต่อเร่ืองน้ีว่า หากนกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองการปลูกตน้หม่อนและ
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การเล้ียงไหม ตลอดจนการแปรรูป ย่อมสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้
ขณะเดียวกนัยงัเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวัอย่างส าหรับชุมชน ฉะนั้นเม่ือครูสุจินต์ท าโครงการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภณัฑจ์ากหม่อน พืชเศรษฐกิจใกลต้วั จากการสนบัสนุนจาก สสค. จึงไดดึ้งชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วม ดว้ยการเป็นวิทยากรและกลุ่มเป้าหมายรอง      
 โดยมุ่งหวงัว่าการปลูกหม่อน การเล้ียงไหม และการแปรรูป จะเป็นทางเลือกให้กบัชุมชน
สามารถน าไปพฒันาเป็นอาชีพในครัวเรือนได ้และมีรายไดม้ากพอโดยไม่ตอ้งออกไปขายแรงงาน
ในต่างจงัหวดั ส่ิงท่ีน่าสนใจตวัครูสุจินต์ นอกจากแนวคิดท่ีตอ้งการส่งเสริมอาชีพซ่ึงมีรากฐานมา
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนแลว้ การจะท าเร่ืองน้ีใหส้ าเร็จไดน้ั้น ครูสุจินตเ์องซ่ึงเป็นคนใตไ้ม่มี
ความรู้เร่ืองเหล่าน้ีมาก่อน จะตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ทั้งเร่ืองการปลูกหม่อนซ่ึงมีอยู่ 3สายพนัธุ์ใน
โครงการน้ี และมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั การเล้ียงไหม ซ่ึงตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อนและการเอา
ใจใส่อยา่งมาก ตลอดจนการแปรรูปลูกหม่อนใหเ้ป็นน ้ าและแยม กระบวนการผลิตตอ้งสะอาดและ
ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาด และท่ียากท่ีสุดก็คือการสาวไหม เพื่อให้ไดเ้ส้นไหมท่ีมีขนาด
สม ่าเสมอ นบัว่าเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายซ่ึงอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาเท่านั้น 
กระนั้นก็ตาม ครูสุจินต์ก็ไม่ย่อทอ้ มีความมุมานะท่ีจะฝึกฝนนักเรียนและเรียนรู้ร่วมกบันักเรียน   
จนขณะน้ี โรงเรียนบา้นชมพูพานสามารถปลูกหม่อน เล้ียงไหม และแปรรูปผลิตภณัฑ์ส่งขาย
ทอ้งตลาดไดแ้ลว้ ตลอดจนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับชุมชน สนับสนุนทั้งความรู้และสถานท่ีแปร
รูปใหก้บัชุมชน ตลอดจนท าหน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมการปลูก
หม่อนเล้ียงไหม เพ่ือรับซ้ือผลผลิตของชุมชนอีกดว้ย 

 
 4. ครูผู้มคีวามพยายามหาโอกาสที่จะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยู่เสมอ    
  ครูมารศรี มิง่ศิริรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวทิยา จงัหวดันครราชสีมา 

 ปัจจุบันท าหน้าท่ีสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาแนะแนว และวิชา IS 
(การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้) นอกจากน้ี ยงัปฏิบติัหน้าท่ีผูช่้วยผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนกัเรียน รวมถึงเป็นผูต้รวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติดของส านักงาน
อาสากาชาด สภากาชาดไทย เดิมครูมารศรีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในวิชาเอกคหกรรม
ศาสตร์ ปฏิบติัหน้าท่ีครูไดร้ะยะหน่ึงก็ศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามล าดบั ไดแ้ก่ สาขา
พฒันาการเด็กและครอบครัว บริหารการศึกษา การวดัและประเมินผลการศึกษา โดยไม่คิดศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทเหมือนครูท่านอ่ืน แต่ตอ้งการเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากรู้และน ามาใชพ้ฒันาการเรียน
การสอนไดจ้ริง กระทัง่ปัจจุบนัครูมารศรียงัคงหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองเสมอและ
ชอบสมคัรเขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีคิดว่าจะสามารถน ามาใชพ้ฒันาการท างานไดโ้ดยไม่ตอ้ง
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รอใหผู้บ้ริหารสัง่หรือเขา้อบรมแค่ตามหน้าท่ี ทั้งน้ีแรงผลกัดนัส่วนหน่ึงมาจากภาพลกัษณ์ของครู 
คหกรรม มกัถูกมองว่าท าไดแ้ค่งานฝีมือ คุณครูจึงอยากเป็นตวัอย่างให้กบัครูรุ่นใหม่ไดเ้ห็นว่า  ครู 
คหกรรมก็สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัครูสาขาวิชา ทั้งยงัสามารถน าองคค์วามรู้เหล่านั้น
มาบูรณาการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย หลงัจากไดรั้บทุนครูสอนดี ครูมารศรี
ก็ไม่คิดว่าจะท าผลงานทางวิชาการเพื่อนเล่ือนวิทยฐานะ  (ปัจจุบนัเป็นครู คศ.3) เพราะคิดว่า
เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนันั้นเพียงพอแลว้และตอ้งการใชเ้วลาท่ีเหลืออยู่ในการท าตามความฝัน
ของตนเอง คือ การเขียนหนงัสือ และการท าหนา้ท่ีครูใหดี้ท่ีสุดเท่านั้น 

 
 5.  ครูผู้มคีวามรับผดิชอบ และใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

 ครูกาญจนา โพธิ์ข า โรงเรียนบ้านบ่อดิน จงัหวดับุรีรัมย์ 
 ปัจจุบันเป็นครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาและรับผิดชอบในต าแหน่งหัวหน้างานด้าน

วิชาการ หัวหน้างานดา้นการศึกษาพิเศษ ทั้งในระดบัโรงเรียนและระดบักลุ่ม เครือข่ายพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาประโคนชยั 7 และเป็นวิทยากรแกนน าดา้นการจดัการเรียนร่วมของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ครูกาญจนาจบวิชาเอกภาษาองักฤษ เมื่อยา้ยมาปฏิบติังานในโรงเรียนบา้นบ่อ
ดิน ซ่ึงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก คุณครูตอ้งรับผิดชอบจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้น และมี
นกัเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษมาเรียนร่วม ถึงแมจ้ะไม่เคยมีความรู้เร่ืองการศึกษาพิเศษมาก่อน แต่คุณครูก็
ไม่มองขา้มเด็กกลุ่มน้ี กลบัพยายามขวนขวายหาวิธีการต่าง ๆ มาปรับใช ้เร่ิมตน้จากการลองผิดลอง
ถูกดว้ยตนเอง ต่อมาจึงไปขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดับุรีรัมย ์หรือ
แมก้ระทัง่เวลาไปพบแพทย ์และสงัเกตพบว่า ทุกคร้ังแพทยจ์ะคอยสอบถามสงัเกตอาการ พร้อมกบั
จดบนัทึกไว ้แลว้น าหลกัการดงักล่าวมาปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน จากการท่ีเห็นจ านวน
เด็กพิเศษเขา้มาเรียนร่วมในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี คุณครูรู้สึกสงสารทั้งตวัเด็กและผูป้กครอง ท า
ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจอยากช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนนักเรียนกลุ่มน้ีอย่างเต็มก  าลงั จึง
ตดัสินใจเจา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ ระหว่าง พ.ศ. 2552-2554 แมจ้ะรู้สึก
ว่าตนเองมีอายมุากแลว้ แต่ก็หวงัว่าจะไดน้ าความรู้มาใชพ้ฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ๆ ข้ึน ระหว่างศึกษาคุณครูไดค้น้พบทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal 
Design forlearning: UDL) เป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการจดัการเรียนรู้ส าหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ปกติหรือมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงประยุกต์มาจากแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบ
อาคาร สถานท่ี และผลิตภณัฑท่ี์ทุกคนใชร่้วมกนัได ้ทั้งเด็ก คนชรา ผูพ้ิการ คนทัว่ไป เพื่อโอกาสใน
การรับบริการอยา่งทัว่ถึงและมีความเสมอภาคกนั ทฤษฎีดงักล่าวยงัไม่เคยมีผูน้  ามาใชใ้นเมืองไทย 
ครูกาญจนาตอ้งน าเอกสารฉบบัภาษาองักฤษมาแปลดว้ยตนเอง  และใช้ทฤษฎีดังกล่าวเป็นแนว
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ทางการท างานวิจยั กระทัง่พฒันาเป็นโครงการ พฒันาทกัษะดา้นการอ่านและการเขียนส าหรับ
นกัเรียนเรียนร่วมระดบัประถมศึกษา โดยการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนท่ีเป็น เสนอเพื่อรับ
ทุนครูสอนดีจาก ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) แมจ้ะมีผูเ้สนอ
ให้ครูกาญจนาโอนยา้ยไปอยู่โรงเรียนอ่ืนซ่ึงมีขนาดและความพร้อมมากกว่า  แต่คุณครูก็ปฏิเสธ 
เพราะถือว่ามีสัญญาใจกบัเด็ก ๆ และคนในชุมชน ตอ้งการน าความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาช่วย
พฒันาเด็กดอ้ยโอกาสกลุ่มน้ีใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

 
 6.  ครูผู้มคีวามรอบรู้ คดิสร้างสรรค์และนักออกแบบการเรียนรู้ 
  วฑูิรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ครูภูมปัิญญา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 ครูวิฑูรย ์เคยปฏิบัติหน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนยอ์นามยัท่ี  6 และโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นเวลาถึง 6 ปี ก่อนจะคน้พบตวัเองว่าชอบงานดา้นการส่ือสาร โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น จึงลาออกจากราชการและมาท าบริษทัโฆษณาของตนเอง พร้อมกบั
เป็นนกัจดัรายการวิทยรุะหว่างการท างานทั้ง 2 หนา้ท่ี ครูวิฑูรยไ์ม่ไดมุ้่งหวงัแค่ค่าตอบแทนหรือผล
ก าไรแต่เพียงอย่างเดียว  แต่พยายามสอดแทรกสาระความรู้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ท าให้กลายเป็นผูม้ี
ประสบการณ์ดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง
มาหลายปี เช่น กิจกรรมไดโนสโมสร การเรียนรู้นอกสถานศึกษา กิจกรรม “ศิลปินรุ่นเยาว”์ การ
ประกวดนาฏศิลป์พ้ืนบา้นระดบัอนุบาล และกิจกรรมการประกวดวงดนตรีเยาวชน  18-25 ปี ชิง
แชมป์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีครูวิฑูรยริ์เร่ิมจดัข้ึนและด าเนินงานต่อเน่ืองมา
นานถึง 11 ปี เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีใหเ้ด็กวยัรุ่นไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์ครูวิฑูรยไ์ม่ใช่ครูในระบบ แต่
ก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยูใ่นตวั และดว้ยบุคลิกของความเป็นนกัคิด นกัสร้างสรรค ์ไม่ยดึติดอยู่
ในกรอบ ขยนัแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใชใ้นการท างานอยู่เสมอ ท าให้สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างน่าสนใจ แมว้่าเร่ืองท่ีตอ้งการให้เด็กเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ียาก น่าเบ่ือ เช่น
การเรียนรู้การเมืองการปกครอง โดยครูวิฑูรย์ได้น าเสนอโครงการสร้างวิทยากรต้นกล้ า
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือขอรับทุนครูสอนดีจาก สสค. กิจกรรมในโครงการสามารถดึงดูด
ความสนใจจากเด็กกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นเด็กวยัรุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 7.  ครูผู้มคุีณธรรมจริยธรรม และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ  
 คุณครูนริศรา อสิริยวชัรากร โรงเรียนช่องพรานวทิยา จงัหวดัราชบุรี 
 ครูนริศรา อาย ุ45 ปี เป็นครูช านาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทย หัวหน้างานแผนงาน

และหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนช่องพรานวิทยา สืบเน่ืองจากไดรั้บการฝึกฝน
ดา้นละครเวทีในสมยัเรียนมหาวิทยาลยัและช่ืนชอบกระบวนการละครเวทีมาก เมื่อเป็นครูจึง
น ามาใชส้อนในวิชาภาษาไทย ซ่ึงพบว่าเด็กทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กหลงัห้องนั้นชอบวิธีการดงักล่าว 
และสามารถท าคะแนนวิชาภาษาไทยไดดี้ถึงดีมาก พร้อมกบัการปฏิบติังานในโรงเรียน คุณครูนริศ
ราไดพ้ยายามหาโอกาสเพ่ิมพูนทกัษะและประสบการณ์ดา้นการละครเพ่ือน านวตักรรมละครมาใช้
ในการสอนนักเรียนของเธออย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการรับหน้าท่ีผูก้  ากบัการแสดง
แสงสีเสียง ในงานมหศัจรรยค์า้งคาวร้อยลา้นของจงัหวดัราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2541 และเรียนการละคร
จากครูก๋วย-พฤหสั พหลกุลบุตร หวัหนา้โครงการเพื่อการเปล่ียนแปลงจากกลุ่มละครมะขามป้อม 
ใน พ.ศ. 2546 จากนั้นก็เขา้รับการอบรมละครคุณธรรมจากครูช่างชนประคลัภ ์จนัทร์เรือง ท่ีปรึกษา
ดา้นบทละครและประธานองคค์วามรู้คณะละครมรดกใหม่ ใน พ.ศ. 2551 และอบรมเชิงปฏิบติัการ
ละครหนา้กาก กบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2553 ซ่ึงในเวลา
ต่อมา ยงัไดรั้บทุนสนับสนุนดา้นการละครในโรงเรียนจาก  สสส. อย่างต่อเน่ืองถึงสามปีทีเดียว
ความเอาจริงเอาจงัทางดา้นการละครเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก ๆ ในโรงเรียนท่ีครูเป็นแกน
น าประการหน่ึงคือการจดัตั้งชุมนุมละครข้ึนในโรงเรียนช่องพรานวิทยาเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยเน้นท่ี
เด็กหลงัหอ้งเพื่อตอ้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยการใชก้ระบวนการละคร  และต่อมาก็คือ การ
สร้างเครือข่ายโรงเรียนท่ีฝึกฝนนักเรียนให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการเรียน  โดยใชก้ระบวนการ
ละคร ซ่ึงปัจจุบนัน้ีโรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็น 1 ในโรงเรียนเครือข่าย 60 แห่งทัว่ประเทศ ดงันั้น 
กล่าวไดว้่าเด็กนกัเรียนในชุมนุมละครของโรงเรียนช่องพรานวิทยาจึงมีโอกาสดียิ่งในการเพ่ิมเติม
ความรู้และประสบการณ์ในการร่วมแสดงละครกบัคณะละครอ่ืนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยเฉพาะเทศกาลละครนานาชาติ  ภายใตก้ารน าของคุณครูนริศรา ท่ีส าคญั เธอ
ไม่ไดส้อนนกัเรียนเร่ืองทกัษะการแสดงอยา่งเดียว แต่ยงัเนน้คุณธรรมโดยเฉพาะความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ซ่ึงเป็นค าสอนของคุณพ่อและการมีจิตอาสาซ่ึงเป็นค าสอนของคุณแม่  ตวัอย่างเช่น การพาเด็ก
นกัเรียนออกไปแสดงละครใหน้อ้ง ๆ ในชุมชนรับชมโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ส าหรับเธอเองเมื่อว่างเวน้
จากภารกิจก็ยงัมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานกาชาดของจงัหวดัราชบุรี  เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และเข้าร่วมงานกับมูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(พอ.สว.) ใน พ.ศ. 2556 อีกดว้ย คุณครูนริศราจึงเป็นตวัอยา่งของครูสอนดีคนหน่ึงท่ีมีฉนัทะในการ
เรียนรู้และมุ่งมัน่พฒันาศิษยใ์หมี้ความรู้คุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองจริงจงัตลอด 22 ปีของชีวิตขา้ราชการครู 
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 8.  ครูผู้มทีักษะการเขียน คดิสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้และจดัการความรู้ 
 ครูจนิดา อุ่นสอน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
 ครูจินดา อุ่นสอน เปล่ียนเส้นทางอาชีพจากผูจ้ดัการฝ่ายเบเกอรีของบริษทัเอกชนสู่

บทบาทการเป็นครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ์ โดยสอนวิชาทกัษะอาชีพขนมอบ
และเบเกอรีใหก้บันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยท่ีไม่มีประสบการณ์
ในการสอนและการส่ือสารกบัผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยินมา อุปสรรคในการส่ือสารกับ
นักเรียนท าให้ครูจินดา อุ่นสอน ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยการเขา้ศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการสอนผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ หลงัจากนั้นประยกุตใ์ช้
ความรู้สู่วิธีการสอนนกัเรียน ดว้ยการสอนแบบ KD-PERS Model เมื่อ พ.ศ. 2550 ครูจินดา อุ่นสอน
เป็นครูท่ีพฒันาองคค์วามรู้และส่ือการเรียนการสอน  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิอยูเ่สมอ ดงัเช่น การท าต าราหลกัสูตรการท าเบเกอรีส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีด  าเนินโครงการโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากทุนครูสอนดี เมื่อพบว่าผู ้
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินท่ีไม่ไดเ้รียนหนังสือในระบบโรงเรียนมีขอ้จ  ากดั  ในการท าความ
เขา้ใจจากต าราดงักล่าว ท าใหค้รูจินดาไดว้างแผนเพื่อท าต าราหลกัสูตรการท าเบเกอรีส าหรับผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีไม่เคยผา่นการเรียนในระบบโรงเรียนเป้าหมายในเส้นทางอาชีพของ
ครูจินดา คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร มีร้านกาแฟและเบเกอรีตั้งอยูด่า้นหนา้โรงเรียนเพ่ือบริการลูกคา้
ภายนอกโรงเรียน ซ่ึงร้านกาแฟและเบเกอรีถือเป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ใหเ้ผชิญกบัการประกอบอาชีพในสถานการณ์จริง  เห็นไดว้่าครูจินดา อุ่นสอนมีการ
พฒันาตนเองและมีแนวคิดริเร่ิมในการท างานเพ่ือพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการไดย้นิซ่ึงมีขอ้จ  ากดัท่ีแตกต่างจากขอ้จ ากดัของนกัเรียนทัว่ไป 

 
 9.  ครูผู้มคีวามสามารถในการใช้ทักษะพ้ืนฐานต่อการศึกษา 

 คุณครูชุลพีร สุทธิบูลย์ นักวชิาการอบรมและฝึกอาชีพ ระดับช านาญการสถานพนิิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีอยากให้เด็ก ๆ ในสถานพินิจฯ มีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเอง เพ่ือสร้างความพร้อมให้เด็กเหล่าน้ีสามารถไปศึกษาต่อ 
หรือมีอาชีพควบคู่กบัการมีคุณธรรมก ากบั เมื่อไดอ้อกไปสู่สังคมภายนอก จึงริเร่ิมโครงการน้ี แม้
ระยะแรกจะไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้ริหารหน่วยงานจากคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึง
เป็นเด็กในสถานพินิจชายราว 100 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย มีพ้ืนฐานดา้นความ
รุนแรงและครอบครัวแตกแยก  ไม่รู้จักความรักความอบอุ่น  คุณครูชุลีพรจึงประยุกต์ใช้
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ประสบการณ์และส่ิงท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติัธรรมท่ีท าอยูเ่ป็นประจ ามาพฒันาเป็นกิจกรรมเร่ิมแรก
คือ “ศาสนบ าบดั” เพ่ือจดัพ้ืนฐานดา้นอารมณ์จิตใจ และกล่อมเกลาศีลธรรมให้กบักลุ่มเป้าหมาย 
ก่อนขยบัไปสู่กิจกรรม “อ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและเขียน และกิจกรรม 
“พฒันาทกัษะอาชีพ” ตามล าดบัเพ่ือให้เด็กสามารถมีอาชีพเล้ียงตวัไดเ้ม่ือกลบัออกไปสู่สังคมขา้ง
นอก ควบคู่ไปกับการเป็นคนมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย  ์ กิจกรรมศาสนบ าบัดนั้นมาจาก
ประสบการณ์ท่ีได้จากกิจกรรมปฏิบัติธรรมของตัวเองท่ีเมื่อท าแลว้มีความรู้สึกว่า  ท่ีเราวิ่งหา
ความสุขมาตลอด แทจ้ริงแลว้ความสุขนั้นอยูท่ี่ตวัเอง จึงมองว่าหากดึงเอาเด็กมาปฏิบติัธรรม จะช่วย
ใหเ้ด็กท่ีมีปัญหาความรุนแรงเหล่าน้ีรู้จกัการน่ิง การรอ ไม่วิ่งตามสังคม รู้จกัจดัการกบัชีวิตตนเอง
ใหไ้ด ้ เป็นการสร้างความแข็งแรงภายในใหก้บัเด็ก และเมื่อมีความสุขก็จะรู้จกัรักคนอ่ืน นอกจากน้ี 
ยงัเป็นการขดัเกลาคุณธรรม เพราะส่ิงท่ีสงัคมระแวงเด็กกลุ่มน้ี คือ ถา้เรียนเก่งจะไปท าความเสียหาย
ใหก้บัสงัคมหรือไม่ โดยครูสอนดี มีความเช่ือมัน่ว่าคนท่ีซาบซ้ึงในศาสนาแลว้ จะไม่อยากท าอะไร
ท่ีผิดศีล 5 เป็นกฎง่าย ๆ ในการใชชี้วิต เพ่ือจะไดไ้ม่กลบัไปท าผิดซ ้ า ขณะท่ีในส่วนของกิจกรรม
พฒันาทกัษะการอ่านและเขียนนั้น ช่วงแรกมีขอ้จ  ากดัในการสร้างใหเ้ด็กรู้สึกว่าการศึกษาไม่ใช่เร่ือง
ท่ียาก โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีอ่านเขียนไม่เป็น ครูจึงไปขอค าปรึกษาจากศึกษานิเทศก์  รวมถึงน า
ประสบการณ์ท่ีสอนลูกชายอ่านเขียนมาปรับเป็นเทคนิคสร้างแรงบนัดาลใจ  มีการเลือกหาเร่ือง  
สนุก ๆ มาเล่าและใหฝึ้กอ่านเพื่อจูงใจ จากนั้นเขียนบางค าบนกระดานด า เพื่อช่วยการอ่านและจ า 
นอกจากน้ี ยงัมีเครือข่ายนกัเขียนอาชีพร่วมเป็นวิทยากร เพื่อกระตุน้ให้เด็กเกิดจินตนาการ และไม่
อายท่ีจะหัดอ่านหรือเขียนปัจจุบัน โครงการน้ีมีภาคีเครือข่าย ทั้งระดบับุคคลและองค์กรร่วม
สนับสนุน ในฐานะวิทยากรกิจกรรมต่าง ๆ และมีตัวอย่างความส าเร็จในการสร้างความ
เปล่ียนแปลงใหก้บัเด็กบางส่วน เช่น เด็กท่ียงัอยูใ่นสถานพินิจ ก็เร่ิมลดความใจร้อน มารยาทดีข้ึน มี
ความเอ้ือเฟ้ือต่อรุ่นน้อง เช่น แบ่งปันหนังสือดี ๆ ท่ีไดรั้บการบริจาคมาให้อ่าน ขณะท่ีมีบางคนท่ี
ไดรั้บการปล่อยตวักลบับา้นแลว้ ก็ตดัสินใจกลบัไปเรียนต่อ ช่วยท างานบา้น  
 
 10. ครูนักคดิ มทีักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ 

 คุณครูสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวิหารเบิก 
(กาญจนานุกูล) ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง 

 ครูสมจิตรเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ “การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ดา้นการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมิเดียและแบบฝึก” ซ่ึงเป็นหน่ึงในชุดโครงการทุนครูสอนดีมีเป้าหมาย
เพื่อแกปั้ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดข้องเด็กในระดับประถมศึกษา  ซ่ึงถือเป็นช่วงส าคญัท่ี
จะตอ้งมีพ้ืนฐานการอ่านออกเขียนได ้เพื่อเป็นความรู้ส าหรับการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือ  
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สายอาชีพต่อไปแมพ้ื้นฐานการศึกษาของคุณครูสมจิตรจะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี การศึกษา
บณัฑิต สาขาการแนะแนวและจิตวิทยา และปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน ซ่ึงไม่ไดเ้น้น
ความช านาญเฉพาะไปท่ีการสาขาวิชาภาษาไทย  แต่จากประสบการณ์รับราชการครูและสอน
ภาษาไทยมาร่วม 25 ปี ท าใหเ้กิดความเขา้ใจถึงขอ้จ  ากดัของเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้  
โดยเฉพาะการขาดทกัษะดา้นการอ่านและเขียนภาษาไทยจึงเกิดความคิดท่ีจะท าส่ือการสอนเพื่อ
ช่วยเด็กกลุ่มน้ี โดยเร่ิมจากเขียนตวัอ่าน มีตวัหนงัสือและมีรูปภาพฉายข้ึนบนจอ มีค  าศพัท ์และสอน
คู่กบัการท าแบบฝึกอ่านเขียนเม่ือเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของเด็กท่ีเร่ิมอ่านไดม้ากข้ึน จึงมองถึงการ
พฒันาเป็นส่ือมลัติมีเดียช่วยสอนในรูปแบบ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ก)” ท่ีเป็นแบบทดสอบ
การอ่านออกเสียงค าศพัทห์ลงัเรียน เพื่อน ามาใชค้วบคู่กบัแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าเน่ืองจาก
มองว่าเป็นส่ือท่ีมีความน่าสนใจ มีทั้งรูปภาพสวย ๆ มีสีสัน มีเสียงอ่านเป็นตวัอย่างให้อ่านตาม มี
ลูกเล่นในการพลิกหนา้หนงัสือไดอ้ยา่งราบร่ืนเสมือนกบัการเปิดหนงัสือจริงสามารถกดฟังซ ้า อ่าน-
ฟังค าศพัทย์อ้นหลงั หรือเขา้ไปในเมนูห้องสมุดเพื่อทบทวนความรู้ไดต้ลอดเวลา ท าให้เด็กเรียนรู้
ไดอ้ยา่งมีความสุข และสามารถกลบัไปฝึกดว้ยตวัเองซ ้ า ๆ ไดห้ลายคร้ัง เป็นการเรียนรู้ผ่านการจ า 
ฝึกทกัษะ เน้นย  ้า ซ ้ าทวน ทั้งน้ีแมไ้ม่ไดมี้พ้ืนฐานความรู้ดา้นเทคโนโลยีหรือการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แต่ครูสมจิตก็พยายามเรียนรู้ดว้ยตนเองจนสามารถเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ส าหรับท า
อีบุ๊ก ในโครงการน้ีได ้รวมถึงสร้างเครือข่ายครูและศึกษานิเทศกท์ั้งในพ้ืนท่ีและจงัหวดัใกลเ้คียง ทั้ง
ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญภาษาไทยและเทคโนโลยี เพื่อช่วยกนัเป็นคณะท างานการก าหนดหลกัสูตรและ
ออกแบบส่ือ ปัจจุบนัส่ือท่ีพฒันาออกมาไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  ยงั
ช่วยใหเ้ด็กปกติเรียนรู้ภาษาไทยไดร้วดเร็วข้ึนดว้ย 
 จากการศึกษากรณีศึกษา 10 ครูสอนดีผูรั้กการพฒันาตน คุณลกัษณะของครูสอนดีถือเป็น
ครูแบบอย่างของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูสอนดีมีคุณลกัษณะทั้งส่วนบุคคล ส่วนกระบวนการ
เรียนรู้และการปฏิบติัตนท่ีเก้ือหนุนต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในชุมชนนั้น คือ เป็นครูผูมี้
วิสัยทัศน์ รอบรู้  สร้างสรรค์ ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการความรู้สู่ผูเ้รียน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปล่ียนในสังคมแห่งการเรียนรู้   มีความสามารถ
ทางการจดัการเก่ียวกบังานอาชีพ เช่น การจดัการดา้นการผลิต  คน้ควา้ดว้ยตนเองในลกัษณะลองผดิ
ลองถูก จนเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะบุคคล ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางอาชีพ  มุ่งมัน่ต่อการ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือฝึกปฏิบติัแบบตวัต่อตวักบันักวิชาการ ปลูกฝัง
บุคคลใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม อดทน เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และประยุกต์
องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาในระบบในชีวติจริง ท าใหเ้กิดการพฒันาความรู้ และทกัษะจากการ
ปฏิบติั เมื่อครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ศิษยท่ี์ถูกถ่ายทอดก็จะถูกพฒันาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ดว้ย 
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 สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สงัคมไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมฐานความรู้ ท่ีการเรียนรู้ ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยั

ส าคญัในการพฒันา จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างฐานความรู้ท่ีเขม้แข็งใหก้บัประเทศ 
เพื่อความสามารถในการปรับตวั รู้เท่าทนัไม่ให้ตกอยู่ในฐานะผูเ้สียเปรียบโดยส่งเสริมและสร้าง
สภาพการณ์ใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
1.  ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สังคมแห่งการเรียนรู้ ในทางสังคมวิทยา สังคม หมายถึง รูปแบบของการส่ือสารและ
ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย พฒันาการของสังคมและสมาชิกข้ึนอยู่ซ่ึงกนัและกัน 
ความสัมพนัธ์ในรูปเครือข่ายน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้สมาชิกของสังคมเขา้ถึงและแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกันไดง่้ายยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยกระตุ้นความรู้และการเรียนรู้ เมื่อ
กล่าวถึงสังคมแห่งการเรียนรู้ นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ายากท่ีจะระบุความหมายให้
ชดัเจน ทั้งน้ีเพราะมีสภาวะและขอบเขตท่ีแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตาม ต่างเห็นพอ้งกนัว่าเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยปรับปรุงสุขภาวะของสงัคมและบุคคล (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 14) 
  ในทัศนะของนักวิชาการในยุคแรก ๆ ท่ีสนใจเร่ืองสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ให้
ความหมายของค าว่า สงัคมแห่งการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
  เมอริค (2010 : 123-133) สงัคมแห่งการเรียนรู้ คือ สงัคมท่ีมีลกัษณะ   
  1) เรียนรู้เก่ียวกบัสงัคมและวิชาการท่ีสงัคมเปล่ียนแปลง     
  2) มีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง    
  3) สมาชิกทุกคนในสงัคมมีการเรียนรู้ และ  
  4) เรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพของการเรียนรู้อยา่งเป็นประชาธิปไตย  
  กริฟฟิน และบราวน์ ฮิลล ์( 2010 : 55-68) ไดใ้ห้ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน และประเทศ
นิวซีแลนด ์ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์เป็น 3 แนวทาง ตามมุมมองดา้นมานุษยวิทยา ดา้นเทคโนโลยี 
และดา้นการเมืองแบบประชาธิปไตยดงัน้ีคือ       
  1) ในมุมดา้นมานุษยวิทยา สังคมแห่งการเรียนรู้จะให้ความส าคญักบัวฒันธรรม โดย
เห็นว่าสังคมแห่งการเรียนรู้คือ คุณค่าหรือค่านิยม (values) ในดา้นต่าง ๆ ท่ีให้แก่การเรียนรู้ โดย
สังคมแห่งการเรียนรู้จะท าให้คนในสังคมเป็นผูม้ีวฒันธรรม มีความสามารถในการเลือกและ
ตดัสินใจเอง   
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  2) ในมุมมองด้านเทคโนโลยี สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ พฒันาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเป็นส่วนส าคญัต่อรูปแบบของชีวิตในหนา้ท่ีการงาน ครอบครัว ชุมชน โดยสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตอ้งการผูท่ี้สามารถควบคุมดูแลตวัเองได ้เรียนรู้วิธีเรียนและการน าไปใช ้  
  3) ในมุมมองด้านการเมืองระบอบประชาธิปไตย สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ การเป็น
พลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและไดรั้บโอกาสการเรียนรู้อย่างทัว่ถึง โดยท าให้เป็นผูมี้ความพึงพอใจใน
ตนเอง และในขณะเดียวกนัก็ยอมรับฟังและพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากผูอ่ื้นดว้ย 
  จาร์วิส (2010 : 27-38) ไดอ้ธิบายว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ผลผลิตของโลกาภิวตัน์
และความรู้  การเรียนรู้เป็นการลงทุน เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัมนุษยแ์ละตน้ทุนทางสังคม ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดการจา้งงานและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  โฮลเดน และคอนเนลล ์(2010 : 1) ไดใ้หค้วามหมายสงัคมแห่งการเรียนรู้คือ สังคมท่ีใช้
กลวิธีการพฒันาแบบย ัง่ยนืดว้ยกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และถือเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีสงัคมตอ้ง
กระท าใน 4 มิติ คือ การให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม การบริการท่ีมีคุณภาพ การออกแบบสังคมท่ี
เหมาะสม และการถ่ายทอดความรู้ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติั 
  สรุปว่า สงัคมแห่งการเรียนรู้ คือ สังคมท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันาท่ีใชค้วามรู้เป็น
ฐาน กระตุน้ใหส้มาชิกในสงัคมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในสังคมและกบัสังคมอ่ืน ๆ โดยมี
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 2.  ลกัษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้      
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 17) สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมการ
เรียนรู้ท่ีใหคุ้ณค่าต่อนิสยัของการเรียนรู้ เป็นสงัคมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสังคมท่ีจดั
โครงการเรียนรู้ท่ียดืหยุน่ เป็นสงัคมท่ีสนบัสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ คุณลกัษณะท่ีส าคญัของสังคม
แห่งการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
 1)  เป็นสงัคมท่ีน าสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 2)  เป็นสงัคมท่ีกระตุน้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 3)  เป็นสังคมท่ีตระหนักถึงความส าคัญของพฒันาการของมนุษยต์ั้งแต่เยาว์วยัจนถึง
ผูสู้งอาย ุ
 4)  เป็นสังคมท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกบัความตอ้งการของปัจเจกบุคคล องคก์ร ชุมชน และสงัคม 
 5)  เป็นสงัคมท่ีกระตุน้และส่งเสริมใหส้ร้างและใชค้วามรู้  
 6)  เป็นสงัคมท่ีใหคุ้ณค่าต่อการเช่ือมโยงกนัระหว่างวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และโลก 
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               7)  เป็นสงัคมท่ีกระตุน้ใหเ้กิดนโยบายสาธารณะท่ีประกนัความเสมอภาคในการเขา้ถึง
การเรียนรู้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 37-39) แบ่งองค์ประกอบส าคญัของการพฒันา
สงัคมไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี  
              1)  ความชดัเจนของเจตจ านงทางการเมืองและสงัคม การพฒันาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
เร่ิมตน้ตอ้งเกิดจากความเช่ือว่า สงัคมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีดีกว่า  และเจตนารมณ์น้ีจะ
เป็นตวัจุดประกายใหเ้กิดการสนบัสนุนจากรัฐบาลและองคก์รต่าง ๆ ในสงัคม 
              2)  แผนยทุธศาสตร์ กลุ่มผูรั้บผดิชอบซ่ึงประกอบดว้ยผูน้  าทางสงัคม ผูน้  าทอ้งถ่ิน และกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ต้องมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติ เพื่อการพฒันาท่ีชัดเจน โดย
ก าหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ก  าหนดเป้าหมายของการพฒันาไวใ้นระบบ
คุณภาพของอุดมศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนและบริการสงัคมท่ีดี 
              3)  การสนับสนุนการเงินและการลงทุน เป็นเง่ือนไขอีกประการหน่ึงส าหรับการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยก่อนการปฏิบัติต้องมีการก าหนดตัววดัหลกัท่ีเช่ือมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตร์ และระบุค่าเป้าหมายท่ีต้องการ เพื่อเป็นการประกันว่าจะได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงิน ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผ่านการเก็บภาษีท่ีมี
โครงสร้างแตกต่างกนั และโดยการระดมทุนสาธารณะระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
              4)  การจดัตั้งองคก์รท่ีพฒันาองคค์วามรู้ จดัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งท าหากตอ้งการเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ องค์กรเหล่าน้ีอาจเป็นมูลนิธิทางเทคนิควิทยา ศูนย์หรือสถาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลยั เป็นต้น องค์กรเหล่าน้ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหลากหลาย เช่น การวิจยัและ
พฒันาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้เขม้แข็ง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความรู้ท่ีได ้การดึงดูดและเก็บความรู้ของผูป้ฏิบติังาน การพฒันาเศรษฐกิจแบบย ัง่ยนื  
               5)  การอยู่ร่วมกันได้ของประชากรท่ีมาจากภูมิหลงัหลากหลาย เมื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือ สามารถดึงเอาคนเก่งจากภูมิหลงัหลากหลายมาอยู่ร่วมกนั โดยคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคเ์หล่าน้ีจะพอใจท่ีจะอยูใ่นเมืองท่ีมีลกัษณะหลากหลาย อดทนต่อความแตกต่าง
และเปิดกว้าง เพราะบรรยากาศดังกล่าวกระตุ้นการคิดข้ามสายและการคิดนอกกรอบ และ
สนบัสนุนการไหลของความรู้ โดยเมื่อมองยอ้นหลงัถึงการเกิดของสังคมแห่งการเรียนรู้ของเมือง
ต่าง ๆ พบว่า ลกัษณะหน่ึงท่ีมีร่วมกนัคือ การมีเจตคติเชิงบวกต่อการอพยพของคน เมืองแห่งความรู้
จะมีวิธีรับฟังและคน้หาวิธีสนับสนุน ความแตกต่างระหว่างภูมิหลงั ความเห็น วฒันธรรม และ
ประสบการณ์ของประชาชนซ่ึงมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในการให้ความคิดและนวตักรรมเพื่อการ
พฒันาเมือง 
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 6)  การมีเว็บไซต์ของเมือง การพฒันาเว็บไซต์ของหน่วยต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของประชาชนในสังคม โดยประชาชนจะสามารถคน้หาขอ้มูลและรับ
สารสนเทศต่าง ๆ เขา้ถึงข่าวสารของชุมชนอ่ืน ๆ ไดโ้ดยสะดวก คุณภาพของเว็บไซต์สะทอ้นให้
เห็นไดจ้าก 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก มีทางเขา้ใหญ่ 1 ทาง แทนท่ีจะมีหลายช่องทาง ลกัษณะท่ี
สอง หน้าของเว็บไซด์ดูทันสมยั ตอบสนองต่อการใช้ครบทุกเกณฑ์ และลกัษณะท่ีสาม มีการ
น าเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 
               7)   การสร้างคุณค่าให้ประชาชน ลกัษณะเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นของการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จอย่างหน่ึงคือ การเปิดโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กบัประชาชน เช่น 
การเปิดพ้ืนท่ีให้มีการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ การสร้างเว็บไซต์ขนาดใหญ่คุณภาพสูง และมี
ลกัษณะโดดเด่นดา้นการดูดซบัความรู้ การกระจายความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงส่งผลในการเร่งใหส้งัคมพฒันาการเรียนรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
              8)  การขบัเคล่ือนนวตักรรมสงัคม คือ ระบบท่ีสามารถจุดประกาย ผลิต กระตุน้การเติบโต
และเร่งการตอบสนองต่อนวตักรรมของสงัคม ระบบน้ีค่อนขา้งซบัซอ้นเพราะจะครอบคลุมไปถึง
บุคคล ความสมัพนัธ ์ค่านิยม  กระบวนการ เคร่ืองมือ และส่ิงอ  านวยความสะดวกดา้นวตัถุและเงิน 
ตัวอย่างของการขับเคล่ือนนวัตกรรมทางสังคม ได้แก่ ห้องสมุด ร้านกาแฟ ตลาดหุ้น ศาลา
ประชาคม มหาวิทยาลยั และพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มิใช่ทุกโครงสร้างจะมีบทบาท
เหมือนกนัในการขบัเคล่ือนนวตักรรมสังคม แต่การผสมผสานการท างานกนัระหว่างโครงสร้าง 
ต่าง ๆ จะท าใหเ้กิดการขบัเคล่ือนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
                 9)  การประกนัสิทธิทางความรู้ของประชาชน สงัคมแห่งการเรียนรู้ตอ้งใหค้วามมัน่ใจแก่
ประชาชนในสงัคมว่าจะไดรั้บสิทธิดงัต่อไปน้ี  
     9.1)  สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยสงัคมตอ้งมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงส าหรับประชาชนทุกคน 
   9.2)  สิทธิในสารสนเทศ หมายถึง การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารตอ้งสะดวก เขา้ถึงไดง่้าย 
สมบูรณ์ หลากหลาย ทนัสมยั และประกนัความโปร่งใส 
   9.3)  สิทธิในการศึกษาและฝึกอบรม หมายถึงว่าประชาชนทุกคนจะตอ้งไดรั้บสิทธิใน
การศึกษาอบรมเพื่อจะไดใ้ชบ้ริการและเขา้ถึงองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและสารสนเทศ 
   9.4)  สิทธิในการเขา้ไปมีส่วนร่วม หมายถึง ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรู้การตดัสินใจท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการสาธารณะท่ีโปร่งใสในทุกระดบั ระบบการบริหารจะตอ้งท าใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมและสร้างความเขม้แข็งใหก้บัสงัคม 
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 จากการศึกษาลกัษณะของสงัคมแห่งการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 
              1)  เป็นสงัคมท่ีมีแนวคิดว่าการเรียนรู้เป็นส่ิงจ  าเป็นตลอดชีวิต 
              2)  ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคอยา่งเท่าเทียม 
              3)  การเรียนรู้มิไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเท่านั้น   
              4)  ชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้  
              5)  แหล่งเรียนรู้ควรเขา้ถึงไดง่้ายและใกลต้วั 
               6)  ผูถ่้ายทอดความรู้มิไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะครูเท่านั้น  แต่ผูถ่้ายทอดความรู้หรือแลกเปล่ียน
ความรู้อาจเป็นใครก็ไดท่ี้มีความสามารถหรือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
              7)  ทุกคนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม 
               8)  เป็นสงัคมท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมและจดัการเรียนรู้ให้เหมาะ
กบัความตอ้งการของปัจเจกบุคคล องคก์ร ชุมชน และสงัคม 
              9)  มีการจดัตั้งองคก์รท่ีพฒันาองคค์วามรู้ 
            10)  มีการเปิดโอกาสในการสร้างคุณค่าใหก้บัประชาชน เช่น การเปิดพ้ืนท่ีให้มีการสนทนา
แลกเปล่ียนความรู้ 
 
 3.  ระดับของสังคมแห่งการเรียนรู้       

 (กุลธร เลิศสุริยกุล, 2548 : 1) กล่าวว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ สังคมท่ีประกอบดว้ย
บุคคลท่ีตระหนักในความจ าเป็นและความส าคญัของการเรียนรู้  เพื่อด ารงชีวิตในสังคมไดดี้  มี
คุณภาพ และมีส่วนร่วมในการจรรโลงความผาสุก และความเจริญของสังคม ระดบัของสังคมแห่ง
การเรียนรู้อาจแบ่งได ้4 ระดบั ดงัน้ี  

    1) ครอบครัวแห่งการเรียนรู้        
   คือ ครอบครัวท่ีมีการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว  

     2)  กลุ่มแห่งการเรียนรู้        
    คือ กลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์รวมกนั อาจเป็นกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ กลุ่มพลงัทางสงัคม หรือกลุ่มกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  ตวัอยา่งกลุ่มแห่ง
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มพฒันาผา้ทอพ้ืนบา้น   
      3) องคก์รแห่งการเรียนรู้        
    คือ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ สถาบนั สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ซ่ึงองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รท่ีท างานหรือผลิตผลงานไปพร้อม ๆ กบัเกิด
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การเรียนรู้ สั่งสมความรู้ และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน  พฒันาวิธีท างานและ
ระบบงานขององค์กรไปพร้อม ๆ กนั เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยอาศยัการท างานเป็นฐาน 
ตวัอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั กรมส่งเสริมการเกษตร และ
องคก์รบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม  

4) ชุมชนแห่งการเรียนรู้        
  คือ กลุ่มทางสังคมท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัในอาณาบริเวณเดียวกนั  เช่น ครอบครัว ละแวก
บา้น หมู่บา้น ต าบล หรือเรียกเป็นอย่างอ่ืน มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีการติดต่อส่ือสารและ
เรียนรู้ร่วมกนั มีความผูกพนัเอ้ืออาทรกนั ภายใตบ้รรทดัฐานและวฒันธรรมเดียวกนั  ร่วมมือและ
พึ่งพาอาศยักนัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกนั  (วิลาวณัย ์ โชติเบญจมาภรณ์, 2545) 
ส าหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนท่ีสนใจในการแสวงหาความรู้ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น กลัน่กรอง ตดัสินใจ และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (Learning by doing) สั่งสมบทเรียน 
และปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเขม้แข็งจากฐานราก  สร้างกระบวนการ
การพฒันาแบบรากหญา้และวฒันธรรมในการแสวงหาความรู้ ตวัอยา่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จงัหวดั
นครสวรรค ์เครือข่ายอินแปง จงัหวดัสกลนคร  
 สรุปไดว้่า การแบ่งระดบัของสงัคมแห่งการเรียนรู้นั้น จะเร่ิมตน้จากสังคม ครอบครัว ท่ีมี
บรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว แลว้ขยายสู่กลุ่ม องคก์ร 
และชุมชนทอ้งถ่ินและสงัคมในล าดบัต่อไป  
 
 4.  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สงัคมไทยในปัจจุบนัเป็นสงัคมฐานความรู้ท่ีการเรียนรู้ ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยั
ส าคัญในการพฒันา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสริมสร้างฐานความรู้ท่ีเข้มแข็งแก่ประเทศ เพื่อ
ความสามารถในการปรับตวั รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง การจะเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นสงัคม
แห่งภูมิปัญญา ทุกคนและทุกส่วนในสังคมตอ้งตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการ
เรียนรู้ การมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเกิดข้ึนและ
มีความต่อเน่ืองเป็นปกติวิสยัในชีวิตประจ าวนัของคนทุกคน ทุกวนั การเรียนรู้เกิดข้ึนไดใ้นทุกเวลา 
ทุกสถานท่ีของคนทุกคน ในทุกสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการเพื่อประกนัโอกาสใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและความ
เสมอภาคในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการพฒันาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซ่ึงมี 4 องคป์ระกอบ (กุลธร เลิศสุริยกุล, 2548 ) ดงัน้ี  
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              1)  บุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นการพฒันาทกัษะ ความสามารถในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
เพื่อใหป้ระชาชนโดยรวมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงบุคคลแห่งการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
  1.1)  ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้  
  1.2)  มีทกัษะและกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแกปั้ญหา สามารถใชค้วามรู้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

 1.3) มีความใฝ่รู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 1.4)  สามารถท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงอายุแต่ละวยัดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ยดืหยุน่ และมีคุณภาพตามความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดั  
 2)  แหล่งการเรียนรู้ มีการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ดว้ยเหตุผลดงัน้ี  

 2.1)  เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลาย ทัว่ถึง ครอบคลุมประชากรทุก
พ้ืนท่ี ทุกกลุ่ม  

 2.2)  มีระบบขอ้มูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ เพื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
 2.3)  มีการจดัระบบเครือข่ายเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
 2.4)  มีการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพในการ

ใหบ้ริการการเรียนรู้ และมีความพร้อมของปัจจยัอ  านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้  
 3) องคค์วามรู้ เป็นการพฒันาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ โดยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี  

 3.1) มีระบบการจดัหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือ
แสวงหาองคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รหรือชุมชนทอ้งถ่ิน  

 3.2) มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บและคน้คืนองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้นัเหตุการณ์  
  3.3) มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลกและบริบทของสงัคมไทย 

 3.4) มีการสร้างองคค์วามรู้หรือเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพและ
ความตอ้งการการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์รหรือชุมชนทอ้งถ่ิน โดยพฒันาความรู้จากฐาน
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่เดิม และจากฐานความรู้ดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของการพฒันาแต่ละชุมชนทอ้งถ่ิน  
 4)  การจดัการความรู้ โดยมีวิธีการท่ีเอ้ือใหก้ารจดัการความรู้ในองค์กรหรือชุมชนทอ้งถ่ิน
หรือสงัคมเป็นไปไดโ้ดยง่ายดงัน้ีคือ  

 4.1) พฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีระบบการจดัการสร้างแรงจูงใจ รณรงค์
ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต      
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  4.2) พฒันาบุคคล องคก์ร ผูด้  าเนินงานและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งการพฒันาทกัษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  
  4.3) พฒันากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน สามารถเขา้ถึงองค์ความรู้
ไดอ้ยา่งเสมอภาค รวมทั้งการพฒันาระบบบริหารจดัการการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ได้
อยา่งเสมอภาค 

 4.4) การสร้างบรรยากาศเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว องคก์ร สถาบนั ชุมชนทอ้งถ่ิน สงัคม ใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  

 4.5) มีการบูรณาการใชค้วามรู้เป็นฐานในการแกปั้ญหาและการพฒันาท่ีเหมาะสมกบั
สภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน  
 สรุปไดว้่า การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้นั้น จะตอ้งเสริมสร้างใหค้นไทยทุกคนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตดงัน้ี 
 1)  การพฒันาบุคคลแห่งการเรียนรู้  ไดแ้ก่ การสอนอ่านเขียนภาษาไทย การส่งเสริมการ
อ่านกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้  คิดเป็น พูดเป็น ฟังเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้  
และประกอบอาชีพการเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน  เวทีการเรียนรู้หรือกลุ่มการเรียนรู้
เฉพาะเร่ือง  กิจกรรมพฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้และทกัษะการเรียนรู้ส าหรับ
ประชาชน  คอมพิวเตอร์ส าหรับประชาชน กิจกรรมเสริมสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้แก่ประชาชน 
และยกยอ่งส่งเสริมประกาศเกียรติคุณบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2)  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดชุมชน 
ห้องสมุดโรงงาน ห้องสมุดในบ้าน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้วฒันธรรมพ้ืนบา้น ศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยีพ้ืนบา้น อินเทอร์เน็ต
ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ ท าเนียบแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ศูนยเ์รียนรู้อาชีพทอ้งถ่ิน 
และยกยอ่งประกาศเกียรติคุณแหล่งเรียนรู้ดีเด่น 
 3)  การพฒันาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ ไดแ้ก่  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน สุดยอด
ธุรกิจชุมชน บนัทึกชุมชน ต านานพ้ืนบา้น บทเรียนความส าเร็จ ปรัชญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น
ขบวนการแกจ้น องคค์วามรู้คู่เมือง ธนาคารความรู้ประจ าเมือง เร่ืองท่ีคนไทยตอ้งรู้ เร่ืองยากเรียนรู้ 
องคค์วามรู้กูว้ิกฤตชุมชน 
 4)  การพฒันาการจดัการความรู้ ไดแ้ก่  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้  การศึกษา on-line และ e-learning สัปดาห์การเรียนรู้ เทศกาลการเรียนรู้          
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วิทยชุุมชน  ส่ือมวลชนเพื่อการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม และชุมชน พฒันา
นกัจดัการความรู้ภาคประชาชน 

 
สรุปท้ายบท   
 บุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นหน่วยยอ่ยของสังคมแห่งการเรียนรู้ บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง 
บุคคลท่ีน าขอ้มูล ประสบการณ์ความรู้ มาพิจารณาไตร่ตรองอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความเขา้ใจและ
สามารถประยกุตค์วามรู้ไปสู่การปฏิบติั จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตนและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข คุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือการมีทกัษะพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ มีทกัษะการ
ฟัง ถาม  อ่าน  คิด และเขียน  ครูท่ีเป็นต้นแบบของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ต้องมีวิสัยทัศน์ รอบรู้  
สร้างสรรค ์ออกแบบการเรียนรู้ และจดัการความรู้สู่ผูเ้รียน ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้แลกเปล่ียนในสงัคมแห่งการเรียนรู้  สงัคมไทยในปัจจุบนัเป็นสงัคมฐานความรู้ท่ีการเรียนรู้ 
ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสริมสร้างฐานความรู้ท่ี
เขม้แข็งแก่ประเทศ เพื่อความสามารถในการปรับตวั รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง การเสริมสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการเพื่อประกนัโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ
และความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จะต้อง
เสริมสร้างใหค้นไทยทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตในดา้น
ต่าง ๆไดแ้ก่ การพฒันาบุคคลแห่งการเรียนรู้   การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  การพฒันาเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ และการพฒันาการจดัการความรู้ 
   
ค าถามทบทวน 

1. ความหมายและองคป์ระกอบของสงัคมแห่งการเรียนรู้เป็นอยา่งไร   
2. บุคคลแห่งการเรียนรู้ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
3. คุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นอยา่งไร     
4. ครูยคุใหม่ตอ้งเป็นตวัอยา่งของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
5. แนวทางการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ควรด าเนินการอยา่งไร 
6. การพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท าไดอ้ยา่งไร 
7. ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณลกัษณะอยา่งไร 
8. การพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษามีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
9. ครูมีส่วนส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยา่งไร 
10.  บุคคลแห่งการเรียนรู้มีความส าคญัอยา่งไรในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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บทท่ี 7 

ทักษะการเป็นผู้นําทางวิชาการ 

 

เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษา  คือ  การพฒันาคน  โดยมีความเช่ือว่ามนุษยมี์

ศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต  นอกจากการให้ความสําคญัในการพฒันา

ศกัยภาพโดยตรงแลว้ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงกลไกและสภาพแวดลอ้มท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการพฒันาอยา่งเต็มท่ีเพ่ือเตรียมคนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนและท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได ้โดยเฉพาะในสถานศึกษาท่ีเป็นองคก์รเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ของสังคมสู่ผูเ้รียน อนัเป็นเยาวชนของชาติท่ีจะเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่เพ่ือสร้างความเจริญใหก้บัสงัคมและประเทศชาติต่อไป    

 สถานศึกษาจึงต้องมีผูน้ ําท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน และผูน้ ําท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในสถานศึกษาปัจจุบนัคือ ผูน้าํทางวิชาการ การจะกา้วสู่ความเป็นผูน้าํทางวชิาการได้

นั้น จาํเป็นตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัภารกิจในบทบาทต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งน้ีเพราะผูน้ ําทาง

วิชาการยอ่มจะตอ้งเป่ียมไปดว้ยความรู้ ความสามารถ และความเท่าทนัในองคค์วามรู้ต่าง ๆ  

 ครูถือเป็นผูมี้บทบาทสําคัญในสถานศึกษาท่ีทาํหน้าท่ีหลกัโดยตรงคือ สรรค์สร้างและ

พฒันาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ครูจึงจาํเป็นต้องมีทักษะการเป็นผูน้ ําทาง

วิชาการอย่างแท้จริง จึงจะสามารถนําพาบุคคลซ่ึงเป็นผลลพัธ์ทางการศึกษาให้บรรลุความเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้  

 

แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้นําทางวิชาการ 

คาํว่า  ผูน้าํ (Leader)  และภาวะผูน้าํ  (Leadership) เป็นคาํท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เม่ือมีผูน้าํก็

ตอ้งมีภาวะผูน้ ําของคนนั้น ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของความเป็นผูน้ ําท่ีอยู่ในตนเองท่ีทาํให้ผูอ่ื้นรู้สึก

สมัผสั การนาํเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผูน้าํจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตนเองท่ีสร้าง

ความโดดเด่นในกลุ่ม ทาํใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มท่ีจะใหค้วามไวว้างใจและเช่ือใจว่าสามารถนาํพา

ไปสู่ความสาํเร็จ ทาํให้ได้รับความร่วมมือและท่ีนอกเหนือไปจากนั้นคือการได้รับความเคารพ    

นับถือ ผูน้าํ (leader) กบัภาวะผูน้าํ (leadership) มีความหมายแตกต่างกนั เพ่ือให้ผูอ่้านมีพ้ืนฐาน 

เก่ียวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ จึงขอนาํเสนอคาํนิยามท่ีควรทราบเก่ียวกบั “ผูน้าํ (Leader)” และภาวะ 

ผูน้าํ (Leadership)” ดงัน้ี  
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 1. ความหมายของผู้นํา ภาวะผู้นํา   

 สต็อกดิลล ์(1974 : 1)  กล่าวว่า ความหมายของความเป็นผูน้าํน้ีมีมากมายเทียบเท่ากบั

จาํนวนผูค้นท่ีพยายามจะสรรหาความหมายของคาํน้ี และหลาย ๆ คนก็มีความคิดเห็นว่า ไม่มี

ความหมายใดเลยท่ีจะเป็นความหมายท่ีสมบูรณ์ในการท่ีจะอธิบายคาํวา่ภาวะผูน้าํน้ีได ้จึงกล่าวไดว้า่

ความหมายของภาวะผูน้าํน่าจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั       

 ฟิลด์เลอร์ และการ์เซีย (1987 : 1) กล่าวว่า ผูน้ ํา หมายถึง บุคคลในกลุ่มท่ีได้รับ

มอบหมายให้กาํกบัและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงผูน้าํอาจเป็นผูท่ี้

ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งหรือเป็นผูท่ี้แสดงตัวเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในกลุ่มเพ่ือท่ีจะกาํกับและ

ประสานงานท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายดว้ยพลงัของกลุ่ม      

  เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์  (2540 : 1) ความหมายของคาํว่าผูน้าํ (Leader) ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 5 อยา่งต่อไปน้ี  

      1.  มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผูอ่ื้น  

      2.  มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน ๆ  

      3.  มีบทบาทสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมาย  

      4. ไดรั้บเลือกจากผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูน้าํ  

  5.  เป็นหวัหนา้ของกลุ่ม 

 บงัอร จงสมจิตต ์(2551 : 17) ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ทาํให้บุคคล

อ่ืนทาํตามจนทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้

 สรุปว่า ผูน้าํ หมายถึง  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน มีอาํนาจในการตดัสินใจ มีศิลปะ 

เพ่ือใหบุ้คคลในกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย  ผูน้าํแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   

 เนเธร์คอต (1998 : 1) วิจารณ์ว่า ภาวะผูน้าํเพียงรูปแบบเดียวไม่สามารถนาํมาใชไ้ดใ้น

ทุกสถานการณ์ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนก็จาํเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบของภาวะผูน้าํตามไปดว้ยเพ่ือ

ประสิทธิภาพตามความเหมาะสม ดงันั้น ความหมายของคาํว่าภาวะผูน้าํจึงมีมากมายแตกต่างกนัไป

ตามการวิจยัของนักวิชาการท่ีมุ่งประเด็นไปท่ีองค์ประกอบท่ีมีความซับซอ้นท่ีเป็นเง่ือนไขของ

มนุษย ์             

 เคลเลอร์แมน (1999 : 1) และแลมบาท (2003 : 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเป็นความพยายาม

ของผูน้าํท่ีจะตอ้งอยู่ในตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจสั่งการหรือไม่ก็ไดเ้พ่ือท่ีจะกระตุน้ให้ผูต้ามท่ีจะเขา้มา

ร่วมมือกนัเพ่ือใหไ้ปสู่เป้าหมาย เป้าหมายน้ีจะตอ้งมีนยัสาํคญัไม่ใช่แค่การทาํให้มีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึนเท่านั้น           
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 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544 : 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ คือ พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคน

หน่ึงท่ีจะชกันาํกิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั (Shared Goal) หรือเป็นความสัมพนัธ์ท่ี

มีอิทธิพลระหว่างผูน้าํ (Leaders) และผูต้าม (Followers) ซ่ึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ และให้การ

สนบัสนุนบุคคลเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  

 กลัยภรณ์ ดารากร ณ อยธุยา (2554) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการ

ท่ีบุคคลหน่ึงสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนหรือผูต้าม เพ่ือให้ปฏิบติักิจกรรมไดเ้กิดผลสาํเร็จตาม

เป้าหมาย หรือท่ีองค์การวางไว ้โดยท่ีการกระทาํดังกล่าวเกิดจากการท่ีผูต้ามเกิดความเช่ือมัน่ 

ศรัทธาในตัวผูน้ ํา และพร้อมปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์การ และหาก

สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปการใชอ้าํนาจและอิทธิพล หรือรูปแบบของผูน้าํก็จะเปล่ียนตามไปดว้ย 

จากการศึกษาภาวะผูน้ ําจากทัศนะของนักการศึกษาต่างประเทศและนักการศึกษาไทย 

สรุปว่า ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่าพยายามใชอิ้ทธิพลของตน

หรือกลุ่มตน กระตุน้ ช้ีนาํ ผลกัดนัใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้น

ในการทาํส่ิงต่าง ๆ ตามตอ้งการ โดยมีความสาํเร็จของกลุ่มหรือองคก์ารเป็นเป้าหมาย      
 

 2.  ความหมายของผู้นําทางวชิาการ และภาวะผู้นําทางวชิาการ 

  กริช นุ่มวดั  (2546 : 19)  ให้ความหมายของผูน้าํทางวิชาการ คือ ผูมี้ความสามารถใน

การใชก้ลยุทธ์ทั้งการเป็นผูน้ ําและการบริหารและนาํกลุ่มให้กระทาํกิจกรรมทางดา้นวิชาการให้

บรรลุผล ซ่ึงจะมีผลต่อการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียน 

 จิรวฒัน์ กิติพิเชฐสรรค ์(2556 : 1) การเป็นผูน้าํทางวิชาการ ประกอบดว้ยการเรียนรู้และ

ปฏิบติัภารกิจในบทบาทต่างๆ อยา่งหลากหลาย เพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถ และความเท่าทนัใน

องคค์วามรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1) ผูน้าํทางวิชาการจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ คือ    

   1.1)  มีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีการบริหารงานตาม

โครงสร้างของสถานศึกษา          

  1.2) มีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีการในการประยุกต์ใชส่ื้อ 

นวตักรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเกิดผลดีต่อผลการดาํเนินงานการจัด

การศึกษาของโรงเรียน           

   1.3)   มีความรอบรู้ดา้นวิชาการ หลกัสูตรปรัชญาการศึกษา หลกัจิตวิทยาดา้นต่าง 

ๆ ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ มีทกัษะในการครองตน ครองคน และครองงาน  

  1.4)   มีภาวะผูน้าํ   
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   1.5) มีองค์ประกอบของความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge) การรู้จักตัดสินใจ 

(decision making) รู้จกัและสามารถนาํเอาวิธีการและกลยทุธใ์นการแกไ้ขปัญหา (problem solving) 

มาใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีได ้

  2) ผูน้าํทางวิชาการจะตอ้งมีความสามารถในการบริหารความเปล่ียนแปลง คือ 

     2.1) สร้างความรู้สึกจาํเป็นเร่งด่วนในการเปล่ียนแปลง 

     2.2) สร้างทีมงาน แนวร่วมท่ีทรงพลงั โนม้นาํการเปล่ียนแปลง 

     2.3) สร้างวิสยัทศัน์ ช้ีนาํความพยายามในการปรับเปล่ียนแปลง 

     2.4) ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ยดึมัน่ในวิสยัทศัน์และกลยทุธผ์ลกัดนั 

     2.5) เพ่ิมอาํนาจใหผู้อ่ื้นในการตดัสินใจเพ่ือใหว้ิสยัทศัน์เป็นจริง 

     2.6) วางแผนอยา่งเป็นระบบเพ่ือมุ่งสร้างความสาํเร็จในระยะเวลาอนัสั้น 

     2.7) รวบรวมผลสาํเร็จจากการปรับปรุง ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

     2.8) ปลูกฝังแนวทางใหม่ ๆ ของความสาํเร็จเขา้สู่ระบบการทาํงานขององคก์ร 

  3) ผูน้าํทางวิชาการจะตอ้งเป็นนกับริหารและพฒันาหลกัสูตร โดยในการบริหาร

และพฒันาหลกัสูตรนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

   3.1)   มีเป้าหมายหรือมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนกาํหนดไวช้ดัเจนและยืดหยุ่นใน

การปฏิบติั 

   3.2)  การพัฒนาหลักสูตรต้องทันต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 

เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยแีก่ผูเ้รียน 

   3.3)  ส่ิงท่ีกาํหนดในการเรียนการสอนตอ้งช่วยเตรียมผูเ้รียนเพ่ือการดาํรงชีวิต

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพในโลกไร้พรมแดน 

   3.4)  หลกัสูตรตอ้งส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนในองคร์วม 

   3.5)  ส่ิงทีกาํหนดในหลกัสูตรควรเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

                  3.6)  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการตรวจสอบ

และพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร  

      จากการศึกษาความหมายผูน้าํทางวชิาการ สรุปว่า  ผูน้าํทางวิชาการ หมายถึง ผูท่ี้มีความ

รอบรู้ในองค์ความรู้ต่าง ๆ และนาํองค์ความรู้นั้นมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานทางดา้น

การศึกษาเพ่ือพฒันาครู ผูเ้รียนไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสาํเร็จตาม

เป้าหมาย   
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 ถาวร เส้งเอียด (2550 : 150)  ให้ความหมายภาวะผูน้ ําทางวิชาการ หมายถึง 

ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนําความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชใ้นการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์กบัคณะครูและนกัเรียน 

 สิร์รานี วสุภทัร (2551 : 29)  ไดนิ้ยามความหมายของภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคท่ี์สามารถโนม้นา้ว จูงใจ หรือช้ีนาํให้

บุคลากรในสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ และตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา รวม

พลงัและประสานสัมพนัธ์กันเพ่ือให้งานวิชาการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพของการจดัการ

เรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน อนัเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้

 สุพชาต ชุ่มช่ืน  (2554 : 25) สรุปว่า ภาวะผูน้าํทางวิชาการ เป็นความสามารถของ

ผูบ้ริหารในการนํากลุ่มให้กระทาํกิจกรรมทางวิชาการให้บังเกิดผลดีต่อการสอนของครูและ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 นภาดาว  เกตุสุวรรณ (2555 : 11)  ให้ความเห็นว่า ภาวะผูน้ ําทางวิชาการ คือ 

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใชรู้ปแบบของอิทธิพลระหว่างผูบ้ริหารและสมาชิก หรือ

ใชอิ้ทธิพลของตาํแหน่งกระตุน้ครูใหป้ฏิบติั เพ่ือนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามกาํหนดไว ้

ประกอบดว้ยการกาํหนดภารกิจของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการ 

 สรุป ภาวะผูน้ ําทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีผูน้าํใชก้ลยุทธ์ทางการ

บริหารวิชาการ โนม้นา้ว จูงใจ หรือช้ีนาํใหค้รู บุคลากรในสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งทางการศึกษา

เขา้ใจ ตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา จนนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มอย่างมี

ประสิทธิผล 

 

 3. บทบาทผู้นําทางวชิาการ 

 จักรพงศ์ ถาบุตร (2547 : 32-34) พบว่า บทบาทผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารแสดงออก โดยนาํเอาความรู้ ความสามารถ ความคิด เทคนิค

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา เพ่ือกระตุน้และแนะนาํครูให้ปฏิบติักิจกรรม

การเรียนการสอนจนบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก ําหนด และพัฒนาวิชาชีพครูให้

เจริญกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน โดยมีพฤติกรรมบ่งช้ีดงัน้ี 

1) การจดัทาํและการนาํวตัถุประสงคท์างวิชาการไปใช ้

2) การเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 
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3) การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ 

4) การส่ือสารเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ  

5) การตั้งความคาดหวงัต่อผลงานสูง 

6) การพฒันาความเป็นผูน้าํครู 

7) การมีทศันะคติเชิงบวก 

 บุหงา วชิระศกัด์ิมงคล (2557 : 1)  กล่าวถึง บทบาทของผูน้าํทางการศึกษา  เป็นการ

แสดงออกโดยอิสระท่ีมีผลดีต่อผูอ่ื้นหรือสังคม เช่น การตดัสินใจ การจูงใจให้คนทาํงาน การ

แสดงออกทางความคิด การพูด พฤติกรรมทางอารมณ์ การอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคม มีสาระดงัน้ี 

     1.  เป็นผูช้ี้นาํให้คาํปรึกษาหารือในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม ในสังคมแห่ง

ความรู้มีความต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถช้ีนํา หรือให้คาํปรึกษาในฐานะเป็น

ผูช้าํนาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูน้าํทางปัญญาย่อมเป็นผูร้อบรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีชัดเจน

เรียกว่า ระดับมืออาชีพ (Professional) เช่น ครูมืออาชีพ ผูบ้ริหารมืออาชีพ นักธุรกิจมืออาชีพ 

คุณลกัษณะมืออาชีพประกอบดว้ยความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ในวิชาชีพของตนเอง  

    2.  เป็นผูจู้งใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งตามตวัแบบหรือตวัอย่างท่ีดีได ้ผูน้าํจึงตอ้ง

ปฏิบติัตนเป็นตวัแบบท่ีดี ทาํใหผู้อ่ื้นเช่ือถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ ความคิดเห็น และยอมรับ

ในพฤติกรรมดงักล่าว เช่น ครู อาจารย ์พระสงฆ ์โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม นายกรัฐมนตรี นายกองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ การจูงใจไม่ใช่เพียงแต่การพูดเพ่ือใหผู้อ่ื้นเช่ือและปฏิบติัตามเท่านั้น แต่

ผูน้าํยงัตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีทาํให้เป็นตวัอย่างท่ีน่าเคารพ ศรัทธา ทาํให้ผูอ่ื้นรับรู้และปฏิบติัตาม 

เกิดความเช่ือ ความชอบ และช่ืนชม       

     3. เป็นผูพ้ฒันาใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีพึงประสงคข์ององค์การหรือสังคม ผูน้าํ

จาํเป็นตอ้งมีวิสยัทศัน์ มองไกลในอนาคต และทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เห็น

แก่ตัวและพวกพอ้งตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็นผูพ้ฒันาให้สังคมอยู่อย่างมี

ความสุข สร้างความสามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในทางดี 

ทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม        

     4. บทบาทในเชิงวิชาการ ผูน้าํควรตอ้งมีความรู้ ความสามารถดา้นวิชาการท่ีเป็นวิชาชีพ

ของตนอยา่งลุ่มลึก จนสามารถใชใ้นการให้คาํแนะนา ให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือใชค้วามรู้ในสาขาของ

ตน เพ่ือการอธิบายเหตุการณ์ และจดัสถานการณ์เพ่ือให้เกิดผลดีต่อภารกิจ/องค์กร เพ่ือป้องกัน

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดถึงสามารถใหค้าํปรึกษา เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูไ่ดส้าํเร็จในระดบัหน่ึง 

รวมทั้งมีผลงานเป็นท่ียอมรับ มีการพฒันานวตักรรมเชิงวิชาชีพ และมีผลงานเผยแพร่  
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  5.บทบาทในการเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มัน่คง อารมณ์ดี และมี

คุณธรรมและจริยธรรมสูง มีมนุษยสมัพนัธ ์สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นทีมงานท่ีเขม้แข็ง มี

บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในงดงาม 

  สรุป บทบาทผูน้าํทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้าํทางวิชาการแสดงออก อนัเป็น

ผลดีต่อผูอ่ื้นหรือสงัคม โดยนาํเอาความรอบรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ เทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพ

มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา เพ่ือกระตุน้  จูงใจ ช้ีนาํ พฒันา แนะนาํครูให้ปฏิบติักิจกรรมการ

เรียนการสอนจนบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้บทบาทผูน้าํทางวิชาการมีดงัน้ี 

 1)   บทบาทเป็นผูก้าํหนดทิศทางการปฏิบติังาน 

        ตอ้งมีความสามารถในการช้ีแจง ทาํความเข้าใจวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน มี

ความรู้และทกัษะในระบบการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผล 

 2)  บทบาทเป็นผูก้ระตุน้ความเป็นผูน้าํ 

       มีความสามารถในการจูงใจ กระตุ้น และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์น

องคก์าร มีทกัษะในกระบวนการกลุ่ม 

 3)  บทบาทเป็นนกัวางแผน 

       จะต้องเป็นผูท่ี้สามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต เตรียมบุคลากรให้

พร้อมในการรับมือกบัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

 4)  บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ 

       ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีการตดัสินใจต่าง ๆ มีความสามารถในการตดัสินใจ 

 5)  บทบาทเป็นผูจ้ดัองคก์าร       

       ตอ้งออกแบบและกาํหนดโครงสร้างองค์การข้ึนมาใหม่ จึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจพลวตั

ขององคก์ารและพฤติกรรมองคก์าร 

 6)   บทบาทเป็นผูเ้ปล่ียนแปลง 

        ตอ้งนาํการเปล่ียนแปลงมาสู่สถาบนัเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพขององค์การ รู้ว่าจะเปล่ียน

อะไร อยา่งไร และควรเปล่ียนในสถานการณ์ใด 

 7)   บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน 

        ตอ้งเขา้ใจในรูปแบบการปฏิสมัพนัธข์องมนุษย ์เขา้ใจเครือข่ายการส่ือสาร สามารถ

ประสานกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8)   บทบาทเป็นผูส่ื้อสาร     

       สามารถส่ือสารดว้ยการพูดและการเขียน รู้จกัใชส่ื้อต่าง ๆ เพ่ือการส่ือสาร 
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  9)   บทบาทเป็นผูแ้กค้วามขดัแยง้ 

 ตอ้งเขา้ใจสาเหตุของความขดัแยง้ สามารถต่อรอง ไกล่เกล่ีย จดัการกบัความ

ขดัแยง้และแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

  10)  บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหา 

  ปัญหาไม่จาํเป็นต้องลงเอยดว้ยความขัดแยง้ ผูน้ ําตอ้งสามารถวินิจฉัยและ

แกปั้ญหาได ้

  11)  บทบาทเป็นผูบ้ริหารบุคคล  

   ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในเทคนิคการเป็นผูน้าํ การเจรจาต่อรอง การ

ประเมินผลงานและการปฏิบติังาน 

  12)  บทบาทการเป็นนกัประชาสมัพนัธ ์ 

          มีทกัษะในการส่ือความหมาย สร้างภาพพจน์ท่ีดี  รู้จกัพลวตัของกลุ่ม รู้จัก

และเขา้ใจการเผยแพร่ข่าวสารดว้ยส่ือต่างๆ 

 

 4.  รูปแบบภาวะผู้นําทางการศึกษา 

 ภาวะผูน้าํทางการศึกษามีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากภาวะผูน้าํขององค์การอ่ืน ๆ เพราะ

การบริหารการศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความชาํนาญการและทกัษะในการจดัการ

ดา้นการศึกษา นอกจากน้ี ผูน้าํทางการศึกษาจะตอ้งมีปรัชญาของการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองการ

พฒันาเยาวชนเพ่ือสงัคมและประเทศชาติ การจะนาํองคก์ารทางการศึกษาไปสู่ความสาํเร็จไดจึ้งตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัแนวทางในการบริหารจดัการเรียนการสอน ในวงการการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะผูน้าํท่ี

มีความหมายสาํหรับการพฒันาผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอนไดแ้ก่  

 4.1 รูปแบบภาวะผู้นําแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative leadership)   

   เทลฟอร์ด (1996 : 1) ไดท้าํการศึกษาผูน้าํทางการศึกษาท่ีสามารถพฒันาระบบการ

ทาํงานของโรงเรียนสู่การบริหารจดัการใหแ้นวคิดว่า ผูน้าํทางการศึกษาไม่ใช่ผูท่ี้จะบริหารจดัการ

องคค์วามรู้ไดเ้สมอไป ผูท่ี้ทาํใหห้นา้ท่ีจดัการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนคือผูส้อน การ

บริหารจดัการโรงเรียนจึงตอ้งเขา้ใจบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนบทบาทของผูน้าํในฐานะผูบ้ริหาร

ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเรียนการสอนท่ีบรรลุเป้าหมายคือผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะของนักการศึกษามากกว่า

นกับริหารจดัการท่ีตอ้งยึดถือกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด การศึกษาภาวะผูน้าํแบบร่วมแรงร่วมใจของ 

เทลฟอร์ด   ยึดกรอบความคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการของโบล์แมน และดีล (Bolman and 

Deal) ท่ีจดักรอบการบริหารเป็น 4 ดา้น คือ  
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   1)  ดา้นโครงสร้าง (Structural)       

   2)  ดา้นการเมือง (Political)         

    3)  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human resource)      

    4)  ดา้นสญัลกัษณ์ (Symbolic)   

 4.2  รูปแบบภาวะผู้นํานักบริการ (Servant leadership)     

        กรีนลีฟ  ( 1995 : 1-7)  เป็นรูปแบบของผูน้าํท่ีเนน้การใหก้ารบริการผูอ่ื้น พนกังาน 

ลูกค้าและชุมชนเพ่ือช่วยกันสร้างอาํนาจการนาํทางการศึกษา ผูน้าํท่ีมีความเช่ือในเร่ืองของการ

บริการนั้นตอ้งเกิดความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในอย่างเป็นธรรมชาติท่ีนาํไปสู่การให้บริการและตอ้งมี

ความเช่ือว่าการใหบ้ริการเป็นความสาํคญัอนัดบัแรกการทดสอบว่าการบริการนั้นมีประสิทธิภาพ

คือพิจารณาว่าการใหบ้ริการนั้นทาํใหบุ้คคลพฒันาข้ึนในขณะท่ีไดรั้บการบริการบุคคลนั้นมีสุขภาพ

ท่ีดีข้ึนฉลาดข้ึน มีอิสระเพ่ิมข้ึน มีการพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน และพวกเร่ิมท่ีจะกลายมาเป็นผู ้

ใหบ้ริการมากข้ึนคุณสมบติั 10 ประการท่ีนาํไปสู่การเป็นผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํแบบผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่  

1)  การฟัง 2)  การมีความเห็นใจ 3) การเยียวยา  4)  การตระหนักรู้   5)  การชกัจูง   6)  การมี

ความคิดรวบยอด  7)  การมองเห็นภาพ  8)  การดูแล   9) การพร้อมร่วมใจ 10) การสร้าง

ชุมชน ภาวะผูน้าํแบบใหบ้ริการน้ีเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการสนบัสนุนใหง้านดา้นการบริหารการศึกษา

เพ่ือเป็นการบริหารเพ่ือการเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบริการจากผูน้าํและให้การสนับสนุน

เพ่ือใหเ้กิดความคิดอิสระ สร้างสรรครู์ปแบบการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

 4.3 รูปแบบภาวะผู้นําแบบหุ้นส่วน(Shareholder leadership)    

   บลอ็ก (Block, 1993 : 1) เป็นรูปแบบการนาํแบบเป็นหุ้นส่วน ก็อาจเป็นทางเลือก

หน่ึงเพราะการบริหารเช่นน้ีทาํให้ทุกคนมีภาวะผูน้าํท่ีเท่าเทียมกนัฐานะหุ้นส่วนระหว่างผูน้าํกับ

กลุ่มสมาชิกดว้ยความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงในแนวทางท่ีทาํใหอ้าํนาจระหว่างกนัอยูใ่นภาวะท่ีสมดุลใน

การบริหารดา้นการศึกษารูปแบบของการความคิดของบล็อกในการกาํหนดภาวะผูน้าํในรูปแบบ

ของการเป็นหุ้นส่วนต่อกันเป็นแนวคิดท่ีนําไปสู่การมอบอาํนาจและการทาํงานเป็นทีมในการ

บริหารจัดการลกัษณะของการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนมีความสําคัญในด้านการบริหารการศึกษา

เน่ืองจากการศึกษาเป็นงานพฒันาผูเ้รียน ดงันั้น การออกแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งไปสู่

ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนอย่างความเป็นอิสระทางวิชาการลกัษณะท่ีจาํเป็นของภาวะผูน้ ํา

แบบเป็นหุ้นส่วนต่อกนั ได้แก่ การสร้างยุทธศาสตร์ในการสนทนาการแลกเปล่ียนจุดมุ่งหมาย

(Strategic conversation) ในการเป็นหุ้นส่วนกนันั้นสมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบในการให้

ความหมายของวิสยัทศัน์และคุณค่าดว้ยการสนทนากนัในทุกระดบั   และมีผูน้าํเป็นผูท้าํหน้าท่ีนาํ

ทุกคนใหม้าเกาะเก่ียวกนัในภาพกวา้งของวิสยัทศัน ์     
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   4.3.1  การให้อิสระทางด้านความคิด (Freedom of choices)  การให้ข้อคิดท่ี

แตกต่างให้ทุกคนใช้สิทธิในการออกความคิดเห็น ในความเช่ือท่ีว่าคนเราอาจมีความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกนัดงันั้นการมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างเป็นเสียง เสียงหน่ึงท่ีควรสนใจ  

   4.3.2  การสร้างความน่าเช่ือถือร่วมกัน (Accountability) ทุกคนต้องมีความ

รับผดิชอบต่อผลลพัธ์และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ละคนสร้างความน่าเช่ือถือต่อความสาํเร็จและ

ความลม้เหลวร่วมกนั         

   4.3.3  การมีความบริสุทธ์ิใจต่อกนัอย่างสมบูรณ์ (Mutual trust) ตอ้งพูดความจริง

เม่ือมีการกระจายอาํนาจออกไป ทุกคนตอ้งพูดความจริงเพ่ือท่ีจะทาํให้ความรู้สึกไม่มัน่คงลด

นอ้ยลง 

 4.4   ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic leadership)     

   คาล์ดเวลล ์(Caldwell, 2000 : 1)ศึกษาภาวะผูน้ ําท่ีสามารถนําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์รไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบการเรียน

การสอนในภาพรวมของเกสตัลท์ท่ีจะสร้างให้สถาบันการศึกษาเป็นสังคมของการเรียนรู้ 

ความสามารถของผูน้าํท่ีมียทุธศาสตร์เป็นส่ิงจาํเป็นในยุคท่ีการเรียนรู้เสมือนจริงไดเ้กิดข้ึนในโลก

ของการศึกษา ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํท่ีสามารถนาํการเปล่ียนแปลงไดส้าํเร็จจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ จากการ

สมัภาษณ์ของตวัผูน้าํและจากการรับรู้ของผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นสถาบนัของตนจะสามารถทาํ

ใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูน้าํภายใตแ้นวคิดและการปฏิบติัของ ซ่ึงไดน้าํเสนอยทุธศาสตร์ 5 ประการ 

ดงัน้ี   

  4.4.1  ประการท่ีหน่ึงคือ การมีวิสัยทัศน์ของผูน้าํและการไดรั้บการยอมรับว่ามี

วิสยัทศัน์ท่ีมองเห็นความสาํคญัของการจดัการศึกษาเพ่ือมวลชน เพ่ือการพฒันาประเทศ ผูบ้ริหาร

เป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งจากต่างประเทศและใน

ประเทศ และสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้       

   4.4.2  ประการท่ีสองคือ ดา้นการส่ือสารขอ้มูลและแนวคิดนั้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้

มีทักษะในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้อย่างดี ตลอดจนต้องสร้างช่องทางในการส่ือสารให้

หลากหลายเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ให้เด่นชัด ทักษะในการส่ือสาร ซ่ึงได้แก่ การพูดสนทนานั้ น  

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งรู้จกัธรรมชาติของมนุษยแ์ละวฒันธรรมในการทาํงาน การให้เกียรติซ่ึงกนัและ

กัน ในการส่ือสารพูดจามีความสําคัญยิ่ง จะพบว่าการพูดให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเป็นส่ิงท่ีผูน้ ําต้อง

กระทาํ   การส่ือสารแบบถึงตวับุคคลเป็นทางเลือกท่ีผูน้าํจาํเป็นตอ้งนาํมาใชเ้ม่ือตอ้งการผลลพัธ์ท่ี

ตอบสนองได้ฉับไวโดยใชยุ้ทธศาสตร์การส่ือสาร (Strategic conversation) การใช้ผูแ้ทนท่ีมีผู ้

ยอมรับนบัถือในกลุ่มเป็นตวัแทนในการส่ือสารใหท้าํหนา้ท่ีน้ีอาจเป็นทางเลือกหน่ึงในการส่ือสาร
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แบบไม่เป็นทางการ การใช้วาทศิลป์เป็นส่ิงท่ีทําให้เกิดความประนีประนอมยอมอ่อนตาม 

นอกจากน้ี การใหก้ารยกยอ่งชมเชยใหก้ารยอมรับและใหค้วามเช่ือถือก็เป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่การส่ือสาร

ท่ีไดผ้ลดี 

              4.4.3.  ประการท่ีสามคือ ดา้นการร่วมมือการปฏิบติัต่อกนัก่อให้เกิดความร่วมมือ

หรือขดัแยง้ไดเ้ท่า ๆ กนั การพูดท่ีแสดงความเป็นกนัเองมีความสาํคญัยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายของ

การทาํงาน การแสดงความอ่อนน้อมต่อกนั ในบางวฒันธรรมการแสดงออกแบบญาติพ่ีน้องเป็น

วฒันธรรมท่ียดึถือกนัอยู ่จะเห็นไดจ้ากการใชส้รรพนามในการพูดคุยกนัท่ีจะบ่งช้ีระดบัของความ

สนิทสนมกนัซ่ึงแสดงงออกดว้ยการพบปะกนั การช่วยเหลือในเร่ืองส่วนตวัซ่ึงมกัจะเขา้มาปะปน

กบัการทาํงานอยูเ่สมอ การแสดงความเอ้ือเฟ้ือดว้ยการใหข้องรางวลัเป็นการแสดงนํ้ าใจ การแสดง

ความเป็นเพ่ือนท่ีสามารถตักเตือนหรือพูดจากันได้เป็นความภาคภูมิใจเฉพาะตัวบุคคล การมี

ลกัษณะของความอ่อนขอ้ใหอ้ภยัใจเยน็เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูน้าํอาจมีความ

แตกต่างกนัและเหมือนกนัในบางประเด็น เช่น การใชค้วามเงียบน่ิงเฉยไม่โตต้อบสยบความขดัแยง้

แต่ยงัคงเดินหนา้ทาํไปเร่ือย ๆ ซ่ึงทาํใหผู้โ้ตแ้ยง้เกิดความลงัเล ไม่แน่ใจ และเม่ือพบว่าการโตแ้ยง้ไม่

มีผลก็จะหนักลบัมาร่วมมือแมจ้ะไม่เต็มใจก็ตาม หรือการโตต้อบแบบเปิดเผยโดยลงมือกระทาํให้

เป็นแบบอยา่งซ่ึงสร้างใหเ้กิดการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะใหไ้ดใ้นเชิงวิชาการและการทาํงานก็เป็นประเด็น

ท่ีเกิดข้ึนในวงการศึกษา การใชอ้าํนาจตดัสินเด็ดขาดลงไปและทาํโทษอาจไม่ไดผ้ลดี แต่การทาํให้ผู ้

ต่อตา้นยอมรับนํ้ าใจและความรู้สึกท่ีดีดว้ยความยติุธรรมโดยส่วนรวมเป็นแนวทางหน่ึงในการเป็น

ผูบ้ริหารท่ีดี 

  4.4.4  ประการท่ีส่ีคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาและมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริงสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างโรงเรียน

กบัชุมชนใหชุ้มชนมีความเช่ือถือในคุณภาพของการจดัการศึกษาและใหส้ถาบนัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชนได้ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะทาํให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุน

ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ ในด้านศิลปวฒันธรรมท่ีตอ้งสืบสาน รวมทั้งภูมิปัญญา

ชาวบา้นซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่     

   4.4.5  ประการท่ีหา้คือ การควบคุมดูแลและการประเมินคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนและบริการใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพจะตอ้งมีการประเมินคุณภาพของการจดั

การศึกษาเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนดว้ยระบบการประเมินแบบครบวงจร การ

ประเมินตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนคือเพ่ือการพฒันาให้การจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพและทนั

ต่อเหตุการณ์ 

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 267

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 249 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 249



หนา้ | 282  

 4.5 รูปแบบภาวะผู้นําแบบเพ่ือนแท้ (KaLaYaNaMiTr; True good friend leadership) 

   สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์(2003 : 1) แนวคิดว่าในวงการการศึกษานั้นการทาํงานเป็น

การสร้างคุณค่าเพ่ือการพฒันาคน ผลกาํไรคือการสร้างคนให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการ

ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือการพฒันาผูเ้รียนให้กา้วทนั

โลก ในการทาํงานรูปแบบพฤติกรรมผูน้าํท่ีนาํความสาํเร็จในการบริหารงานคือรูปแบบท่ีเป็นเพ่ือน

ร่วมอาชีพท่ีมีความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นั ใหค้วามช่วยเหลือสนับสนุนและมีความจริงใจต่อกนั เอ้ือ

อาทร มีมิตรภาพท่ีกลมเกลียวกนั จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยกนันาํไปสู่การบริหารจดัการในยุคท่ีตอ้ง

มีการปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานเพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

  สรุปคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํในฐานะเพ่ือนแทเ้ม่ือนาํมารวมกลุ่มพฤติกรรมเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ดงัน้ี   

  4.5.1  มีความรู้ทกัษะและความสามารถ (K = Knowledge)    

   4.5.2  ใหค้วามรักใคร่และเป็นมิตรเอ้ืออาทร (L= Loving care)   

   4.5.3  ทาํใหเ้กิดผลตอบแทนตามผลลพัธ ์(Y = Yield)     

   4.5.4  ใหก้ารสนบัสนุนท่ีจาํเป็น(N= Need)    

   4.5.5  ยดึถือทางสายกลาง (M= Middle way)    

   4.5.6  สร้างการทาํงานเป็นทีม (T=Team)      

   4.5.7  การพฒันาใหเ้กิดภาวะผูน้าํ ในรูปแบบน้ีจะตอ้งมีฐานของการพฒันามาจาก

ภาวะผูน้าํแบบธรรมะของพระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ปยตฺุโต) ซ่ึงเป็นท่ีมาของฐานอาํนาจ 4 ประการ 

คือ ฐานอาํนาจท่ีเกิดจากความฉลาดรอบรู้ (Wisdom Power)  ฐานอาํนาจท่ีเกิดจากความพยายาม

(Effort Power) ฐานอาํนาจท่ีเกิดจากความเมตตา (Kindliness Power) และฐานอาํนาจท่ีเกิดจากการ

ไม่ประพฤติผดิ (Faultiness Power)  

 4.6 รูปแบบภาวะผู้นําแบบประสานให้พากนัไป     

   พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2540 : 9-12) กล่าวว่า เป็นรูปแบบท่ีใช้

ความสมัพนัธแ์บบประสานตวัระหว่างผูน้าํและผูร่้วมท่ีไปดว้ยการประสานตวักนัมีลาํดบัขั้นตอน

ดงัน้ี            

   4.6.1  ขั้นท่ี  1 เ ร่ิมต้นด้วยการท่ีตนเองต้องมีคุณงามความดี ความรู้และ

ความสามารถเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนในหมู่คน เพ่ือให้เกิดความ

มัน่ใจในตวัผูน้าํท่ีเช่ือว่าผูน้าํจะสามารถแกปั้ญหานาํพวกเขาไปไดจ้นถึงจุดหมาย ซ่ึงทาํให้พอใจ 

เต็มใจ และอยากเขา้ร่วมไปดว้ยความศรัทธาท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ไม่ตอ้งแสดงตนว่าเป็นผูน้าํแต่จะเป็น

ผูน้าํโดยเขาอยากใหน้าํ         
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   4.6.2  ขั้นท่ี 2 ผูน้ ําจะตอ้งเร่ิมทาํให้ผูร่้วมไปดว้ยเกิดความมัน่ใจในตนเองว่ามี

ศกัยภาพมีทุนแห่งความสามารถท่ีจะเอามาปรับจดัและพฒันาใหส้ามารถทาํกิจการงานไดส้าํเร็จ คือ

สามารถเขา้ร่วมไปดว้ยกนัไดใ้หมี้ความมัน่ใจว่าจะร่วมไปดว้ยกนัได ้   

   4.6.3  ขั้นท่ี 3 ช่วยใหผู้ร่้วมไปดว้ยกนัประสานกนัเองคือชกันาํใหเ้กิดความสามคัคี

พร้อมเพรียงกนัทั้งประสานมือและประสานใจซ่ึงมีความสาํคญัในการท่ีจะอยู่ร่วมกนัซ่ึงตอ้งการ

ความกลมเกลียวมีนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมใจซ่ึงเป็นหลกัใหญ่ท่ีตอ้งการหลกัธรรม

   4.6.4  ขั้นท่ี 4 ประสานคนกบัส่ิงท่ีจะทาํ หรือประสานคนกบังาน นอกจากจะให้

เขามัน่ใจในตนเองแลว้ ตอ้งสร้างความมัน่ใจในการงานหรือส่ิงท่ีจะทาํดว้ยว่าส่ิงน้ีดีแน่ งานน้ีจะทาํ

ใหเ้กิดประโยชน์สุขตามท่ีมุ่งหมายอยา่งแทจ้ริง สร้างใหเ้ขาเกิดความมัน่ใจในคุณค่าของงานจนทาํ

ใหอ้ยากทาํและรักงานท่ีทาํซ่ึงจะนาํไปสู่ความตั้งใจทาํงาน     

   4.6.5  ขั้นท่ี 5 ประสานความตั้งใจในการทาํงานให้เกิดกาํลงัใจในการทาํงาน คือ

ทาํให้เกิดเป็นพลงัใจท่ีทาํให้มีการขบัเคล่ือน เกิดความกระตือรือร้นและต่ืนตวัอยู่เสมอ ทางพุทธ

ศาสนาเรียกว่า มีความไม่ประมาท ไม่เฉ่ือยชา แมว้่าความรักงานจะทาํใหค้นมีกาํลงัใจในการทาํงาน 

แต่บางทีถา้ไม่หนุนใหก้าํลงัข้ึนไปบา้งก็อาจจะเกิดอาการเส่ือมถอยลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามคงไว้

ทั้งความรักงาน ตั้งใจทาํงาน และกาํลงัใจเขม้แข็งท่ีจะสูง้าน บุกฝ่าไปขา้งหน้า ไม่ย่อทอ้ ไม่ทอ้ถอย 

และไม่ทอ้แท ้          

   4.6.6  ขั้นท่ี 6 ประสานประโยชน์สุขแก่คนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือคนท่ีร่วมไป

ดว้ยกนั ดงันั้นผูน้าํตอ้งพยายามใหค้นท่ีร่วมงานอยูไ่ดพ้ฒันาตนเองอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก

ไม่ใช่แต่เพียงใหเ้ขาสละกาํลงัร่วมทาํงานแต่จะตอ้งหาวิธีการส่งเสริมสนบัสนุนเอ้ือโอกาสให้เขาได้

พฒันาใหเ้กิดความเจริญแก่ตนเอง ซ่ึงจะเป็นผลยอ้นกลบัทาํใหม้าสู่องคก์ร เพราะเม่ือเขาเก่งข้ึนดีข้ึน

ก็จะทาํงานไดผ้ลดีข้ึน มีความสุขมากข้ึน มีชีวิตท่ีดีงาม บรรลุผลประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

  รูปแบบภาวะผูน้ ําของพระธรรมปิฎกน้ีเป็นภาวะผูน้าํท่ีนาํหลกัธรรมท่ีเป็นธรรมชาติ

ของมนุษยเ์พ่ือใหม้นุษยมี์ความสุขในการทาํงานและสร้างสนัติภาพท่ีย ัง่ยืนให้แก่ชีวิตดว้ย เป็นการ

ใหผู้น้าํสร้างความศรัทธาและความเช่ือต่อผูน้าํและต่อผูร่้วมไปดว้ยกนั จึงเป็นรูปแบบท่ีสร้างความ

สมดุลต่อภาวะผูน้าํและผูต้าม 

              จากการศึกษาแบบภาวะผูน้ ําทางการศึกษา สรุปว่า รูปแบบของความเป็นผูน้ ําทาง

การศึกษาอาจตอ้งมีการผสมผสานกบัรูปแบบภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ เพ่ือทาํให้เกิดประสิทธิภาพใน

การนาํสถาบนัการศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ กา้วหนา้ และเป็นท่ีน่าเช่ือถือของชุมชน ผูป้กครอง 

ครู และนกัเรียน ผูน้าํทางการศึกษาจึงตอ้งทาํความเขา้ใจและนาํมาประยุกต์ใชใ้นการบริหารงาน

การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
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คุณลักษณะและองค์ประกอบผู้นําทางวชิาการ      

 ผูน้ ําทางวิชาการเป็นผูน้ ําท่ีมีบทบาทสําคัญในสถานศึกษา การแสดงออกของผูน้ ําด้าน

บุคลิกภาพท่ีดี มีความรอบรู้ ช้ีแนะ จูงใจคนในองค์กรทั้งภายในและภายนอก ช่วยสร้างให้บุคคล

เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธา ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุณลกัษณะของผูน้าํจึงเป็นตวัแปรท่ี

มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา  

 

 1.  คุณลกัษณะผู้นําทางวชิาการตามทัศนะของนักวชิาการ 

  สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2549 : 1) อธิบายคุณลกัษณะของผูน้าํทางการศึกษาดงัน้ี 

1) การตั้งความคาดหวงักบันกัเรียนและครูไวสู้ง  

2) การบริหารโดยยดึจุดเนน้การเรียนการสอนเป็นสาํคญั  

3) การใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมการพฒันาทางวิชาชีพของครูและบุคลากร  

4) การใชข้อ้มูลเป็นฐานในการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนนอกจากใช้

เกณฑอ่ื์น ๆ  

5) การแสดงพฤติกรรมสําคญัของผูน้าํในการเอ้ืออาํนวยความสะดวก การร่วม

ปรับปรุง และการ 

6) ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการของเด็ก 

 ภทัรวดี  อุ่นวงษ ์(2551 : 1)  ศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชน ระดบัประถมศึกษา พบว่า 5 ดา้น ไดแ้ก่        

1)  ดา้นวิสยัทศัน์ในการจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง   

   2)  ดา้นความเป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน  

   3) ดา้นส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูป

การเรียนรู้             

   4)  ดา้นศกัยภาพในการพ่ึงตนเองในการพฒันางานวิชาการ    

   5)  ดา้นการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใชต้ลอดเวลา 

 บุหงา  วชิระศกัด์ิมงคล  (2557 : 1)  อธิบายสรุปคุณลกัษณะของผูน้าํเชิงวิชาการดงัน้ี 

1) มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการท่ีเป็นวิชาชีพของตนอย่างลุ่มลึก จน

สามารถใช้ใน การให้คาํแนะนํา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ความรู้ในสาขาของตนเพ่ือการอธิบาย

เหตุการณ์ 

2) จัดสถานการณ์เพ่ือให้เกิดผลดีต่อภารกิจ/องค์กร เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดต้ลอดสามารถใหค้าํปรึกษาเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูไ่ดส้าํเร็จในระดบัหน่ึง  

270 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 252 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 252



 

หนา้ | 285 

3) มีผลงานเป็นท่ียอมรับ มีการพฒันานวตักรรมเชิงวิชาชีพและมีผลงานเผยแพร่  

4) เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มัน่คง มีความฉลาด มีอารมณ์ดี

และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง  

5) มีมนุษยสมัพนัธส์ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นทีมงานท่ีเขม้แข็ง 

6) มีบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกงดงาม 

  จากการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทางวิชาการจากทศันะของบุคคลต่าง ๆ สรุปว่า ผูน้าํ

ทางวิชาการควรมีคุณลกัษณะสาํคญั 12 ดา้น ดงัน้ี       

1) บริหารโดยยดึจุดเนน้การเรียนการสอนเป็นสาํคญั 

2) ใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมการพฒันาทางวิชาชีพของครูและบุคลากร  

3) มีวิสยัทศัน์ในการจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง    

4) เป็นผูน้าํในการริเร่ิมการใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน   

5) นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้  

6) พ่ึงตนเองในการพฒันางานวิชาการ       

7) แสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใชต้ลอดเวลา     

8) มีความสามารถดา้นวิชาการท่ีเป็นวิชาชีพของตนอย่างลุ่มลึก จนสามารถใชใ้น

การใหค้าํแนะนาํ ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือใชค้วามรู้ในสาขาของตนเพ่ือการอธิบายเหตุการณ์  

9) จัดสถานการณ์เพ่ือให้เกิดผลดีต่อภารกิจ/องค์กร เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดต้ลอดสามารถใหค้าํปรึกษาเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูไ่ดส้าํเร็จในระดบัหน่ึง   

10) มีผลงานเป็นท่ียอมรับ มีการพฒันานวตักรรมเชิงวิชาชีพและมีผลงานเผยแพร่ 

11) บุคคลท่ีมีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มัน่คง มีความฉลาด มีอารมณ์ดีและ

มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง         

12) มีมนุษยสมัพนัธส์ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นทีมงานท่ีเขม้แข็ง  

13) มีบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกงดงาม 

 

 2.  คุณลกัษณะผู้นําทางวชิาการของครู ตามเกณฑ์การประเมนิสมรรถนะประจาํสายงานครู 

ด้านภาวะผู้นําครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 2553 : 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ําครู 

(Teacher Leadership) หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์

ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจาก
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การใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้

ใหมี้คุณภาพ ประกอบดว้ย 

 ตวับ่งช้ีท่ี 1. วุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู(Adult Development) 

 หมายถึง ครูควรพิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อ

ผูเ้รียน และผูอ่ื้นและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม  เห็นคุณค่า ให้ความสาํคญัในความ

คิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผูอ่ื้น  กระตุน้จูงใจ ปรับเปล่ียนความคิดและการกระทาํของ

ผูอ่ื้นใหมี้ความผกูพนัและมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั  

 ตวับ่งช้ีท่ี 2. การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์(Dialogue) 

 หมายถึง ครูมีปฏิสมัพนัธใ์นการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่าง

สร้างสรรค์กบัผูอ่ื้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวิชาชีพ  มีทกัษะการฟัง 

การพูด และการตั้งคาํถาม เปิดใจกวา้ง ยืดหยุ่น ยอมรับทศันะท่ีหลากหลายของผูอ่ื้น เพ่ือเป็น

แนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน  สืบเสาะขอ้มูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ ๆ ท่ีสร้างความทา้ทายใน

การสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น  

 ตวับ่งช้ีท่ี 3. การเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agency) 

 หมายถึง ครูใหค้วามสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีการวางแผนอยา่งมี

วิสยัทศัน์ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของโรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น  ริเร่ิมการปฏิบติั

ท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพฒันานวตักรรม กระตุน้ผูอ่ื้นใหมี้การเรียนรู้และความร่วมมือใน

วงกวา้งเพ่ือพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวิชาชีพ  ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตร้ะบบ/ขั้นตอนท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้ 

 ตวับ่งช้ีท่ี 4. การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง (Reflective Practice) 

 หมายถึง ครูพิจารณาไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการ

จดัการเรียนรู้ สนับสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพ่ือนร่วมงาน และมี

ส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ใชเ้ทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการ

ปฏิบติังานของตนเอง และผลการดาํเนินงานสถานศึกษา  

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน (Concern for Improving Pupil 

Achievement) 

 หมายถึง ครูตอ้งกาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของ

ตนเองตามสภาพจริงและปฏิบติัให้บรรลุผลสาํเร็จได ้ให้ขอ้มูลและขอ้คิดเห็นรอบดา้นของผูเ้รียน

ต่อผูป้กครองและผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  ยอมรับขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความคาดหวงัดา้นการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจากผูป้กครอง  ปรับเปล่ียนบทบาทและการปฏิบติังานของตนเองให้เอ้ือต่อการ

272 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 254 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 254



 

หนา้ | 287 

พฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียน  ตรวจสอบขอ้มูลการประเมินผูเ้รียนอย่างรอบดา้น รวมไปถึงผลการวิจยั 

หรือองคค์วามรู้ต่าง ๆ และนาํไปใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  

 สรุป คุณลกัษณะผูน้าํทางวิชาการของครู ตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะประจาํสาย

งานครู ดา้นภาวะผูน้าํครู ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดงัน้ี 

1) วุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 

2) การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์ 

3) การเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง 

4) การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง 

5) การมุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียน 

 

 3.  องค์ประกอบผู้นําทางวชิาการ        

               จิรินทร์ แสกระโทก (2551 : 1) ศึกษาคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันในกรุงเทพมหานคร พบว่า

คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษามี 6 คุณลกัษณะ ดงัน้ี     

1) การเป็นผูน้าํท่ีมีจริยธรรมในตนเองและระหว่างบุคคล     

2) การเป็นผูน้าํดา้นการจดัระบบ        

3) การเป็นผูน้าํดา้นวิชาการ        

4) การเป็นผูน้าํดา้นการบริหารจดัการ       

5) การเป็นผูน้าํดา้นสงัคมและชุมชน      

6) การเป็นผูน้าํการพฒันาตนเองในเชิงบริหาร  

    พชัราณี ฟักทองพรรณ (2553 : 1) ศึกษาแนวโน้มคุณลกัษณะผูน้าํท่ีพึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนสตรีเอกชน พบว่า แนวโนม้คุณลกัษณะผูน้าํท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

สตรีเอกชน ใน พ.ศ. 2554-2559 ประกอบดว้ย คุณลกัษณะผูน้าํ 5 ดา้น คือ (1) ดา้นความรู้ (2) ดา้น

ทกัษะ (3) ด้านทัศนคติ (4) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (5) ด้านบุคลิกภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญให้

ความสาํคญักบัคุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

                 พิมพฐ์ดา วจันวงศ ์ (2555 : 1)  ศึกษากลยุทธ์การพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํแบบไทยของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า องคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้าํแบบไทยมี 5 ดา้น คือ (1) ดา้น

ความรู้ (2) ดา้นทกัษะ (3) ดา้นทศันคติ (4) ดา้นบุคลิกภาพ (5) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  จากการศึกษาองค์ประกอบผูน้าํทางวิชาการตามงานวิจยัสรุปไดว้่า องค์ประกอบของ

ผูน้าํทางวิชาการมี (1) ดา้นความรู้ (2) ดา้นทกัษะ (3) ดา้นทศันคติ (4) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (5) 
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ดา้นบุคลิกภาพ (6) ดา้นการจดัระบบ (7) ดา้นการบริหารจดัการ (8) ดา้นสังคมและชุมชน (9) การ

พฒันาตนเองในเชิงบริหาร 
 

ภาวะผู้นําครู 

ในปัจจุบนัภาวะผูน้าํเป็นสถานการณ์ท่ีจาํเป็นมากสาํหรับองค์กร การบริหารองค์กรใด ๆ 

หากขาดภาวะผูน้าํเสียแลว้ยอ่มจะทาํใหอ้งค์กรนั้นดาํเนินกิจกรรมไปดว้ยความยากลาํบาก องค์กร

ซ่ึงประกอบดว้ยคนจาํนวนมากยอ่มวุ่นวายสับสน ต่างคนต่างทาํงานไม่ประสานกนัและเกิดความ

ขดัแยง้กนั การบรรลุเป้าหมายขององคก์รยอ่มจะล่าชา้หรือไม่ประสบผลสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้ภาวะผูน้าํหรือความเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององค์กรใน

การดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองมาจากความลม้เหลวขององค์กรต่าง ๆ ท่ี

เป็นมามกัสืบเน่ืองมาจากการขาดบุคลากรท่ีมีภาวะผูน้าํนั่นเอง และไม่ใช่เฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียน

เท่านั้นท่ีจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ จะตอ้งพฒันาครูในโรงเรียนใหมี้ภาวะผูน้าํอีกดว้ย 

 

1.  ความหมายของภาวะผู้นําครู 

  แคทเซนเมียร์ มอลเลอร์ (2001 : 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํครู คือ ครูผูท่ี้เป็นผูน้าํโดยนาํทั้ง

ภายในหอ้งเรียนและภายนอกห้องเรียน เช่ือมโยงกบัชุมชนและช่วยเหลือกลุ่มของครู ผูเ้รียน และ

ผูน้าํ และมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานทางการศึกษา เจนนิเฟอร์ ยอคบาร์ และคา

เรน ดุ๊ค (2004 : 1) เสนอแนะว่า ภาวะผูน้ ําครูเป็นรูปแบบท่ีไม่เหมือนใครท่ีไดแ้นวคิดอย่าง

หลากหลายมาจากแนวคิดภาวะผูน้าํท่ีเนน้ย ํ้าการมีส่วนร่วมมากกว่าการใชอ้าํนาจในแต่ละคน การ

พฒันาภาวะผูน้าํครูไดถู้กทบทวนมากข้ึนในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการพฒันาโรงเรียน 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและการอบรมครูคร้ังใหม่  

  แฮริส และแลมบาค (2003 : 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํครู คือ ลกัษณะในรูปแบบของภาวะ

ผูน้าํแบบร่วมมือ ซ่ึงครูพฒันาทกัษะเช่ียวชาญจากการปฏิบติังานต่าง ๆ ร่วมกนั   

  แฮริส มุชส์ (2003 : 1) ไดส้รุปไวว้่า ภาวะผูน้าํครู หมายถึง การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการ

แสดงความเป็นมืออาชีพแนวใหม่ ซ่ึงครูจะมีความเป็นอิสระและการช้ีนาํตนเองมากข้ึน 

  สุรีรัตน์  พฒันเธียร (2552:1) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํครู หมายถึง การแสดงออกของครูใน

การร่วมกนัทาํงานอยา่งร่วมมือรวมพลงันาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ

กัน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ และความเก่ียวข้องต่างๆ ระหว่างครูแต่ละบุคคลภายใน

สถานศึกษา รวมไปถึงความสามารถของครูในการนาํทั้งการนาํในห้องเรียน การนาํนอกห้องเรียน 

และการนําครูคนอ่ืนๆ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลในการกระตุ้น ชักจูงเพ่ือนครูให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลง มีความรับผิดชอบต่อความตดัสินใจ และกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เขา้ร่วมใน

การเรียนรู้ร่วมกัน และให้ความร่วมมือรวมพลงัในการปฏิบัติงานเพ่ือพฒันาสถานศึกษาไปสู่

เป้าหมายร่วมภาวะผูน้ ําครูท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องให้ความสําคัญกับความเช่ือใจ การ

สนบัสนุนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอนัดบัแรก 

 ภทัรจิตติ  บุรีเพีย (2555 : 1)  อธิบายแนวคิดของภาวะผูน้าํครู จะมุ่งเนน้ไปท่ีการร่วมกนั

ทาํงานของบุคลากรครูในสถานศึกษาอย่างร่วมมือรวมพลงั โดยมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีความ

เก่ียวขอ้งและความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ี

มีพลงัและทาํใหค้รูมีแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เกิดความผกูพนัในการ

ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างความรู้ และร่วมกนัดาํเนินงานใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมี

แนวมาตรฐานตามเป้าหมาย 

 สรุป ภาวะผูน้าํครู  หมายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธส่์วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดย

ปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 

 

 2.  บทบาทภาวะผู้นําครู 

  นิคส์ (1977 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์,  2549 ก) กล่าวว่า ครูมีบทบาทภาวะผูน้าํเพ่ือ

การเปล่ียนแปลงนั้นมาจากความเช่ือและเหตุผลสาํคญั 4 ประการ คือ     

  1)  ครูส่วนใหญ่มีความสนใจต่อภาระหน้าท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมาย กล่าวคือ จะใส่ใจว่า

งานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นคืออะไร มีเป้าหมายอะไร และจะทาํใหส้าํเร็จอยา่งมีคุณภาพไดอ้ยา่งไร  

  2)  ครูส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกร่วมต่อส่ิงท่ีเคยปฏิบติัมาดว้ยกนักบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ จึง

มีความตระหนกัรู้ และระมดัระวงัต่อค่านิยมท่ีเป็นปทสัถานของกลุ่มท่ีเคยมีร่วมกนั  

  3) ครูส่วนใหญ่มกัมีความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี จึงมีข้อมูล

เก่ียวกบัค่านิยมและเจคติต่าง ๆ ท่ีชุมชนนั้นยดึถือและปฏิบติัอยา่งเพียงพอ    

  4)  ครูส่วนใหญ่สามารถท่ีจะนาํการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิบติัไดดี้ มกัจะรู้ว่าจะตอ้งทาํ

อะไร ท่ีไหน และอยา่งไร จึงจะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้นสาํเร็จ 

  แลมเบิร์ท (2004) กล่าวถึงบทบาทภาวะผูน้าํครูไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่    

 1)  ภาวะผูน้าํต่อครูคนอ่ืน ๆ โดยการฝึก (Coaching) การแนะนาํ (Mentoring) การนาํใน

การทาํงานกลุ่ม เป็นพ่ีเล้ียงของครูใหม่หรือครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ย    
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  2)  ภาวะผูน้าํดา้นการปฏิบติัการ ในภาระหนา้ท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางสู่การปรับปรุงการ

เรียนรู้และการสอนใหดี้ข้ึน เป็นผูน้าํของทีมพฒันาสถานศึกษา     

  3)  ภาวะผูน้าํดา้นวิธีการสอน โดยการพฒันาและการออกรูปแบบการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถเป็นนักพฒันาหลกัสูตร นักเขียนท่ีอดทน และนักวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี

เช่ือมโยงไปสู่หอ้งเรียน 

 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2549 : 1 ) กล่าวว่า บทบาทภาวะผูน้าํครูท่ีสาํคญั 6 ประการ ดงัน้ี 

  1)  ตอ้งเป็นผูมี้วิสยัทศัน์        

  2)  มีความเช่ือว่าโรงเรียนมีไวเ้พ่ือเป็นสถานท่ีเรียนรู้   

  3)  ตอ้งใหคุ้ณค่า และความสาํคญัของทรัพยากรมนุษย ์   

  4)  ตอ้งมีทกัษะท่ีดีของการเป็นนกัส่ือสารและนกัฟังท่ีมีประสิทธิผล  

  5)  ตอ้งกลา้ท่ีจะเส่ียง 

 สรุป บทบาทภาวะผูน้าํครู หมายถึง พฤติกรรมทางบวกท่ีครูแสดงออกมา จากความเช่ือ 

วิสัยทศัน์ และทกัษะท่ีดี มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการเปล่ียนแปลงห้องเรียน และมี

ผลกระทบทางบวกต่อผลการเรียนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

 

 3.  องค์ประกอบของภาวะผู้นําครู 

         แคทเซนเมียร์ และมอลเลอร์ (2001 : 1) ประกอบดว้ย     

  1)  ทกัษะการสอนแบบมืออาชีพ       

  2)  บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู     

  3)  มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในอาชีพท่ีนาํหนา้ครูคนอ่ืน    

  4)  มีความสนใจเก่ียวกบัการพฒันาตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้    

  5)  ทุ่มเทเวลาและความมุ่งมัน่ในการเป็นครูผูน้าํ     

  6)  การยอมรับและเช่ือถือจากเพ่ือนครูจากการปฏิบติัการสอนตามปกติ 

  ซูรันน่า และ มอส (2002 : 1) ทาํการวิจยัคน้หาภาวะผูน้าํครูในการเรียนการสอนวิชาชีพ

ครู พบว่า ครูมีภาวะผูน้าํมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีดงัน้ี      

 1)  เป็นผูส้อนท่ีดีในหอ้งเรียน       

 2)  เป็นผูน้าํทางชีวิตใหก้บัเพ่ือนครู       

 3)  เป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตร        

 4)  รับบทบาทเป็นตวัแทนขององคก์รทั้งในโรงเรียนหรือของสมาคมทอ้งถ่ิน 
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 5)  ทาํงานร่วมกบัครูคนอ่ืนๆ และผูบ้ริหารดว้ย 

 แลมบาค (2004 : 1) ไดเ้สนอว่า ภาวะผูน้าํครู ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่     

 1)  พฒันาการในวยัผูใ้หญ่ (Adult Development) เป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะของตนเอง 

(Defines Self) ในความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสมัพนัธก์บับุคคลท่ี

มีอาํนาจหนา้ท่ีสูงกว่า การตระหนกัความจาํเป็นของการไตร่ตรองดว้ยตนเอง การประเมินการสอน

ของตนเอง และการใคร่ครวญพิจารณาตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยเช่ือมโยงกับครูคนอ่ืนๆ และ

พฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ รวมไปถึงการแสดงความเคารพ และให้ความสนใจต่อผูอ่ื้น

อยา่งสุภาพจริงใจ         

 2)  การเสวนา (Dialogue) เป็นการเสวนาระหว่างบุคลากรครูในสถานศึกษาเพ่ือสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนั มุ่งเนน้การเสวนาไปท่ีการสอนและการเรียนรู้ เป็นการส่ือสารระหว่าง

เพ่ือนร่วมงานโดยใชค้าํถามท่ีกระตุน้ให้เกิดการเสวนาในประเด็นท่ีดีและสร้างสรรค์แลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้ทางวิชาชีพเพ่ือนาํมาใชใ้นการทาํงานร่วมกนั รวมทั้งเป็นการเปิดใจกวา้ง 

ยดืหยุน่ ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการปฏิบติังานในรูปแบบใหม่ 

 3)  ความร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) เป็นความร่วมมือรวมพลงักนัตดัสินใจโดย

เสนอทางเลือกท่ีสนองต่อความตอ้งการของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการ

ตระหนกัถึงคุณค่าของการสร้างทีมงาน การเขา้ร่วมในกิจกรรมการสร้างทีมงานท่ีช่วยพฒันาความ

ไวว้างใจ และส่งเสริมการตดัสินใจร่วมกนั การร่วมกนัจาํแนกลกัษณะของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และคาดการณ์สถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาใน

สถานศึกษา ทั้ งน้ีต่างก็มีความเข้าใจดีว่าการจัดการความขัดแยง้เป็นส่ิงจ ําเป็นสําหรับการ

เปล่ียนแปลงของบุคลากรครู และสถานศึกษา       

 4)  การเปล่ียนแปลงองคก์ร (Organization Change) เป็นการให้ความสนใจต่อประเด็น

สาํคญั หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีโรงเรียนเผชิญอยู ่มีวิสยัทศัน์ในการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเขา้ร่วม

ในการวางแผนอย่างมีวิสัยทศัน์เพ่ือพฒันาสถานศึกษากบัผูอ่ื้น ริเร่ิมการปฏิบติังานท่ีนาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงใหม่ๆ มีการกระตุน้เพ่ือนร่วมงานให้ร่วมกนัปฏิบติังานท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาในวงกวา้งรวมทั้งมีการวางแผนติดตามผล ให้คาํปรึกษา และให้การสนับสนุน มีการ

ตระหนกัถึงคุณค่าและใหค้วามสาํคญัต่อวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั การเขา้ร่วมกบัผูอ่ื้นในการสร้าง

โปรแกรมหรือนโยบายท่ีตอบสนองต่อวิวฒันาการของโลกแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม

และการพฒันานกัเรียนในทุกดา้น การพฒันาระบบสาํหรับครูหรือนกัเรียนท่ีเขา้มาใหม่ การพฒันา

โปรแกรมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนๆ หน่วยงานต้นสังกัด และ
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สถาบนัอุดมศึกษา รวมไปถึงการให้ความสนใจและเขา้ร่วมในกระบวนการคดัเลือกครูบรรจุใหม่

ของสถานศึกษา 

  ยอร์คบาร์ และดุ๊ค (2004 : 1) ได้สังเคราะห์งานวิจยัของภาวะผูน้าํครู ผลการศึกษา

จาํแนกลกัษณะภาวะผูน้าํครูออกเป็น 6 ดา้น คือ      

 1)  การประสานงานและการจดัการงานเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและและหลกัสูตร

ทอ้งถ่ินท่ีใชร่้วมกนัในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       

 2)  การพฒันาวิชาชีพครูใหก้บัเพ่ือนร่วมงาน     

 3)  การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน หรือการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน        

 4)  การมีส่วนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน      

 5)  การส่งเสริมวิชาชีพครู 

 6)  การสร้างพนัธกิจร่วมกบัสถาบนัผลิตครู 

 อาภารัตน์ ราชพฒัน์ (2554 : 1) สงัเคราะห์องคป์ระกอบภาวะครูไดด้งัน้ี  

  1)  มีการพฒันาตนเองและเพ่ือนครู มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี   

        1.1) มีความมุ่งมัน่และการพัฒนาตนไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง และการ

สนบัสนุนและช่วยเหลือครูคนอ่ืนใหส้ามารถพฒันาไปสู่ครูมืออาชีพดว้ย   

        1.2)  มีการพฒันาตนไปสู่ครูมืออาชีพภายใตบ้รรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกนัของครู

             1.3)  สร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้การใชปั้ญญา ให้ทีมสร้างแนวคิดใหม่ สร้าง

วิธีการใหม่ และนาํไปสู่การปฏิบติัจนเห็นผลเชิงประจกัษไ์ด ้    

         1.4)  มีความสนใจเก่ียวกบัการพฒันาตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้   

         1.5)  เป็นผูน้าํทางชีวิตใหก้บัเพ่ือนครู     

   1.6)  การพฒันาวิชาชีพครูใหก้บัเพ่ือนร่วมงาน    

   1.7)  เป็นพ่ีเล้ียงคอยใหค้าํปรึกษากบัครูใหม่ เป็นผูท่ี้หมัน่ฝึกตนเองอยูเ่สมอ  

   1.8)  การสามารถช้ีแนะผูร่้วมงานและเพ่ือนครูโดยวิธีคิดแบบไตร่ตรองและคน้หา

ดว้ยตนเอง            

   1.9)  ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูข้ึนในโรงเรียนบน

รากฐานการจดัการเชิงระบบขององคก์ารท่ีตายตวัไปสู่ระบบท่ียดืหยุน่ 

 2)  เป็นแบบอยา่งทางการสอน มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

        2.1)  เป็นผูน้าํทางการเรียนการสอนท่ีเกิดจากตนเอง 

        2.2)  การแบบอยา่งท่ีดีของการสอนและการเรียนรู้ 
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     2.3)  เป็นผูน้าํดา้นการเรียนการสอน 

                2.4)  ครูแสดงความเช่ียวชาญระดบัสูงดา้นการเรียนการสอน 

     2.5)  ทกัษะการสอนแบบมืออาชีพ 

     2.6)  มุ่งมัน่อยา่งจริงจงัในการปฏิบติัการสอน การเรียนรู้ และการประเมิน 

     2.7)  เป็นผูส้อนท่ีดีในหอ้งเรียน 

    3)  มีส่วนร่วมในการพฒันา มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี    

    3.1)  เป็นผูส้ร้างเครือข่ายท่ีสามารถปฏิบติังานในทีมกบัเพ่ือนครูในโรงเรียน

ของตนและสามารถปฏิบติังานในชุมชนได ้       

    3.2)  ทาํงานร่วมกบัครูคนอ่ืนและผูบ้ริหาร    

    3.3)  มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขอโรงเรียน 

    3.4)  เป็นผูน้าํดา้นการมีส่วนร่วม     

    3.5)  การใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกบัครูคนอ่ืน   

    3.6)  เป็นแบบอยา่งในการผสานความร่วมมือ 

    4)  เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี   

    4.1)  เป็นผูน้าํดา้นการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง    

    4.2)  แปลงแนวคิด วิสยัทศัน์ไปสู่การปฏิบติัท่ีทาํไดจ้ริง   

    4.3)  มีความสามารถในการระบุลกัษณะของปัญหาและขอ้ขดัแยง้  

    4.4)  เขา้ใจความขดัแยง้อนัมกัจะเกิดข้ึนกบัภารกิจของโรงเรียน  

    4.5)  เป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง     

    4.6)  เม่ือถึงคราวคบัขนัก็พร้อมท่ีจะปลุกใหทุ้กคนลุกข้ึนสูเ้พ่ือโรงเรียนและเพ่ือ

นกัเรียน 

    5) เป็นผูน้าํการบริหารจดัการ มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

     5.1)  เป็นผูน้าํดา้นการบริหารจดัการ     

    5.2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

    5.3) ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรม องคก์ารแบบมุ่งสู่ความสาํเร็จ  

    5.4) การประสานงานและการจดัการ      

    6) มุ่งความสาํคญัท่ีนกัเรียน มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี   

    6.1)  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน     

    6.2)  ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนของตน      

            6.3)  การมุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน  
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 จากการศึกษา สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํครูในทศันะของผูเ้ขียนมี 4 ดา้น  ดงัน้ี 

 1)  ดา้นบุคลิกภาพ เป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง  บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการเป็น

ครู การแสดงความเคารพ และให้ความสนใจต่อผูอ่ื้นอย่างสุภาพจริงใจ การใคร่ครวญพิจารณา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง และการสร้างความร่วมมือรวมพลงักนัตดัสินใจ  

 2)  ดา้นอารมณ์  มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสม

กบัการเป็นครู  และมีการตระหนกัถึงคุณค่าของการสร้างทีมงาน 

 3)  ดา้นสงัคม เป็นแบบอยา่งทางการสอนทกัษะการสอนแบบมืออาชีพ การยอมรับและ

เช่ือถือจากเพ่ือนครูจากการปฏิบติัการสอนตามปกติ  มีการพฒันาวิชาชีพครูให้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

และการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน 

 4)  ดา้นสติปัญญา  มีความมุ่งมัน่พฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน เป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตรพนัธะ

กิจร่วมกบัสถาบนัผลิตครู  การร่วมกนัจาํแนกลกัษณะของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คน้หา

แนวทางแกปั้ญหา และคาดการณ์สถานการณ์ 

 

ทักษะผู้นํายุคใหม่     

  กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน

วิทยาการและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหแ้ต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยูโ่ดย

ลาํพงัได ้ตอ้งร่วมมือและพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  การดาํรงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการ

ติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและ กนั มีความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่าง ๆ ร่วมกนัมากข้ึน 

ในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทาํให้คนตอ้งคิดวิเคราะห์ 

แยกแยะและมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็วเพ่ือใหท้นักบัเหตุการณ์ในสงัคมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน 

ส่ิงเหล่าน้ีนาํไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การคา้และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

อ ย่ า ง ห ลีก เ ล่ี ย ง ไ ม่ ไ ด้  แ ล ะ เ ป็ น แ ร ง ผ ลัก ดัน สํา คัญ ท่ี ทํา ให้ ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ต้อ ง ป ฏิ รู ป

การศึกษา  ดงันั้น  คุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็นตวับ่งช้ีสาํคญัประการหน่ึงสาํหรับศตวรรษท่ี 

21 และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศท่ีจะอยู่รอดไดห้รือคงความ

ไดเ้ปรียบก็คือประเทศท่ีมีอาํนาจทางความรู้และเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

 จากกรอบปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ ครูยุคใหม่ควรเป็นบุคคลผู ้

เอ้ืออาํนวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า มีระบบและกระบวนการผลิตและพฒันา

ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีครู

ครบตามเกณฑ์และสามารถสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มีการพฒันาตนเองและแสวงหา
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ความรู้อย่างต่อเน่ือง มีสภาวิชาชีพท่ีเขม้แข็ง มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือพฒันาครู 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมัน่คงในอาชีพ มีขวญักาํลงัใจ   

อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื (สาํนกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 2557)    

  ผูบ้ริหารถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํสูงคือกุญแจสาํคญัไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึง

นกัการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเช่ือว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะการบริหาร เป็นผูน้าํทาง

วิชาการ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพจึงจะเป็นผูน้ ําท่ีมีประสิทธิภาพและ

บริหารงานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อการพฒันาทัว่ทั้งองคก์ร และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในยคุแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กร

จะมุ่งปฏิรูปการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบ

ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีต่อผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้าํยคุใหม่ท่ีสามารถมองภาพของ

องคก์รไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่งและชดัเจน สามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบนัและภาพในอนาคตท่ีตอ้ง

ให้ความสาํคญัและตอ้งเปล่ียนแปลง รวมทั้งตอ้งเป็นผูน้าํทีมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

จดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนื  
   

 1. ทักษะผู้นําในศตวรรษที่ 21       

   วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21)ไดก้ล่าวถึงความทา้ทายดา้นการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ใน

การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกบัชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองสาํคญัของกระแสการปรับเปล่ียน 

ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการดาํรงชีพของสงัคมอยา่งทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความ

ต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะสาํหรับการ

ออกไปดาํรงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทกัษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ทกัษะการเรียนรู้  ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจาํเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูป

เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ และ

อธิบายว่า ทกัษะเพ่ือการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชาก็มีความสาํคัญ แต่ไม่เพียงพอ

สาํหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียน

จากการคน้ควา้เองของศิษย ์โดยครูช่วยแนะนาํและช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละ

คนสามารถประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเองได ้     

 จากการศึกษาทศันะของนกัวิชาการขา้งตน้สรุปไดว้่า การใหก้ารศึกษาสาํหรับศตวรรษ

ท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ จากกระบวนทศัน์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ท่ีให้โลกของ
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นกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่า

การได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทัศนคติ  ทกัษะการคิด ทกัษะการ

แกปั้ญหา ทกัษะองคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะ

การส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง 

และความตระหนกัในสภาพแวดลอ้ม  และเหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใชค้วามรู้อย่างสร้างสรรค ์ 

ถือเป็นทกัษะท่ีสาํคญัจาํเป็นสาํหรับการเป็นนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  

2.  ทักษะผู้นําทศวรรษที่ 2       

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างผูเ้รียนให้มีทกัษะ ทัศนคติ ค่านิยม และ

บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวกท่ีมีทั้งความสาํเร็จและมีความสุข ครู

ยคุใหม่จึงตอ้งพฒันาทกัษะผูน้าํให้เท่าทนัโลก ผูน้าํยุคใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษท่ี 2 คือผูน้าํท่ีมีทกัษะการวางแผน  การสร้างทีมงาน การตั้งคาํถาม การคิดสร้างสรรค ์

ทกัษะการประเมินตนเอง และการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารดงัน้ี    

  2.1 ทักษะการวางแผน       

   การวางแผนถือเป็นหน้าท่ีทางการจดัการท่ีสาํคญัเป็นอนัดบัแรก การวางแผนคือ  

กระบวนการท่ีเขา้ไปเก่ียวข้องกบัการกาํหนดวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การ เพ่ือท่ีจะ

กาํหนดกลยทุธเ์พ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ รวมทั้งพฒันาหรือกาํหนด ดงันั้น  การวางแผนจึงเป็น

การกาํหนดทางเลือกในการปฏิบติังานไวล่้วงหน้า  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการขององค์การ การวางแผนไม่ใช่การตดัสินใจในอนาคต  แต่การวางแผนการตดัสินใจใน

ปัจจุบนัท่ีมีผลต่ออนาคต  จึงเป็นการเตรียมหรือคาดการณ์ไวล่้วงหนา้  ทาํใหผู้น้าํมีความพร้อมท่ีจะ

ปฎิบติังานหรือกระทาํอะไรในอนาคตซ่ึงการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งสามารถตอบคาํถาม

ไดถู้กตอ้งชดัเจนเช่น ทาํอะไรบา้ง  ทาํเม่ือไร  ใครเป็นคนทาํ  ตอ้งการทรัพยากรอะไรฯลฯ    

  เทียมจนัทร์ พานิชผลินไชย (2557 : 1) ไดก้ล่าวว่า ผูน้ ําต้องรู้จักการวางแผนกล

ยทุธเ์พ่ือพฒันาผูเ้รียน โดยการกาํหนดทิศทาง ภารกิจ การดาํเนินงานการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนในชั้นเรียนใหช้ดัเจน นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี    

   1) วิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน            

   2)  วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น 

การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   

   3) กาํหนดทิศทาง ภารกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กิจกรรมการดาํเนินงานตวัช้ีวดั
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ความสาํเร็จตามสภาพปัญหาและสาเหตุของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

   4) จดัทาํแผนกลยทุธก์ารจดัทาํแผนกลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพ   

   ประโยชน์ของการจดัทาํแผนกลยทุธเ์พ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คือ  

   1)  ครูผูส้อนมีขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล     

   2)  ครูผสัอนมีวิธีการ/เทคนิคการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นกระบวนการ ขั้นตอน

ท่ีชดัเจน มีเหตุผล และมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของผูเ้รียนท่ีแทจ้ริง    

   3)  ผูบ้ริหารมีแนวทางในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพผู ้เ รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

  4) เป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนไดท้ราบถึงทิศทางการ

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ         

   5) ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ      

  2.2  ทักษะการสร้างทีมงาน  

  สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีการปรับเปล่ียนเรียนรู้วิธีการทาํงานแบบใหม่ ๆ ท่ี

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของสังคมฐานความรู้ การบริหารการศึกษาให้ประสบ

ความสาํเร็จคือการอาศยัทีมงานซ่ึงมีความพร้อมเพรียงและประสานการทาํงานเป็นอย่างดีโดยมี

เป้าหมายสูงสุดร่วมกนัคือ สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ สมาชิกของทีมงานจะตอ้งสามคัคี

กลมเกลียวกนั และพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัทาํทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะใหผ้ลงานออกมาดี ดงันั้น การสร้าง

ทีมงานจึงเป็นส่ิงสาํคญั  

  ณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์( 2545 : 74-77) อธิบายว่า การพฒันาทกัษะในการเป็นผูน้าํ

ของทีม ตอ้งสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดแก่ทีมงานในทิศทางท่ีเหมาะสม หัวหน้าทีมจะตอ้งมี

ทกัษะท่ีสาํคญัดงัน้ี          

   1) เป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ อย่าสร้างภาพอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้

ปฏิบติัอีกอยา่งหน่ึง          

   2)  รู้จกัตนเอง ผูน้าํท่ีดีตอ้งพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง โดยยอมรับว่า

ไม่มีใครเก่งไปเสียทุกเร่ือง และตอ้งรู้จกัใชค้นท่ีมีความรู้ความสามารถมาทาํงานแทน  

  3)  กาํหนดบทบาทของตนในฐานะผูน้าํเพ่ือสมาชิกจะไดรั้บทราบว่า เร่ืองใดท่ี

หวัหนา้ทีมตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจ และขอบเขตการตดัสินใจของตนมีแค่ไหน 

  4)  กําหนดแบบแผนปฏิบัติของทีมหัวหน้าทีมจะเป็นผูก้ ําหนดรูปแบบ

ความสมัพนัธร์ะบบงานของทีม และเป็นตวัอยา่งใหก้บัสมาชิกของทีม 
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  5)  เป็นคนเปิดเผย จริงใจ และโปร่งใสโดยหัวหน้าทีมตอ้งเปิดเผยความคิดและ

ส่ือสารแผนงานท่ีตอ้งการจะทาํใหส้มาชิกทุกคนเกิดความเขา้ใจร่วมกนั และสามารถนาํไปปฏิบติั

ไดต้ามท่ีตอ้งการ  

  6)  ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในเชิงสร้างสรรค์แก่สมาชิกในทีม ผูน้าํตอ้งทาํการส่ือสาร

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัลูกทีมอยา่งเปิดเผยและใหเ้กียรติกนั 

  7)  การประเมินผลงานและให้รางวลัอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งทาํดว้ยความเท่า

เทียมกนัเสมอภาคและโปร่งใส โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและผลงาน 

  8)  ปฏิบติัตวัให้คงเส้นคงวา มีหลกัการในการทาํงาน มิใช่เพียงตดัสินใจตาม

สถานการณ์ตามกระแส หรือตามอารมณ์เพียงอยา่งเดียว 

  สุเมธ งามกนก (2551 : 41) การสร้างทีมงานจะสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัทกัษะของภาวะ

ผูน้าํ และกลยทุธก์ารบริหารของผูบ้ริหารในการสร้างทีมงาน ดงันั้น หากผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อ

ทีมงาน และสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพข้ึนมา ทีมงานนั้นจะช่วยสร้างคนท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนมา ทั้งน้ี

เพราะการทาํงานเป็นทีมจะทาํให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกนั และเห็นแบบอย่างในการ

ทาํงานของผูน้าํและของเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และจะ

ช่วยพฒันาสถานศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 2.3  ทักษะการตั้งคาํถาม       

   กญัญา  วีรยวรรธน(2557)ไดก้ล่าวถึงการใชค้าํถามเป็นเทคนิคสาํคญัในการเสาะ

แสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นกลวิธีการสอนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการ

คิด  การตีความ  การไตร่ตรอง  การถ่ายทอดความคิด  สามารถนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและ

ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีการถามเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้  ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ กระบวนการถามจะช่วย

ขยายทักษะการคิด   ทําความเข้าใจให้กระจ่าง  ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้ งด้านการเรียนการ

สอน  ก่อใหเ้กิดการทบทวน  การเช่ือมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆ  ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น

และเกิดความทา้ทาย      

  นภา หลิมรัตน ์(2557)ไดก้ล่าวถึงการตั้งคาํถามในชั้นเรียนมีประโยชน์ดงัน้ี  

   1)  กระตุน้ความสนใจในตวัผูเ้รียน ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน 

   2)  ครูสามารถประเมินความรู้ของผูเ้รียน ทั้ งในส่วนความรู้พ้ืนฐานเดิม 

(Prerequisite knowledge) และความรู้ปัจจุบนัท่ีครูกาํลงัดาํเนินการสอน (Present knowledge) 

   3)  ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการเช่ือมโยงแนวคิดหรือความรู้ต่าง ๆ

   4)  ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน เน่ืองจากถูกกระตุน้ให้คิดและตอบคาํถาม เป็นการ
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ฝึกทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบและฝึกการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีเรียนมาในการแกปั้ญหา 

   5)  เม่ือครูประเมินสถานการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนได้แลว้ หากพบว่ามีบาง

ประเด็นท่ีผูเ้รียนเขา้ใจผิดหรือไม่ชัดเจน ครูก็จะสามารถช่วยเหลือไดเ้ด๋ียวนั้นทนัที ในกรณีน้ีก็

เท่ากบัเป็นการประเมินเพ่ือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน (Formative evaluation) ไปในตวั  

 2.4  ทักษะการคดิสร้างสรรค์       

   ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Thinking เป็นหน่ึงในทกัษะสาํคญัของครูท่ี

ได้รับการกําหนดให้เป็นทักษะท่ีจาํเป็นจะต้องนําไปใช้ในกระบวนการพฒันาผูเ้รียนในช่วง

ศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยงัไดถู้กกาํหนดให้เป็น 1ใน 5 ทกัษะสาํคญัท่ีลูกจา้งหรือ

พนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ จาํเป็นจะตอ้งใช้ในการทาํงาน และความคิดสร้างสรรค์ก็

ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นทกัษะท่ีทา้ทายในช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการประกอบอาชีพ  

ทุก ๆ สาขา     

  โดยเฉพาะในสถานศึกษาท่ีเป็นองคก์รท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน ผูน้าํตอ้งมีหน้าท่ีสาํคญั

ในการส่งเสริมคุณภาพของการคิด (Quality  of  thinking) ของทุกคนท่ีรวมกนัเป็นชุมชนของ

โรงเรียน  ลดเลิกการบริหารแบบควบคุมสั่งการให้น้อยลง  แต่หันมาสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถของครู  และบุคลากรให้คนเหล่าน้ีกลายเป็นผูน้ ําท่ี

สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้และนาํการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีผลงานท่ีสร้างสรรค ์

   เครือข่ายครูนอ้ย (2557)ไดก้ล่าวถึงการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ผูน้าํทางวิชาการ

ควรฝึกฝนไดด้งัน้ี  

  1)  การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคเพ่ือรวบรวมทางเลือกและการ

แกปั้ญหา  โดยใหโ้อกาสในการคิดอยา่งอิสระท่ีสุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆระหว่างการคิด 

เพราะการวิพากษว์ิจารณ์จะเป็นการขดัขวางความคิดสร้างสรรค ์    

   2)  การปลูกฝังความกลา้ท่ีจะทาํส่ิงสร้างสรรค ์เป็นเทคนิคท่ีใชก้ารตั้งคาํถามง่าย ๆ 

เพ่ือใหใ้หคิ้ดโดยจดัใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น เม่ือฝึกฝนมากเขา้ก็จะช่วยใน

การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หมี้มากข้ึน        

   3)  การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหน่ึงโดยใชก้ารแจกแจงวิธีการในการ

แกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงมาใหไ้ด ้10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการท่ีไดอ้อกเป็นวิธีการย่อย ๆ ลง

ไปอีก เพ่ือใหไ้ดท้างเลือกหรือคาํตอบท่ีดีท่ีสุด       

   4)  การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคท่ีใชก้ารคน้หาความคิดหรือแนวทางท่ีใชใ้น

การแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผูท่ี้เคยทาํไวแ้ลว้ 
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 2.5  ทักษะการประเมนิตนเอง        

   การประเมินตนเองไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการพฒันาตนเองและองค์กรทุกภาคส่วน 

การประเมินตนเองนั้น นอกจากจะช่วยใหบุ้คคลรับทราบขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตนเองแลว้ ยงัจะ

นาํไปสู่การพฒันาตนเองอยา่งถูกตอ้งตรงประเด็นกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ผลการปฏิบติังาน

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงันาํไปสู่การพฒันาขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ การประเมิน

ตนเองไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกนักบัการพฒันาคุณภาพและการประกนัคุณภาพมากข้ึน โดยมกันาํไปใช้

ในรูปแบบหลอมรวมการประเมินตนเองเข้ากบัแผนการปฏิบติังานขององค์กรนั้น ๆ และยึดถือ

ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  

   อวยพร เรืองตระกูล และสุนทรพจน์  ดาํรงค์พานิช( 2557)ไดศึ้กษาเอกสารและ

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินตนเอง สามารถสรุปประโยชน์ของการประเมินตนเองได ้7 

ประการ ดงัน้ี  

  1)  ช่วยให้ผูป้ระเมินตนเองเกิดความพยายามในการทาํงาน เกิดการสะท้อน

ความคิดของตนเองสู่ตนเอง เกิดการยกยอ่งนบัถือตนเอง และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

   2)  ทาํใหผู้ป้ระเมินตนเองทราบขอ้เด่น ขอ้บกพร่อง ความชอบ และขอบเขตการ

พฒันาตนเองในแต่ละบุคคล  การประเมินตนเองเป็นวิธีท่ีดีสุดสําหรับการให้ผูป้ระเมินตนเอง

รับทราบถึงความกา้วหนา้ของตน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและรู้ว่าจะสามารถดาํเนินการเพ่ือ

พฒันางานอยา่งไรในอนาคต  

   3)  ทาํใหผู้ป้ระเมินตนเองเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มขีดความสามารถการพฒันาของ

บุคคล เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินตนเองเป็นขอ้มูลท่ีมีความหมายสาํหรับบุคคลนั้น เม่ือ

บุคคลรับทราบถึงขอ้เด่น ขอ้บกพร่องในการทาํงาน และไดห้าวิธีการพฒันางานตนเอง ทาํให้เกิด

การพฒันางานท่ีเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถ และเกิดการขยายขอบเขตความสามารถของผู ้

ประเมินตามไปดว้ย  

   4)  การประเมินตนเองทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจต่องานท่ีทาํ ผลจากการวิจยั

หลายเร่ืองพบว่า การประเมินตนเองช่วยให้ผูป้ระเมินเกิดความเคารพนับถือตนเอง รับรู้ถึง

ความสามารถของตนเอง ปฏิบติังานมุ่งสู่ความสาํเร็จ และลดภาวะความเครียดในการทาํงาน ซ่ึงช่วย

ใหเ้กิดผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการทาํงานและการใชชี้วิตในท่ีสุด  

   5)  การประเมินตนเองช่วยให้ผูป้ระเมินเกิดการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา เกิด

ทกัษะและนิสัยในการคน้หาขอ้บกพร่องของการทาํงานท่ีรับผิดชอบอยู่ พยายามหาวิธีการแกไ้ข

อยา่งต่อเน่ือง นาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต       

   6)  การประเมินตนเองช่วยพฒันามาตรฐานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ การประเมินตนเอง
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มีผลโดยตรงต่อคุณภาพการทาํกิจกรรมของบุคคล ลดความผดิพลาดและปัญหาในการทาํงาน ช่วย

ใหง้านมีคุณภาพ จึงเป็นกลไกสาํคญัท่ีหลายองคก์รนาํไปใชป้ระกนัคุณภาพการทาํงานของบุคลากร

ในองคก์ร รวมทั้งองคก์รผลิตบุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ พยายามปลูกฝังการประเมินตนเองให้เป็นคุณ

ลกัษณ์สาํคญัเบ้ืองตน้ นอกจากน้ี ยงัถือเป็นความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ในการพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานท่ีมีความเป็นรูปธรรมสูงและตรงไปตรงมาอีกดว้ย 

   7)  การประเมินตนเองช่วยสร้างความใกลชิ้ด ร่วมแรงร่วมใจภายในกลุ่มหรือ

ภายในองค์กร การประเมินตนเองช่วยทาํให้ปัญหาดา้นการปฏิสัมพนัธ์และปัญหาการทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นคล่ีคลาย เช่น การประเมินตนเองในบริบททางการศึกษาระหว่างครูและนักเรียน 

กระบวนการน้ีจะช่วยให้ครูและนักเรียนเป็นหุ้นส่วนหรือผูร่้วมมือกัน (partner) ในการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้และต่างฝ่ายต่างให้โอกาสในการพฒันางานตามเป้าหมายของครูและนักเรียน

อยา่งราบร่ืน  

   ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีความเป็นผูน้าํทางวิชาการซ่ึงเป็นคุณสมบติัสาํคญั

ในการบริหารงานสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นองค์การท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากองค์การ

โดยทัว่ไป เพราะองคก์ารโดยทัว่ไปนั้นจะมีจุดมุ่งหมายและพนัธกิจท่ีไม่ซบัซอ้นเท่ากบัองคก์ารทาง

การศึกษา เน่ืองจากองคก์ารทางการศึกษานั้นนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายและพนัธกิจเหมือนองค์กร

ทัว่ไปแลว้ องค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษานั้นยงัมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอีก ซ่ึง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายทั้ง2ประการน้ี เพ่ือนาํใหอ้งคก์ารบรรลุทั้งเป้าหมาย

ของการบริหารองค์การ และบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การบรรลุถึงคุณภาพของ

ผูเ้รียนอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรวิเคราะห์

ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของตนเองว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีจุดดี จุดดอ้ยอย่างไร และควรพฒันา

อยา่งไร 

 2.6  ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    

   สถานศึกษาซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีและมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา เพ่ือความ

เจริญงอกงามของผูเ้รียน ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือการประมวลขอ้มูลอนัเป็นสาระทางวิชาการให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือ

จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

  ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2549) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า การบริหารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในสถานศึกษา สถานศึกษาควรดาํเนินการดงัน้ี คือ มีการ

วางแผนอย่างรอบคอบ โดยไดรั้บความร่วมมือจากภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

โดยเฉพาะจากชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่ใหมี้การฝึกอบรมครูผูส้อนอย่างต่อเน่ือง มีการสนับสนุน
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ทางดา้นเทคนิคแก่ครู จดัหางบประมาณสนบัสนุนในระยะยาวท่ีครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น มี

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารบูรณาการร่วมไปกบัหลกัสูตรและการสอน และมีการ

ประเมินผลการดาํเนินงานและผลลพัธอ์ยา่งต่อเน่ือง      

   การใชเ้ทคโนโลยขีองผูบ้ริหารการศึกษาระดบัต่าง ๆ  เพ่ือใชใ้นงานการศึกษาท่ีตอ้ง

รับผดิชอบสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี เทคโนโลยีจึงมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารดงัน้ี (ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2557)

   1)  ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่ในฐานขอ้มูล

ของหน่วยงาน โดยเฉพาะขอ้มูลบางอย่างอาจจดัเก็บเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือ

จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลแลว้ก็สามารถคน้คืนขอ้มูลต่าง ๆ มาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและครบถว้น  

   2)  ช่วยในการประมวลผลขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวเ้พ่ือให้เป็นสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น จดัทาํเป็นรายงาน ตาราง กราฟ และแผนภาพต่าง ๆ ไดแ้บบอตัโนมติั ทาํให้ผูบ้ริหารไดรั้บ

ทราบรายงานและเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว     

    3)  ช่วยในการประเมินหรืองานประกนัคุณภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบติังานจะ

ไดผ้ลท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายจริง      

   4)  ช่วยในการส่งขอ้มูลและรายงานท่ีประมวลผลไดแ้ลว้ไปให้ผูรั้บท่ีอาจจะอยู่

ห่างไกลจากหน่วยงาน ทาํใหผู้รั้บไดรั้บขอ้มูลและรายงานอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นขอ้มูล

นั้นหากผูรั้บตอ้งการนาํไปใชป้ระมวลผลต่อก็สามารถทาํไดท้นัที ไม่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลใหม่อีกคร้ัง

   5)  ช่วยในการนาํเสนอรายงานหรือขอ้เสนอต่าง ๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียในระหว่างการประชุมสมัมนา  

  6)  ช่วยในการจดัเก็บความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานและ

การดูงาน เพ่ือสร้างเป็นฐานความรู้สําหรับนํามาให้ผูบ้ริหารระดับล่างได้ศึกษาและนําไปใช้

ประกอบการปฏิบติังาน เช่น ความรู้จากการเปิดสาขาวิชาหรือหลกัสูตรใหม่ว่ากาํหนดแนวทางไว้

อยา่งไร การดาํเนินงานไดผ้ลอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร ผลของ

การแกปั้ญหาเป็นอยา่งไร         

   7)  ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถทดสอบการตดัสินใจของตนไดโ้ดยอาศยัโปรแกรม

สนบัสนุนการตดัสินใจ จากนั้นก็อาจเลือกดาํเนินงานโดยใชแ้นวทางท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดได ้ 

  8)  ช่วยในงานบริหารโดยตรงของผูบ้ริหาร เช่น การบริหารงานโครงการ การ

บนัทึกตารางนัดหมาย การบนัทึกขอ้มูลส่วนตัว การจดัทาํเอกสารท่ียงัไม่ต้องการเปิดเผย การ

คาํนวณหรือการประมวลผลบางอยา่ง       

   วิโรจน์ สารรัตนะ (2557 : 1) ไดก้ล่าวถึงว่าในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยทีาํใหเ้กิดแนวคิดใหม่ทางการศึกษามากมาย นักเรียนต่างให้ความสนใจกบัเทคโนโลยี
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ดิจิทลัมากกว่าคนใกลชิ้ด การเกิดข้ึนของเทคโนโลยมีีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อนกัเรียน ท่ีใหผ้ล

ในทางลบท่ีพึงใส่ใจ เช่น ขาดความเอาใจใส่ ช่วงความสนใจสั้น ใจลอย หมกมุ่น ขาดปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคม เก็บตวั ซึมเศร้า และอ่ืน ๆ  ผลในทางบวกก็มีเช่นกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูตอ้ง

ยอมรับว่าการสอนในโลกปัจจุบนัจะตอ้งแตกต่างไปจากศตวรรษท่ีผ่านมา ดงันั้น ครูในศตวรรษท่ี 

21 ควรมีทกัษะดิจิทลั (digital skills) ดงัน้ี  

  1)  ทักษะการใชโ้ปรแกรม “digital voice editor” เช่น บนัทึกข้อความใน IC 

recorder ลงฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรือการบนัทึกไฟลเ์สียงจากคอมพิวเตอร์ลง IC recorder 

เล่นและตดัต่อข้อความลงคอมพิวเตอร์ หรือการส่งขอ้ความท่ีเป็นอีเมลเ์สียงโดยใชซ้อฟต์แวร์ 

MAPI อีเมล  

  2)  ทกัษะการจดัเก็บ URL / รายช่ือเวบ็ท่ีสนใจไวเ้ป็นหมวดหมู่และแลกเปล่ียนกบั

ผูเ้รียน  

  3)  ทกัษะการใช ้“blog” และ “wiki” เพ่ือสร้างระบบออนไลน์สาํหรับนกัเรียน 

   4)  ทักษะการจับภาพจากส่ิงแวดลอ้มหรือทาํสําเนาภาพจากเอกสารให้อยู่ใน

รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รูปถ่าย เอกสารท่ีเขียนด้วยมือ หรือเอกสารพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือ

นาํมาใชใ้นหอ้งเรียน 

  5)  ทกัษะการสร้างเน้ือหาวิดีโอกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 

  6)  ทกัษะเก่ียวกบั “infographics” คือ การเอาขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากหรือขอ้มูลจาํนวน

มากมานาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

  7)  ทกัษะการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสารและพฒันาวิชาชีพ 

  8)  ทกัษะการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนไม่

จาํเป็นตอ้งพบกนัตามเวลาในตารางท่ีกาํหนดไว ้แต่สามารถติดต่อกนัไดต้ลอดเวลา โดยใชเ้คร่ืองมือ

ส่ือสารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ผูเ้รียนสามารถเรียนท่ี

ไหนเวลาใดก็ได ้ 

  9)  ทกัษะในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ในระบบออนไลน์

ผา่นทางอินเทอร์เน็ต สาํหรับบุคคลและองคก์รต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสะสมผลงาน เพ่ือเก็บไวเ้ป็นขอ้มูล

สาํหรับการนาํเสนอ ตรวจสอบการเรียนรู้หรือการทาํงานว่าประสบผลสาํเร็จระดบัใด  

  ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในฐานะของผูน้าํต้องมีวิสัยทศัน์ มีทศันะ

กวา้งไกล มีความสามารถท่ีจะทาํให้ผูร่้วมงาน ผูเ้รียนยอมรับความคิดในการใชเ้ทคโนโลยีและ

นวตักรรมเพ่ือการศึกษาในการบริหารงานวิชาการ และยินดีร่วมปฏิบติังาน และทาํกิจกรรมเพ่ือ

พฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพฒันาครูสู่การเป็นผู้นําทางวชิาการ 

การปฏิรูปเพ่ือพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ไดมี้ขอ้เสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ของการ

ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทาง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการท่ีไดเ้สนอแนะไว  ้ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการ

เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดการ เรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่ง

เพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะ

ขณะเดียวกนัสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัสาํคญัของ

บุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้าํทางวิชาการ  สมรรถนะหรือทักษะผูน้าํทางวิชาการอาจถูกกาํหนด

ดว้ยยทุธศาสตร์การพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยดึระบบการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจะเลือกใชยุ้ทธวิธีหรือแนวดาํเนินการให้บรรลุผลสาํเร็จท่ีเหมาะสม 

ตามแนวคิดกระบวนทศัน์ใหม่ ตามรายงานการวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา เพ่ือการพฒันา

ทกัษะครู ตามพ้ืนฐานสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ตามความพร้อมและความตอ้งการจาํเป็นของครู 

ดงัน้ี 

 

1.  การประเมนิสมรรถนะครู        

  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 1) กล่าวว่า การพฒันาทกัษะ

วิชาชีพของครูภายใตส้งัคมแห่งยุคโลกาภิวตัน์นั้นไดมี้การศึกษาวิจยัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วิชาชีพครูในหลายหน่วยงาน จากบทสรุปการวิจยัจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีไดพ้ฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีของครูไทย โดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลกั ( Core Competency 

) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาํสายงาน  ( Functional Competency ) 

ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ ดงัน้ี 

 สมรรถนะหลกั ( Core Competency ) ไดแ้ก่      

  1)  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  

  2)  การบริการท่ีดี  

  3)  การพฒันาตนเอง  

  4)  การทางานเป็นทีม  

  5)  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

290 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 272 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 272



 

หนา้ | 305 

 และสมรรถนะประจาํสายงาน ( Functional Competency ) ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ คือ  

  1)  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  

  2)  การพฒันาผูเ้รียน  

  3)  การบริหารจดัการชั้นเรียน  

  4)  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

  5)  ภาวะผูน้าํครู  

  6)  การสร้างความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัชุมชน 

นาํมาสร้างเป็นแบบประเมินสมรรถนะครู  สาํหรับครูผูส้อนใหค้รูผูส้อนทาํการประเมิน

สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พฒันาข้ึนโดยใชก้รอบแนวคิดสมรรถนะครูท่ีไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบติัการกาํหนดกรอบการ

พฒันาสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และผลงานวิจยั

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของครูผูส้อน และนาํผลการประเมินไป

ใชใ้นการกาํหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะครูใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการ

พฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวิชาชีพ ผูใ้ชแ้บบประเมินสมรรถนะครูดงัน้ี    

  1)  ครูผูส้อนประเมินตนเอง  

    2)  เพ่ือนครูผูส้อนในสถานศึกษาเดียวกนัประเมินครูผูส้อน  

  3)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาประเมินครูผูส้อน 

 หลงัจากครูผูส้อนทราบผลแลว้ตอ้งรายงานผลการประเมินใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะครูต่อไป 

 สรุปไดว้่า การประเมินสมรรถนะครูเป็นปัจจยัสาํคญัของการนาํไปกาํหนดเป็นกลยุทธ์

การดาํเนินงานเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพวิชาชีพครูท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกับบริบท และการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมในปัจจุบนั เป็นไปตามเป้าหมายในการพฒันาครูยุคใหม่ภายใตยุ้ทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นวาระสาํคญัในวงการศึกษาไทย  

  ดงันั้น ครูในฐานะผูน้าํทางวิชาการจึงตอ้งเตรียมความพร้อมและฝึกฝนทกัษะความเป็น

ผูน้าํทางวิชาการในสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํสายงานตามเกณฑ์กาํหนดของสาํนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

 2.  การสร้างวนิัย 5 ประการ ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 กาํหนดใหก้ารจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัการกระจาย
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อาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ระดมทรัพยากร

จากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จึงเป็นผลให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งดูแล

รับผดิชอบการบริหารจดัการสถานศึกษาดว้ยตนเองมากข้ึน มีอาํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้

ทรัพยากรและแกปั้ญหาในการบริหารจดัการไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  

 สถานศึกษาตอ้งแสดงความรับผิดชอบในผลของการปฏิบติังานต่อสาธารณชนในเขต

พ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ ําทางวิชาการต้องมีความรู้ 

ความสามารถ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาดว้ยการพฒันาทั้งระบบ ใหเ้ป็นองคก์รเรียน

รู้อยู่ตลอดเวลา ใช้ระบบบริหารสถานศึกษาแบบยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั และกระจายอาํนาจให้

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษา  โดยการพฒันาสถานศึกษาให้เป็น

องค์กรเรียนรู้ ด้วยวิธีการพฒันาครูในสถานศึกษาให้มีลกัษณะ 5 ประการ คือ เป็นการพฒันา

สถานศึกษาใหมี้การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ครูมีความสนุกสนาน มีความสุข อยากมาทาํงาน องคก์ร

เรียนรู้เป็นรูปแบบการบริหารท่ีเนน้การพฒันาสภาวะผูน้าํในองค์กร (leadership) ควบคู่ไปกบัการ

เรียนรู้ร่วมกนั (team learning) ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ (knowledge) 

ประสบการณ์ (experience) และทกัษะ (skill) ระหว่างกนัและกนั เพ่ือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานให้

ไดผ้ลดีเลิศเหนือองค์กรอ่ืน และมีระดับพฒันาความสามารถขององค์กรท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

(วีรวุธ มาฆะศิรานนท,์ 2549)  

 วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั (2557 : 1) กล่าวว่า องค์การเอ้ือการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกทุก ๆ คน ใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนมีอิสระ

ในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือ

และเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และนํามาสู่การปรับปรุง

เปล่ียนแปลงองคก์รใหมี้ความกา้วหนา้ต่อไป ซ่ึงลกัษณะองค์การเอ้ือการเรียนรู้ตามแนวคิด Senge 

เช่ือว่านวตักรรมในพฤติกรรมคน คือ “วินยั ” (Discipline) ซ่ึงไม่ใช่การบงัคบัให้ทาํตามคาํสั่ง หรือ

วิธีการทาํโทษ แต่เป็นส่ิงใหม่ท่ีจะพฒันาหาแนวทาง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทกัษะหรือความสามารถท่ีจะ

นาํไปสู่การเป็นองคก์ารเอ้ือการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยวินยั 5 ประการ ดงัน้ี (Senge, 1990) 

 1)  Personal Mastery ศกัยภาพของบุคคลเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาองค์กร บุคคลจึง

ตอ้งบงัคบัหรือฝึกตวัเองใหเ้ป็นคนท่ีเรียนรู้ตลอดเวลา มีความชาํนาญเป็นพิเศษในทุกแง่มุมของชีวิต 

ทั้งดา้นส่วนตวัและวิชาชีพ โดยอาศยัความเป็นนกัพฒันาตนเอง ท่ีจะมุ่งมัน่สร้างสรรคใ์หเ้กิดความรู้

ความเช่ียวชาญในการทาํงานตลอดจนสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้
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อยา่งต่อเน่ือง           

 2)  Mental Models เป็นความคิดความเขา้ใจท่ีบุคคลมีต่อหน่วยงานและต่อองค์กร ซ่ึงเป็น

ส่ิงสําคญัท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล ทาํให้เกิดความกระจ่างชัดกับแบบแผน

ความคิด ความเช่ือท่ีดี มีผลต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเพ่ือพฒันาความคิด ความเช่ือให้

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนไปของโลก ไม่ยดึติดกบัความเช่ือเก่า ๆ ท่ีลา้สมยั    

 3)  Building Shared Vision เป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือกนัของสมาชิกในองค์กร 

เพ่ือพฒันาภาพในอนาคต และความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกนัของสมาชิกทั้ง

องคก์ร ภายใตจุ้ดมุ่งหมายเดียวกนัของคนทั้งองคก์ร      

 4)  Team Learning เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในองค์กรโดยแต่ละคนเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง แต่ละคนเรียนรู้ซ่ึงกันและกนั และแต่ละคนเรียนรู้ด้วยกัน พัฒนาความฉลาดรอบรู้ 

ความสามารถของทีมให้เกิดข้ึน มีการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยการส่ือสารข้อมูล 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกันอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ จนเกิดเป็น

ความคิดร่วมกนัของกลุ่ม  

 5)  Systems Thinking เป็นวิธีการคิด การอธิบาย และการทาํความเขา้ใจในปรากฎการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการเช่ือมโยงเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยอาศยัองค์ความรู้ท่ีเป็นสห

วิทยาการ นาํมาบูรณาการข้ึนเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

สรุปไดว้่า การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในฐานะผูน้าํทางวิชาการตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา

สถานศึกษาดว้ยการพฒันาทั้งระบบ ไดแ้ก่ ครู ผูเ้รียน และบุคลากรให้เกิดวินัย 5 ประการ ซ่ึงเป็น

แนวทางพฒันาครูเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทกัษะหรือความสามารถท่ีจะนําไปสู่การเป็นองค์การเอ้ือการ

เรียนรู้แบบไม่ถูกบังคับ  ฝึกให้ครูเกิดทักษะ การทาํงานเป็นทีม การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเช่ือมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน การพฒันาครูโดย

การสร้างวินยัในสถานศึกษาเป็นการพฒันาทกัษะผูน้าํทางวิชาการอยา่งรอบดา้น ถือเป็นการพฒันา

ภาวะผูน้าํทางการวิชาการท่ีแทจ้ริง 

 

 3.  การสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้      

  ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ( Professional Learning Community: PLC) ซ่ึงมีท่ีมาจาก

ทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner ท่ีไดก้ล่าวถึงประเด็นสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่า “How students 

learn in a holistic & natural way” (Gardner, 1983) ซ่ึงหมายความว่า นกัเรียนเรียนรู้ในวิถีทางท่ีเป็น

องคร์วมและธรรมชาติอยา่งไร นอกจากน้ีแลว้ สติปัญญาของนักเรียนถูกเปิดไวเ้พ่ือการเรียนรู้และ

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 293

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 275 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 275



หนา้ | 308  

ครูตอ้งพฒันาโอกาสท่ีหลากหลายเพ่ือใหน้กัเรียนไดสื้บเสาะและคิด  การรวมตวั รวมใจ รวมพลงั 

ร่วมมือกนัของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น

สาํคญั   

 เซอจิโอแวน (1994 : 1) กล่าวว่า PLC เป็นสถานท่ีสาํหรับ “ปฏิสมัพนัธ”์ ลด “ความโดด

เด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการทาํงาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน 

หรืองานวิชาการโรงเรียน        

  ดาล่ิง แฮมม่อน และแบรนฟอร์ด (2005 : 1) ไดพ้ยายามพฒันามาตรฐานระดบัชาติของ

ครูท่ีสะทอ้นผลถึงส่ิงท่ีครูตอ้งการในการสอนนกัเรียนท่ีมีความหลากหลาย งานวิจยัของพวกเขามี

จุดเน้นท่ี “the better we know our students, the quicker we can intervene in their learning” นั่นคือ 

ถา้ครูยิ่งรู้จกันักเรียนของตนเองดีเท่าไร ก็ยิ่งสามารถช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ได้เร็วข้ึนเท่านั้น 

นอกจากน้ีแลว้ ในงานวิจยัยงัเนน้ว่า นกัเรียนท่ีครูตอ้งรู้จกัมีความตอ้งการครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

และมีนวตักรรม 

 วิจารณ์  พานิช (2556 : 1)  อธิบายว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ  PLC (Professional 

Learning Community) เป็นการรวมตวักนัของครูในโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษยไ์ด้ทักษะเพ่ือการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีผูบ้ริหาร

โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาระดบัประเทศ 

เขา้ร่วมจดัระบบสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเน่ือง มีการพฒันาวิธีการเรียนรู้ของศิษย์

อยา่งต่อเน่ือง              3.1 

 องค์ประกอบของ PLC        

   PLC มาจากทฤษฎีท่ีกล่าวถึง นกัการศึกษาท่ีชอบคิด ท่ีมีความตอ้งการแลกเปล่ียน

ความเช่ือทัว่ไปเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ดว้ยกนัท่ีไม่ใช่แค่การพฒันาวิชาชีพเท่านั้น แต่ยงั

ตอ้งการใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ สรุป องคป์ระกอบของ PLC ดงัน้ี   

   1)  วิสยัทศัน์ ความเช่ือ และค่านิยม (Vision, Beliefs & Values)    

   2)  ความเป็นผูน้าํ (Leadership)         

   3)  การช้ีนาํ (Leading)         

   4)  ส่ิงแวดลอ้มเชิงบวก (Positive Environment)      

   5)  การปฏิบติัส่วนบุคคล (Personal Practice    

  3.2  กลยุทธ์ในการจดัการและใช้ PLCs อย่างยัง่ยืน      

   1)  เร่ิมตน้ดว้ยขั้นตอนง่าย ๆ (Take a baby steps) โดยเร่ิมตน้จากการกาํหนด

เป้าหมาย อภิปราย สะทอ้นผล แลกเปล่ียนกบัคนอ่ืน ๆ เพ่ือกาํหนดว่าจะดาํเนินการอย่างไร โดย
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พิจารณาและสะทอ้นผลในประเด็นต่อไปน้ี           

    1.1) หลกัการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั       

    1.2)  เราจะเร่ิมตน้ความรู้ใหม่อยา่งไร         

    1.3)  การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใชใ้นการตรวจสอบหลกัฐานของการ

เรียนรู้ท่ีสาํคญั  

  2)  การวางแผนดว้ยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) ส ม า ชิ ก ข อ ง ก ลุ่ ม

กาํหนดสารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการ       

  3)  การกาํหนดความคาดหวงัในระดบัสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์

การสอนสืบเสาะหาวิธีการท่ีจะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จสูงสุด        

    3.1)  ทดสอบข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับการสอนหลงัจากได้มีการจัดเตรียม

ตน้แบบท่ีเป็นการวางแผนระยะยาว (Long-term)          

    3.2)  จดัใหมี้ช่วงเวลาของการช้ีแนะ โดยเนน้การนาํไปใชใ้นชั้นเรียน     

    3.3)  ให้เวลาสาํหรับครูท่ีมีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบติัในชั้นเรียน

ของครูท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อยา่งประสบผลสาํเร็จ      

   4)  เร่ิมตน้จากจุดเล็ก ๆ (Start small) เร่ิมตน้จากการใชก้ลุ่มเล็ก ๆ ก่อน แลว้ค่อย

ปรับขยาย    

  5)  ศึกษาและใชข้อ้มูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนาํไปใชแ้ละการ

สะทอ้นผลเพ่ือนาํมากาํหนดว่า แผนไหนควรใชต่้อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก   

   6)  วางแผนเพ่ือความสําเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือ

ปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่สาํเร็จ และทาํต่อไป ความสาํเร็จในอนาคตหรือความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัเจตคติและ

พฤติกรรมของครู              

  7) นาํสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีสาํเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเขา้

มามีส่วนร่วม ยกยอ่งและแลกเปล่ียนความสาํเร็จ  

  8)  ฝึกฝนร่างกายและหล่อเล้ียงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จดั

กิจกรรมท่ีได้มีการเคล่ือนไหวและเตรียมครูท่ีทาํงานสําเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์        

 3.3  ประเภทของ PLC  แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี       

   1) พนัธมิตรครู (Teacher partnership) เน้นการปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนท่ี

เฉพาะเจาะจง              
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  2)  ทีมตามระดบัชั้นเรียน (Grade-level teams) เนน้การร่วมมือในการวางแผนและ

การสอน               

  3)  ทีมตามสาระการเรียนรู้ (Content-area teams) เนน้การปรับปรุงหลกัสูตร    

  4)  ทีมระหว่างหลกัสูตร (Vertical teams) เน้นการจดัเตรียมความคาดหวงัและ

ประสบการณ์ของนกัเรียน          

   5) ทีมทั้งโรงเรียน (Whole school) เนน้นวตักรรมการสอนและการเรียนรู้   

   6)  ทีมระหวา่งเขตพ้ืนท่ี (Cross district) เนน้ประเด็นของการปฏิบติัและความเท่า

เทียมกนั 

  3.4  การจดัตั้ง PLC (ศกัด์ิชยั ภู่เจริญ,2557:1) มผีลดีต่อครูผู้สอน ดงัน้ี  

  1)  ลดความรู้สึกโดดเด่ียวงานสอนของครู      

   2)  เพ่ิมความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน 

  3)  เพ่ิมความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพนัธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิด

ความรู้สึกว่าตอ้งการร่วมกนัเรียนรู้       

   4)  รับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลงัการเรียนรู้” ซ่ึง

ส่งผลใหก้ารปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนใหมี้ผลดียิง่ข้ึน      

   5)  การคน้พบความรู้และความเช่ือท่ีเก่ียวกบัวิธีการสอนและตวัผูเ้รียนซ่ึงท่ีเกิดจาก

การคอยสงัเกตอยา่งสนใจ         

   6)  ความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ไดแ้ตกฉานยิง่ข้ึน  

   7)  ตระหนกัถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ไดดี้ท่ีสุด  

  8)  การรับทราบขอ้มูล สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อวิชาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวางและ

รวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพไดต้ลอด เวลา เป็นผลให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ี

จะพฒันาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย ์       

   9)  เป็นทั้งคุณค่าและขวญักาํลงัใจต่อการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน   

   10) มีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกับ

ลกัษณะผูเ้รียนไดอ้ยา่งเด่นชดั และรวดเร็ว        

   11) มีความผูกพนัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชดัและ

ย ัง่ยนื   

  สาํนกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( 2557 : 1) ยกตวัอย่าง 

การนาํเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใชใ้นประเทศไทยปัจจุบนั เช่น    

296 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 278 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 278



 

หนา้ | 311 

   1)  ชุมชนการเรียนรู้ครูสอนดี จงัหวดัลาํปาง      

    ชุมชนการเรียนรู้ครูสอนดี จงัหวดัลาํปาง : PBL ไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการ

เรียนรู้อีกต่อไป แต่จะกลายเป็นวิถีชีวิตของครูและศิษยด์ว้ย ครูเปล่ียนจากการสอนบอกความรู้ มา

เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ด็ก สร้างความสนุกในการเรียน เน้นออกแบบโครงงาน หรือสภาพ

การทาํงานเสมือนจริง ให้เด็กแบ่งกลุ่มกนัลงมือทาํเพ่ือเรียนรู้จากการปฏิบติั  ครูชวนศิษยร่์วมกนั

ทบทวนส่ิงท่ีทาํว่าไดเ้รียนรู้อะไร หรือฝึกทกัษะอะไร เช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้ดว้ยการทาํกบัทฤษฎีท่ีมีคน

สร้างไว ้เขา้ถึงซ่ึงความรู้จริงมิใช่แค่ท่องจาํตาํรา      

    ผลการขบัเคล่ือนงานของจงัหวดัลาํปาง โดย ผศ. ดร.ดวงจนัทร์  เด่ียววิไล ดงัน้ี 

   1.1)  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ความรู้ปฏิบติัร่วมกนั และเช่ือมโยงกนัเป็น

เครือข่ายครูสอนดีจงัหวดัลาํปาง       

    1.2)  เกิดทีมแกนนําเครือข่าย 11 คน ท่ีมีศกัยภาพ สามารถจัดกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหค้รูสอนดีในลาํปางได ้         

    1.3)  ไดบ้นัทึกบทเรียนแนวการปฏิบติัดี ๆ ของครูสอนดี   

    1.4)  ไดชุ้ดความรู้ประสบการณ์สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในพ้ืนท่ีของ

แกนนาํ จงัหวดัลาํปาง และมีการเผยแพร่กนัใน Cyber space คือ PLC Lampang google group 

    1.5)  ครูสอนดี จงัหวดัลาํปาง เกิดการต่ืนตวั    

    1.6)  จากการใชส้ถานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปางบ่อยคร้ัง จึงสร้างความสนใจ

ใหก้บับุคลากรในมหาวิทยาลยัขอเขา้สงัเกตการณ์ ไต่ถาม และมีการเช่ือมโยงกบัวง KM 

    1.7)  ไดห้ลกัสูตรพฒันาครูสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ   

   2)  ชุมชนการเรียนรู้ครูสอนดี จงัหวดักาญจนบุรี      

    ชุมชนการเรียนรู้ครูสอนดี จงัหวดักาญจนบุรี พฒันาเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระดบัจงัหวดัใหเ้ขม้แข็ง ย ัง่ยนื ครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี มีรูปแบบการดาํเนินงานและ

ไดผ้ลลพัธท่ี์ประสบความสาํเร็จสูงสุดในดา้นการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีวงเสวนา

หลากหลาย ครอบคลุมทั้งจังหวดั เช่น โรงเรียนในสังกดั สพฐ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ทอ้งถ่ิน  โรงเรียนสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โรงเรียนสังกดักองกาํกบัการตรวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 13 และโรงเรียนสงักดัการศึกษานอกโรงเรียน โดยผลลพัธท่ี์ผูจ้ดัการพ้ืนท่ี คุณ

สถาปนา ธรรมโมรา สามารถผลกัดนัดงัน้ี       

    1.1)  ทีมครูแกนนํากลบัไปจัดวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ย่อย ๆ ข้ึนเอง และบาง

โรงเรียนสามารถทาํให้นักเรียน ครู และคนในชุมชนเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ย ซ่ึงท่ีเป็นผล

เด่นชัดคือ น.ส. ภัทรนนท์ เพ่ิมพูล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว นํากระบวนการ

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 297

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 279 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 279



หนา้ | 312  

แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นโรงเรียน และ สามารถทาํให้มีครูจิตอาสานาํขบวนการสอนแบบ 

PBL ไปใชก้บันกัเรียน และไดข้ยายไปสู่การทาํกิจกรรมกบัชุมชน     

    1.2)  ผูอ้าํนวยการ.พ้ืนท่ีการศึกษา เขต 3 และ 4ให้การสนับสนุนงบประมาณ

และจัดทาํนโยบายการจดัวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเน่ืองในจงัหวดั นอกจากน้ี ทางเขตยงัไดเ้ห็น

ความสาํคญัของการพฒันาการเรียนแบบ Project-based Learning (PBL) จึงจดัใหมี้ทีมทาํงานพฒันา

เร่ืองน้ีข้ึน    

   1.3)  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของครูในระบบ

การศึกษาของกระทรวงฯ และครูจากองคก์รพฒันาเอกชน, ครู ตชด., กศน.       

    1.4)   ครูผูส้อนหลายท่านไดน้าํการเรียนแบบ PBL และกระบวนการ PLC ท่ีได้

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใชใ้นการเรียนการสอนของตวัเอง          

    1.5)  มีการก่อตั้ งชมรมเครือข่ายครูสอนดีจังหวัดกาญจนบุรีข้ึนโดยการ

สนบัสนุนของอบจ.              

    1.6)  เกิดเครือข่ายท่ีจะนาํไปสู่การจดัตั้งเป็นสภาการศึกษาจงัหวดักาญจนบุรีใน

อนาคต    

  สรุปว่า การการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้  PLC  เป็นการมุ่งเน้นท่ีการ

ปฏิบติัการสอนและมุ่งผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ครูสามารถนาํแนวทางจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

เครือข่ายไปใช้จดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเองไดรู้้แนว

ปฏิบติัท่ีดีของครูในเครือข่าย ทาํใหค้รูไดฝึกฝน พฒันาบทบาทตนเองใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนยคุใหม่ 

ครูไดพ้ฒันาทกัษะผูน้าํทางวิชาการ ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานเป็นทีม ทกัษะการคิดออกแบบจดัการ

ความรู้ ทกัษะมุ่งผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   

     

 4.  การส่งเสริมให้ครูทําวจิยัในช้ันเรียน 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544 : 1) อธิบายว่า การวิจยัในชั้นเรียนครูสามารถนาํ PDCA ซ่ึง

เป็นวงจรพฒันาคุณภาพงาน เป็นวงจรพฒันาพ้ืนฐาน หลกัของการพฒันาคุณภาพทั้งระบบ (Total 

Qaulity Management : TQM) ผูท่ี้คิดคน้กระบวนการหรือวงจรพฒันาคุณภาพ PDCA คือ shewhart 

นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั แต่ Deming ไดน้าํไปเผยแพร่ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจนประสบผลสาํเร็จ จน

ผลกัดนัใหญ่ี้ปุ่นเป็นประเทศมหาอาํนาจของโลก คนทัว่ไปจึงรู้จกัวงจร PDCA จากการเผยแพร่ของ 

Deming จึงเรียกว่า "วงจร Deming" วงจร PDCA ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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  1)  วางแผน (Plan-P) คือ การทาํงานใด ๆ ตอ้งมีขั้นการวางแผน เพราะทาํให้มี

ความมัน่ใจว่าทาํงานไดส้าํเร็จ เช่น วางแผนการสอน วางแผนวิจยั หัวขอ้ท่ีใชใ้นการวางแผนคือ 

วางแผนในหวัขอ้ต่อไปน้ี 1) ทาํทาํไม 2) ทาํอะไร 3) ใครทาํ ทาํกบักลุ่มเป้าหมายใด 4) ทาํเวลาใด 5) 

ทาํท่ีไหน 6) ทาํอยา่งไร 7) ใชง้บประมาณเท่าไร การวางแผนวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวางแผนตาม

คาํถามต่อไปน้ี why, what และ how  

  2)  การปฏิบติั (Do - D) เป็นขั้นของการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้การปฏิบติั

วิจยัในชั้นเรียนตามแผนวิจยั คือการลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือตอบปัญหาการวิจยัท่ีตั้งไวใ้นแผน  

  3)  ตรวจสอบ (Check - C) เป็นขั้นของการประเมินการทาํงานว่าเป็นไปตามแผนท่ี

วางไวห้รือไม่ มีเร่ืองอะไรปฏิบติัไดต้ามแผน มีเร่ืองอะไรไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามแผน หรือปฏิบติั

แลว้ไม่ไดผ้ล การตรวจสอบน้ีจะไดส่ิ้งท่ีสาํเร็จตามแผน และส่ิงท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ข  

  4)  การปรับปรุงแกไ้ข (Action - A) เป็นขั้นของการนาํขอ้บกพร่องมาวางแผนเพ่ือ

การปฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ลงมือแกไ้ข ซ่ึงในขั้นน้ีอาจพบว่าประสบความสาํเร็จหรืออาจ

พบว่ามีขอ้บกพร่องอีก ผูว้ิจยัหรือผูท้าํงานก็ตอ้งตรวจสอบเน้ือหาเพ่ือแกไ้ข แลว้นําไปแกไ้ขอีก

ต่อไป งานของการวิจยัในชั้นเรียนจึงเป็นการทาํไปเร่ือย ๆ ไม่มีการหยุด การทาํวิจยัไปเร่ือย ๆ เป็น

การพฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ เป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

 การศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอบ้านแพว้ (2555 : 1) กล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียน คือ 

กระบวนการแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการ

เรียนการสอน เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบทของชั้นเรียน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ถือ

ว่ามีบทบาทสาํคญัยิง่ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน โดยตอ้งกระตุน้ให้ครูไดใ้ชง้านวิจยัเป็น

ขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารจะมีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน 

ดงัน้ี             

  1) ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดเป็นคุณลกัษณะของครูในแต่ละภาคเรียนว่าจะตอ้งมีวิจยัในชั้น

เรียน ซ่ึงควรเป็นเร่ืองท่ีเป็นการแกปั้ญหาการเรียนการสอน    

  2)  ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การอบรมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการของการทาํวิจยัใน

ชั้นเรียนใหก้บัครูผูส้อน         

  3)  ผูบ้ริหารควรมีการสร้างกาํลงัใจกบัครูผูส้อนว่า ถา้ครูผูส้อนคนใดพบปัญหาการเรียน

การสอนอยา่หนี อยา่ทอ้  แต่ตอ้งหาวิธีแกปั้ญหาใหผ้า่นพน้ไปไดไ้ด ้โดยใชก้ระบวนการวิจยัในชั้น

เรียน  
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   4)  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในการกระตุน้ใหค้รูไดห้าแนวทางการวิจยัในชั้น

เรียนเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาการเรียนการสอน โดยจดัให้มีการประกวด การดาํเนินการนิเทศ 

การยกยอ่งชมเชย การมอบเกียรติบตัร เป็นตน้       

5) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหข้วญักาํลงัใจ  เช่น การมอบเกียรติบตัร โล่รางวลั 

6) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดป้รับปรุงการเรียนการสอนโดย 

ใชง้านวิจยัในชั้นเรียนท่ีแต่ละคนไดศึ้กษามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนดว้ย 

โดยให้ครูไดเ้ผยแพร่ให้เพ่ือนครูทราบเพ่ือนําเอาผลงานวิจยันั้น ๆ เป็นแนวทางในการแก้ไข

พฒันาการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน        

   7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํผลงานวิจยัของครูมาเผยแพร่ให้ครูทุกคนไดท้ราบ 

และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสอนของตนเอง ท่ีสาํคญัผูบ้ริหารตอ้งให้กาํลงัใจแก่ครูว่างานวิจยัใน

ชั้นเรียนไม่ใช่เร่ืองยาก 

 กาญจนา วธันสุนทร(2557:1)ไดก้ล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียนถือเป็นแนวทางหน่ึงในการ

พฒันาความเป็นผูน้าํของครูได ้ในกระบวนการทาํการวิจยัครูจะเกิดทกัษะต่าง ๆ ท่ีสาํคญัระหว่าง

ปฏิบติังานวิจยัในชั้นเรียนโดยทกัษะแรกท่ีครูพึงไดคื้อ ทกัษะการคิด วิเคราะห์ คน้ควา้หาความรู้

ทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นวรรณกรรมในการอภิปราย สรุปขอ้เท็จจริง และคน้พบความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง การวิจยัในชั้นเรียนช่วยพฒันาทกัษะผูน้าํทางวิชาการครูดงัน้ี  

     1)  พฒันาทกัษะการคิดท่ีเป็นระบบ      

          การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบ อธิบายถึงปรากฏการณ์ทุกอย่างใน 

กระบวนการเรียนการสอนของครูเพ่ือทาํความเขา้ใจ เพ่ือการพฒันา และเพ่ือการปรับปรุงการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน ในหลักการแล้วการวิจัยในชั้นเรียนต้องเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการท่ีก่อให้เกิดส่ิงท่ีห้องเรียนตอ้งการให้เกิด คือความเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนาในตวั

เด็กเช่นเดียวกบัวตัถุประสงคข์องชั้นเรียนทัว่ ๆ ไป และเป็นการเสาะแสวงหาความจริงท่ีดาํเนินงาน

ในเชิงสะสมของครู ภายในบริบทของการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน โดยไดผ้ลท่ีเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อครูและนกัเรียน โดยการร่วมมือกนัในการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนทุกชัว่โมงท่ีมีการ

เรียนการสอน            

         2)  พฒันาทกัษะการคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล แสวงหาความรู้ 

   การวิจยัในชั้นเรียนไม่ใช่เพียงการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากการตอบ

แบบสอบถามหลงัจากส้ินภาคการศึกษาหรือส้ินปีการศึกษา และไม่ใช่การดาํเนินงานตามระเบียบ

วิธีวิจยัท่ีปฏิบติักนัในการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเอก แต่เป็นการใชท้กัษะของครูผูส้อนอย่าง

เป็นระบบ ในการศึกษาหาขอ้เท็จจริงในสภาพแวดลอ้มของการเรียนการสอน เพ่ือจะบนัทึกเป็น
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หลกัฐานว่า นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรและอยา่งไร เม่ือเทียบกบัวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นการเรียน

วิชานั้น ๆ ผูท้าํการวิจยัในชั้นเรียนจึงเป็นผูค้วบคุมวิธีการท่ีจะใชโ้ดยมีความสนใจอยูท่ี่การก่อใหเ้กิด

ความรู้ท่ีก่อนจะจบการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา     

   3)  พฒันาทกัษะการปฏิบติังาน ทาํงานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 

    การวิจยัในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกนั และเรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั นาํมาสู่การคน้พบว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งการ โดยไม่ตอ้งอาศยัการเดาผดิเดาถูกหรือ

การเดาใจกนั การตอบไม่ถูกใจครูก็จะไม่มีอีกต่อไป แนวคิดในการวิจยัของครูต้องมีสาเหตุอนั

เน่ืองมาจากความประสงคใ์นการท่ีจะปรับปรุง พฒันาการปฏิบติังานของตนในปัญหาเฉพาะอย่าง

กบักลุ่มนักเรียนเฉพาะกลุ่ม เป็นการเปล่ียนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งความรู้

ภายนอก มาใชแ้หล่งประสบการณ์ภายในหอ้งเรียนเพ่ือการปรับปรุงห้องเรียนในดา้นการเรียนการ

สอนและใชอ้งคค์วามรู้ในพ้ืนฐานประสบการณ์ของตนเอง     

  สรุปได้ว่า  การวิจัยในชั้ นเรียน เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

กระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสืบคน้ให้ไดส้าเหตุของ

ปัญหา  แลว้หาวิธีแกไ้ขหรือพฒันาท่ีเช่ือถือได ้ เช่น การสังเกต จดบนัทึก และวิเคราะห์หรือ

สังเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การแกปั้ญหาหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู และ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ เพ่ือส่งเสริมผูเ้รียนให้ไดรั้บการ

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ดังนั้น ด้วยบทบาทของครูในภาระหน้าท่ีของการ

ออกแบบการเรียนการสอน การจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และการอาํนวยความ

สะดวกใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ จึงทาํใหค้รูตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูว้ิจยัเพ่ือพฒันาการ

จดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพ่ือพฒันาและแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนจากการจดัการเรียนการสอน การวิจยัในชั้นเรียน จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการ

พฒันาการจดัการศึกษาและวิชาชีพครู 

 

 5.   การเสริมสร้างให้ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละสร้างนวตักรรมการศึกษา 

 วสนัต ์อติศพัท ์(2547 : 1) เสนอแนวทางการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมสาํหรับนักศึกษา

ครูท่ีจะมีทกัษะการบูรณาการเทคโนโลยใีนการประกอบวิชาชีพ ท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ  

  1)  ขั้นเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีเน้นการสร้างทกัษะเป็นรายบุคคลและให้มีประสบการณ์

ตรงในการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

  2)  ขั้นสร้างความเช่ียวชาญในวิชาเน้ือหา ในขั้นน้ีการเรียนการสอนจะเน้นเทคนิค

เฉพาะในการบูรณาการเทคโนโลยจีากขั้นแรกในเน้ือหาวิชาการท่ีสอน 
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      3)  ขั้นกา้วหนา้ท่ีจะส่งเสริมใหมี้ทกัษะท่ีสูงข้ึนในการนาํเทคโนโลยไีปใชใ้นการสอนจริง 

  4)  ขั้นการสนับสนุนและให้บริการทางเทคโนโลยีหลงัจากสําเร็จการศึกษาและ

ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา 

 สุจินต์ ภิญญานิล (2552) ไดก้ล่าวถึงการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา ควรกาํหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ICT เพ่ือใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุน

และดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ให้ครูผูส้อนตอ้งไดรั้บการพฒันาด้วยการฝึกอบรมความรู้ในการ

ประยกุตใ์ช ้ICT ในการสอน และเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน เป็นการมุ่งเน้นท่ีการ

เรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ี ประโยชน์ของเทคโนโลยต่ีอการพฒันาครูมีดงัน้ี  

  1)  เทคโนโลยีเป็นแหล่งในการสร้างความคิดรวบยอด  วางระบบ  สาํรวจปัญหาและ

ทกัษะพ้ืนฐาน 

  2)  เทคโนโลยช่ีวยใหเ้กิดการทาํงานเป็นกลุ่มและการสร้างความร่วมมือในการสืบคน้

นาํไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายของนกัเรียนและความตอ้งการพิเศษต่าง ๆ  

  3)  เทคโนโลย ีอาํนวยความสะดวกในการทาํงานของผูเ้รียนรายบุคคล  ปรับการสอน

ตามความต้องการเป็นรายบุคคล  เปล่ียนบทบาทใหม่ แนะแนวทางมากกว่าการบอก  ลดการ

บรรยายเพ่ิมกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นสาํคญัในชั้นเรียน        

  4)  เทคโนโลยีช่วยงานประจาํวนัของครู  ได้แก่  การเตรียมแผนการสอน  การ

ปฏิบติังานระเบียนนกัเรียน  การติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครอง  ผูบ้ริหาร  และนกัเรียน           

  5)   เทคโนโลยี ช่วยพัฒนาสมรรถนะครู   ได้แก่   การใช้ในการฝึกอบรมและ

สนบัสนุน  เช่น การใชร้ะบบดาวเทียม วีดิทศัน์ เคเบิล คอมพิวเตอร์ ครูตน้แบบ              

  6)  เทคโนโลยีช่วยในการพฒันาหลกัสูตรทั่วไปและระดับสูง  เช่น การใช้ระบบ

การศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลย ี             

  7)  เทคโนโลยช่ีวยพฒันาระบบการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  เช่น การติดต่อกบัครูหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญโดยการออนไลน์   

 เฉลิมชยั วรรณสาร (2556 : 14) ศึกษาแนวทางการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการจดัการ

ความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหก้ารสนบัสนุน และส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ การใชเ้ทคโนโลย ี

ในการจดัการเรียนการสอนให้ครูมีการนาํการจดัการความรู้ไปพฒันากระบวนการเรียนรู้ ในการ

ปฏิบติังาน 

 กระจ่าง หลกัคาํ  (2556 : 2) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารหลกัสูตร

สถานศึกษาตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนตน้แบบ
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และโรงเรียนพร้อมใช ้ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 พบว่า ตอ้งส่งเสริม

ใหค้รูไดรั้บการพฒันาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น การประชุมสมัมนา 

การอบรมเชิงปฏิบติัการการศึกษาดูงาน การติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ และ

สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัต้องมีการส่งเสริมการ

ดาํเนินงานแบบสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษาอยา่งจริงจงั ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งการจดัการแหล่งเรียนรู้

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

 วุทธิศกัด์ิ  โภชนุกูล (2557)ไดก้ล่าวถึงการกา้วเขา้สู่ยุคสังคมสารสนเทศไดส้ร้างความ

เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาท

อย่างสูงในสังคมยุคใหม่ เพ่ือเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีจะต้องรู้เท่าทนัเทคโนโลยีและนาํเทคโนโลยี

เหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มท่ี จึงจาํเป็นตอ้งสร้างเยาวชนของชาติเพ่ือเขา้สู่สังคมยุคใหม่โดย

การจัดสภาพแวดลอ้มใหม่ทางการศึกษาทั้งในด้านเน้ือหา ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ดงันั้การบูรณาการนวตักรรมเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการ

หน่ึงในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 ท่ีมีการบญัญติั

ไวใ้นหมวด 9 ว่าดว้ยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการใช้นวตักรรม

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงมุ่งเน้นให้เกิด “การสอนด้วยเทคโนโลยี” 

มากกว่า “การสอนเก่ียวกบัเทคโนโลย”ี  

 สรุปจะเห็นไดว้่า การส่งเสริมใหค้รูนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็น

ส่ิงจาํเป็นในสงัคมแห่งการเรียนรู้ของครู และในกระบวนการผลิตครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีส่วน

สนับสนุนดา้นการฝึกอบรมให้ครูผูส้อนมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งภายในและนอก

สถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนปัจจุบนั ถือเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ ํา

ดา้นเทคโนโลยขีองครูดา้นหน่ึงของสังคมฐานความรู้ในประเทศไทย ครูมีการนาํเทคโนโลยีมา

สร้างเป็นนวตักรรมใหม่ เช่นการทาํอีบุ๊ก (e-book) เพ่ือส่ือสารความรู้ทางการศึกษาผ่านระบบ

การศึกษาทางไกลและนวตักรรมใหม่ทางเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เกิดทกัษะการคน้ควา้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ทางด้านการศึกษา เอ้ืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน และครูสามารถศึกษาเพ่ือทาํ

ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ประชาสมัพนัธค์วามรู้และนวตักรรมท่ีตนเองสร้างข้ึนบนโลกออนไลน์

ท่ีเขา้ถึงได้ง่าย เป็นการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ คิด ประดิษฐ์งานวิชาการท่ีสร้างสรรคข์องครู 

รวมทั้งการพฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคัญ ครูท่ีมีความรู้และ

เช่ียวชาญด้านการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีจะเกิดทกัษะผูน้าํดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสู่ผูเ้รียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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6.  การจดัโครงการยกย่องเชิดชูเกยีรตคิรู 

 ปฐมพงศ ์ศุภเลิศ (2549 : 1)ไดก้ล่าวถึง คุรุสภาไดพ้ยายามอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมแรก

ของการตั้งคุรุสภามา ในการยกยอ่งเกียรติคุณวิชาชีพครูประกอบกบันับตั้งแต่ไดมี้พระราชบญัญติั

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   คุรุสภามีความประสงค์จะพฒันา ยกย่อง ส่งเสริมผู ้

ประกอบวิชาชีพใหมี้ศกัยภาพในการประกอบวิชาชีพ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เพ่ือยกระดบั

มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับ

สากล   กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาปัจจุบนัมีดงัน้ี

  6.1  การจดังานวนัครู         

   เพ่ือเป็นการยกยอ่งวิชาชีพทางการศึกษาใหส้งัคมเห็นความสาํคญัของวิชาชีพครู ท่ี

ทาํคุณประโยชน์ให้แก่เยาวชนและประเทศชาติ และระลึกถึงพระคุณครูผูอ้บรมส่งเสริมถ่ายทอด

ความรู้แก่เยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ วนัครูไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2500 หลงัจาก

พระราชบญัญติัครู พ.ศ. 2488 ประกาศใช ้12 ปี   สถานท่ีจดังานวนัครูคร้ังแรกของจงัหวดัพระนคร

และธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ  คณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 

พ.ศ. 2499 ไดมี้มติรับขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการและให้กระทรวงศึกษาธิการนาํเสนอรัฐบาล 

เพ่ือกาํหนดใหว้นัท่ี 16 มกราคม เป็นวนัครู ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2499 ใหว้นัท่ี 16 มกราคมของทุกปีเป็นวนัครู  ทั้งน้ีคุรุสภาจะเป็นแกนนาํในการจดังานวนัครูพร้อม

กนัทัว่ประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจดั ณ หอประชุมคุรุสภา ส่วนภูมิภาคมี

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นแกนนาํในการจดังานวนัครู 

  6.2 การประกาศเกยีรตคุิณผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษารับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรต ิ

“คุรุสดุดี”    

   มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือยกย่องผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นท่ีเคารพยกย่องอย่างสูงของศิษยแ์ละ

บุคคลทัว่ไป สมเป็นปูชนียบุคคลและมีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพตลอด

ระยะเวลาปฏิบติังาน ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในวนัท่ี 5 ตุลาคมของทุกปี  ซ่ึง

สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมอบให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีไม่ไดส้ังกดัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาดาํเนินการคดัเลือกผูส้มควรไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เสนอสาํนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา เพ่ือเสนอคณะกรรมการคุรุสภาอนุมติั      
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  6.3 การประกาศเกยีรตคุิณครูภาษาไทยดีเด่น       

   เพ่ือเป็นการยกยอ่งครูภาษาไทยดีเด่นซ่ึงเป็นครูผูป้ฏิบติัการสอนครบ 8 กลุ่มสาระ

ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนท่ีมีความสามารถสูงในการประกอบอาชีพและ

ปฏิบติังานดีมีผลงานดีเด่นและสามารถจดัการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ คุรุสภา

จึงดาํเนินการประกาศเกียรติคุณโดยการมอบเข็มพระนามาภิไธยย่อ สธ. ซ่ึงไดรั้บพระบรมราชา-    

นุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่เกียรติคุณ ในวนัท่ี 14 

พฤศจิกายน ของทุกปี 

  6.4 การคดัสรรผลงานการวจิยัในช้ันเรียน       

   สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาเร่ิมดาํเนินการคดัสรรผลงานการวิจยัในชั้นเรียนตั้งแต่

พ.ศ. 2547 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาความรู้  ทกัษะ และประสบการณ์ ในการทาํวิจยัในชั้นเรียนแก่

ครู เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและเสริมสร้างขวญั

กาํลงัใจแก่ครูใหม้ัน่ใจ และสามารถพฒันางานวิจยั  นอกจากน้ี ยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันา

เครือข่ายครูนักวิจยัโดยสาํนักงานจะจดัเวทีให้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกนาํเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการเป็นประจาํทุกปี  

  ปัจจุบนัน้ีมีโครงการการเชิดชูเกียรติครูมากมายนอกเหนือจากคุรุสภาจดัขั้นท่ีครู

ไทยรู้จกัดีคือ โครงการครูสอนดี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีสมยันั้นมีมติเม่ือวนัท่ี  11 มกราคม  2554  ให้

ความเห็นชอบจดัตั้งสาํนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ข้ึนพร้อมอนุมติั

งบประมาณใหด้าํเนินงานตามโครงการสังคมไทยร่วมกนัคืนครูดีให้ศิษย ์ เชิดชู  ยกย่องครูสอนดี 

เพ่ือร่วมกันเชิดชูและมอบรางวลัให้แก่ครูสอนดีเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ครูทั้งประเทศและเป็น

กาํลงัใจให้ผูท่ี้กาํลงัทาํหน้าท่ีครู ทั้งครูในเคร่ืองแบบและครูนอกเคร่ืองแบบ ภายใตแ้นวคิด สอน

เป็น เห็นผล  คนยกยอ่ง 

 6.5  ครูสอนดี        

   คุณสมบติัของครูสอนดี 3 ประการ      

   1)  ไม่เป็นผูป้ระกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลกั    

   2)  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี     

    2.1)  เป็นครู ครูอตัราจ้าง หรือลูกจา้งชัว่คราว ซ่ึงปฏิบติังานสอนในระดับ

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา หรือระดบัประโยควิชาชีพในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          

    2.2)  เป็นผูท่ี้ทําหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา และ

ปฏิบติังานสอนในแต่ละระดบัการศึกษายกเวน้ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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 2.3)  เป็นครูสอนเด็กดอ้ยโอกาส  

 2.4)  เป็นครูท่ีสอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก    

  3) เป็นผูจ้ ัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี มีผลการสอนท่ีทําให้ลูกศิษยป์ระสบ

ความสาํเร็จ ความกา้วหนา้ทางการศึกษา หนา้ท่ีการงาน การดาํเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็น

ท่ียกยอ่ง ของลูกศิษย ์เพ่ือนครูและชุมชน  

  4)  การสรรหาครูสอนดี ผูท้าํหน้าท่ีสรรหามี 2 ชุด ชุดท่ี 1 สถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูส้รรหา ชุดท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้รรหา  

  5)  การสรรหาโดยสถานศึกษา ประกอบดว้ยภาคี 4 ฝ่าย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 

นกัเรียนและผูป้กครอง กรรมการระดบัทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรีหรือองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเป็นผูส้รรหา เป็นประธาน ผูแ้ทนเด็กและเยาวชน ผูแ้ทนองค์กรสาธารณประโยชน์ 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ ซ่ึงอยู่นอกราชการ แต่งตั้งโดยผูว้่าราชการ

จงัหวดัหรือนายอาํเภอ  

 สรุป การจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูเป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงช่วยให้ครูเกิดแรง

บนัดาลใจในการฝึกฝนทกัษะผูน้าํทางวิชาการในวิชาชีพของตน และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพและพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและ

ระดบัสากล และในแต่ละโครงการมีเกณฑค์ดัเลือกครูใหมี้ความเหมาะสมกบัรางวลัท่ีไดรั้บ ทั้งใน

ดา้นการปฏิบติังาน การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดงันั้น แนวทางในการพฒันาครูท่ีแต่

ละภาคส่วนมีส่วนร่วมกนัจดัทาํข้ึนลว้นมีส่วนพฒันาทกัษะผูน้าํทางวิชาการของครูทั้งส้ินโดยเฉพาะ

ผูน้าํทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมคูความรู้รอบ 

 

สรุปท้ายบท 

 ภาวะผูน้าํหรือความเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององค์กรใน

การดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดไว ้ ภาวะผูน้าํทางวิชาการ เป็นกระบวนการต่าง ๆ ท่ีผูน้าํใชก้ลยุทธ์

ทางการบริหารวิชาการ โน้มน้าว จูงใจ หรือช้ีนาํให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทางการศึกษาเขา้ใจ ตระหนกัในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา จนนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ

กลุ่มอยา่งมีประสิทธิผล ภาวะผูน้าํครู  หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความ

เก่ียวข้องสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันทั้งภายในและภายนอก

หอ้งเรียน โดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ไดแ้ก่ วุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 
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การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์การเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง การ

มุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียน ทกัษะผูน้าํทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ทกัษะการวางแผน  การ

สร้างทีมงาน การตั้งคาํถาม การคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการประเมินตนเอง และการใชเ้ทคโนโลยีและ

การส่ือสาร แนวทางการพฒันาครูสู่การเป็นผูน้าํทางวิชาการ เช่น การประเมินสมรรถนะครูการ

สร้าง วินยั 5 ประการในองคก์รแห่งการเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ การส่งเสริมให้

ครูทาํวิจยัในชั้นเรียน  การเสริมสร้างใหค้รูประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนและสร้างนวตักรรมการศึกษา  

และการจดัโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติครู 

 

คาํถามทบทวน 

1. ความหมายของผูน้าํ ภาวะผูน้าํ  ผูน้าํทางวิชาการ และภาวะผูน้าํทางวิชาการเป็นอยา่งไร 

2. ภาวะผูน้าํเชิงยทุธศาสตร์มีลกัษณะอยา่งไร 

3. คุณลกัษณะของผูน้าํทางวิชาการเป็นอยา่งไร 

4. ผูน้าํการสร้างทีมงานในสถานศึกษามีลกัษณะภาวะผูน้าํอยา่งไร 

5. ภาวะผูน้าํครูมีองคป์ระกอบใดบา้ง  

6. ทกัษะผูน้าํในศตวรรษท่ี  21 ตามความเขา้ใจของนกัศึกษาควรมีลกัษณะอยา่งไร 

7. ทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารมีความสาํคญัอยา่งไรต่อผูน้าํทางวิชาการ 

8. หากนกัศึกษาเป็นครูท่ีมีบทบาทเป็นผูน้าํวิชาการ นกัศึกษาตอ้งพฒันาภาวะผูน้าํอยา่งไร 

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทภาวะผูน้าํอยา่งไรในสถานศึกษา 

10.การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนอยา่งไร 
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บทท่ี 8 

คุณธรรม จริยธรรมของครู 

   

ในสงัคมโลกท่ีอุดมไปดว้ยการแข่งขนั ทาํให้บางคร้ังผูค้นเกิดความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ กระทาํในส่ิงท่ีผดิ ไม่คาํนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม 

นาํไปสู่หายนะของประเทศชาติ การศึกษา การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงมีบทบาท

สาํคญัในการพฒันาเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติใหเ้ป็นคนดี มีความสมบูรณ์พร้อม ช่วยให้สังคม

ประเทศชาติสงบร่มเยน็ ครูจึงตอ้งเป็นตน้แบบบุคคลคุณธรรมท่ีมีหน้าท่ีสอน ช้ีนาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

อบรมปลูกฝัง และขดัเกลาจิตใจ ให้เยาวชนสามารถพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมไดด้ว้ยตนเอง 

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบนัพบว่า ภาพพจน์ของครูในสายตาของผูค้นในสังคม มองครูว่าเป็น

บุคคลขาดจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพราะครูบางคนประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น ครูด่ืม

เหลา้ ครูติดการพนนั ครูประพฤติผดิวินยั ครูสอนไม่เต็มท่ี ไม่สนใจการเรียนการสอน กลายเป็นคน

ท่ีอ่อนดอ้ยในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะสําคญัของความเป็นครู การปฏิรูป

การศึกษารอบ2จึงวางกรอบแนวทางปฏิรูปครูยคุใหม่ ว่าครูตอ้งพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลท่ีดีพร้อมทั้ง

ความรู้และคุณธรรม ความประพฤติดีควบคู่ไปดว้ย 

 

ความหมาย  และความสําคญัของคุณธรรม 

 

 1.  ความหมายของคุณธรรม (morality) 

  พอร์ทเตอ ( 1980 : 233) กล่าวว่า คุณธรรมเป็นปัจจยัในการดาํเนินชีวิตของบุคคลใน

สังคม การดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไม่เพียงแต่ให้มีชีวิตอยู่ไปวนั ๆ เท่านั้น  ต้องมีการประเมินและ

เลือกสรรวิถีชีวิตของแต่ละคนท่ีสังคมเห็นว่าดีหรือควรจะดี ปัจจยัในการเลือกนั้นเก่ียวขอ้งกับ

ระบบคุณธรรมของบุคคลในสงัคม   ซ่ึงคุณธรรมของแต่ละบุคคลในสังคมหน่ึงอาจไม่จาํเป็นตอ้ง

เหมือนกบับุคคลในอีกสงัคมหน่ึง  

 สตมัพ ์(1997 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของคุณธรรมในเชิงปรัชญาว่า  คุณธรรมเป็นการ

ประพฤติปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียกว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์  มี

คุณค่าหรือไร้คุณค่า 

 กู๊ด (2014 :1) คุณธรรม คือ คุณภาพท่ีบุคคลไดก้ระทาํตามความคิดและมาตรฐานของ

สงัคมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความประพฤติและศีลธรรม และพระเทพวิสุทธิเมธี ไดอ้ธิบายความหมายของ
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คุณธรรมโดยแยกอธิบายความหมายเป็น 2 คาํ คือคาํว่า “คุณ” หมายถึง ค่าท่ีมีอยูใ่นแต่ละส่ิงซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งแห่งความยดึถือ ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางดีและทางร้าย 

   พุทธทาสภิกขุ (2529 : 89-90) อธิบายคาํว่า “ธรรม” มีความหมายคือ ธรรมชาติ  เรามี

หนา้ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง ตอ้งเรียนรู้ ตอ้งปฏิบติั และตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั  

  คุณธรรมมาจากคาํว่า  “คุณ” และ “ธรรม” มารวมกนัเป็นคุณธรรม จึงมีความหมายถึง 

ธรรมท่ีเป็นคุณสมบติัฝ่ายดี เป็นท่ีตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่สันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนท่ีตอ้งอบรม

หรือทาํใหเ้กิดข้ึน 

  พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตุโต,  2538 : 34) และพระมหาอดิศร  ถิระสีโล (2540 : 56-57) 

ไดใ้หค้วามหมายของคุณธรรมว่า ธรรมท่ีเป็นคุณความดีงาม ถูกตอ้ง ซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจคุณค่า

อนัแทจ้ริงดว้ยปัญญา คุณธรรมเป็นคุณสมบติัทางกาย วาจา และใจ ท่ีเป็นคุณตรงกนัขา้มกบัท่ีเป็น

โทษ  ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอนัดีงาม อยู่ในจิตสาํนึก อยู่ในความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีอนัเป็นเคร่ือง

เหน่ียวร้ัง ควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกสนองความปรารถนา   

 รัตนวดี โชติกพนิช (2550 : 1) ให้ความหมาย คุณธรรม คือ อุปนิสัยอนัดีงามท่ีอยู่ใน

จิตใจของคน อยูใ่นความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกสนองความ

ปรารถนาคุณธรรมแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ        

1) คุณธรรมแบบทาส (Slave Virtue) เป็นลกัษณะคุณธรรมท่ียดึถือและปฏิบติัตาม 

แบบอยา่งของผูท่ี้ทรงไวด้ว้ยคุณงามความดี เช่น ถือแบบอยา่งท่ีดีจากผูใ้หญ่ ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

2) คุณธรรมแบบนาย (Master Virtue) เป็นลกัษณะคุณธรรมท่ียึดถือและปฏิบติั

ตาม มโนธรรมของตนเองท่ีเห็นว่าถูกตอ้งดีงาม เช่น การให้ความยุติธรรมแก่ลูกน้อง หรือ บุคคล 

รอบขา้ง เป็นตน้ 

 ประภาศรี  สีหอาํไพ  (2550 : 110) คุณธรรม หมายถึง หลกัธรรมจริยาท่ีสร้างความรู้สึก

ชอบชัว่ดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเป่ียมดว้ยความสุข 

การเป็นผูมี้คุณธรรม คือ การปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบอนัดีงาม  

 ยนต ์ ชุ่มจิต, (2550 : 157)  คุณธรรมมี  3 ประการ  คือ 1)  เป็นคุณสมบติัท่ีเป็นความดี

ความถูกตอ้งซ่ึงมีอยูภ่ายในจิตใจของบุคคล  ช่วยทาํใหพ้ร้อมท่ีจะกระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ   อนัเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  2)  เป็นหลกัท่ีมนุษยถื์อเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งในการดาํเนินชีวิต 3) 

เป็นหลกัแห่งความประพฤติปฏิบัติและความรู้ความคิดท่ีดีงามและเป็นธรรมชาติของความดี 

ลกัษณะของความดี หรือสภาพของความดีท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 :1) คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณ

งามความดี ความประพฤติท่ีดี การทาํใหเ้กิดคุณงามความดี อุปนิสัยอนัดีงามซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีอยู่
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ภายในจิตใจของบุคคล ไดแ้ก่ ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือ 

ความกตญั�ู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ  ความละอายต่อความชัว่และความมุ่งมัน่กลา้หาญ

ท่ีจะกระทาํความดีทั้งกายและใจเพ่ือใหเ้กิดความสุขแก่ตนเองและผูร่้วมงาน 

ราชบัณฑิตสถาน  (2554 : 187)    กล่าวถึง  “ คุณธรรม” ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช  2542 ไดใ้หค้วามหมายว่า “สภาพคุณงามความดี”  

 จากความหมายของคุณธรรมตามทัศนะของบุคคลต่างๆ สรุปไดว้่า คุณธรรม หมายถึง 

หลกัธรรมจริยาท่ีสร้างความรู้สึกชอบชัว่ดีภายในจิตใจท่ีเต็มเป่ียมด้วยความสุขทาํให้ประพฤติ

ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบอนัดีงาม  

 

 2.  ความสําคญัของคุณธรรมสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพครู 

  คุณธรรมและจริยธรรมเป็นส่ิงสาํคญัของบุคคลในสงัคม กล่าวคือ ในสงัคมใดมีบุคคลท่ี

มีจิตใจท่ีเป่ียมดว้ยคุณความดียอ่มกระทาํแต่พฤติกรรมท่ีดีมีประโยชน์ ฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึง

เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อสงัคมเป็นอย่างยิ่ง คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามท่ีอยู่ภายในจิตใจ ส่วน

การแสดงออกของความดีงามเป็นพฤติกรรมท่ีออกมาทางกายหรือทางวาจา นั้นเป็นเร่ืองของ

จริยธรรม ดว้ยเหตุท่ีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นของคู่กนั 

  ในฐานะท่ีครูเป็นผูมี้หนา้ท่ีอบรมสัง่สอนเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณภาพ ครูจาํเป็นตอ้งมี

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอยา่งยิง่ เพราะคุณธรรมจะช่วยใหค้รูเป็นผูมี้ความประพฤติท่ีดีงาม มีการ

วางตวัดีและเหมาะสมกบักาลเทศะ เป็นท่ีเคารพ และเป็นน่าเช่ือถือของศิษย ์ผูป้ระกอบวิชาชีพครูจึง

จดัว่าเป็นบุคคลท่ีตอ้งมีคุณธรรมนําชีวิต โดยความสาํคญัของคุณธรรมจริยธรรมต่อผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูนั้น  

 พระมหาอดิศร  ถิรสีโล (2540 : 60-61) ไดจ้าํแนกความสาํคญัของคุณธรรม จริยธรรม 

สาํหรับครูไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 

  1)  ดา้นตวัครู  คุณธรรมจริยธรรมมีความสาํคญัสาํหรับตวัครูเองสรุปไดด้งัน้ี 

       1.1)  ช่วยทาํใหค้รูเจริญกา้วหนา้และมีความมัน่คงในงานอาชีพครู 

       1.2) ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญจากบุคคลทัว่ไป เป็นท่ีเคารพรักใคร่ของศิษย ์

       1.3)  มีชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข ไร้ภยนัตรายใดๆ เพราะแวดลอ้มดว้ยความ

รักความนบัถือจากศิษยแ์ละประชาชนทัว่ไป 

       1.4)  ครอบครัวมีความอบอุ่นมัน่คง ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง 

  2)  ดา้นสถาบนัวิชาชีพครู  คุณธรรมจริยธรรมมีความสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

        2.1)  ทาํใหช่ื้อเสียงของคณะครูเป็นท่ีศรัทธาเล่ือมใสของปวงชน 
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   2.2)  งานวิชาชีพครูมีความเจริญกา้วหน้า เพราะทาํงานเต็มกาํลงัความสามารถ  มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

    2.3)  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  เพราะได้รับความร่วมมือ

ช่วยเหลือจากประชาชนอยา่งเต็มกาํลงั 

 3)  ดา้นสงัคมและชุมชน  คุณธรรมจริยธรรมมีความสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

  3.1)  สมาชิกของสงัคมเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง   รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง 

  3.2)  สงัคมมีสนัติสุข  เพราะสมาชิกของสงัคมไดรั้บการสัง่สอนจากผูมี้คุณธรรม 

  3.3)  สังคมไดรั้บการพฒันาให้เจริญกา้วหน้า  เพราะสมาชิกทุกคนมีคุณธรรมจึงต่าง

กระทาํหนา้ท่ีของคนอยา่งเต็มความสามารถ 

  4) ดา้นความมัน่คงของชาติ  คุณธรรมจริยธรรมมีความสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

  4.1)  สถาบนั ศาสน์ กษตัริย ์มีความมัน่คง  เพราะประชาชนมีความรักความเขา้ใจและ

เห็นความสาํคญัอยา่งแทจ้ริง 

  4.2)  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชาติมีความมัน่คงถาวร   เพราะครู

อาจารยไ์ดอ้บรมสัง่สอนศิษยใ์หมี้ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 ศุภานนั  สิทธิเลิศ (2549 : 250) ไดส้รุปคุณธรรมไว ้ดงัน้ี 

      1)  คุณธรรมช่วยหล่อหลอมใหเ้ป็นคนท่ีมีความพอดี ไม่ขาดไม่เกินความพอดีน้ีก็คือการ

เดินทางสายกลาง ความพอประมาณอยู่ระหว่างการโออ้วดกับการถ่อมตน ความมธัยสัถ์เป็น

คุณธรรมท่ีอยูร่ะหว่างความตระหน่ีกบัความฟุ่มเฟือย ความกลา้หาญเป็นคุณธรรมท่ีอยูก่ลางระหว่าง

ความข้ีขลาดกบัความบา้บ่ิน 

      2)  คุณธรรมช่วยใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัใชเ้หตุผลและใชปั้ญญา คนท่ีมีคุณธรรมจะตอ้งทาํทุก

อย่างด้วยเหตุผล ปฏิบัติดีปฏิบติัชอบ ปัญญาเป็นคุณธรรมของวิญญาณส่วนท่ีเป็นเหตุผล และ

ปัญญาเป็นเคร่ืองนาํทางใหท้าํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

       3) คุณธรรมช่วยให้เป็นคนกลา้หาญ ความกลา้หาญเป็นคุณธรรมท่ีสาํคญัมากในการ

ดาํรงชีวิตส่วนบุคคล เป็นคุณธรรมของวิญญาณในส่วนท่ีมีอารมณ์ คนท่ีมีคุณธรรมจะกลา้ทาํในส่ิง

ท่ีควรทาํและไม่กลา้ทาํในส่ิงท่ีไม่สมควร ความกลา้จะช่วยใหม้นุษยย์นืหยดัท่ีจะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งดี

งามไม่ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใด 

      4) คุณธรรมช่วยใหเ้ป็นคนมีความยติุธรรม ความยติุธรรมเป็นคุณธรรมส่วนบุคคลท่ีมา

จากลกัษณะภายในจิตใจ ประกอบดว้ยเหตุผล อารมณ์และความปรารถนาหรือความตอ้งการ 

 ผกา  สัตยธรรม( 2550 : 32-33) กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมต่อผูป้ระกอบอาชีพครูมี

ความสาํคญั ระหว่างคุณธรรมของครูเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคญัแก่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี  
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1) คุณธรรมของครู ทาํให้ครูเป็นผูเ้ป็นคนดี เพราะมีคุณสมบติัท่ีดีจากการปฏิบติั

ตามคุณธรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ผูท่ี้มีคุณธรรมประจาํใจยอ่มเป็นท่ีเคารพบูชาของผูอ่ื้น 

2) ผูเ้ป็นครูสามารถนาํเอาคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีประพฤติปฏิบติัอยู่ไปอบรมสั่งสอน 

และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์

3) คุณธรรมของครู ทาํใหเ้กิดศรัทธาเล่ือมใสจากใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดความ

มัน่คงวิชาในอาชีพครู 

4) เป็นท่ีแน่ใจว่าประชาชนของชาติจะเป็นคนดีไดต้ามท่ีครูไดใ้ห้การอบรม สั่ง

สอน แนะแนวและแนะนาํใหป้ฏิบติัคุณธรรมตามความเหมาะสม 

5) คุณธรรมของครูมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม จากการเป็น

พลเมืองดีมีคุณธรรม ก็จะเป็นผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะทุกคนมีกิจกรรมควบคู่ไปกับ

ความรู้ ทาํใหไ้ม่เบียดเบียน ฆ่าฟันกนั 

6) ในสงัคมท่ีมีคนดีมีคุณธรรมควบคู่กบัความรู้ การพฒันาประเทศชาติก็จะเจริญ

และก้าวหน้าข้ึนกว่าเดิม ไม่มีปัญหาการกอบโกย คอยหาแต่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จะเห็นแก่

ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ และทาํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง 

7) ทาํใหค้รูสามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะนาํเอาคุณธรรม

ทางดา้นการสอนมาใช ้ทาํใหก้ารเรียนการสอนพฒันาข้ึนกว่าครูท่ีไม่มีคุณธรรมทางดา้นการสอน 

เพราะไม่รู้ว่าจะสอนใหดี้ใหเ้กิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งไร สอนอย่างใดทาํให้เกิดปัญญาแก่ศิษย ์ทาํให้

เกิดการพฒันาในตวัเด็ก 

8) การสอนให้เกิดคุณธรรมในตวันักเรียน ย่อมก่อให้เกิดความมัน่คงในสถาบนั

ต่าง ๆ ของชาติ และทาํใหช้าติมัน่คง 

9) การถ่ายทอดวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ จะเกิดข้ึนได ้เพราะ

ครูมีคุณธรรมในการอบรมสัง่สอนใหศิ้ษยไ์ดรั้บความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของวฒันธรรมของชาติ 

เพ่ือใหเ้กิดการสืบทอดทางวฒันธรรม 

  คุณธรรมเป็นคุณงามความดีของบุคคลทุกอาชีพทุกคนท่ีไดก้ระทาํดว้ยสาํนึกในจิตใจ 

โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการทาํความดีหรือเป็นพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสงัคม เช่น ความมีนํ้ าใจ 

ความเสียสละ ความเกรงใจ ความยติุธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรักท่ีมีต่อกนัของ

เพ่ือนมนุษย ์ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย ์ความเป็นกลัยาณมิตร หรือการมีมารยาทท่ีงดงาม โดย

คุณธรรมก่อใหเ้กิดจริยธรรมท่ีเหมาะสม และคุณธรรมควรเป็นส่ิงท่ีปลูกฝังสร้างสมให้เกิดข้ึนและ

ดาํรงไวใ้หมี้อยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงมีความสาํคญัและมีคุณประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนทุกอาชีพ  
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  คุณธรรมมีความสาํคญัต่อครู คือ ครูท่ีมีคุณธรรมในตนเองจะเป็นหลกัประกนัคุณภาพ

ของครูใหเ้ป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาจากลูกศิษย ์ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนในสงัคม  

 

คุณธรรมของครู 

เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวตัถุ

นิยม ใหค้วามสาํคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามลดลง การเปล่ียนแปลงค่านิยมท่ีดีงามเส่ือม

ถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน ทั้งการดาํรงชีวิตประจาํวนั การใชชี้วิตและความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น มุ่งหารายไดเ้พ่ือสนองความตอ้งการบริโภค การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัลดลง ความมีนํ้ าใจไมตรี

น้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกนั ขาดความสามคัคี ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น และขาดการยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวม ลว้นมาจากสาเหตุหลกัคือการขาดคุณธรรมทั้งส้ิน การเตรียมการสร้างภูมิคุม้กนั

ให้ประเทศอย่างย ัง่ยืน คือการพฒันาครูให้มีคุณภาพทั้งความรู้และคุณธรรม เม่ือครูมีคุณธรรม

ผูเ้รียนก็กลายเป็นคนมีคุณธรรมไปดว้ย ครูยคุใหม่ตอ้งฝึกฝนและพฒันาตนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมและ

ความรู้ตามแนวคิดต่าง ๆ ดงัน้ี   

 

 1.  คุณธรรมของครูตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  เ รืองวิทย์  ล่ิมปนาท (2539 : 65-66)  ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ ต่าง  ๆของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นครูท่ีมีลกัษณะพิเศษ ดว้ยทรงมีพระราช

หฤทยัอนัเป่ียมลน้ไปดว้ยทศพิธราชธรรมและธรรมะท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นครู จากรายงาน

การศึกษาคน้ควา้ความเป็นครูสถิตในหฤทยัราษฏร์ ไดร้ายงานผลการศึกษาวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึง

ทศพิธราชธรรมของพระองค ์เพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนชาวไทย สรุปไดด้งัน้ี  

  1.1   ทาน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงบาํเพญ็ธรรมขอ้น้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการท่ีพระราชทานส่ิงของโดยตรงดว้ยพระองคเ์อง ในเวลาท่ีราษฎรประสบกบัภยัธรรมชาติ

ต่าง ๆ หรือทรงส่งเสริมงามพฒันาทั้งดา้นการพฒันาท่ีดิน การชลประทาน การเกษตร  การแพทย ์ 

อนัเป็นการส่งเสริมใหร้าษฎรไดมี้โอกาสอยูดี่กินดี 

  1.2 ศีล ทรงศึกษาเก่ียวกบัศีลธรรมและพุทธศาสนาอยู่เสมอ รวมถึงการอบรมสั่งสอน

ราษฎรของพระองค์เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณัฑิตเน่ืองใน

โอกาสสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั พระองค์ทรงเน้นว่าการดาํเนินชีวิตหรือทาํการงานต่าง ๆ 

นั้น จะตอ้งยดึหลกัศีลธรรมประกอบหลกัวิชาการดว้ย 

  1.3 บริจาคะ หรือการเสียสละ เป็นธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงปฏิบัติ

อย่างสมํ่าเสมอท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะพระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพ่ือท่ีจะบาํเพ็ญพระ
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ราช-กรณียกิจทั้งปวง โดยมิไดท้รงยอ่ทอ้ต่อความเหน่ือยยากตรากตรําใด ๆ ทั้งส้ิน แมจ้ะเป็นพ้ืนท่ี

เส่ียงอนัตรายก็ตาม 

  1.4 อาชชวะ หมายถึง   ความตรง ความซ่ือสตัย ์และความจริงใจในการทาํงาน  ธรรม

ขอ้น้ี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความซ่ือตรงและความจริงใจในการทาํงาน ทรงวาง

พระองคเ์ป็นกลาง ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกบัราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยมิเลือกเช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  

ดงันั้นพระองคจึ์งไม่เคยท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงพระอคติลาํเอียงใด ๆ  ใหป้รากฏ 

  1.5 มทัทวะ หมายถึง ความเป็นผูอ่้อนโยน มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ แสดงความ

อ่อนโยนต่อผูมี้ฐานะเสมอกนัและตํ่ากว่า จะพบเห็นพระองคท์รงบาํเพญ็ธรรมขอ้น้ีเสมอ เช่น ภาพท่ี

ทรงประคบัประคองพระภิกษุท่ีสูงอาย ุหรือในขณะท่ีเสด็จพระราชดาํเนินทรงเยี่ยมราษฎรก็จะไม่

ถือพระองคท์รงมีพระราชอธัยาศยัอ่อนโยนสง่าและสงบ ทรงวางพระองค์อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา  

จึงเป็นท่ีเคารพรักใคร่ของราษฎรทุกหมู่เหล่า  รวมถึงชาวต่างประเทศดว้ย 

  1.6 ตบะ หมายถึง ความมีวิริยะหรือความเพียร พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงแสดง

พระองคใ์หเ้ห็นถึงธรรมขอ้น้ี จะเห็นไดจ้ากการท่ีทรงมีความเพียรในการปฏิบติัพระราชกรณียกิจทั้ง

ทางโลกและทางธรรม  ในทางโลกพระองคท์รงมีความเพียรในการทรงงานต่าง ๆ ดว้ยมุ่งหวงัท่ีจะ

ใหร้าษฎรไดอ้ยูดี่กินดี ในทางธรรมพระองคท์รงมีวิริยะในการปฏิบติัธรรมไม่ว่าจะเป็นการนัง่สมาธิ

ทรงถืออุโบสถศีลอยา่งเคร่งครัด 

  1.7 อกัโกธะ   หมายถึง  ความไม่โกรธ ธรรมขอ้น้ีพระองค์ทรงแสดงให้เห็นอย่างดีใน

การเสด็จพระราชดาํเนินไปเยอืนต่างประเทศเม่ือ พ.ศ. 2505 ณ ประเทศออสเตรีย ทรงถูกทา้ทายจาก

นักศึกษากลุ่มหน่ึงท่ีเป็นพวกหัวรุนแรง ไดถื้อป้ายมีข้อความให้ร้ายประเทศไทย  พระองค์กลบั

ไม่ไดแ้สดงท่าทีว่ามีอารมณ์โกรธ แต่กลบัให้ความเมตตาและกล่าวคาํช้ีแจงให้บุคคลเหล่านั้นได้

เขา้ใจถึงประเทศไทยใหดี้ข้ึน เป็นการยากท่ีจะมีผูใ้ดควบคุมอารมณ์ไดเ้ช่นพระองค์ในสถานการณ์

เช่นนั้น 

  1.8   อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน  เป็นธรรมท่ีจะช่วยใหค้นอยูร่่วมกนัไดอ้ย่าง

มีความสุข คุณธรรมท่ีสอดคลอ้งในเร่ืองการไม่เบียดเบียนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ทรงมี

พระราชดาํรัสถึงบ่อยคร้ังมาก ทั้งน้ีเพราะธรรมดังกล่าวจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุข 

  1.9 ขนัติหรือความอดทน  ไม่ว่าจะเป็นการอดทนทางกาย จิตใจ ธรรมขอ้น้ีคงเป็นส่ิงท่ี

เห็นไดไ้ม่ยากนกั ทั้งน้ีเพราะพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงบาํเพญ็นั้น  

ลว้นแต่ตอ้งใชค้วามอดทนทั้งทางกาย  วาจา  และใจทั้งส้ิน  ซ่ึงหมายถึงพระองค์ทรงเป็นผูใ้ห้เพียง

อยา่งเดียว 
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  1.10 อวิโรธนะ หมายถึง การโอนอ่อนผ่อนปรน การประสมประสานให้เกิดความ

สามคัคี  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในธรรมขอ้น้ีอย่างดี 

ในเวลาบา้นเมืองเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง  

 

 2.  คุณธรรมของครูที่จาํเป็นสําหรับสังคมไทย  

 2.1  คุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

   สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551 : 1) กล่าวถึง คุณธรรม 4 

ประการ เป็นคุณธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงนาํเอาคาํแปลของพระศา

สนธรรมคาํสัง่สอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า ฆราวาสธรรม มารวมเป็นพระบรมราโชวาท เพ่ือ

เป็นหลกัใหป้ระชาชนคนไทยทุกคนไดศึ้กษา และนาํไปปฏิบติัปลูกฝังใหเ้จริญงอกงามในจิตใจ จะ

ช่วยใหป้ระเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเยน็ ประกอบดว้ย  

  คุณธรรมประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่ประพฤติ

ปฏิบัตแิต่ส่ิงที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณธรรม 

  ความสจั คือ สจัจะ ความจริงใจ เป็นคนพูดจริงทาํจริงอยา่งไรก็ปฏิบติัอยา่งนั้นเป็น

ปกตินิสยั เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงตรงขา้มกบัคนไม่มีสัจจะความจริงใจ เป็นคนใจคอโลเล พูด

ไม่จริง ทาํไม่จริง เป็นคนปากกบัใจไม่ตรงกนั ดงัคาํพงัเพยท่ีว่า เม่ือไม่ทาํดงัปากว่า และจะเอาหน้า

ไปไวท่ี้ไหน  คนท่ีไม่มีสจัจะอยูใ่นจิตใจเป็นบุคคลท่ีไร้ค่า เป็นบุคคลท่ีสงัคมไม่ปรารถนา 

   คุณธรรมประการที่  2 คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ให้ประพฤตแิละปฏิบัติอยู่ในความ

สัจความดีนั้น   คุณธรรมขอ้น้ีแยกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ      

   1)  รู้จกัข่มใจตนเอง ให้ประพฤติและปฏิบติัอยู่ในความสัจความดีนั้นการข่มใจ 

หมายถึงการรู้จกับังคบัตนเอง ไม่ให้โลภอยากไดใ้นทางทุจริตผิดศีลธรรม ไม่ให้โกรธเคืองคิด

อาฆาตพยาบาทจองเวร ไม่หลงงมงาย คนท่ีมีความข่มใจจะเป็นคนเก็บอารมณ์เก่ง ไม่แสดงอาการ

ผดิปกติออกนอกหนา้ ตามคาํพงัเพยท่ี ว่า เก็บนํ้ าใจขุ่นไวข้า้งในนาํนํ้ าใสไวข้า้งนอก 

  2) การฝึกใจ หมายถึง การรู้จดัฝึกฝนตนเองรู้จกัฝึกตวัฝึกใจปรับปรุงแกไ้ขตวัเอง 

ใหเ้หมาะสมกบัภาวะและสถานะของตน อีกประการหน่ึงคือการหยุดใจ เป็นการรู้จกัยบัย ั้งใจไม่

ถลาํลงไปสู่ความชัว่ ความผดิ ความเสียหาย       

   คุณธรรมประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วง

ความทุจริต ไม่ว่าจะดว้ยเหตุประการใด เป็นคุณธรรมท่ีสามารถแยกไดเ้ป็น 6 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1)  การอดทนท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสจั ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด 

2)  การอดทนท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสจัสุจริต ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด 
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3)  การอดกลั้นท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสจั ไม่ว่าจะเป็นเหตุประการใด 

4)  การอดกลั้นท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด 

5)  การอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสจั ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด 

6)  การอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด 

  การอดทน อดกลั้น อดออม ก็เพ่ือใหพ้น้จากสภาพท่ีเลว และให้ไดม้าซ่ึงสภาพท่ีดี

ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด ๑.การอดทน ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะเป็นดว้ย

เหตุประการใด ๒. การอดกลั้น ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุประการใด ๓. กา

รอดกลั้น ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด ๔. การอดออม ท่ีจะไม่

ประพฤติล่วงความสจั ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด ๕. การอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความ

สุจริต ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุประการใด๖.การอดทน อดกลั้น อดออม ก็เพ่ือให้พน้จากสภาพท่ีเลว 

และใหไ้ดม้าซ่ึงสภาพท่ีดี    

  คุณธรรมประการที่ 4 การรู้จกัละความช่ัว ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วน

น้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง       

   คุณธรรมขอ้น้ีเป็นการสอนใหล้ะวาง 2 อยา่ง คือ    

   1) ละวางความชัว่ 

  2) ละวางความทุจริตและสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่

ของบา้นเมือง การละวาง หมายถึง การละท้ิง ไม่ใส่ใจอารมณ์ท่ีมารบกวนให้เรากระทาํชัว่ ให้เรา

กระทาํทุจริตซ่ึงทาํให้เสียความจริงใจ สละวตัถุและสละอารมณ์ การเสียสละวตัถุหรือส่ิงของ

ธรรมดา เราอยู่ในสังคมตอ้งรู้จกัการเสียสละในคราวท่ีควรจะเสียสละ ตอ้งรู้จกัแบ่งปันแก่คนท่ี

สมควรจะใหก้ารแบ่งปัน เป็นการแสดงความมีนํ้ าใจ การเสียสละอารมณ์เป็นการปลดเปล้ืองอารมณ์

ในส่ิงท่ีไม่น่าปรารถนาอนัจะทาํใหบุ้คคลอ่ืนเกิดความขดัใจ ไม่พอใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของ

บา้นเมือง คือถา้หากเราเสียสละแลว้ ไม่ว่าวตัถุก็ดี อารมณ์ก็ดี ส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความสุขสงบ

ของบุคคล สงัคม ก็ยอ่มท่ีจะทาํใหบ้า้นเมืองเกิดความสงบสุข ร่มเยน็ดว้ยแลว้ เราก็ควรท่ีจะปฏิบติั 

  คุณธรรม 4 ประการท่ีครูทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนาํมาปฏิบติั มีอยู่4ประการ 

ประการแรกคือ การรักษาความสจั ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

และเป็นธรรม ประการท่ีสองคือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบติัอยู่ในความ

สจัความดีนั้น ประการท่ีสามคือ การอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสจัสุจริต 

ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการท่ีส่ีคือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละ

ประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง คุณธรรม4ประการน้ี ถา้ครูแต่ละ
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คนพยายามปลูกฝังและบาํรุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทัว่กนัแลว้ จะช่วยให้ประเทศชาติบงัเกิด

ความสุข ความร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาใหม้ัน่คงกา้วหนา้ต่อไปไดด้งัประสงค ์ 

 2.2 คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการสําหรับครู 

  กระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ประกาศนโยบายเร่งรัดการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู้ สร้างความตระหนักสํานึกในคุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท ์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย  พฒันาคนโดยใช้คุณธรรมเป็น

พ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบัน

ศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพ่ือพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข 

เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนดงักล่าวมีความชดัเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั

ไดอ้ยา่งเป็นธรรม ครูควรมี  8 คุณธรรมพ้ืนฐาน ประกอบดว้ยขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวินัย สุภาพ 

สะอาด สามคัคี  มีนํ้ าใจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขยนั คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทาํหน้าท่ี การงานอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

อดทน ความขยนัตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการใชส้ติปัญญาแกปั้ญหาจนเกิดผลสาํเร็จ ผูท่ี้มีความขยนัคือ 

ผูท่ี้ตั้งใจทาํอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีถูกท่ีควรเป็นคนสูง้านมีความพยายามไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญ

อุปสรรค รักงานท่ีทาํ ตั้งใจทาํอยา่งจริงจงั 

2) ประหยดั คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของแต่พอควร

พอประมาณใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผูท่ี้มีความประหยดัคือ ผูท่ี้ดาํเนินชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช ้ คิดก่อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์น

ส่ิงของอยา่งคุม้ค่า รู้จกัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย รายออมของตนเองอยูเ่สมอ    

3) ซ่ือสตัย ์คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจาก

ความรู้สึกลาํเอียง หรืออคติ ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยคื์อ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ 

ตรงต่อเวลา ไม่ใชเ้ล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบติัอย่าง

เต็มท่ีถูกตอ้ง 

4) มีวินยั คือ การยดึมัน่ในระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติั ซ่ึงมีทั้งวินัย

ในตนเองและวินัยต่อสังคม ผูมี้วินัยคือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา 

สถาบนั/องคก์ร/สงัคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยนิดีปฏิบติัตามอยา่งเต็มใจและตั้งใจ 

5) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมา

คารวะ ผูท่ี้มีความสุภาพคือ ผูท่ี้อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่กา้วร้าว รุนแรง 

วางอาํนาจข่มขู่ผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความมัน่ใจในตนเอง เป็นผูท่ี้

มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 
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6) สะอาด คือ ปราศจากความมวัหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม ความผ่อง

ใสเป็นท่ีเจริญตา ทาํให้เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น ผูท่ี้มีความสะอาดคือ ผูรั้กษาร่างกาย ท่ีอยู่

อาศยัส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ ฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั จึงมีความแจ่มใสอยูเ่สมอ  

7) สามคัคี คือ ความพร้อมเพียงกนั ความกลมเกลียวกนั ความปรองดองกนั ร่วม

ใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามท่ีตอ้งการ เกิดงานการอยา่งสร้างสรรค ์ปราศจากการทะเลาะวิวาท

ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 

ความหลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกันในลกัษณะเช่นน้ีเรียกอีกอย่างว่า ความ

สมานฉนัท ์ผูท่ี้มีความสามคัคีคือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาทของตน ทั้ง

ในฐานะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงัช่วยเหลือ เก้ือกูลกนั เพ่ือให้การงานสาํเร็จ

ลุล่วง แกปั้ญหาและขจดัความขัดแยง้ได ้ เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง

วฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 

8) มีนํ้ าใจ คือ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอก

เห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย ์มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความตอ้งการ ความ

จาํเป็น ความทุกข์สุขของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ผูท่ี้มีนํ้ าใจคือ 

ผูใ้ห้และผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือทาํประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

เขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคมดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัการเพ่ือ

บรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน    

   จ า ก น โ ย บ า ย เ ร่ ง รั ด ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า  8 คุ ณ ธ ร ร ม พ้ื น ฐ า น ข้า ง ต้น 

สถาบนัการศึกษาจึงควรเร่งรัดนาํไปปลูกฝังคุณธรรม พฒันาใหก้บัเยาวชนของชาติ เพ่ือใหเ้ป็นคนดี 

มีความรู้ และอยูดี่มีสุข กา้วสู่สงัคมคุณธรรมนาํความรู้ โดยขอความร่วมมือจากสถาบนัครอบครัว 

ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ  เพ่ือให้การดาํเนินการประสบความสาํเร็จ

สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัยุทธศาสตร์ท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จนั้น ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความ

ตั้งใจและลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั ผูใ้หญ่ควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เยาวชน พ่อแม่ตอ้งดูแลเอาใจใส่ลูก

อยา่งใกลชิ้ด ครูตอ้งมีจิตสาํนึกและวิญญาณของความเป็นครูเพ่ิมข้ึน ภาครัฐและเอกชน องค์การ

ศาสนา และส่ือมวลชน ตอ้งต่ืนตวั กระตือรือร้น และผนึกกาํลงัเพ่ือการพฒันาไปสู่ความกา้วหน้า

อย่างมัน่คงอย่างน้อยท่ีสุดทุกคนควรทาํงานให้เต็มกาํลงั เต็มความสามารถ และเต็มเวลาดว้ย  8 

คุณธรรมพ้ืนฐานคือ ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามคัคี และมีนํ้ าใจ หากเกิด

ข้ึนกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถาบนั ตลอดจนประเทศใดแลว้ จะพน้วิกฤติทั้งทางดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม พฒันาชาติให้มีความเจริญกา้วหน้า เป็นสังคมคุณธรรมนาํความรู้ ชีวิต

ของคนในชาติจะสงบสุข  
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 3.  คุณธรรมสําหรับครูตามแนวพุทธธรรม 

  หลกัธรรมคาํสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีจาํนวนมากมาย ทั้งน้ีเพ่ือให้

พุทธ-บริษทัเลือกไปปฏิบติั และใหอ้ดีตผูท้าํหนา้ท่ีเป็นครูของสังคมคือ พระภิกษุสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูมี้จ

ริยวตัรครองตนในศีลในธรรม ในทางพระพุทธศาสนาจึงยกย่องครูเป็นปูชนียบุคคล เป็นผูก้ระทาํ

หนา้ท่ียกระดบัวิญญาณของมนุษยใ์หสู้งข้ึน ในปัจจุบนัครูเป็นวิชาชีพท่ีมีหลกัวิชาเฉพาะทาง มีการ

กาํหนดบทบาทหน้าท่ี ภาระงานความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และครูยงัได้รับการยอมรับให้เป็น

แบบอย่างท่ีดี เป็นผูมี้จิตใจสูงและเจริญด้วยธรรม หากจะกล่าวถึงคุณธรรมของครูตามแนว

พระพุทธศาสนา หรือแนวพุทธธรรม สามารถจาํแนกคุณธรรมของครูออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม

ลกัษณะงานของครูดงัต่อไปน้ี 

  3.1  คุณธรรมสําหรับครูเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน 

   ในการทาํงานของครู ซ่ึงเป็นงานอบรมสั่งสอนศิษยน์ับเป็นงานท่ีหนัก ฉะนั้นใน

การทาํงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพของงานให้มากยิ่งข้ึน ครูตอ้งมีคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมท่ี

เรียกว่า อิทธิ-บาท 4  และอินทรีย ์5 หรือพลธรรม 5 ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1)  อทิธิบาท 4          

    ถา้แปลตามคาํศพัท ์อิทธิ แปลว่า ฤทธ์ิ หรืออาํนาจหรือความสาํเร็จ บาท แปลว่า 

การก้าวไป หรือการดาํเนินไปสู่ ฉะนั้น อิทธิบาท   จึงหมายถึง การดาํเนินไปสู่ความสําเร็จซ่ึง

ประกอบดว้ยองคธ์รรม 4 ประการ คือ 

   1.1) ฉนัทะ คือ ความยนิดี พอใจในวิชาชีพครู มีความรักความศรัทธาท่ีจะเป็น

ครูเม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพครู เป็นครูดว้ยใจรัก มีความชอบ ยอ่มมีความตั้งใจในการทาํหน้าท่ีครู โดย

มีความตั้งใจในการสอน มีการเตรียมการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กตามวยัและความแตกต่างของเด็ก 

มีการสอนท่ีน่าสนใจ สนุกสนาน ทาํใหเ้ด็กมีความรู้และคุณธรรม เพราะครูจะสั่งสอนดว้ยความรัก 

ความเมตตา ความหวงัดี 

    1.2) วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในการประกอบวิชาชีพครู โดยมีความเพียร

พยายามท่ีจะสอนเด็กใหไ้ดผ้ลทั้งทางวิชาการความรู้ และคุณธรรม โดยครูจะไม่ยอ่ทอ้ในงานท่ีหนกั 

จะใช้ความขย ัน ใช้ความเพียร ใช้ความพยายาม ในการพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนท่ีมีความรู้ 

ความสามารถควบคู่กบัมีคุณธรรม 

    1.3) จิตตะ คือ การเอาใจฝักใฝ่ในความเป็นครู คิดเสมอว่าครูเป็นอาชีพสาํคญั 

ในการพฒันาตนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์จึงมีจิตเอาใจใส่ในการทาํงานให้เกิดผลดีแก่ศิษย ์ตั้งใจใน

การศึกษาคน้ควา้วิชาการท่ีดีท่ีเหมาะสมท่ีจะฝึกฝนใหศิ้ษยมี์การพฒันาในทุกดา้น กล่าวยอ่ ๆ ก็คือ มี
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จิตฝักใฝ่ในการทาํหนา้ท่ีของครูใหดี้ท่ีสุด         

    1.4) วิมงัสา คือ การหมัน่ตริตรอง คิดพิจารณาดว้ยหลกัเหตุและผลในการทาํ

หนา้ท่ีครูว่าทาํไดดี้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีงานอะไรท่ีตอ้งทาํเพิ่มเติมเพ่ือการพฒันาเด็กให้เกิด

ประสิทธิผลท่ีดีข้ึนมีส่ิงใดท่ียงัไม่ค่อยดี ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ก็พยายามแสวงหาแนวทาง

ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขส่ิงนั้น เช่น คน้หาวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกบัเด็กในยุคปัจจุบนั

โดยการวิจยั  

   ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ถา้ไดใ้ชห้ลกัอิทธิบาท 4 ในการดาํเนินชีวิตในหน้าท่ีการ

งานยอ่มทาํใหเ้ป็นครูแทจ้ริง เป็นครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมเพราะเป็นครูดว้ยใจรัก ขณะเดียวกนัมี

ความเพียรพยายาม เอาใจใส่ นึกคิดตริตรอง เพ่ือการพฒันางานในหน้าท่ีอยู่เสมอ ย่อมส่งผลสาํเร็จ

ใหเ้กิดตามท่ีปรารถนา  คุณธรรมอิทธิบาท 4 น้ียงัสามารถใชไ้ดก้บับุคคลทุกอาชีพ ทุกหน้าท่ี การ

งาน เพ่ือความสาํเร็จแห่งงานนั้น ๆ        

   2) พละธรรม 5       

    พละ 5 ถา้แปลตามคาํศพัท์ แปลว่า เป็นใหญ่ในหน้าท่ี หรือเป็นธรรมท่ีเป็น

กาํลงั กล่าวคือ องค์ธรรมน้ีช่วยในการทาํหน้าท่ีให้ประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ยองค์ธรรม 5 

ประการ คือ    

   2.1) ศรัทธาพละ คือ ศรัทธา ความเช่ือ      

    2.2) วิริยะพละ คือ วิริยะหรือความเพียร     

    2.3)  สติพละ คือสติ ความระลึกได ้     

    2.4) สมาธิพละ คือ สมาธิหรือความตั้งใจมัน่     

    2.5) ปัญญาพละ คือ ปัญญา ความรอบรู้ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

      2.5.1) ศรัทธาพละ คือ ความเช่ือท่ีประกอบดว้ยปัญญา โดยครูตอ้งมีความ

เช่ือในทางท่ีชอบ เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่น เช่ือว่าทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ เช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรมซ่ึงเป็น

ความเช่ือเก่ียวกบัหลกัเหตุและผล ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนในใจของบุคคลแลว้ จะเป็นพลงั

เป็นกาํลงัใหท้าํแต่ความดี ละเวน้ความชัว่ จะเป็นพลงัในการตา้นอกุศลกรรม ความเช่ือในหนา้ท่ีการ

งานของครู ไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีว่าเด็กนกัเรียนทุกคนมีศกัยภาพท่ีพฒันาได ้  ความรักในวิชาชีพครูจะ

ทาํใหค้รูทาํหนา้ท่ีของความเป็นครูอยา่งสมบูรณ์ เป็นตน้ 

      2.5.2) วิริยะพละ คือ ความพากเพียรพยายามในการทาํอะไร ๆ  ก็ตาม ถา้ทาํ

บ่อย ๆ ทาํติดต่อ บากบั่นอย่างสมํ่าเสมอย่อมทาํให้เกิดพลงั ถา้ครูมีความเพียรในทางท่ีชอบ เช่น 

เพียรเลิกละความชัว่  เพียรระวงัไม่ให้ความชัว่เกิดข้ึน   เพียรทาํความดีสมํ่าเสมอ และเพียรรักษา
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ความดีไวต่้อเน่ืองย่อม ทาํให้ครูประสบผลสาํเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครู

จาํเป็นตอ้งใชค้วามเพียรพยายามอยา่งมากในการอบรมสัง่สอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

     2.5.3) สติพละ คือ ความระลึกได้ กล่าวคือ ครูต้องมีความระลึกความ

รู้สึกตวัในการกระทาํ การพูด การคิด โดยสามารถพิจารณาไดว้่าเหมาะสมหรือไม่ กบัตนเอง กบั

บุคคลอ่ืน กบัสถานการณ์ กบักาํลงัท่ีตนมีอยู่  โดยความมีสติ จะเป็นกาํลงั เป็นพลงัในการทาํการ

งานทั้งปวง ใหป้ระสบความสาํเร็จ ความมีสติจะเป็นพลงัในการต่อตา้นความประมาท ความมีสติ

เป็นส่ิงจาํเป็นมากสาํหรับวิชาชีพครูเพราะเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งพบปะผูค้นเป็นจาํนวนมาก ทั้งยงัตอ้ง

เป็นตวัแบบแก่ผูเ้รียนอีกดว้ย 

     2.5.4) สมาธิพละ คือ ความมุ่งมัน่หรือความตั้งใจเป็นองค์ธรรมท่ีทาํให้จิต

ตั้งมัน่ในอารมณ์เดียว ทาํใหจิ้ตมีพลงั มีความหนกัแน่นมัน่คงในส่ิงท่ีเป็นกุศล  พลงัสมาธิน้ีจะเป็น

กาํลงัในการต่อตา้นความฟุ้งซ่านมิใหเ้กิดข้ึนภายในจิตใจตนเอง ทาํให้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานให้

สาํเร็จ แมมี้อุปสรรคในงาน ความมุ่งมัน่ตั้งใจของกาํลงัสมาธิก็จะมีส่วนช่วยใหก้าํจดัอุปสรรคได ้ทาํ

ใหง้านสาํเร็จดงัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

     2.5.5) ปัญญาพละ คือ ความรอบรู้  ความเขา้ใจสภาพธรรม    ความรอบรู้

ของครู นอกจากความรอบรู้ดา้นวิชาการแลว้ ก็ควรมีความรอบรู้ว่าอะไรดี อะไรชัว่ อะไรควรทาํ 

อะไรไม่ควรทาํ อะไรจริง อะไรเท็จ อะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ ซ่ึงความรอบรู้น้ีจะ

เกิดจากการสัง่สม การอบรมจนเกิดปัญญา ก่อใหเ้กิดมีพลงัข้ึนมา ทาํใหเ้กิดความสงบและเป็นสุข 

   ธรรมทั้ง 5 ประการน้ี จะตอ้งปรับใหเ้สมอกนัจึงมีผลในทางปฏิบติั คือ ศรัทธา

กบัปัญญาต้องเท่ากนั วิริยะกับสมาธิตอ้งเท่ากนั โดยมีสติเป็นตวักลาง กล่าวคือ คนบางคนมีแต่

ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญา ก็เป็นเหตุให้งมงาย บางคนมีแต่ปัญญาไม่มีศรัทธา ก็จะทาํให้บุคคลฟุ้งซ่าน 

เพราะไม่ยอมเช่ืออะไรง่าย ๆ หรือการมีความเพียรมากเกินไป ก็ทาํให้จิตฟุ้งซ่านหรือการทาํสมาธิ

มากเกินไป ทาํให้จิตง่วงลงสู่ภวงัค์ ทาํให้ไดผ้ลในการปฏิบติัน้อย จึงตอ้งปรับแต่ละคู่ให้เสมอกนั 

ส่วนสติเป็นธรรมตวักลางท่ีตอ้งใชอ้ยู่เสมอ ในการปฏิบติัหน้าท่ีครูให้ประสบความสาํเร็จไดผ้ลดี

นั้นครูต้องศรัทธาท่ีจะเป็นครู โดยมีความเช่ือว่าอาชีพน้ีเป็นอาชีพดีมีประโยชน์แก่สังคมและ

ส่วนตวั ท่ีไดใ้ห้ความรู้ สร้างคนให้เป็นคนดี มีความเพียรท่ีจะแสวงหาความรู้และอบรมสั่งสอน

ศิษยใ์หมี้ทั้งความรู้และคุณธรรม มีสติรู้ตวัว่าทาํอะไรอยู ่เหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพน้ีหรือไม่ 

มีสติท่ีจะทาํงานดว้ยความตั้งใจท่ีจะทาํตวัดีเป็นตวัอยา่งแก่ศิษย ์มีสมาธิคือความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ

สอน สอนไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้มีสติท่ีจะไม่ทาํส่ิงไม่ดี และมีปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ใน

วิชาการและวิชาชีพ รู้ว่าจะทาํการสอนอยา่งไรใหไ้ดผ้ลดีแก่เด็ก  

  

330 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 309 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 309



 

หนา้ | 345 

3.2  คุณธรรมสําหรับครูเพ่ือความสุข ความเจริญของตนและส่วนรวม  

   บุคคลท่ีจะเป็นครูนอกจากจะมีคุณธรรมเพ่ือความเจริญส่วนตวัแลว้ ยงัตอ้งสนใจท่ี

จะประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ย โดยหลกัธรรมต่าง ๆ ท่ีครูตอ้งปฏิบติัเพ่ือความ

เจริญของส่วนตวัและส่วนรวมนั้น ประกอบดว้ยพรหมวิหาร 4 และสังควตัถุ 4 โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี  

  1)  พรหมวหิาร 4  

   พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมของพรหม เป็นธรรมอนัประเสริฐของผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็น

ท่ีพ่ึงของผูอ่ื้น ผูเ้ป็นผูน้าํ ผูเ้ป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นครูตอ้งมีธรรมน้ีประจาํใจดงัน้ี  

    1.1) เมตตา คือ ความคิดปรารถนาดี ตอ้งการใหผู้อ่ื้นมีความสุข มีความรักผูอ่ื้น 

ปรารถนาเก้ือกูลใหผู้อ่ื้นพน้จากทุกข์ ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นครูตอ้งมีคุณธรรมขอ้น้ีโดยครูตอ้งมีความรัก

ความปรารถนาดีต่อศิษย ์ช่วยเหลือศิษยใ์หมี้ความสุข มีความเจริญกา้วหน้าในการดาํเนินชีวิต คอย

ระวงั   มิใหศิ้ษยต์กไปสู่ความประมาทอนัเป็นหนทางนาํไปสู่ความเส่ือม เช่น เกียจคร้านในการเล่า

เรียน เท่ียวเตร่เสเพล 

    1.2) กรุณา คือ ความสงสารและช่วยใหผู้อ่ื้นพน้จากความทุกข์ ความเดือดร้อน 

โดยลงมือปฏิบติั ช่วยเหลือในส่ิงท่ีทาํไดโ้ดยผูเ้ป็นครูจะตอ้งมีความสงสารเอ็นดูศิษยใ์ห้ความรัก

ความเขา้ใจ ใหค้วามอบอุ่น และช่วยเหลือศิษยใ์หพ้น้จากความทุกข ์พน้จากอวิชชา ความไม่รู้ ใหไ้ด้

รู้ไดเ้ห็นอยา่งถูกตอ้ง ตามครรลองครองธรรม 

   1.3) มุทิตา คือ ความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้หรือมีความสุขก็มีใจแช่มช่ืนเบิกบานไป

ดว้ย และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนุนไม่กีดกนัริษยาเม่ือผูอ่ื้นมีความสามารถมากกว่า กล่าวคือ ผู ้

เป็นครูตอ้งแสดงความช่ืนชมยนิดีเม่ือศิษยห์รือเพ่ือนครูไดดี้ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ เป็นการ

ให้กาํลงัใจ ทาํให้ศิษยห์รือผูเ้ก่ียวข้องเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรู้สึกท่ีดีต่อครูผูมี้

คุณธรรมนั้น 

   1.4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย วางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงไปเพราะความชอบ 

ความชงั ความเกลียด หรือความกลวั ทาํใจให้มัน่คงตั้งอยู่ในความยุติธรรม เม่ือพิจารณาเห็นศิษย์

หรือผูอ่ื้นไดรั้บผลดี ผลชัว่สมควรแก่เหตุท่ีเขากระทาํมาก่อน ครูย่อมวางเฉยไม่เขา้ขา้ง ไม่ลาํเอียง 

ไม่ใช่ว่าเป็นศิษยรั์ก  ศิษยโ์ปรด เวลาศิษยท์าํผดิก็เขา้ขา้งว่าถูกเพราะรัก ฉะนั้นการท่ีครูจะมีอุเบกขา

ได ้ครูตอ้งใชส้ติใชปั้ญญาในการพิจารณาดว้ยหลกัเหตุและผล ประกอบดว้ยจึงจะวางใจเป็นกลาง

ไดธ้รรมทั้ง 4 ประการน้ี  
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       2) สังควตัถุ 4  

    สงัควตัถุ 4 เป็นธรรมท่ียดึเหน่ียวนํ้ าใจคน หรือธรรมท่ีช่วยให้มีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดีต่อกนั ซ่ึงหากครูประพฤติปฏิบติัประจาํ จะทาํใหค้รูมีเสน่ห์ เป็นท่ีรักของศิษย ์ประกอบดว้ย 

    2.1) ทาน คือ การใหปั้น การเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้น้ีเป็นการให้

วิชาการความรู้ ใหค้วามรักความห่วงใย ใหว้ตัถุส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น รวมถึงการให้อภยั

แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลใหส้งัคมอยูก่นัอยา่งสงบสุข 

    2.2) ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะ พูดด้วยถอ้ยคาํสุภาพ พูดด้วยนํ้ าเสียง

นุ่มนวล พูดช้ีแจงในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พูดใหก้าํลงัใจ ซ่ึงงานของครูเก่ียวขอ้งกบัการพูดเป็นส่วน

ใหญ่ ครูจึงจาํเป็นตอ้งมีปิยวาจา เพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูฟั้ง ซ่ึงอาจจะเป็นผูป้กครอง ผูเ้รียน

หรือเพ่ือนครูดว้ยกนั 

    2.3) อตัถจริยา คือ การบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เป็นการปฏิบติัส่ิงท่ี

เป็นประโยชน์ต่อกนั การมีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทนดว้ยกาํลงัความคิด กาํลงักาย 

และกาํลงัทรัพย ์ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมีธรรมในขอ้น้ีเพ่ือทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย ์

    2.4) สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตน เสมอตน้เสมอปลาย ทาํตวัเป็นกนัเองกับ

ผูอ่ื้น ไม่ถือเขาถือเรา ผูกมิตรกบัผูอ่ื้น ร่วมเผชิญและแกปั้ญหาเพ่ือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ซ่ึงผู ้

เป็นครูพึงปฏิบติัเพ่ือสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเองกบัศิษย ์เพ่ือผูเ้ป็นศิษยจ์ะกลา้ซกัถามในส่ิงท่ีไม่รู้ 

   จากการศึกษาคุณธรรมของครู เพ่ือความสุข ความเจริญของตนและส่วนรวมคือ  

อาจยึดหลกัธรรม พรหมวิหาร 4 และสังคหวตัถุ 4 เป็นหลกั ในฐานะเป็นบุคคลตวัอย่างครูควร

พฒันาตวัเองใหสู้งข้ึนดว้ยคุณธรรม หรือมุ่งทาํความดีมีการปฏิบติัธรรมเพ่ืออบรมความดีให้เกิดข้ึน  

รักษาความดีท่ีมีอยูมิ่ใหเ้ส่ือมสูญ คุณธรรมจึงเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดสาํหรับผู ้

ประกอบวิชาชีพครู เพราะเป็นส่ิงท่ีเก้ือกูลหนุนนาํและส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพครูปฏิบติัหน้าท่ี

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

 

การปลูกฝังคุณธรรมสําหรับครู 

 วิชาชีพครูเป็นอาชีพท่ีตอ้งใชจิ้ตวิญญาณ จิตสาํนึกในการทาํหน้าท่ีสั่งสอนฝึกฝนศิษยใ์ห้

เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์พร้อม กล่าวคือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม มี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบกิจการงานต่าง ๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จ มีวินยัในตนเองและต่อบุคคลอ่ืน 

และมีจิตสาํนึกสาธารณะ พร้อมท่ีจะทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุข ปัจจุบนัการดาํรงชีวิตของครูตกอยูภ่ายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีมีความเจริญทางดา้นวตัถุ

นิยมสูงกว่าจิตใจ คุณธรรมในครูลดตํ่าลง ครูตอ้งไดรั้บการกระตุน้ ปลูกฝังใหเ้กิดความตระหนกั รัก
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และศรัทธาในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจึงตอ้งร่วมมือกนัแสวงหาแนวทางหรือ

จดักิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมดงัน้ี 

 

 1.  การปลูกฝังโดยใช้กจิกรรมการฝึกอบรม  

 การฝึกอบรม หมายถึง การจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจ แนะนาํ ช้ีแจง หรือปลูกฝัง 

แนวคิดในเร่ืองท่ีตอ้งการ จนเกิดการรับรู้ ซึมซบัจนติดเป็นนิสัย นาํไปประพฤติปฏิบัติงานใน 

หน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัช่วยสร้างความตระหนัก ขดัเกลานิสัยเพ่ือให้เกิด 

คุณลกัษณะท่ีดีงามดว้ย การฝึกอบรมประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผสมผสานกนั เช่น การ

บรรยาย (Lecture), การสมัมนา (Seminar), การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work shop), การระดมสมอง 

(Brain storming), การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing), การสาธิต (Demonstration), การ

อภิปรายกลุ่ม (Group discussion), การอภิปรายแบบเสวนา (Panel discussion), การศึกษากรณี 

(Case study) และการสมัภาษณ์ (Interview) ฯลฯ  

 1.1  วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

  1)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และความชาํนาญในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มี 

ประสิทธิภาพ  

  2) เพ่ือใหท้ราบนโยบาย หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้เขา้ใจกฎ

ขอ้บงัคบั ระเบียบ วิธีการปฏิบติังาน สายการบงัคบับญัชา สิทธิและประโยชน์ท่ีแต่ละคนจะไดรั้บ

จากหน่วยงานนั้น ๆ  

  3) เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะ

ปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

  4) เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาํคัญของอาชีพท่ีปฏิบติั และช่วย

ปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีในวิชาชีพ ส่งเสริมจิตใจและศีลธรรมของผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน  

 1.2  ประเภทของการฝึกอบรม        

   สาํหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพครูอาจจดักิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ 

และปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี  

  1) การฝึกอบรมก่อนปฏิบติังานในหน้าท่ี (Pre the job training) เป็นการแนะนาํ 

ช้ีแจง ฝึกฝน ผูท่ี้จะเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีความรู้ ความชาํนาญ และมีประสบการณ์มากพอสมควร 

เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการฝึกสอนงานในขณะปฏิบติังาน และทาํให้ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน

ต่าง ๆ ลดลง ช่วยลดปัญหาและขอ้ยุง่ยากในการปฏิบติังาน ตลอดจนงบประมาณต่าง ๆ ได ้ 

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 333

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 312 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 312



หนา้ | 348  

  2) การฝึกอบรมขณะปฏิบติังานในหน้าท่ี (On the job training) เป็นวิธีสอนงาน 

หรือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานในหน้าท่ี เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานลงมือปฏิบติังาน 

ทดลองปฏิบัติดู โดยมีหัวหน้างานหรือผูบ้ังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบผลการ

ปฏิบติังานอย่างใกลชิ้ด เพ่ือหาขอ้บกพร่อง เสนอแนะให้ผูรั้บการอบรมเขา้ใจและปฏิบติังานได้

อยา่งถูกตอ้ง  

  3) การฝึกอบรมนอกงานในหน้าท่ี (Off the job training) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะ

หยดุการปฏิบติังานในหนา้ท่ีชัว่คราว เพ่ือไปเขา้รับการฝึกอบรม (ตามท่ีหน่วยงานส่งไปหรือสมคัร

ไปเองก็ได)้ อยา่งเต็มท่ี โดยไม่ตอ้งเป็นกงัวลเร่ืองภาระงานท่ีปฏิบติัอยู ่เม่ือกลบัมาแลว้จึงนาํความรู้

นั้น ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน เวลาท่ีใชไ้ปในการฝึกอบรม บางหน่วยงานอาจจะไม่นับเป็นวนัลา 

แต่บางหน่วยงานอาจนบัเป็นวนัลาได ้

 1.3  กจิกรรมการฝึกอบรม        

   การฝึกอบรมในแต่ละโครงการจาํเป็นตอ้งเลือกใชกิ้จกรรมอยา่งหลากหลายเพ่ือให ้

เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการฝึก ขอบข่ายเน้ือหาท่ีตอ้งการเนน้ จาํนวนและความแตกต่างของ 

การจดักิจกรรมฝึกอบรมหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบจะตอ้งเขียนเป็นโครงการฝึกอบรม เพ่ือเสนอ

ขออนุมติัโครงการต่อผูบ้งัคบับญัชา  

 

 2.  การปลูกฝังโดยใช้เพลง   

  การจดักิจกรรมโดยใชเ้พลง เป็นการนาํเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพครูมาช่วย

สร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี กระตุน้ความตระหนักในวิชาชีพและจรรยาบรรณครู เพราะ

ลกัษณะของเพลงจะเป็นคาํร้อยกรองท่ีมีจุดเด่นดา้นการใชภ้าษา การใชส้ัมผสั การใชโ้วหารและ

เน้ือหาท่ีนาํเสนอ คนไทยมีความคุน้เคยกบัความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนมานานแลว้ ดงันั้น หากนาํ

เพลงมาเป็นกิจกรรมช่วยสร้างความตระหนกัในวิชาชีพจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ คือ  

 1)  ช่วยใหท้กัษะทางภาษาดีข้ึน โดยเฉพาะทกัษะการฟังและการอ่าน  

 2)  ช่วยใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในสาระขอ้คิดท่ีนาํเสนอของบทเพลง  

 3)  ช่วยใหเ้กิดความซาบซ้ึงในอรรถรสของภาษาและเน้ือหาของบทเพลง  

 4)  ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลินเพลิน ผ่อนคลายความเหน่ือย เม่ือยลา้ และ

ความเครียดในการปฏิบติังาน  

 5)  ช่วยเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์
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 3.  การปลูกฝังโดยใช้คาํประพนัธ์  

 ความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนอยูคู่่กบัคนไทยมาชา้นาน ซ่ึงพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั

ของเรา เช่น ในการสนทนาพูดคุยกนั ขอ้ความประชาสมัพนัธ ์ป้ายโฆษณา คาํขวญั วรรณกรรม ฝา

ผนงั และวรรณกรรมทา้ยรถบรรทุก ดงันั้น การนาํคาํประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหา ส่งเสริม 

ปลูกฝัง กระตุ้น ปลุกเร้าอาชีพครูให้ผูป้ระกอบอาชีพครูศึกษา หรือพิจารณาจะช่วยส่งเสริม 

คุณธรรมและจรรยาบรรณครูไดอี้กประการหน่ึง โดยดาํเนินการไดห้ลายลกัษณะคือ  

 1)  ใชเ้ป็นบทเกร่ินนาํ หรือบทสรุปในกิจกรรมวนัสาํคญั ๆ เช่น วนัครู วนัไหวค้รู วนั

เปิดประชุมอบรม สมัมนา วนัปิดภาคเรียน  

 2)  ใชเ้ป็นเน้ือหาประกอบการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หาขอ้สรุป แนวคิด

แนวทางการปฏิบติั การแกไ้ขปัญหา   

 3)  ใชเ้ป็นเพลงประกวด แข่งขนั การร้องเพลงในโอกาสต่าง ๆ  

 4)  ใชเ้ป็นส่ือกระตุน้เตือนจิตสาํนึก เช่น จดัทาํเป็นแผนภูมิเพลงหรือใส่กรอบติดไวใ้น

หอ้งพกัครู หรือหอ้งประชุม  

 5)  ใชเ้ป็นเพลงประกอบการแสดงจินตลีลาเน่ืองในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น วนัครู วนั

เกษียณอายรุาชการ  

 

 4.  การปลูกฝังโดยการประกาศเกยีรตคุิณ ให้รางวลั     

  การยกยอ่งครูท่ีจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างดีเยี่ยม หรือครูท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูดีเด่น 

ช่วยใหค้รูเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน เพราะทุก ๆ คนตอ้งการประสบความสาํเร็จในหน้าท่ี 

การงาน และไดรั้บการยอมรับ การยกยอ่งจากผูร่้วมงาน หน่วยงาน และสงัคม ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชา 

หรือหน่วยงานระดบับงัคบับญัชาควรจดัให้มีการประกาศเกียรติคุณครูท่ีมีผลงานดีเด่นดว้ย เพราะ 

เป็นการปลูกฝังความรักและศรัทธาในวิชาชีพไดท้างหน่ึงการประกาศเกียรติคุณ หรือการให้รางวลั

อาจจดัไดใ้นระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ี การศึกษา ระดบักระทรวง และระดบัประเทศ เช่น  

 1)  รางวลัครูแห่งชาติ หมายถึง ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในทุกด้านประสบ

ความสาํเร็จในการประกอบอาชีพครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ เพ่ือใหศิ้ษยถึ์งพร้อมดว้ยสุขภาพ 

อนามยั สติปัญญา อารมณ์ สงัคม บุคลิกภาพ และคุณธรรม อนัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการดาํเนินชีวิต 

โดยครูจะตอ้งมีความรู้ดี มีความเมตตากรุณาต่อศิษย ์มีความเป็นกลัยาณมิตร เป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติั

ชอบ และใชค้วามรู้ความสามารถเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียน เพ่ือนครู และชุมชน ดว้ยการแสดงฝีมือให้

เป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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  2)  รางวลัครูสอนภาษาไทยดีเด่น หน่วยงานของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จะ

พิจารณาคดัเลือกครูสอนภาษาไทยทัว่ประเทศ เพ่ือประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นและมอบ

เข็มจารึกอกัษรยอ่ พระนามาภิไธย สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

โล่เกียรติคุณ ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีรัฐบาลไดจ้ดังานฉลอง 700  ปี ลาย

ส่ือไทยข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 2526 โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

   2.1)  เพ่ือเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย  

   2.2)  เพ่ือส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจแก่ครูภาษาไทยท่ีได้ปฏิบติังานมีผลงาน 

ดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  

   2.3)  เพ่ือส่งเสริมให้ครูบําเพ็ญตนตามบทบาทและหน้าท่ีของครู จนเกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  

   2.4)  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทัว่ไป เสริมสร้างศรัทธาและความเช่ือถือใน

วิชาชีพครูใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สงัคม 

  3)  การประกาศเกียรติคุณผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษารับเคร่ืองหมายเชิดชู

เกียรติ “คุรุสดุดี”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือยกย่องผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นท่ีเคารพยกย่องอย่างสูงของศิษยแ์ละ

บุคคลทัว่ไป สมเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพตลอด

ระยะเวลาปฏิบติังาน ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในวนัท่ี 5 ตุลาคมของทุกปี  ซ่ึง

สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมอบให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีไม่ไดส้ังกดัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาดาํเนินการคดัเลือกผูส้มควรไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เสนอสาํนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา เพ่ือเสนอคณะกรรมการคุรุสภาอนุมติั 
  4) โครงการครูสอนดี จากสาํนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน ดาํเนินงานตามโครงการสังคมไทยร่วมกนัคืนครูดีให้ศิษย ์ เชิดชู  ยกย่อง  ครูสอนดี เพ่ือ

ร่วมกนัเชิดชูและมอบรางวลัใหแ้ก่ครูสอนดีเพ่ือเป็นตน้แบบใหแ้ก่ครูทั้งประเทศและเป็นกาํลงัใจให้

ผูท่ี้กาํลงัทาํหน้าท่ีครู ทั้งครูในเคร่ืองแบบและครูนอกเคร่ืองแบบภายใตแ้นวคิด สอนเป็น เห็น

ผล  คนยกยอ่ง 

    คุณสมบติัของครูสอนดี 3 ประการ คือ     

    4.1)  ไม่เป็นผูป้ระกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลกั   

    4.2) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี     

      4.2.1)  เป็นครู ครูอตัราจา้ง หรือลูกจา้งชัว่คราว ซ่ึงปฏิบัติงานสอนใน

ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา หรือระดบัประโยควิชาชีพในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         

      4.2.2) เป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา และ

ปฏิบติังานสอนในระดบัยกเวน้ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

   4.2.3) เป็นครูสอนเด็กดอ้ยโอกาสใน  

   4.2.4)  เป็นครูท่ีสอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก    

   4.3)  เป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ได้ดี มีผลการสอนท่ีทาํให้ลูกศิษยป์ระสบ

ความสาํเร็จ ความกา้วหนา้ทางการศึกษา หนา้ท่ีการงาน การดาํเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็น

ท่ียกยอ่ง ของลูกศิษย ์เพ่ือนครู และชุมชน  

   4.4) การสรรหาครูสอนดี ผูท้าํหนา้ท่ีสรรหามี 2 ชุด ชุดท่ี 1 สถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผูส้รรหา ชุดท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้รรหา  

   4.5) การสรรหาโดยสถานศึกษา ประกอบดว้ยภาคี 4 ฝ่าย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครู นักเรียนและผูป้กครอง กรรมการระดับทอ้งถ่ิน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหรือองค์การ

บริหารส่วนตําบลเป็นผู ้สรรหา  เ ป็นประธาน ผู ้แทนเด็กและเยาวชน  ผู ้แทนองค์กร

สาธารณประโยชน์ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ ซ่ึงอยู่นอกราชการ แต่งตั้ง

โดยผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอาํเภอ  

 การปลูกฝังคุณธรรมในครูตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะคุรุสภาท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงกาํหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

สาํหรับครู โดยจดัโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมครู โดยมีวิธีการปลูกฝัง ไดแ้ก่ การปลูกฝัง

โดยใชกิ้จกรรมฝึกการอบรม การปลูกฝังโดยใชเ้พลง การปลูกฝังโดยใชค้าํประพนัธ์ การปลูกฝัง

โดยการประกาศเกียรติคุณใหร้างวลั 

 

แนวคดิทฤษฎจีริยธรรม        

  การเรียนรู้ทางจริยธรรมและการพฒันาจริยธรรมของมนุษย ์มีกล่าวทั้งในวิชาจิตวิทยา 

แนวคิดของนกัการศึกษา รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดแต่ละทฤษฎีอาจคลา้ยกนับา้งแตกต่าง

กนับา้ง ในการศึกษาและนาํมาปฏิบติัจะตอ้งพิจารณาจุดเด่นจุดดอ้ยของทฤษฎีนั้น ๆ แลว้นาํมา

บูรณาการกบัทฤษฎีอ่ืน ๆ เพ่ือใหก้ารพฒันาจริยธรรมมนุษยมี์ประสิทธิภาพสูงสุดและมีขอ้บกพร่อง

นอ้ยท่ีสุด 

 1.  ทฤษฎีพฒันาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

  ทฤษฎีพฒันาการการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม เป็นแนวทางความคิดท่ีมีตน้กาํเนิดมาจาก 
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เพียเจท ์(1896 : 1) และผูท่ี้นาํเอาแนวความคิดน้ีมาพฒันาอยา่งกวา้งขวางเป็นท่ียอมรับกนัอย่างมาก

คือ โคลเบิร์ก (คาเซ่  (1975 : 40) และไซทโ์คลเบิร์ก (1985 : 1) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาบุคคลต่างเช้ือชาติ

และวฒันธรรมทั้งในทวีปยโุรป เอเชียและอเมริกา ผลการศึกษามนุษยชาติทาํให้สามารถแบ่งระดบั

การพฒันาการทางจิตใจและใชเ้หตุผลออกเป็น 3 ระดบั และแต่ละระดบัแบ่งออกเป็น 2 ขั้น  

  1)  ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Reconvention)     

    เป็นระดบัท่ีบุคคลยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินการกระทาํ การจะทาํส่ิง

ใดมกัคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บเป็นใหญ่ โดยมิไดค้าํนึงถึงว่าการกระทาํนั้นจะส่งผลต่อ

ผูอ่ื้นอยา่งไร ระดบัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้น 

   ขั้นที ่1  หลกัการเช่ือฟังคาํส่ังและหลบหลกีการถูกลงโทษ   

    บุคคลท่ีมีการตดัสินใจอยูใ่นขั้นน้ี จะตดัสินการกระทาํว่าดี-เลว ถูก-ไม่ถูก โดย

พิจารณาท่ีผลการกระทาํว่าจะส่งผลต่อตนเองอย่างไร หลบหลีกการถูกลงโทษทางกายเพราะกลวั

ไดรั้บความเจ็บปวด ยอมทาํตามคาํสัง่ผูมี้อาํนาจทางกายเหนือตน ผูท่ี้ใชห้ลกัการตดัสินใจขั้นน้ีมกั

เป็นเด็กอาย ุ 2-7 ปี 

   ขั้นที ่2  หลกัการแสวงหารางวลั      

    บุคคลท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในขั้นน้ี เป็นผูท่ี้ถือว่าการกระทาํท่ีถูกตอ้งคือ การ

กระทาํท่ีสนองความตอ้งการของตนและทาํให้คนเกิดความพอใจ การสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นไปใน

ลกัษณะแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั การกระทาํแบบดีมาดีตอบ ร้ายมาร้ายตอบ เขา้ทาํนอง “ตาต่อตา 

ฟันต่อฟัน” ผูใ้ชห้ลกัการตดัสินใจขั้นน้ีมกัเป็นเด็กอายุ 7-10 ปี ผูใ้หญ่ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมชะงกั

ขั้นน้ีจะมีเหตุผลในการทาํหรือไม่ ทาํอะไร เช่น ทาํแลว้ไม่คุม้ ทาํหน้าท่ีก็ตอ้งขอส่ิงตอบแทน 

มิฉะนั้นจะไม่ทาํ            

  2)  ระดับตามกฎเกณฑ์ (Convention)     

     เป็นระดบัท่ีบุคคลเรียนรู้ท่ีจะกระทาํตามกฎเกณฑข์องกลุ่มยอ่ยของตน กระทาํ

ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของศาสนา รู้จกัท่ีจะเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความสามารถท่ีจะแสดง

บทบาทของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ืออยูใ่นสงัคม ระดบัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้น 

   ขั้นที ่3 หลกัการทําตามที่ผู้ อ่ืนเห็นชอบ      

    พฤติกรรมท่ีดีตามทศันะของผูใ้ชห้ลกัการตดัสินขั้นน้ีก็คือ การทาํใหผู้อ่ื้นพอใจ

และยอมรับ ลกัษณะท่ีเด่นก็คือ การคลอ้ยตามและส่วนผูใ้หญ่ท่ีจริยธรรมหยุดชะงกัในขั้นน้ีจะเป็น

ผูก้ระทาํการใด ๆ โดยเห็นแก่พวกพอ้ง เครือญาติ และเพ่ือนฝงูมากกว่าจะตดัสินใจกระทาํส่ิงใดเพ่ือ

ส่วนรวม พยายามทาํตนใหผู้อ่ื้นรักหรือมองเห็นว่าน่ารัก ผูใ้ชห้ลกัขั้นน้ีมกัเป็นเด็กอายปุระมาณ 10-13 ปี 
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   ขั้นที่ 4  หลักการทําตามหน้าที่ทางสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคม 

    บุคคลจะเร่ิมมองเห็นความสาํคญัของกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ เห็นความสาํคญั

ของการทาํตามหนา้ท่ีตน แสดงการยอมรับ เคารพในอาํนาจและมุ่งรักษาไวซ่ึ้งกฎเกณฑท์างสงัคม ผู ้

มีหลกัการ ตัดสินใจขั้นน้ีมกัเป็นเด็กช่วงอายุ 13-16 ปี และผูใ้หญ่โดยทั่วไป หากจริยธรรม

หยดุชะงกัในขั้นน้ี บุคคลจะกระทาํการใด ๆ โดยอา้งกฎระเบียบเป็นสาํคญั โดยไม่สนใจประโยชน์

ส่วนรวม  

  3)  ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ( Post  Convention)     

    ในระดบัน้ี การตดัสินพฤติกรรมใด ๆ เป็นไปตามความคิดและเหตุผลของ

ตนเอง แลว้ตดัสินใจไปตามท่ีตนคิดว่าเหมาะสม ระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นเช่นกนั  

    ขั้นที ่5 หลกัการทําตามคํามั่นสัญญา ขั้นน้ียึดประโยชน์และความถูกตอ้งเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั เป็นการกระทาํท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงและยอมรับกนัของผูท่ี้มีจิตใจสูง 

โดยจะตอ้งนาํเอากฎเกณฑข์องสงัคม กฎหมาย ศาสนา และความคิดเห็นของบุคคลรอบดา้นมาร่วม

ในการพิจารณาความเหมาะสมดว้ยใจเป็นกลาง เขา้ใจในสิทธิของตนและเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

สามารถควบคุมตนเองไดมี้ความภาคภูมิใจเม่ือทาํดีและละอายใจตนเองเม่ือทาํชัว่ ผูมี้การตดัสินใจ

โดยใชห้ลกัน้ีมกัเป็นผูท่ี้มีอายมุากกว่า 16 ปีข้ึนไป 

   ขั้นที ่6 หลกัการยดึอุดมคตสิากล      

    มีลกัษณะแสดงถึงความเป็นสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน มี

ความยดืหยุน่ทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุ่งหมายบั้นปลายอนัเป็นอุดมคติท่ียิง่ใหญ่ มีหลกัธรรมประจาํใจ

ของตนเอง มีความเกลียดกลวัความชัว่ เล่ือมใสศรัทธาในความดีงาม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น

หลกั ผูมี้หลกัการตดัสินใจขั้นน้ีส่วนมากเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 

 หลกัการตดัสินใจทั้ง 6 ขั้นน้ี ครอบคลุมพฒันาการของมนุษยต์ั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่

พฒันาการถึงขีดสูงสุด และมีลกัษณะเป็นสากล คือบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด เช้ือชาติใด

วฒันธรรมใดก็มีแนวโนม้ว่าเจริญโดยผา่นกระบวนการเหล่าน้ีตามลาํดบัขั้น จากขั้นตํ่าไปหาขั้นสูง 

โดยไม่ขา้มขั้นตอนใดเวน้แต่บุคคลอาจพฒันาในอตัราท่ีเร็ว-ชา้แตกต่างกนั 
 สรุปว่า สติปัญญาของบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางจริยธรรมอย่างมาก 

เป็นส่วนสําคัญและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อพฒันาการทางจริยธรรม แต่ความคิดตามทฤษฎีน้ีแท้จริง

สติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงท่ีจะทาํให้จริยธรรมของบุคคลพฒันาไปได้ด้วยดีจะต้องมีส่ิง

กระตุน้หรือสภาวะจากภายนอกร่วมดว้ย ซ่ึงทั้งเพียเจท์ (Piaget, 1932) และโคลเบิร์ก (Kohlberg, 

1964) ต่างก็มองพฒันาการทางจริยธรรมว่าเป็นผลิตผลของอิทธิพลร่วมระหว่างพฒันาการของ

สติปัญญา (Cognitive development) กบัประสบการณ์ทางสังคม (Social experience) จึงกล่าวไดว้่า 

 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 339

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 318 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 318



หนา้ | 354  

ความคิดและหลกัของทฤษฎีน้ี ทั้งเพียเจท์และโคลเบิร์กได้เน้นความสาํคญัขององค์ประกอบ2

ประการ คือ พฒันาการทางสติปัญญา และปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นหรือประสบการณ์ทางสงัคม  

  

 2.  ทฤษฎีความเฉลยีวฉลาดเชิงจริยธรรม (Moral Intelligence: MI) 

   สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, (2557) ไดอ้ธิบายว่า เน่ืองจาก100กว่าปีท่ี

ผา่น มีการศึกษามากมายท่ีทาํใหส้รุปไดว้่า มนุษยใ์นโลกน้ีรู้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด แต่ยงัมีการกระทาํ

ท่ีไม่ถูกตอ้งของมนุษยโ์ดยเฉพาะ ผูน้าํทาํให้เกิดวิกฤตของโลกหลายคร้ังหลายคราว ซ่ึงสาเหตุมา

จากการขาดจริยธรรมของผูน้ ํา โดยเฉพาะคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม ความกลา้ยืนหยดัในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งแมม้นุษยจ์ะมีค่านิยมท่ีตนยึดถือนาํทางชีวิต ค่านิยมเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้มนุษยรั์บรู้และ

ตีความหมายส่ิงต่าง ๆ และเหตุการณ์รอบตวัของเรา แต่จากงานวิจยัต่าง ๆ ในหลายทศวรรษท่ีผ่าน

มาพบว่า ค่านิยมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกภายนอกในระดบันอ้ย ปรัชญา

ทั้ง 3 สาขา คือ สาขาประจกัษนิ์ยม (pragmatic) สาขาปัญญานิยม (intellectual) และสาขามนุษยนิยม 

(humanistic) ไดอ้ธิบายการกระทาํ การคิด ความรู้สึกของมนุษยใ์นวิถีทางท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ี

ปรัชญาสาขาประจกัษ์นิยมเช่ือในเร่ืองอตัถประโยชน์ ค่านิยม และความเช่ือของมนุษยว์่า ข้ึนกบั

ความรับผิดชอบของบุคคลต่อเหตุการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต เป็นเร่ืองการจัดการตนเอง (self-

management) และปรัชญาสาขามนุษยนิยม เน้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ให้ความสาํคญักับ

ค่านิยม สมัพนัธภาพระหว่างคนใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิทมากกว่าสัมพนัธภาพอ่ืน ๆ ส่วน

ในสภาพการทาํงาน ค่านิยมความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานจะมีคุณค่ามาก ในการทาํงานสมรรถนะ

ทางมนุษยสมัพนัธจ์ะสาํคญัท่ีสุด  

 เลนนิคและ เฟรดเคียล ไดท้าํการวิเคราะห์ Moral Intelligence (MI) ท่ีบุคคลโดยเฉพาะ

ผูน้าํตอ้งมี เพ่ือนาํพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสาํเร็จและเป็นสุข ซ่ึง MI น้ีจะเปรียบเสมือนเป็น

เข็มทิศท่ีจะนาํพาบุคคลให้กระทาํตามอุดมการณ์ ค่านิยม และความเช่ือของตนเอง โดยขอ้คน้พบ

ของเขาไดจ้ากการศึกษาผูน้าํองคก์รของธุรกิจชั้นนาํของโลกท่ีประสบความสาํเร็จว่าจะตอ้งมีและ

ยดึมัน่ในหลกัการ อุดมการณ์ ซ่ึงเป็นสากลทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ซ่ึงไดแ้ก่  

    1)  ความกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ในคุณธรรมชั้นสูง 

    2)  ความรับผดิชอบ 

    3)  ความเอ้ืออาทร 

    4)  การใหอ้ภยั 

 ทั้ง 2 คนไดคิ้ดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัเสน้ทางจริยธรรมของมนุษย ์ซ่ึงจะทาํใหผู้ท่ี้ทาํงาน

ดา้นจริยธรรมของหน่วยงานเขา้ใจไดช้ดัเจนว่า หลกัจริยธรรมขา้ราชการมีท่ีมาอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบั 
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พฤติกรรมจริยธรรมอยา่งไร ซ่ึงหลกัการหรืออุดมคติ หรือคุณธรรมซ่ึงเป็นสากลน้ี นักมนุษยวิทยา 

คือ Donald E. Brown พบว่ามีอยู่ทุกสังคมและวฒันธรรม เป็นสมรรถนะท่ีทาํให้มนุษยส์ามารถ

แบ่งแยกความถูกตอ้งออกจากความผิด ความตระหนักในความรับผิดชอบ American Humanist 

Association และสหประชาชาติไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความถูกตอ้งท่ีมวลมนุษยต์อ้งกระทาํ ไดแ้ก่ 

 1)  การรักษาพนัธะสญัญาท่ีมีต่อส่วนรวมมากกว่าตนเอง 

 2)  การเคารพตนเองอยา่งมีมนุษยธรรม มีวินยัในตนเองและพร้อมรับผดิชอบต่อตนเอง 

 3)  เคารพและห่วงใยบุคคลอ่ืน (ซ่ึงเป็น “ Golden Rule ”) 

 4)  ห่วงใย ปกป้องรักษาส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 3.  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

 ในประเทศไทย ศ. ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2538)  ไดเ้สนอ

ทฤษฎีท่ีอธิบายความเก่ียวขอ้งระหว่างลกัษณะทางจิตกบัพฤติกรรมของบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี ทฤษฎี

ดังกล่าวเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะใช้กับคนไทยในสังคมไทย เพราะผูส้ร้างทฤษฎีได้ใช้ความรู้

ประสบการณ์ผลงานวิจัยท่ีเป็นของตนเองและนักวิจัยอ่ืน ท่ีทาํกับคนไทยในสังคมไทยอย่าง

กวา้งขวางเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเสนอในช่ือทฤษฎี “ตน้ไมจ้ริยธรรม” ทฤษฎีดงักล่าวได้

นาํเสนอเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2526 และไดมี้การพฒันามาเป็นลาํดบัจนปัจจุบนัเช่ือว่าเป็นทฤษฎี

ของไทยท่ีนาํไปสู่การคน้ควา้วิจยัและการประยกุตเ์พ่ือพฒันาบุคคลและสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี ทฤษฎี

ตน้ไมจ้ริยธรรมเป็นทฤษฎีท่ีเสนอจิตลกัษณะ 8 ประการ ท่ีอาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี 

เก่ง และมีสุขของคนไทย ทฤษฎีน้ีมีพ้ืนฐานจากผลการวิจัย 12 เร่ือง และทฤษฎีน้ีไดรั้บการ

ตรวจสอบและมีผลการวิจยัท่ีสนับสนุนมาตลอดจนกระทัง่ปัจจุบนั ทฤษฎีน้ีถูกนาํเสนออยู่ในรูป

ของตน้ไม ้ท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นราก ส่วนท่ีเป็นลาํตน้ และส่วนท่ีเป็นดอกและผล

ของผลไม ้

 3.1) ส่วนแรกคือ ราก        

   ประกอบดว้ยรากหลกั 3 ราก ซ่ึงแทนจิตลกัษณะพ้ืนฐานสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

   1)  สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกงัวล ต่ืนเตน้ ไม่สบายใจของบุคคลอย่าง

เหมาะสมกบัเหตุการณ์  

  2)  ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลาย

ดา้น และการคิดในขั้นนามธรรม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิดของ เพียเจท ์

(1966)   
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  3)  ประสบการณ์ทางสงัคม หมายถึง การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ืออาทร 

เห็นอกเห็นใจ และสามารถคาดหรือทาํนายความรู้สึกของบุคคลอ่ืน     

   จิตลกัษณะทั้ง 3 ประการน้ีจะเป็นจิตลกัษณะพ้ืนฐานของจิตลกัษณะ 4 ตวับนลาํตน้ 

และเป็นจิตลกัษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนท่ีเป็นดอกและผลดว้ย ดงันั้น บุคคล

จะตอ้งมีจิตลกัษณะทั้ง 3 ประการน้ี ในปริมาณสูงเหมะสมตามวยั จึงจะทาํให้จิตลกัษณะอีก 5 ตวั

บนลาํตน้พฒันาไดอ้ยา่งดี และมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากดว้ย 

 3.2 ส่วนที่สองคือ ส่วนที่เป็นลาํต้น  

  อนัเป็นผลจากจิตลกัษณะพ้ืนฐานท่ีราก 3ประการประกอบด้วยจิตลกัษณะ 5 

ประการ ไดแ้ก่  

  1)  ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม ทศันคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์ โทษของ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจ ไม่พอใจต่อส่ิงนั้น และความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทศันคติในทฤษฎีของ Ajzen และ Fishbein (1980) ส่วนคุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ี

ส่วนรวมเห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แลว้มกัเก่ียวขอ้งกบัหลกัทางศาสนา เช่น ความกตญั�ู ความ

เสียสละ ความซ่ือสตัย ์และค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าสาํคญั เช่น ค่านิยมท่ีจะศึกษา

ต่อในระดบัสูง ค่านิยมในการใชสิ้นคา้ไทย ค่านิยมในดา้นการรักษาสุขภาพ  

  2)  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทาํท่ีทาํเพ่ือส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตวัหรือพวกพอ้ง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg

   3)  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่า 

ส่ิงท่ีกระทาํลงไปในปัจจุบนัจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถใน

การอดได ้สามารถอดเปร้ียวไวกิ้นหวานได ้ 

  4)  ความเช่ืออาํนาจในตน หมายถึง ความเช่ือว่าผลท่ีตนกาํลงัไดรั้บอยู่เกิดจากการ

กระทาํของตนเอง มิใช่เกิดจากโชค เคราะห์ ความบงัเอิญ หรือการควบคุมของคนอ่ืนเป็นความรู้สึก

ในการทาํนายได ้ควบคุมไดข้องบุคคล ซ่ึงมีพ้ืนฐานมากจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter 

(1966)  

  5)  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทาํส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงโดยไม่ยอ่ทอ้ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc Clelland (1963)   

   จิตลักษณะทั้ ง 5 ประการน้ี เป็นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาท่ี

เปรียบเสมือนดอกและผลบนตน้ไม ้นอกจากน้ี ศ. ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ยงัเสนอว่า ควรใชจิ้ต

ลกัษณะทั้ง 5 ประการบนลาํตน้ร่วมกบัจิตลกัษณะพ้ืนฐานท่ีราก 3 ประการ ในการอธิบาย ทาํนาย 

342 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 321 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 321



 

หนา้ | 357 

และพฒันาพฤติกรรมของบุคคล ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า จะตอ้งใชจิ้ตลกัษณะเพียงตวัเดียวหรือ

นอ้ยตวั จะไม่ช่วยใหน้กัวิจยัและนกัพฒันาเขา้ใจการกระทาํของบุคคลไดอ้ยา่งน่ามัน่ใจ 

 2.3   ส่วนที่สามคือ ส่วนของดอกและผล     

  เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ซ่ึงแสดงพฤติกรรมการทาํความดี ละ

เวน้ความชัว่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทาํงานอย่างขยนัขนัเข็งเพ่ือส่วนรวม

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่งสามารถแบ่งเป็น 2 

ส่วนดว้ยกนั คือ  

  ข้อหนึ่ง พฤตกิรรมของคนดี ประกอบดว้ย 2 พฤติกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

  1)  พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่เป็นการทาํร้าย

หรือทาํลายตนเอง เช่น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคส่ิงท่ีมี

ประโยชน์ ไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ติดยาเสพติด พฤติกรรมไม่เล่นการพนนั  

  2)  พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่ทาํร้าย ทาํลาย หรือ

ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่กา้วร้าว พฤติกรรมการขบัข่ีอย่างมีมารยาท 

พฤติกรรมซ่ือสตัย ์ 

  ข้อสอง พฤตกิรรมของคนดีและเก่ง      

   ประกอบดว้ย 2 พฤติกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

  1)  พฤติกรรมรับผดิชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการทาํงาน พฤติกรรมอบรมเล้ียง

ดูเด็กพฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และพฤติกรรมเคารพ

กฎหมาย  

  2)  พฤติกรรมพฒันา เช่น        

    2.1) พฤติกรรมพฒันาตนเอง เช่น พฤติกรรมใฝ่รู้ พฤติกรรมรักการอ่าน เป็นตน้  

   2.2) พฤติกรรมพฒันาผูอ่ื้น เช่น พฤติกรรมการสนับสนุนให้ผูอ่ื้นปลอดภยัใน

การทาํงานพฤติกรรมการเป็นกลัยาณมิตร พฤติกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนป้องกนัโรคเอดส์  

   2.3)  พฤติกรรมพฒันาสงัคม เช่น พฤติกรรมอาสา                   

  จากทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม สามารถนาํมาประยกุตใ์นการพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติั

ตามมาตรฐานจริยธรรมครูได ้ คือ การพฒันาไปสู่บุคคลท่ีมีลกัษณะยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบ

ธรรม เหมาะสมกบัการงานได ้ 
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จริยธรรมของครู 

เพียร์เจท์ (1932 : 1 )และโคลเบิร์ก (1976 : 1) อธิบายคาํว่า “จริยธรรม” (Morality) เป็น

ระบบของการทาํความดีละเวน้ความชัว่ มีทั้งปัจจยันาํเขา้ (Input) ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงเหตุทั้งทางดา้น

จิตใจและสถานการณ์ของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปัจจยัส่งออก ซ่ึงเป็นผลของ

การมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงผลน้ีอาจอยู่ในรูปแบบทั้งจิตลกัษณะและพฤติกรรม

ของบุคคลผูก้ระทาํ และผลต่อบุคคลอ่ืน ต่อกลุ่ม ต่อส่ิงแวดลอ้ม และต่อโลก   

 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2557 : 1) อธิบายว่า จริยธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือ

ค่านิยมหรือคุณธรรม ตั้งแต่ 2 ตวัขดัแยง้กนั ทาํให้บุคคลตอ้งตกอยู่ในสภาพท่ีตอ้งตดัสินใจหรือ

แกปั้ญหาในการเลือกท่ีจะปฏิบติัตามคุณธรรมหรือค่านิยมตวัใดตวัหน่ึง เช่น ความกตญั�ูต่อบุคคล 

ขดัแยง้กบัความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี บุคคลท่ีตดัสินใจเลือกคุณธรรมหรือค่านิยม ตวัท่ีมีประโยชน์

แก่ส่วนรวมมากกว่าท่ีเป็นประโยชน์แก่เฉพาะตนหรือพวกพอ้งในกลุ่มเล็ก ๆ จึงมกัเป็นบุคคลท่ีมี

จริยธรรมสูง ดงันั้น จริยธรรมจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผลของการ

กระทาํความดีละเวน้ความชัว่  

 

 1.  ความหมายของจริยธรรม  (Ethics) 

  คาํว่า “จริย” คือ กิริยาประพฤติปฏิบติั หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาท่ีควรประพฤติ  

ส่วนคาํว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หรือคาํสอนของศาสนา  หลกัปฏิบติั  

เม่ือนาํคาํ2คาํมารวมกนัเป็น “จริยธรรม” จึงหมายความว่า หลกัแห่งความประพฤติหรือแนวทางการ

ประพฤติหรือการประพฤติดีประพฤติชอบ        

 คอร์ลิน  (2014 : 1) ไดอ้ธิบายความหมายของจริยธรรมไวเ้ป็น 2 นยั  คือ 

     1)  โดยนยัท่ีเป็นภาวะทางจิตใจ  จริยธรรม แปลว่า  ความคิดท่ีว่าบางพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ี

ถูกตอ้งควรทาํและเป็นท่ียอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีผิดหรือเลว  ทั้ งน้ีเป็นไปโดยความ

คิดเห็นของแต่ละบุคคล  และโดยความคิดเห็นของสงัคม  นอกจากน้ี จริยธรรมยงัเน้นคุณภาพหรือ

สถานะในการดาํเนินชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง  ควรทาํและยอมรับได ้   

     2) จริยธรรมเป็นระบบของลกัษณะและคุณค่าท่ีเก่ียวพนักบัพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ 

โดยทัว่ไปแลว้เป็นท่ียอมรับกนัในสงัคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน    

  พระมหาอดิศร  ถิรสีโล  (2540 : 571) จริยธรรมเป็นความประพฤติ การกระทาํตลอดจน

ความรู้สึกนึกคิดอนัถูกต้องดีงามท่ีควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและ

บุคคลโดยทัว่ไป  
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 พระราชวรมณี ประยรู ธม.มจิตโต (2541 : 11) จริยธรรมเป็นเร่ืองของการประพฤติตาม

หลกั ตามระเบียบท่ีวดัได ้ประเมินไดใ้นทางพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางกายกบัทางวาจา และเป็น

หลกัทัว่ ๆ ไปของทุกคนจากหลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วฒันธรรม ประเพณีอะไรท่ีควรทาํ

เป็นจริยธรรมทั้งส้ิน  

 พระธรรมปิฏก ป.อ. ปยตฺุโต (2541 : 1-31) จริยธรรมเป็นหลกัความประพฤติความดีงาม 

เป็นกลางไม่อิงศาสนาใด เป็นหลกัความประพฤติกลาง ๆ แสดงถึงความดีท่ีทุกสงัคมยอมรับ  

 ไสว  มาลาทอง ( 2542 : 5) จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของมนุษย ์ 

 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ์( 2542 : 1)  เห็นว่า จริยธรรม หมายถึง ความถูกตอ้งดีงาม สังคม

ทุกสังคมจะกาํหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทดัฐานของตนเองว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีดีงาม และอะไรคือ

ความถูกตอ้ง โดยทัว่ไปมิไดมี้การเขียนเป็นกฎขอ้บงัคบัให้สมาชิกทุกคนตอ้งยึดถือปฏิบติัตาม ซ่ึง

หากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสงัคมในขณะเดียวกนั  

 ธีรศกัด์ิ  อคัรบวร ( 2543 : 110) จริยธรรม เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัหรือกฎท่ีควรปฏิบติั

ในทางท่ีดีควรกระทาํเพ่ือใหเ้กิดส่ิงท่ีดีหรือมีสนัติสุขในสงัคม  

 ยนต ์ ชุ่มจิต (2550 : 159) จริยธรรมมีคุณค่าควรแก่การนาํไปดาํเนินชีวิต หรือหลกัใน

การดาํเนินชีวิตอยา่งประเสริฐ          

 แสง  จนัทร์งาม (2550 : 1 )  เห็นว่า จริยธรรมกบัค่านิยมมีความหมายแตกต่างกนัเฉพาะ

ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบติัยากท่ีจะช้ีให้เห็นความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  กล่าวคือ  จริยธรรม  

หมายถึง  คุณสมบติัทางความประพฤติท่ีสังคมมุ่งหวงัให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกตอ้ง

ในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าท่ีท่ีสมาชิกใน

สงัคมพึงประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองข้ึน

ในสงัคม การท่ีจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปเช่นนั้นได ้ผูป้ฏิบติัจะตอ้งรู้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ  

 ราชบณัฑิตยสถาน (2554 : 291)  ได้ให้คาํนิยามว่า “จริยธรรม คือ  ธรรมท่ีเป็นข้อ

ประพฤติปฏิบติั  ศีลธรรม กฎศีลธรรม”   

 จากการศึกษาความหมายของจริยธรรมตามทศันะของบุคคลต่าง ๆ ได้ขอ้คน้พบว่า 

จริยธรรม หมายถึง หลกัแห่งความประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคมทุกสังคม หาก

มีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสงัคม 

 

 2.  จรรยาบรรรณ จริยธรรมสําหรับครู   

  คุรุสภา(สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554 :1) ได้ประกาศใชร้ะเบียบคุรุสภาว่าดว้ย

จรรยาบรรณครู  พ.ศ. 2539 แทนระเบียบคุรุสภาว่าดว้ยจรรยามารยาทและวินยัตามระเบียบประเพณี
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ครู พ.ศ. 2526 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6(20) และมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัครู พ.ศ. 

2488 คณะกรรมการอาํนวยการคุรุสภา จึงไดว้างระเบียบไวเ้ป็นจรรยาบรรณครู  เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั

ในการประกอบวิชาชีพครู จรรยาบรรณท่ีกาํหนดให้ครูปฏิบติัมาจนถึงปัจจุบนัน้ีมีทั้งหมด 9 ข้อ 

ดงัต่อไปน้ี         

   1) ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาํลงัใจ

ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้  หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ ความถนัด 

ความสนใจของศิษยอ์ย่างจริงใจ สอดคลอ้งกบัการเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจ ต่อสิทธิ

พ้ืนฐานของศิษยเ์ป็นท่ีไวว้างใจเช่ือถือ และช่ืนชมได ้เป็นผลไปสู่การพฒันารอบดา้นอย่างเท่าเทียม

กนั พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก  

   2) ครูตอ้งอบรมสัง่สอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามให้

เกิดแก่ศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ หมายถึง การดาํเนินงานตั้งแต่การเลือก

กาํหนดกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งผลต่อการพฒันาในตัวศิษยอ์ย่างแท้จริง การจัดให้ศิษยมี์ความ

รับผิดชอบ และเป็นเจา้ของการเรียนรู้ตลอดจนการประเมินร่วมกับศิษยใ์นผลการเรียนและการ

เพ่ิมพูนการเรียนรู้ภายหลงับทเรียนต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาท่ีจะให้ศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน

พฒันาไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพและตลอดไป พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก   

   3) ครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย  วาจา และจิตใจ

หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอของครูท่ีศิษย์

สามารถสังเกตรับรู้ไดเ้อง และเป็นการแสดงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสูงตาม

ค่านิยม คุณธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก     

   4) ครูตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ

สังคมของศิษย ์  หมายถึง การไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์ และสงัคมของศิษย ์หมายถึง การตอบสนองต่อศิษย ์ในการลงโทษหรือให้รางวลัหรือการ

กระทาํอ่ืนใดท่ีนาํไปสู่การลดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา 

พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก          

   5)  ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระทาํการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ  หมายถึง การ

ไม่กระทาํการใดท่ีจะไดม้าซ่ึงผลตอบแทนเกินสิทธิท่ีพึงไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบ

ตามปกติ  พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก         

   6)  ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งในดา้นวิชาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อ

การพฒันาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ  หมายถึง การพฒันาตนเองทั้งในดา้น

346 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี
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วิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองอยู่เสมอ หมายถึง การใฝ่รู้ ศึกษาค้นควา้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้ทนัสมยั ทัน

เหตุการณ์ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี สามารถ

พฒันาบุคลิกภาพและวิสยัทศัน์  พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก    

  7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู 

หมายถึง การแสดงออกดว้ยความช่ืนชมและเช่ือมัน่ในอาชีพครูดว้ยตระหนกัว่าอาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ี

มีเกียรติ มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อสังคม ครูพึงปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้ง

ปกป้องเกรียติภูมิของอาชีพครู เขา้ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู พฤติกรรมท่ีครู

แสดงออก            

  8) ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ การช่วยเหลือเก้ือกูลครู

และชุมชนในทางสร้างสรรค ์ หมายถึง การใหค้วามร่วมมือ แนะนาํปรึกษาช่วยเหลือแก่เพ่ือนครูทั้ง

เร่ืองส่วนตวั ครอบครัว และการงานตามโอกาสอยา่งเหมาะสม รวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

โดยการใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางวธีิการปฏิบติัตน ปฏิบติังาน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก       

   9)  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูน้ ําในการอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาและ

วฒันธรรม ไทยการเป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์และพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย  หมายถึง การ

ริเร่ิมดาํเนินกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย โดยรวบรวมขอ้มูล ศึกษา

วิเคราะห์เลือกสรร ปฏิบติัตนและเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา การละเล่น อาหาร เคร่ืองแต่ง

กาย เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน การดาํรงชีวิตตนและสงัคม พฤติกรรมท่ีครูแสดงออก 

 ครูท่ีมีจรรยาบรรณคือ ครูท่ีมีจริยธรรมต่อศิษย ์ต่อเพ่ือนครู ต่อโรงเรียน ในดา้นบทบาท 

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อศิษยเ์ป็นสาํคญั   จรรยาบรรณครูถูกนาํไปใชใ้นทุกสถานศึกษา   

เพราะมุ่งเนน้ความเป็นครู ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีบทลงโทษ ครูท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณคือครูท่ีไม่มี

จริยธรรมจะถูกสงัคมลงโทษ 

 

แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สําหรับครูในศตวรรษที่ 21 

 ครูในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นครูท่ีดี ครูเพ่ือศิษย ์ครูสอนดี โดยเร่ิมจากการเป็นครูท่ีมีความ

รักความเมตตาศิษย ์ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน เพราะความรักเป็นรากฐานของการ

เรียนรู้ ความรักทาํใหเ้ด็กรู้สึกปลอดภยัในโรงเรียน ทาํใหเ้ด็กไม่รังแกกนั ไม่ถากถางกนั ความรักจะ

นาํไปสู่การเรียนรู้หลาย ๆ อยา่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความเป็นมนุษยท่ี์มีพ้ืนฐานมาจากการเป็น

ครูท่ีดีเป็นครูเพ่ือลูกศิษย ์(สาํนกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) 
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 การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนกบัครูซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการเป็น

ตน้แบบและทาํหนา้ท่ีพฒันานกัเรียน  ในลาํดบัแรกตอ้งพฒันา ให้ครูตระหนักในความสาํคญัของ

คุณธรรมและจริยธรรมในดา้นต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้  แนวทางการปฏิบติัตน และให้ฝึก

ปฏิบติัจริงเพ่ือเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ครูสามารถทาํได้

หลายแนวทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของคุณธรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังหรือเสริมสร้างพฒันา ผลท่ี

คาดหวงัจากการปลูกฝัง หน่วยงานท่ีรับผดิชอบตลอดจนตวับุคคลท่ีรับการเสริมสร้างพฒันา แนว

ทางการเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบนัดงัน้ี 

 

 1.  การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูโดยสถาบันการศึกษาที่ผลติครู 

   สถาบนัการศึกษาท่ีผลิตครูเป็นสถานบนัแรกท่ีปลูกฝังนักศึกษาครูผูท่ี้จะมาประกอบ

วิชาชีพครูในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัภาครัฐหรือเอกชน จดัเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท

สาํคญัในการปลูกฝังเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมให้แก่บุคคลท่ีจะไปประกอบวิชาชีพครู โดยตอ้งมี

การจดัหลกัสูตร เน้ือหากิจกรรมการอบรมสัง่สอน และฝึกปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม ท่ีเนน้ความเป็น

ผูมี้คุณธรรม มีความเป็นครูท่ีดี แก่นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาชีพครู และในขณะเดียวกนัคณาจารยท่ี์

สอนในสถาบนัผลิตครูจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแม่พิมพห์รือเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้ศิษยไ์ด้

จดจาํรูปแบบของความเป็นครูท่ีดีไวต้ลอดไป ขณะเดียวกนัสถาบนัผลิตครูตอ้งจดัสภาพแวดลอ้ม

ต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปลูกฝังเสริมสร้างพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนแก่นักศึกษาวิชาชีพครู เช่น ความมีระเบียบวินัยในการเขา้ชั้นเรียน 

ความซ่ือสตัยต่์อหนา้ท่ี  ความมีนํ้ าใจช่วยเหลือกิจกรรม การมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ เสียสละ การ

มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลก โดยรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเป็นแบบอย่างท่ีดีดา้นคุณธรรม

จริยธรรม การออกแบบเน้ือหาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน เช่น กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานวิชาชีพครูของ โดยสถาบนัผลิตครูในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไดมี้

การดาํเนินงานดา้นการปลูกฝัง การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครู  

 และการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัศึกษาครูในสถาบนัผลิตครูต่าง ๆ ตระหนักใน

ความสาํคญัของการปลูกฝังเสริมสร้าง พฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัศึกษาครูใหไ้ดรั้บความรู้และ

การฝึกปฏิบติัจริงอนัเป็นการส่งเสริมพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในห้องเรียนและนอก

หอ้งเรียน การสร้างสรรคคุ์ณธรรมใหเ้กิดข้ึนภายในตวันกัศึกษาครูอยา่งต่อเน่ืองโดยการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพฒันา

บณัฑิตครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมภายใตค้วามเป็นไทยท่ีพร้อมท่ีจะอยูใ่นสงัคมแห่งการเปล่ียนแปลง

ในยคุปัจจุบนั  
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 2.  การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูโดยสถานศึกษา          

 สถานศึกษา  เช่น โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หน่วยงานท่ี

เก่ียวกบัการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาพิเศษต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นถา้ไดค้รูท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมสูงยอ่มส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนในทุกระดบั 

หน่วยงานท่ีใช้ครูต่าง ๆ เหล่านั้นจึงควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการเสริมสร้างพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมในตวัครูดว้ย โดยผูบ้ริหารของหน่วยงานตอ้งบริหารหน่วยงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล มี

ความโปร่งใสตรวจสอบได ้บริหารดว้ยหลกัการมีส่วนร่วม โดยให้ครูและสมาชิกทุกคนในองค์กร

ตระหนักในความสาํคัญของตนในแต่ละบทบาทหน้าท่ี เพ่ือทาํการหน้าท่ีในความรับผิดชอบให้

เกิดผลดีต่อส่วนร่วม นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีรับการบริการจากครูตอ้งสร้างบรรยากาศในสถานท่ี

ทํางานท่ีเ อ้ือต่อการทําความดี เช่น มีการมอบหมายงานอย่างยุติธรรมและตรงกับความรู้ 

ความสามารถ  พิจารณาความดี ความชอบดว้ยหลกัคุณธรรม และมีความยุติธรรม ใชก้ฎระเบียบ 

ต่าง ๆ สมเหตุสมผล และมีความเท่าเทียมกนัทุกคน มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ครูประจาํการ

อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ  หน่วยงานท่ีใชค้รูยงัต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพ่ิมในตวัครู เช่น  จดัโครงการใหค้รูไดมี้โอกาสประพฤติปฏิบติัธรรมตามหลกัศาสนาท่ี

ตนนบัถือในสถานท่ีต่าง ๆ  จดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา จดักิจกรรมการฝึกจิตภาวนา 3 -7 

วนั ทั้งน้ีเพ่ือเติมเต็มความรู้และการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาอย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ  เพ่ือใหค้รูสามารถคงรักษาคุณงามความดีของคุณธรรมท่ีมีอยูใ่นตน และประพฤติปฏิบติั

ตนในหลกัคุณงามความดีนั้น ๆ  

 

 3.  การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมโดยองค์กรวชิาชีพครู 

  องคก์รวิชาชีพครู เช่น คุรุสภา ซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมดูแลความประพฤติและพิทกัษ์สิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกในองคก์ร ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูนั้นควรมีบทบาทสาํคญัในการ

เสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหเ้พิ่มข้ึนในตวัครู โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ 

  3.1  การจัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอตลอดปี

การศึกษา และทัว่ถึงทุกจงัหวดัทุกภาค เช่น การให้ความรู้ดา้นธรรมะแก่ครู โดยผ่านส่ือมวลชน

แขนงต่าง ๆ   

  3.2  การใหร้างวลัหรือประกาศเกียรติคุณยกยอ่งแก่ครูผูท้าํความดี ผูมี้คุณธรรมจริยธรรม

ดีเด่นในดา้นต่าง ๆ โดยมีกลุ่มบุคคลเป็นผูค้ดัเลือกอยา่งโปร่งใส ยติุธรรมและตรงตามความเป็นจริง  
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เช่น  โครงการหน่ึงแสนครูดี จดัโดยคุรุสภา  และโครงการครูสอนดี จดัโดยสาํนักงานส่งเสริม

สงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  

  3.3 การจดัอบรมสมัมนาเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมของครูอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ครูได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และเป็นการเสริมแรงในการทาํความดีซ่ึงกนัและกนั   

  3.4 มีการจดักิจกรรมอบรมการฝึกจิตภาวนาแก่ครูเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และสามารถนาํหลกัปฏิบติัธรรมไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ขณะเดียวกนัควรจดัตั้งกลุ่มหรือ

ชมรมผูป้ฏิบติัธรรมของครูผูผ้่านการฝึกจิตภาวนา   เพ่ือให้สามารถคงพฤติกรรมท่ีดีงามภายหลงั

การฝึกจิตได ้

  3.5 ส่งเสริมใหทุ้นการวิจยัเพ่ือการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหเ้กิดข้ึน

และคงไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งในตวัครูและนักเรียน ตลอดจนบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษาต่าง ๆ 

และงานวิจยัไดผ้ลในการศึกษา ควรสนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่ผลงานเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นวง

กวา้งต่อไป  

  3.6 ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน

จรรยาบรรณครูท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และคู่มือครู หน้า ขอ้ปฏิบติัตนตามวินัยและจริยธรรมครูของ

สาํนกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหค้รูไดป้ระพฤติปฏิบติัตนในคุณงามความ

ดีนั้นจนเป็นกิจวตัรประจาํวนั   

  จากการศึกษาองค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบนัพบว่า องค์กรวิชาชีพครูมีบทบาทส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแก่ครูในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื ครูร่วมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ เก่ียวกบักระบวนการฝึกอบรมการปลูกฝังและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึน

ในครูอยา่งแทจ้ริง 

  

 4.  การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมโดยสถาบันต่าง ๆ    

  สถาบนัทางสงัคมท่ีควรมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตวั

ครูนั้นไดแ้ก่ สถาบนัทางศาสนา สถาบนัทางการเมืองการปกครองและสถาบนัส่ือสารมวลชน โดย

สถาบนัต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถทาํหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

  4.1 สถาบนัทางศาสนา ซ่ึงไดแ้ก่ วดั โบสถ ์สุเหร่า ควรทาํหน้าท่ีจดักิจกรรมอบรมสั่ง

สอนบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครู โดยผูมี้ความรู้ความสามารถในสถาบนัทางศาสนานั้น ๆ การจดั

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตวัครูนั้นสามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี  เช่น การ

บรรยายธรรมะ การอภิปรายปัญหาทางสงัคมท่ีตอ้งแกไ้ขดว้ยการมีคุณธรรมจริยธรรมของครู และ
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บุคคลต่าง ๆ  การจดักิจกรรมฝึกจิตภาวนา กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือฝึกแบ่งปันใหส้งัคม 

การใชล้ะครหรือการแสดงเพ่ือสอนหลกัธรรมทางศาสนาทางออ้ม  

  4.2 สถาบนัทางการเมืองการปกครอง สามารถช่วยเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

ให้เพ่ิมในตัวครูได้ โดยการวางนโยบายของรัฐในการสรรหาผูมี้ความรู้ ความสามารถและมี

คุณธรรมมาเรียนเพ่ือเป็นครู ให้งบประมาณสนับสนุนการผลิตครูอย่างเต็มท่ี โดยผ่านการฝึกฝน

อยา่งเคร่งครัด ขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูให้ค่าตอบแทนการมีวิชาชีพครูสูงกว่าวิชาชีพทัว่ไป 

ตั้งกฎเกณฑ์ในการให้ครูได้พฒันาตนด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง และผูบ้ริหารของ

สถาบนัการเมืองการปกครองตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดีของความมีคุณธรรมจริยธรรม 

  4.3 สถาบนัส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการส่ือสารกบัมวลชน แมจ้ะไม่มี

หนา้ท่ีโดยตรงต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตวัครู    แต่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน หรือ

ทาํลายคุณธรรมจริยธรรมของครู กล่าวคือ ถา้ส่ือมวลชนเสนอข่าวสารไม่ถูกตอ้งเท่ียงธรรม ย่อม

เป็นการทาํลายคุณความดีของครู และทาํร้ายจิตใจของผูป้ระกอบวิชาชีพครูดว้ย การเสนอข่าวของ

ส่ือมวลชนควรเสนอข่าวสารท่ีเป็นทางบวก เพ่ือใหบุ้คคลในสงัคมไดเ้ห็นตวัแบบท่ีดีไดมี้กาํลงัใจใน

การทาํคุณงามความดีต่อไป การเสนอข่าวของส่ือมวลชนในทางลบ และเสนอข่าวเกินความเป็นจริง 

ทาํใหเ้กิดการทาํลายภาพลกัษณ์ท่ีดีของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ทาํลายขวญักาํลงัใจของผูท่ี้จะทาํความ

ดีหรือบางคร้ังการเสนอข่าวของส่ือมวลชนไม่ให้โอกาสแก่ผูเ้สียหายได้โต้ตอบโดยส่ือมวลชน

ตดัสินเร่ืองต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นการทาํลายมากกว่าสร้างสรรค์ ฉะนั้นสถาบนัส่ือมวลชน 

ควรตระหนักในความสําคัญของบทบาทหน้าท่ีของตน และกระทาํหน้าท่ีให้ถูกต้องตามหลกั

คุณธรรมจริยธรรมเช่นกนั 

  และจากการศึกษาในปัจจุบนัพบว่า การส่ือสารสารสนเทศไดเ้กิดข้ึนอย่างกวา้งขวางทั้ง

ส่ือโทรทศัน์ เคเบิลทีวี และอินเทอร์เน็ต ทาํใหค้รูมีโอกาสเขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากท่ีสุด มีการสร้าง

รายการโทรทศัน์เชิงสารคดีอยา่งมีคุณภาพท่ีถ่ายทอดชีวิตจริงหรือวิธีการ หรือกระบวนการท่ีชดัเจน

ของการจดัการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา การแกปั้ญหาการศึกษาดา้นต่าง ๆ และมีการ

นาํเสนอต่อสาธารณชน ดงัรายการโทรทศัน์ครูท่ีมีอยู่ในสถานีโทรทศัน์ในปัจจุบนั ซ่ึงออกอากาศ

เพ่ือพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนด้านคุณธรรม

จริยธรรมและศีลธรรมเพ่ือช่วยแก้ปัญหาคุณภาพของประชากรไทยท่ีตกตํ่าลงในด้านต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมด้วยความหลงในวตัถุนิยม การใชร้ายการ

โทรทศัน์ครูเพ่ือเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหเ้พ่ิมในตวัครูเป็นเร่ืองท่ีดีมากในวงการศึกษา

ในปัจจุบนัในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพฒันาไดใ้นวงกวา้งและไดป้ริมาณท่ีมาก 
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 5.  การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของครูด้วยตนเอง 

   การเสริมสร้างพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตนเองของครูด้วยตนเองนั้น เป็นการ

เสริมสร้างโดยใชแ้รงเสริมจากภายในตน กล่าวคือ มีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะพฒันาตนเป็นคุณความ

ดีท่ีเกิดข้ึนภายในตนเอง โดยไม่ต้องอาศยัส่ิงภายนอกมาบังคับหรือควบคุม วิธีการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองนั้นสามารถทาํได้ หลายวิธีจากการรวบรวมความรู้จากตาํราและ

เอกสารผูเ้ขียนขอเนอแนวทางการพฒันาครูดว้ยตนเอง 

  5.1  การศึกษาเรียนรู้  

          1)  การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการหาความรู้จากการอ่านหนังสือเก่ียวกับ

ปรัชญาศาสนา วรรณคดีท่ีมีคุณค่า หนังสือเก่ียวกบัจริยธรรมทั่วไปและจริยธรรมวิชาชีพ และ

การศึกษาคน้ควา้ประวติับุคคล สาํคญัท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง โดยการ

อ่านคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์และเม่ือเกิดความประทบัใจในคุณความดีท่ีท่านไดท้าํประโยชน์ไวย้่อม

เกิดความปรารถนาท่ีจะปฏิบติัตาม หรือไดแ้นวทางในการปฏิบติัคุณงามความดีตามแบบอยา่งนั้น ๆ  

        2)  การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ

ประสบการณ์เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม และการคบหาบณัฑิตผูใ้ส่ใจดา้นจริยธรรม  

        3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานท่ีปฏิบติังาน

ประสบการณ์จริงเป็นโอกาสอนัประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ได้

อยา่งลึกซ้ึงทั้งดา้นเจตคติและทกัษะการแกปั้ญหาเชิงจริยธรรม อยา่งไรก็ตาม ข้ึนอยู่กบัความพร้อม

ของบุคคล ผูมี้ความพร้อมนอ้ยอาจจะไม่ไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้อนัมีค่าน้ีเลย 

 5.2  การวเิคราะห์ตนเอง        

   บุคคลผูมี้ความพร้อมจะพฒันามีความตั้งใจและเห็นความสาํคญัของการวิเคราะห์

ตนเองเพ่ือทาํความรู้จกัในตวัตนเอง ดว้ยการพิจารณาเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการ

แสดงออกของตนเอง จะช่วยใหบุ้คคลตระหนักรู้คุณลกัษณะของตนเอง รู้จุดดีจุดดอ้ยของตน รู้ว่า

ควรคงลกัษณะใดไว ้การวิเคราะห์ตนเอง กระทาไดด้ว้ยหลกัการต่อไปน้ี  

       1)  การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษจ์ากคาํพูดและอากปักิริยาจากบุคคลรอบขา้ง 

เช่น จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพ่ือนร่วมงาน จากผูใ้กลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัว  

    2) วิเคราะห์ตนเองเก่ียวกบัความคิด ความตอ้งการเจตคติการกระทาํ และผลการ

กระทาํ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั การหมัน่สาํรวจตรวจสอบตนเองว่ามีขอ้บกพร่องอย่างไรบา้ง มีคุณ

งามความดีอะไรบา้ง มีส่ิงผิดพลาดบกพร่องท่ีควรแกไ้ขอะไรบา้ง และมีความเพียรพยายามท่ีจะ

แกไ้ข ขณะเดียวกนัหากสาํรวจพบว่าตนมีคุณงามความดีใด ๆ ก็พยายามรักษาความดีนั้นไว ้และใช้

สติสมัปชญัญะในการทาํงานต่าง ๆ 
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  3) คน้หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น จากตาํรา บทความ รายงานการวิจยั

ดา้นพฤติกรรมศาสตร์หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์และพฒันา

ตน อยา่งถ่องแท ้ 

  4)  เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ  จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป็นส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงและพฒันาไดเ้ช่นเดียวกบัสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก ทาํใหจิ้ตใจไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง

เกิดปัญญารับรู้ตนเองอยา่งลึกซ้ึงและแทจ้ริง  

 5.3  การฝึกตน         

   เป็นวิธีการพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด เพราะเป็นการ

พฒันาความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตนให้อยู่ในกรอบของ

พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของสงัคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหาหรือขดัแยง้ การฝึก

ตน เป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด เพราะเป็นการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตนใหอ้ยูใ่นกรอบของพฤติกรรมท่ี

พึงปรารถนาของสงัคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหาหรือขดัแยง้ 

  1)  การฝึกวินัยขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความขยนัหมัน่เพียร การพ่ึงตนเอง ความตรงต่อ

เวลา ความรับผดิชอบ การรู้จกัประหยดัและออม ความซ่ือสัตย ์ความมี สัมมาคารวะ ความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 

  2)  การรักษาศีลตามความเช่ือในศาสนาของตน ศีลเป็นตวักาํหนดท่ีจะทาํใหง้ดเวน้

ในการท่ีจะกระทาํชัว่ร้ายใด ๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีพลงัจิตท่ีเขม้แข็งรู้เท่าทนัความคิด

สามารถควบคุมตนได ้ การเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ดา้นหลกัธรรม โดยการไปฟังธรรมตามโอกาสท่ีมีไป

สนทนาธรรมกบัผูป้ระพฤติท่ีดีทางกาย วาจาใจ ซ่ึงอาจจะเป็นสมณะหรือผูท้รงศีล หรือผูท้รงธรรม

ต่าง ๆ เพ่ือไดข้อ้คิดไดเ้ห็นตวัอย่างผูป้ฏิบติัธรรมท่ีดี ไดรั้บคาํแนะนาํ คาํสั่งสอน ขอ้คิดท่ีดี ๆ เพ่ือ

นาํมาประพฤติปฏิบติัตามได ้

  3)  การทาํสมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดการตั้งมัน่ของจิตใจทาํให้เกิดภาวะมีอารมณ์

หน่ึงเดียวของกุศลจิต เป็นจิตใจท่ีสงบผ่องใสบริสุทธ์ิเป็นจิตท่ีเขม้แข็ง มัน่คง แน่วแน่ ทาํให้เกิด

ปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอยา่งตรงสภาพความเป็นจริง การฝึกจิตของตนให้เขม้แข็ง การฝึก

จิตสามารถทาํไดโ้ดยการทาํสมาธิภาวนา ซ่ึงเป็นการมุ่งมัน่อยูใ่นอารมณ์เดียว เช่น การเฝ้าตามดูลม

หายใจ เจา้ลมหายใจออกท่ีปลายจมูก ท่ีเรียกว่า  อาณาปาณสติกรรมฐาน หรือการใชว้ิธีการอ่ืน ๆ 

เช่น การพิจารณาเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต ด้วยหลกัเหตุ และหลกัผล ท่ีเรียกว่า โยนิโส-

มนสิการ คือ การทาํใจขอเราใหคิ้ดอยา่งถูกตอ้ง ทาํใหจิ้ตเป็นกุศล จิตปลอดโปร่งเยือกเยน็ เพราะมี

ความเขา้ใจความเป็นจริงแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการคิดถูก พูดถูก ทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม 
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สามารถวินิจฉัยตนเองได้ว่าส่ิงท่ีควรทําหรือไม่ควรทํา คืออะไร เพราะเหตุใด ทําให้เป็นผูมี้

สติสมัปชญัญะท่ีบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นคุณประโยชน์แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพครูเป็นอยา่งยิ่ง เพราะคุณธรรม 

“สติสมัปชญัญะ” นั้นเป็นหลกัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดคุณธรรมอ่ืน ๆ ตามมา  

  4)  ฝึกการเป็นผูใ้ห้ เช่น การรู้จกั ให้อภยั รู้จกัแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ 

บริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณประโยชน์โดยไม่หวัง

ผลตอบแทนใด ๆ  

   สรุปไดว้่า การพฒันาจริยธรรมดว้ยวิธีพฒันาตนเองตามขั้นตอนดงักล่าว เป็นธรรม

ภาระท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติไดค้วบคู่กับการดาํเนินชีวิตประจาวนั แต่มิใช่เป็นการกระทาํใน

ลกัษณะเสร็จส้ิน ตอ้งกระทาํอย่างต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย เพราะจิตใจของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลา เฉกเช่น กระแสสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

  5.4  การคบบัณฑติ        

   การคบคนดี ยอ่มทาํใหผู้ค้บเป็นคนดีไปดว้ย ลกัษณะของคนดี หรือบณัฑิตท่ีมีการ

กล่าวถึงในมงคลชีวิตขอ้ท่ี 2 มีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ เป็นบุคคลท่ีมี    

   1)  ความเห็นชอบ คิดดี ไม่อิจฉาริษยาผูอ่ื้น ไม่พยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น ไม่โลภอยาก

ไดข้องผูอ่ื้น             

   2)  เป็นคนพูดดี คือเป็นคนท่ีพูดจาไพเราะ เวน้จากการพูดท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน 

หรือพูดหลอกลวง           

   3)  เป็นคนทาํดี คือทาํแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ไม่ผิดศีล ฉะนั้น

เม่ือเราคบบณัฑิตหรือคนดี ผูป้ฏิบติัตนอยูใ่นหลกัธรรมคุณความดีต่าง ๆ ย่อมทาํให้ทาํตามในส่ิงท่ี

เป็นคุณงามความดีไปดว้ย 

 

สรุปท้ายบท 

คุณธรรม หมายถึง หลกัธรรมจริยาท่ีสร้างความรู้สึกชอบชัว่ดีภายในจิตใจท่ีเต็มเป่ียมดว้ย

ความสุข ทาํให้ประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในกรอบอนัดีงาม คุณธรรมมีความสาํคญัต่อครู คือ ครูท่ีมี

คุณธรรมในตนเองจะเป็นหลกัประกนัคุณภาพของครูให้เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาจากลูกศิษย ์

ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ส่วน จริยธรรม หมายถึง หลกัแห่งความประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามซ่ึง

เป็นท่ียอมรับของสงัคมทุกสงัคม หากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสงัคม แนวคิดเก่ียวกบัการสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับครูไดแ้ก่  การศึกษาคุณธรรมตามแนวคิดทฤษฎีของแต่ละบุคคลท่ี

เช่ือว่าดีและควรปฏิบติัตามแนวคิด และการมีจรรยาบรรณในครู เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู

มีทั้งวิธีการปลูกฝังและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ การปลูกฝังโดยใชกิ้จกรรมฝึกการอบรม การ
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ปลูกฝังโดยใชเ้พลง การปลูกฝังโดยใชค้าํประพนัธ ์การปลูกฝังโดยการประกาศเกียรติคุณให้รางวลั 

และครูในศตวรรษท่ี 21 เป็นครูท่ีตอ้งการการพฒันาแบบองคก์รโดยอาศยัความร่วมของหน่วยงาน

เพ่ือพฒันาคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ได้แก่ สถาบันการศึกษาท่ีผลิตครู องค์กรวิชาชีพทาง

การศึกษา สถานศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาลยั และสถาบนัต่าง ๆ ผ่านแนวทางการ

พฒันาท่ีหลากหลายใหเ้ป็นครูยคุใหม่ท่ีรอบรู้อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

คาํถามทบทวน 

1. ความหมายของคาํว่า คุณธรรม และจริยธรรมเป็นอยา่งไร    

2. ผูป้ระกอบวิชาชีพครูควรมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอยา่งไร 

3. คุณธรรมและจริยธรรมมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครูอยา่งไร 

4. การท่ีครูมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม มีผลกระทบต่อตวัครู ผูเ้รียน เพ่ือนร่วมงาน

และผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งไร 

5. ทศพิธราชธรรมตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกัปฏิบติังานครูอยา่งไร 

6. ครูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณธรรมและจริยธรรมดา้นใดเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพในสงัคมโลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

7. คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีครูสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานมีอะไรบา้ง 

8. ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมเป็นแนวคิดช่วยใหค้รูพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งไร 

9. องค์กรวิชาชีพครูมีบทบาทอย่างไรในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู ้

ประกอบวิชาชีพครู 

10. การปลูกฝังคุณธรรมสาํหรับครูทาํไดอ้ยา่งไร อธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
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บทที ่9 

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 

 

ครูเป็นวิชาชีพท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาการศึกษาของชาติ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อควบคุม ดูแล การประกอบวิชาชีพครูให้ดาํรงไวซ่ึ้งความถูกตอ้ง มีเกียรติ

และศกัด์ิศรีของวิชาชีพ เป็นผูส้ามารถนาํพาคนในชาติไปสู่การพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ได้

อยา่งย ัง่ยืน มัน่คง และปลอดภยั และสร้างความตระหนกั รับผิดชอบในหนา้ท่ีของครู  ปัจจุบนั

ประเทศไทยใชเ้กณฑ์ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดก้าํหนด มาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษาสําหรับเป็นแนวทางให้ครู  มีคุณลกัษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม ประกอบดว้ยมาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วชิาชีพ มาตรฐานการปฏิบติังาน และมาตรฐานการปฏิบติัตน ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่

ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ ซ่ึงการกาํหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมีความเช่ือมโยงกบัการ

พฒันาครูทั้งระบบ เช่น การกาํหนดคุณลกัษณะครูท่ีจะไดใ้บประกอบวิชาชีพ การต่ออายุ การ

ประเมินวิทยฐานะ การพฒันาสมรรถนะของครู ดงันั้น ครูยุคใหม่ตอ้งมีการพฒันาตนเองให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพกาํหนดไว ้

 

วชิาชีพควบคุมทางการศึกษา 

 

 1. ลกัษณะของวชิาชีพควบคุม 

 วชิาชีพ เป็นกิจกรรมใหบ้ริการแก่สาธารณชนท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความชาํนาญเป็น

การเฉพาะ และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผ่านการฝึกฝน อบรม ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวิชาชีพ ซ่ึงต่างจากเป็นอาชีพให้บริการแก่

สาธารณชนท่ีต้องอาศยัความรู้ ความชํานาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซํ้ าซ้อนกับวิชาชีพอ่ืน และ                

มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผูป้ระกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวิชาชีพ ต่างกบัอาชีพซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งทาํให้สําเร็จ 

โดยมุ่งหวงัค่าตอบแทนเพื่อการดาํรงชีพเท่านั้น วิชาชีพซ่ึงได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้ นสูง                   

ผูป้ระกอบวิชาชีพยอ่มตอ้งมีความรับผิดชอบอยา่งสูงตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและ

สาธารณชน  จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ                         

ต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน โดยผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งประกอบวิชาชีพดว้ยวิธีการแห่งปัญญา  
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ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ  มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ                      

มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตอ้งมีสถาบนัวิชาชีพหรือองคก์รวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการ

สร้างสรรคจ์รรโลงวชิาชีพ 

 

 2. การกาํหนดให้วชิาชีพทางการศึกษาเป็นวชิาชีพควบคุม  

  วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากจะเป็นวิชาชีพชั้ นสูงประเภทหน่ึงเช่นเดียวกับ                 

วิชาชีพชั้นสูงอ่ืน เช่น แพทย ์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย ์ฯลฯ ซ่ึงจะตอ้ง

ประกอบวิชาชีพเพื่อบริการต่อสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แลว้ยงัมีบทบาทสําคญัต่อ

สังคมและความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ กล่าวคือ 

  1) สร้างพลเมืองดีของประเทศ โดยการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะทาํให้ประชาชน

เป็นพลเมืองดีตามท่ีประเทศชาติตอ้งการ  

  2)  พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสนองตอบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   3) สืบทอดวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาติ  จากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง ให้มี

การรักษาความเป็นชาติไวอ้ยา่งมัน่คงยาวนาน  

 จากบทบาทและความสําคญัดงักล่าวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546 : 2) จึงกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานกาํกบัดูแลรักษา

และพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา  โดยกาํหนดให้มีองคก์รวิชาชีพครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ

ผูบ้ริหารการศึกษาใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพ กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ  การกาํหนดให้

วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมจะเป็นหลกัประกนัและคุม้ครองให้ผูรั้บบริการทางการ

ศึกษาไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ    รวมทั้งจะเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพให้

สูงข้ึน รวมทั้งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546    ซ่ึงเป็นกฎหมาย

เก่ียวกบัวชิาชีพทางการศึกษา กาํหนดใหว้ชิาชีพทางการศึกษาเป็นวชิาชีพควบคุม ประกอบดว้ย  

  1) วชิาชีพครู  

  2) วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  

  3) วชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา  

  4) วชิาชีพควบคุมอ่ืนท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง     
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 3. การประกอบวชิาชีพควบคุม  

  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                               

ท่ีกฎกระทรวงกาํหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม ตอ้งประกอบวิชาชีพภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้จาํกดัและ

เง่ือนไขของคุรุสภา ดงัน้ี  

    1) ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามท่ีคุรุสภากาํหนดผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาต หรือสถานศึกษาท่ีรับผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตเขา้ประกอบ

วชิาชีพควบคุมในสถานศึกษาจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย  

    2) ตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตอ้งพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความรู้ความสามารถ และความชาํนาญการตามระดบัคุณภาพ

ของมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ  

   3) บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิ

กล่าวหา หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนมีสิทธิกล่าวโทษ                      

ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณได ้ 

   4) เม่ือมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉยัช้ีขาด

ให้ยกขอ้กล่าวหา/กล่าวโทษ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพได้ และผูถู้กพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้

  การกาํหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของ

วชิาชีพทางการศึกษา และเป็นการยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพใหสู้งข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผูรั้บบริการ

ทางการศึกษาท่ีจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนด้วยซ่ึงจะทาํให้วิชาชีพ

และผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศกัด์ิศรีในสังคม 

 

 4. มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546 : 16) คือ 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึง        

ผู ้ประกอบวิชาชีพต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  

พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาํหนดให้มีมาตรฐาน

วชิาชีพ 3 ดา้น ดงัน้ี 

 1) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดสําหรับผูจ้ะเขา้มาประกอบ

วิชาชีพ จะตอ้งมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ โดยมีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 
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 2) การปฏิบติังาน หมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพให้เกิดผล

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความชาํนาญ

ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะด้านและความชาํนาญตามระดับคุณภาพของ

มาตรฐานการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อการต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามท่ีกาํหนด 

 3) การปฏิบติัตน หมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อดาํรงไวซ่ึ้ง

ช่ือเสียง ฐานะ เกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ หากผูป้ระกอบวิชาชีพผูใ้ดประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ทาํให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ผูน้ั้นอาจถูกวินิจฉยัโดยคณะกรรมการมาตรฐาน

วชิาชีพอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

 

 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ คือ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์

ในการจดัการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา ซ่ึงผูต้อ้งการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีเพียงพอ

ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพได ้(คุรุสภา, 2556) จากขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ์ตอ้งเป็นผูมี้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ดงัน้ี  

 

 1. ผู้ประกอบวชิาชีพครู 

  ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า  

หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ย 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญา

การศึกษา 3) ภาษาและวฒันธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลกัสูตร 6) การจดัการเรียนรู้และการ

จดัการชั้นเรียน 7) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 9) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพการศึกษา และ            

11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผา่นการปฏิบติัการ

สอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และผา่นเกณฑ์

การประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

  จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 43-44) เร่ือง สาระความรู้ 

สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร
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การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ผูป้ระกอบ

วชิาชีพครู ตอ้งมีสาระความรู้ และสมรรถนะดงัน้ี  

  1) ความเป็นครู 

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) สภาพงานครู คุณลกัษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู  

(2) การปลูกฝังจิตวญิญาณความเป็นครู (3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู (4) การจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพครู (5) การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) รอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้

ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้(2) แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารความรู้

เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ

ผูเ้รียน (4) มีจิตวญิญาณความเป็นครู 

  2) ปรัชญาการศึกษา  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม (2) แนวคิด และกลวิธีการจดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาสถานศึกษา (2) วิเคราะห์

เก่ียวกบัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  3) ภาษาและวฒันธรรม  

   สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู                        

(2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวชิาชีพครู 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถใชท้กัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้ง (2) ใชภ้าษาและวฒันธรรมเพื่อ

การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

  4) จิตวทิยาสําหรับครู  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพฒันาการของมนุษย ์

(2) จิตวทิยาการเรียนรู้และจิตวทิยาการศึกษา (3) จิตวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถให้คาํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพ

ชีวติท่ีดีข้ึน (2) ใชจิ้ตวทิยาเพื่อความเขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

  5) หลกัสูตร  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิดในการจดัทาํหลกัสูตร (2) การนาํ

หลกัสูตรไปใช ้(3) การพฒันาหลกัสูตร 
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   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) วิเคราะห์หลกัสูตรและสามารถจดัทาํหลกัสูตรได ้             

(2) ปฏิบติัการประเมินหลกัสูตร (3) นาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

  6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํ

แผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ (2) ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้ (3) การบูรณาการการเรียนรู้

แบบเรียนรวม (4) การจดัการชั้นเรียน (5) การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา 

          สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถจดัทาํแผนการเรียนรู้และนาํไปสู่การปฏิบติั

ใหเ้กิดผลจริง (2) สามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  

 7) การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัในการวิจยั (2) การใช้

และผลิตงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน (2) สามารถทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

 8) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใ์ช ้

และการประเมินส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสาร 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ประยุกตใ์ช ้และประเมินส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 9) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติัในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (2) ปฏิบติัการวดัและการประเมินผล 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถวดัและประเมินผลได ้(2) สามารถนาํผลการ

ประเมินไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

 10) การประกนัคุณภาพการศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ

คุณภาพการศึกษา (2) การประกนัคุณภาพการศึกษา  
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  สมรรถนะ ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย (1) สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรม

การเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (2) สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้

 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

   สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุ์จริต                      

(2) คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพครู (3) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสาํนึกสาธารณะ และ

เสียสละใหส้ังคม (2) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระการฝึกทกัษะและสมรรถนะของ

ผูป้ระกอบวชิาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ 

  12)  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน  

    สาระการฝึกทักษะ ประกอบดว้ย (1) การสังเกตการจดัการเรียนรู้ (2) การจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (3) การทดลองสอนในสถานการณ์จาํลอง 

และสถานการณ์จริง (4) การออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล (5) การตรวจขอ้สอบ 

การให้คะแนน และการตดัสินผลการเรียน (6) การสอบภาคปฏิบติัและการให้คะแนน (7) การวิจยั

แกปั้ญหาผูเ้รียน (8) การพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์

การสอนท่ีหลากหลาย (2) สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน 

 13) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

   สาระการฝึกทักษะ ประกอบดว้ย (1) การปฏิบติัการสอนวิชาเอก (2) การวดัและ

ประเมินผล และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน (3) การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (4) การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก (2) สามารถ

ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (3) ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 2. ผู้ประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

  ผู ้ประกอบวิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาตรี                              

ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ 

ประกอบด้วย 1) การพฒันาวิชาชีพ 2) ความเป็นผูน้ําทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา                      

4) หลักสูตร การสอน การว ัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน                    

6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ส่วนมาตรฐาน
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ประสบการณ์วิชาชีพ มีประสบการณ์ด้านปฏิบติัการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมี

ประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนและตอ้งมีประสบการณ์ในตาํแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้า

สาย หรือหวัหนา้งาน หรือตาํแหน่งบริหารอ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ราชกิจจานุเบกษา (2556 : 47-49) กาํหนดขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งมีสาระความรู้และสมรรถนะดงัน้ี  

1) การพฒันาวชิาชีพ  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร (2) การจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา (3) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ (4) การวิจยัเพื่อพฒันา

วชิาชีพ 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) มีอุดมการณ์ของผูบ้ริหารและแนวทางการพฒันาเป็น

ผูบ้ริหารมืออาชีพ (2) สามารถศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาวชิาชีพ 

 2) ความเป็นผู้นําทางวชิาการ 

  สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูน้ํา                      

การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูน้าํ ภาวะผูน้าํ (2) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3) การนิเทศ              

เพื่อพฒันาครูให้จดัการการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เติบโตเต็มตามศกัยภาพ (4) การบริหารความเส่ียง

และความขดัแยง้ (5) ปฏิสัมพนัธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน (6) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชนและทอ้งถ่ิน 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (2) สามารถ

บริหารการศึกษาและสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและทอ้งถ่ินได ้

 3) การบริหารสถานศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) ทฤษฎี หลกัการ กระบวนการ และหนา้ท่ีในการ

บริหาร (2) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ (3) การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ (4) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการเรียนรู้ (5) การบริหารงานบุคคล (6) การบริหารงานธุรการ การเงิน พสัดุ และอาคาร

สถานท่ี (7) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา (8) การวางแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถกาํหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนาํไปสู่

การปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา (2) เลือกใช้ทฤษฎี หลกัการ และกระบวน                 

การบริหารให้สอดคลอ้งกบับริบทมหภาคและภูมิสังคม (3) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร

แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 

 

หนา้ | 373 
368 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 344 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 344



 4) หลกัสูตร การสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

  สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) พฒันาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา                       

(2) การจดัการเรียนการสอนและการสอนเสริม (3) การวดัและประเมินผลการเรียน 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถพฒันาหลกัสูตรและบริหารการจดัการเรียน

การสอนในแนวทางใหม่ได้ (2) ปฏิบติัการประเมินและปรับปรุงการบริหารหลกัสูตรและการ

จดัการเรียนรู้ 

 5) กจิการและกจิกรรมนักเรียน  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) บริหารกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมนกัเรียน

เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้รู้จกัการจดัการและคิดเป็น (2) บริหารจดัการให้เกิดการพฒันาทกัษะ

ชีวติของผูเ้รียน (3) บริหารจดัการใหเ้กิดการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถบริหารจดัการให้เกิดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน (2) สามารถส่งเสริมวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และความสามคัคีในหมู่คณะ 

 6) การประกนัคุณภาพการศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการและกระบวนการในการประกนัคุณภาพ

การศึกษา (2) การประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก (2) นาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อ

พฒันาสถานศึกษา 

 7) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

  สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต                     

(2) คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา

กาํหนด 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะและ

เสียสละใหส้ังคม (2) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

 

 3 ผู้ประกอบวชิาชีพผู้บริหารการศึกษา 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบริหาร

การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ย               

1) การพฒันาวิชาชีพ 2) ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 3) การบริหารการศึกษา 4) การส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา 5) การประกนัคุณภาพการศึกษา 6) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ส่วนมาตรฐาน
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ประสบการณ์วิชาชีพ มีประสบการณ์ด้านปฏิบติัการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือมี

ประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ใน

ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ                    

มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้

กลุ่ม หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์                           

ด้านปฏิบติัการสอน และมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์การ

บริหารไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้กลุ่ม หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 

 ผูบ้ริหารการศึกษา ตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ตอ้งมีสาระ

สาระความรู้และสมรรถนะดงัน้ี ราชกิจจานุเบกษา (2556 : 49-51) 

 1) การพฒันาวชิาชีพ  

  สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร                          

(2) การจดัการความรู้เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา (3) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ (4) การวิจยัเพื่อ

พฒันาวชิาชีพ 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) มีอุดมการณ์ของผูบ้ริหารและแนวทางการพฒันาเป็น

ผูบ้ริหารมืออาชีพ (2) สามารถศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาวชิาชีพ 

 2) ความเป็นผู้นําทางวชิาการ  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) ผูน้าํการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูน้าํ ภาวะผูน้าํ (2) 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3) การบริหารงานระบบเครือข่าย (4) การบริหารความเส่ียงและ

ความขดัแยง้ (5) ปฏิสัมพนัธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน (6) การนิเทศการศึกษา 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย (2) สามารถ

บริหารการศึกษา และกาํกบั ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 

 3) การบริหารการศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) ทฤษฎี หลกัการ กระบวนการ และหน้าท่ี                 

ในการบริหาร (2) การบริหารองคก์าร สํานกังาน และองคค์ณะบุคคล (3) การบริหารงานบุคคล                         

(4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา (5) นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ (6) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                

การบริหารการศึกษา 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) กาํหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนาํไปสู่การปฏิบติั

ให้สอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานทางการศึกษา (2) เลือกใชท้ฤษฎี หลกัการ และกระบวนการ
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บริหารให้สอดคลอ้งกบับริบทมหภาคและภูมิสังคม 3) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ               

เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

 4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน (2) การบริหารแหล่ง

เรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ (3) การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตร

สถานศึกษา (4) การประเมินหลกัสูตร 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถพฒันาหลกัสูตร ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน (2) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

 5) การประกนัคุณภาพการศึกษา  

  สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก (2) การกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(2) นาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา 

 6) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

  สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต                      

(2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา

กาํหนด 

  สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะและ

เสียสละใหส้ังคม (2) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

 

 4. ผู้ประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก์ 

  ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ

เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ประกอบด้วย 1) การพฒันา

วชิาชีพ 2) การนิเทศการศึกษา 3) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 4) การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนรู้ 5) การวิจยัทางการศึกษา 6) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 7) การ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 8) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ส่วนมาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ  มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ดา้น

ปฏิบติัการสอนและมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารการศึกษารวมกนั

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี มีผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
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  ศึกษานิเทศก ์ตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556  ของ

ศึกษานิเทศก ์ตอ้งมีสาระสาระความรู้ และสมรรถนะดงัน้ี ราชกิจจานุเบกษา (2556 : 52-54) 

  1) การพฒันาวชิาชีพ  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) สภาพงาน คุณลกัษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก์ (2) ทกัษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปล่ียนแปลง (3) การจดัการความรู้

เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา (4) กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และศึกษานิเทศก ์

   สมรรถนะ ประกอบด้วย (1) สร้างศรัทธาผูรั้บการนิเทศเพื่อให้ตระหนกัและ

มองเห็นประโยชน์ของการนิเทศ (2) สร้างความกา้วหนา้และพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

  2) การนิเทศการศึกษา  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการนิเทศ            

(2) ผูน้าํ ภาวะผูน้าํ และภาวะผูน้าํทางวิชาการ (3) จิตวิทยาการนิเทศและการส่ือสาร (4) กลวิธี                

การถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ (5) การเสริมแรง การสร้างพลงัอาํนาจ 

และการพฒันาศกัยภาพครู 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ใชเ้ทคนิคการนิเทศอยา่งหลากหลายดว้ยความเป็น

กลัยาณมิตร (2) สร้างวฒันธรรมในการพฒันางานวชิาการ และนาํสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  3) แผนและกจิกรรมการนิเทศ  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) นโยบายการศึกษาและการเช่ือมโยงระบบการศึกษา

กบัระบบอ่ืนในสังคม (2) การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (3) การพฒันาแผนการนิเทศตาม

บริบทมหภาคและภูมิสังคม (4) การจดัทาํแผนปฏิบติัการนิเทศ โครงการ และการนาํสู่การปฏิบติั 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และพฒันา

แผนการนิเทศท่ีนาํสู่การปฏิบติัไดจ้ริง (2) ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ 

  4) การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด ในการพฒันาหลกัสูตรและการ

จดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรคง์านได ้ (2) การวดัและการประเมินผล

การเรียนรู้ 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สร้าง ใช ้ประเมิน และปรับปรุงหลกัสูตร (2) นิเทศ

เพื่อพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

  5) การวจัิยทางการศึกษา  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัในการวิจยั (2) การใช้

และผลิตงานวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรมการนิเทศ 
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   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(2) สามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  6) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) หลกัการ แนวคิด การออกแบบส่ือ นวตักรรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

   สมรรถนะ ประกอบด้วย (1) ประยุกต์ใช้ และการประเมินส่ือ นวตักรรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

  7 การประกนัคุณภาพการศึกษา  

   สาระความรู้ ประกอบดว้ย (1) การบริหารจดัการการศึกษา (2) ระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สามารถบริหารจดัการการศึกษา (2) นาํผลการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา 

  8) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

   สาระความรู้ ประกอบด้วย (1) หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต                      

(2) คุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพศึกษานิเทศก ์(3) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

   สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะและ

เสียสละใหส้ังคม (2) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

 

มาตรฐานการปฏบัิติงาน 

มาตรฐานการปฏิบติังาน (คุรุสภา, 2556) คือ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดง

พฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม

เพื่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา รวมทั้งตอ้งฝึกฝนให้

มีทกัษะหรือความชาํนาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

 

 1. ผู้ประกอบวชิาชีพครู  

 ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 1) ปฏิบติักิจกรรม

ทางวชิาการเพื่อพฒันาวชิาชีพครูใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึง

ผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน 3) มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เติบโตเต็มตามศกัยภาพ 4) พฒันาแผนการสอนให้

สามารถปฏิบติัได้จริงในชั้นเรียน 5) พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ                  

6) จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคโ์ดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่
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ผูเ้รียน 7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่

ผูเ้รียน9) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค ์ 11) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 12) สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้            

ในทุกสถานการณ์ 

 

2. ผู้ประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา  

 ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 1) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันา

วชิาชีพการบริหารการศึกษาใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆโดยคาํนึงถึงผลท่ี

จะเกิดข้ึนกบัการพฒันาของผูเ้รียน บุคลากร และชุมชน 3) มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถ

ปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ 4) พฒันาแผนงานขององคก์ารให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบติัให้เกิดผล

ได้จริง 5) พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลาํดับ 6) 

ปฏิบติังานขององคก์ารโดยเนน้ผลถาวร 7) ดาํเนินการและรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ไดอ้ย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 9) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค ์10) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 11) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวิชาการ

ในหน่วยงานของตนได ้12) สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 

 

 3. ผู้ประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก์ 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 1)ปฏิบติั

กิจกรรมทางวชิาการเพื่อพฒันาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาอยา่ง

สมํ่าเสมอ 2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูรั้บการนิเทศ

3) มุ่งมัน่พฒันาผูรั้บการนิเทศให้ลงมือปฏิบติักิจกรรมจนเกิดผลต่อการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ เต็ม

ศกัยภาพ 4) พฒันาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบติัให้เกิดผลไดจ้ริง 5) พฒันาและใช้

นวตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลาํดบั 6) จดักิจกรรมการนิเทศ

การศึกษาโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูรั้บการนิเทศ 7) ดาํเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษา

ให้มีคุณภาพสูงไดอ้ยา่งเป็นระบบ 8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 9) ร่วมพฒันางานกบัผูอ่ื้นอยา่ง

สร้างสรรค ์10) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 11) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวิชาการ

12) สร้างโอกาสในการพฒันางานไดทุ้กสถานการณ์ 
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มาตรฐานการปฏบัิตติน 

มาตรฐานการปฏิบติัตน หมายความวา่ จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแบบแผน

ในการประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติ

คุณ ช่ือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการ

และสังคม อนัจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ (คุรุสภา, 2556)    
 ส่วนจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) หมายความว่า มาตรฐานการ

ปฏิบติัตนท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้ง

ปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคม อนัจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ  

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบัคุรุสภา

วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาไดอ้อกขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.

2556 อาศยัอาํนาจตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (11) (จ) และมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. สภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกบัมติคณะกรรมการคุรุสภา โดยความเห็นชอบของ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น โดยมีสาระสําคญัคือการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ทั้งต่อตนเอง ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และสังคม ซ่ึง

มีผลบงัคบัใช้ภายหลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยข้อบงัคบัดังกล่าวได้ให้นิยาม                  

“ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ว่าหมายถึง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตาม พระราชบญัญติัสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556     

มีสาระสาํคญั  5 หมวด ดงัน้ี   

 

 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

  หมวด 1 ขอ้ 7  บญัญติัวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนา

ตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองอยู่เสมอ”  มีแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูดงัน้ี 

  1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น

แบบอยา่งท่ีดี ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย ศึกษา 

หาความรู้ วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางาน และสะสมผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

  2)  พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ไดแ้ก่ เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงเสพติดจนขาดสติ

หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ีน่ารังเกียจในสังคม ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วง

หนา้ | 380  
 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 375

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 351 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 351



ละเมิดทางเพศ   ขาดความรับผดิชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการ

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี  และขดัขวางการพฒันาองคก์ร 

 

2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

  หมวด 2 ขอ้ 8 บญัญติัวา่  “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์

สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ”  มีแบบแผนพฤติกรรมตาม

จรรยาบรรณครูดงัน้ี 

  1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ ไดแ้ก่   แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ. 

รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพให้

สาธารณชนรับรู้ อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ  และเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือ

องคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ 

  2) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ เช่น ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ               

ดูหม่ิน เหยียดหยาม ให้ร้ายผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ   

ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคดัลอกหรือ               

นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 หมวด 3 บญัญติัวา่  

 ขอ้ 9  “ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม              

ใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้” 

  ขอ้ 10 “ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย

ท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์ผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ” 

 ขอ้ 11 “ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ” 

 ขอ้ 12 “ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญ

ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ” 

  ขอ้ 13 “ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค 

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ” มีแบบแผน

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูดงัน้ี 

  1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  ไดแ้ก่   ให้คาํปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการ

ดว้ยความเมตตา    กรุณาอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถและเสมอภาค สนบัสนุนการดาํเนินงานเพื่อ

 

หนา้ | 381 
376 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 352 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 352



ปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เพื่อให้

ศิษยแ์ละผูรั้บบริการไดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดั  และความสนใจของแต่ละบุคคล 

  2) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ไดแ้ก่ ลงโทษศิษยอ์ย่างไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจหรือไม่

รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือผูรั้บบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษยห์รือผูรั้บบริการ   ดูหม่ินเหยียดหยาม

ศิษยห์รือผูรั้บบริการ  เปิดเผยความลบัของศิษยห์รือผูรั้บบริการเป็นผลให้ไดรั้บความอบัอาย   หรือ

เส่ือมเสียช่ือเสียง   จูงใจ  โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษยห์รือผูรั้บบริการปฏิบติัขดัต่อศีลธรรมหรือ

กฎระเบียบ 

 

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

  หมวด 4 ขอ้ 14 บญัญติัวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกัน

และกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ” มีแบบแผน

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูดงัน้ี 

  1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผูร่้วม

ประกอบวชิาชีพ มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนัผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา 

  2) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานจนทาํให้เกิด

ความเสียหายต่องานหรือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตาํหนิ ให้ร้ายผูอ่ื้นใน

ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองคก์รหรือกลัน่แกลง้ผูร่้วมประกอบวิชาชีพให้

เกิดความเสียหาย  เจตนาให้ข้อมูลเท็จทาํให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผูร่้วม

ประกอบวชิาชีพ 

 

 5. จรรยาบรรณต่อสังคม 

  หมวด 5 ขอ้ 15 บญัญติัวา่ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็น

ผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม 

รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูดงัน้ี 

  1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ยึดมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมา

เป็นปัจจยัในการจดัการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดการ

เรียนรู้ และสามารถดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ไดแ้ก่ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนท่ีจดัเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  ไม่แสดงความเป็นผูน้ําในการ

อนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาหรือส่ิงแวดล้อม ไม่

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2546 : 14-15)บญัญตัวา่ “ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพ

ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวชิาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี”้  

ใบอนุญาต (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547 :1) หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพซ่ึงออกใหผู้ป้ฏิบติังานในตาํแหน่งครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตาม พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (วิกิพีเดียพจนานุกรมเสรี, 2557)  เป็นหลกัฐาน

การอนุญาตให้ผูป้ระกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็นผูมี้สิทธ์ิในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการออกใบอนุญาต คือ 

คุรุสภา  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556)  หมายถึง ใบอนุญาตท่ี

ออกให้แก่ครูซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐและ

เอกชน ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งครูอยูก่่อนแลว้ตามพระราชบญัญติัครู พุทธศกัราช 2488               

ผูท่ี้เป็นครู หรือผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พุทธศกัราช 2546  

 

1. ประเภทของใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท (สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา, 

2556)  ดงัน้ี 
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 1) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

  หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่ครูซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการ

สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และ

อุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งครูอยู่ก่อนแลว้

ตามพระราชบญัญติัครู พุทธศกัราช 2488 ผูท่ี้เป็นครู หรือผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพครูตาม

พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2546 

2) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

  หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานใน

ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัขั้น

พื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 3) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บริหารการศึกษา  

  หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่ผูบ้ริหารการศึกษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารนอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา รอง

ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา และตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งเทียบเท่า

ผูบ้ริหารนอกสถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาอืน่ (ศึกษานิเทศก์)  

  หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ี

สนบัสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การ

นิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากาํหนด

ตาํแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงปัจจุบนั ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์

 

 2. คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547 : 1-2)

ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

 1) คุณสมบัติ 

  (1)  มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 

(2)  มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง 

(3)  ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี และผา่นเกณฑ์การประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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  2) ลกัษณะต้องห้าม 

(1)  เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3)  เคยตอ้งโทษจาํคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติ

ศกัด์ิแห่งวชิาชีพนอกจากมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึงแลว้  

  

 3. อายุใบอนุญาต 

 ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

กาํหนดให้การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กาํหนดในขอ้บงัคบัของคุรุสภา ซ่ึงขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 

กาํหนดให้ใบอนุญาตมีอายุใชไ้ดเ้ป็นเวลา 5 ปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ี

ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

โดยให้ยื่นแบบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนวนัท่ีใบอนุญาตหมดอายุไม่

นอ้ยกวา่ 180 วนั 

 3.1 ผู้ประกอบวชิาชีพครู 

  1) ผูป้ระสงคข์อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีวุฒิการศึกษา หรือ

คุณวฒิุและประสบการณ์วชิาชีพ อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

   (1)  มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา

รับรอง 

   (2)  มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีวุฒิประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู (ป.

บณัฑิต) ท่ีคุรุสภารับรอง 

 (3)  มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และอยู่ในระหว่างศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิตวชิาชีพครูท่ีคุรุสภารับรอง 

 (4)  มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพครู (ปว.ค.) ท่ีสําเร็จ

การศึกษาก่อนวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2552 

 (5)  มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้

วชิาชีพครูของคุรุสภาครบ 9 มาตรฐาน 

   (6)  มีวุฒิปริญญาตรีอ่ืน และอยูร่ะหวา่งการเสนอรับรองความรู้ตามมาตรฐาน

ความรู้วชิาชีพครูของคุรุสภา ไดศึ้กษาความรู้วชิาครูจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

   (7) มีวฒิุปริญญาตรีอ่ืน และไดศึ้กษาความรู้วชิาครู จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
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   (8)  มีวฒิุปริญญาตรีอ่ืน และมีประสบการณ์ในการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

   (9)  มีวฒิุตํ่ากวา่ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

   (10) มีวุฒิตํ่ากวา่ปริญญาตรี และอยูใ่นระหวา่งศึกษาให้มีวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญา

ตรีทางการศึกษาท่ีคุรุสภารับรอง 

  2) มีผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

   ผูป้ระสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ตอ้งมีผลการปฏิบติังานตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานโดยมีการพฒันาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพฒันาในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารจดัการ

หน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมท่ีก่อประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ไม่นอ้ยกวา่ 3 กิจกรรม ภายในเวลา 

5 ปี โดยเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษาจนถึงปัจจุบนั 

และกิจกรรมจะตอ้งไม่ซํ้ ากนัทั้ง 3 กิจกรรม ดงัรายการกิจกรรมการพฒันาต่อไปน้ี 

   (1)  การเขา้รับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

วชิาชีพทางการศึกษา 

   (2)  การเข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการ

ประกอบวชิาชีพจากคุรุสภา 

   (3)  การผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

   (4)  การผ่านการประเมินหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือ

เล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 

   (5)   การเป็นวิทยากรในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือจัด

การศึกษา 

   (6)   การเขียนตาํรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเร่ืองท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษา 

   (7)  การสร้างนวตักรรมท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ หรือท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษา 

   (8)   การทาํวจิยัในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษา 

   (9)   การได้รับคดัเลือกให้ได้รับรางวลัของคุรุสภา หรือของหน่วยงานทาง

การศึกษาอ่ืน 

   (10) การเขา้ฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบติัการ ประชุมสัมมนา หรือ

อ่ืน ๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลกัฐานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
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  (11) การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

  (12) การจดัทาํผลงานหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการ

จดัการศึกษา 

 3.2 ผู้ประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 

  1) ผูป้ระสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือ

ผูบ้ริหารการศึกษา ตอ้งมีวฒิุการศึกษา หรือคุณวฒิุและประสบการณ์วชิาชีพ อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   (1)  มีวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือวุฒิ

อ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  

   (2)  มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีวุฒิประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ

บริหารการศึกษาท่ีคุรุสภารับรอง (ป.บณัฑิต การบริหารการศึกษา) ท่ีคุรุสภารับรอง 

   (3)  มีวุฒิไม่ตํ่าปริญญาตรี และอยูใ่นระหวา่งศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร

ทางการบริหารการศึกษาท่ีคุรุสภารับรอง (ป.บณัฑิต การบริหารการศึกษา) ท่ีคุรุสภารับรอง 

   (4)  มีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และผา่นการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้

วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาของคุรุสภา ครบ 10 มาตรฐาน 

   (5)  มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และอยู่ระหว่างการเสนอรับรองความรู้ตาม

มาตรฐานความรู้วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 

   (6)  มีวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และอยูใ่นระหวา่งการศึกษาให้มีวุฒิ ไม่ต ํ่ากวา่

ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา 

   (7)  มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

   (8)  มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

  2) มีผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานผูป้ระสงคข์อต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารการศึกษา ตอ้งมีผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน

การปฏิบติังาน โดยมีการพฒันาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารจดัการหน่วยงาน 

รวมทั้ง กิจกรรมท่ีก่อประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ไม่นอ้ยกวา่ 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5ปี โดย

เป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปัจจุบนั และ

กิจกรรมจะตอ้งไม่ซํ้ ากนัทั้ง 3 กิจกรรม ดงัรายการกิจกรรมการพฒันาต่อไปน้ี 
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 (1)  การเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

 (2)  การเข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบตัรแสดงความชํานาญการในการประกอบ

วชิาชีพจากคุรุสภา 

 (3)  การผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

 (4)  การผ่านการประเมินหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทย

ฐานะท่ีสูงข้ึน 

 (5)  การเป็นวทิยากรในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือจดัการศึกษา 

 (6)  การเขียนตาํรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การจดัการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษา 

 (7)  การสร้างนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ หรือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 (8)  การทาํวจิยัในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษา 

 (9)  การไดรั้บคดัเลือกใหไ้ดรั้บรางวลัของคุรุสภา หรือของหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

 (10) การเขา้ฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบติัการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืน ๆ โดย

มีการลงทะเบียนและมีหลกัฐานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

 (11) การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 (12) การจดัทาํผลงานหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการจดั

การศึกษา 

 3.3 ผู้ประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก์  

  1) ผูป้ระสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีวุฒิ

การศึกษา หรือคุณวฒิุและประสบการณ์วชิาชีพ อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

   (1)  มีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา

รับรอง 

   (2)  มีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท และผา่นการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้

วชิาชีพศึกษานิเทศกข์องคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน 

   (3)  มีวุฒิไม่ตํ่าปริญญาโท และอยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองความรู้ตาม

มาตรฐานความรู้วชิาชีพศึกษานิเทศกข์องคุรุสภา 

   (4)  มีวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท และอยูร่ะหวา่งการศึกษาให้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่

ปริญญาโททางการศึกษา 
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 (5)   มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษามาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 (6)   มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่   10 ปี 

2) มีผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

 ผูป้ระสงคข์อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ตอ้งมีผลการปฏิบติังาน

ตามมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยมีการพฒันาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพฒันาในดา้นต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารจดัการ

หน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมท่ีก่อประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ไม่นอ้ยกวา่ 3 กิจกรรม ภายในเวลา 

5 ปี โดยเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษาจนถึงปัจจุบนั 

และกิจกรรมจะตอ้งไม่ซํ้ ากนัทั้ง 3 กิจกรรม ดงัรายการกิจกรรมการพฒันาต่อไปน้ี 

 (1)  การเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

 (2)   การเขา้รับการอบรมและได้รับวุฒิบตัรแสดงความชาํนาญการในการประกอบ

วชิาชีพจากคุรุสภา 

 (3)  การผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

 (4)  การผ่านการประเมินหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทย

ฐานะท่ีสูงข้ึน 

 (5)  การเป็นวทิยากรในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือจดัการศึกษา 

 (6)  การเขียนตาํรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การจดัการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษา 

 (7)  การสร้างนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ หรือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 (8)  การทาํวจิยัในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษา 

 (9)  การไดรั้บคดัเลือกใหไ้ดรั้บรางวลัของคุรุสภา หรือของหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

 (10) การเขา้ฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบติัการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืน ๆ โดย

มีการลงทะเบียนและมีหลกัฐานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

 (11) การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

    (12) การจดัทาํผลงาน หรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการจดั

การศึกษา 
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 3.4 การต่ออายุใบอนุญาตของผู้ทีย่งัมิได้ประกอบวชิาชีพ  

  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 

หรือศึกษานิเทศก์แลว้แต่ยงัมิไดป้ระกอบวิชาชีพ ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาดงักล่าว ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  1) มีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพตามกรณีของผูป้ระกอบ

วชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก ์

  2)  ตอ้งผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วชิาชีพท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนดดงัน้ี 

   (1)  ผ่านการอบรมความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ี

คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

   (2)  ผ่านการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ี

คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

   (3)  รอเข้า รับการอบรมหรือทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด (ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน) 

 

แนวทางการพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพครู 

 ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา คือกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการจดัการศึกษา

ใหมี้คุณภาพ ดงันั้น ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาจึงเป็นผูท่ี้มีความสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีทุก

ภาคส่วนของสังคมท่ีมีความคาดหวงัต่อผลของการจดัการศึกษา ตอ้งร่วมกนักาํหนดมาตรการวาง

เง่ือนไข สร้างแรงจูงใจ กระตุน้ให้ครูและผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจในการ

ยกระดบัวิธีการทาํงานของตนเองเพื่อผลเลิศในการจดัการศึกษา โดยผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาตอ้งวิเคราะห์ตนเอง ประเมินตนเอง กาํหนดเป้าหมายและทิศทางในการพฒันาตนเอง โดย

ยกระดบัจิตวญิญาณใหมี้พลงัในการสร้างคุณภาพให้เกิดกบัเด็ก ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่ายิ่งใน

การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่ายตลอดไป                

(วรุิณชยั เอ่ียมสอาด, 2556) 

และนโยบายการจดัการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน

ปีงบประมาณ 2558 มีวิสัยทศัน์ในการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้มีคุณภาพ

ระดบัมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยกาํหนดจุดเนน้หลกัไว ้3 ดา้น คือ ดา้น

ผูเ้รียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจดัการ มีสาระ ดงัน้ี (ฟาฏินา                  

วงศเ์ลขา, 2557 : 1)            
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          1. จุดเน้นดา้นผูเ้รียน  มุ่งพฒันานกัเรียนมีสมรรถนะสําคญัสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม 

จริยธรรม รักสามคัคี ปรองดอง สมานฉนัท ์รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล

ยาเสพติด มีคุณลกัษณะ และทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสม รวมถึงนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเตม็ตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 

 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งให้ครูได้รับการพฒันาความรู้และ

สมรรถนะผา่นการปฏิบติัจริง และความช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมี

ความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิง

ประจกัษ ์ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติอยา่งเหมาะสม ตลอดจนองคก์รและคณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัเตรียมและการจดัสรรครู ตระหนกัและดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ครูและผูบ้ริหาร

สถานศึกษาบรรจุใหม่/ยา้ยไปบรรจุ มีความสามารถสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน 

และสังคม 

 3. จุดเน้นดา้นการบริหารจดัการนั้น มุ่งให้สถานศึกษาและสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

บริหารจดัการโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เนน้การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการ

ดาํเนินงาน (Participation and Accountability) รวมถึงสถานศึกษาและสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 สุรวาท  ทองบุ (2556 : 1)  กล่าววา่ การผลิตครูใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเพื่อให้เป็นไป

ตามปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาครูดงัน้ี 

 1. ใหมี้การจดัหาขอ้มูลการผลิตและความตอ้งการใชค้รู 

1)  ขอใหส้าํนกังานเลขาธิการคุรุสภาจดัทาํขอ้มูลผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพครูจาํแนกตามปีเกิด สาขาวิชา วุฒิการศึกษาท่ีนาํมาขอรับ สถาบนัท่ีสําเร็จ พร้อมทั้งจาํแนก

ตามการขอรับใบอนุญาตโดยการรับรองหลกัสูตร 4 ปี 5 ปี ป.บณัฑิต เทียบโอน ทดสอบหรืออบรม

และสถาบนัฝ่ายผลิต 

 2)  แจง้ให้สถาบนัฝ่ายผลิตรายงานจาํนวนผูเ้รียนครู 5 ปี ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-5 และแผนการ

รับเขา้เรียน ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561) 

 3)  ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนตาม

หลกัสูตรครู 5 ปี จากทุกสถาบนัฝ่ายผลิตจากขอ้มูล ขอจดัตั้งงบประมาณประจาํปี 

  4)  ขอให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติจดัเสนอขอ้มูลจาํนวนนักเรียน

ทั้งหมด จาํแนกตามระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. และขอ้มูลเด็กต่างดา้วท่ีเขา้เรียนใน

โรงเรียนของไทย 
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 5)  ขอใหส้าํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติขอขอ้มูลอตัราการเกิดของเด็กไทย 

จากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551–2556 

 6)  ขอใหป้ระสานขอขอ้มูลความตอ้งการใชค้รูในระยะ 5 ปี ประกอบดว้ย 

  (1)  จาํนวนครูท่ีจะเกษียณอายรุาชการของขา้ราชการครู  จาํแนกตามสาขาวิชา และ

ปีงบประมาณสังกดั จากสาํนกังานเลขาธิการ ก.ค.ศ.  

  (2)   จาํนวนความตอ้งการใช้ครูจาํแนกตามสาขาวิชา และปีงบประมาณ จากทุก

หน่วยงาน เช่น สพฐ. สอศ. สช. อปท. กศน.  

 2)  รวบรวมขอ้มูลแลว้จะจดัทาํกรอบความตอ้งการใชค้รู  

       เสนอให้คุรุสภายกเลิกการรับรองจาํนวนการผลิตท่ีระบุไวใ้นเอกสารหลกัสูตรท่ีคุรุ

สภารับรองไว ้ และให้สถาบนัฝ่ายผลิตเสนอแผนการรับผูเ้รียนมาให้สอดคล้องกบักรอบความ

ตอ้งการใชค้รูท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อให้คุรุสภารับรองอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้

ไป  

 3)  การจดัประชุมสัมมนาโดยเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตครู และหน่วยงาน

ผูใ้ชค้รูทั้งหมดเขา้ร่วมการสัมมนา 

      สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาเป็นเจา้ภาพ ในการประชุมคร้ังต่อไป จะจดัข้ึนประมาณ

กลางเดือนกนัยายน 2556 เพื่อพิจารณากรอบความตอ้งการครู และพิจารณาขบัเคล่ือนการปฏิรูป

ระบบการผลิตครู ซ่ึงประกอบดว้ยระบบการคดัเลือกเพื่อจูงใจคนดี คนเก่งเขา้มาเรียนครู ระบบการ

เรียนการสอน ระบบการประเมินผล ระบบการพฒันาคุณลกัษณะของความเป็นครู ระบบการฝึก

และปฏิบติัการสอน ระบบการบริหารจดัการ ระบบการประกนัคุณภาพ และยุทศาสตร์การ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัฝ่ายผลิต  

เสริมศกัด์ิ พงษพ์านิช (2556 : 1) อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการสมยันั้น 

กล่าวถึงนโยบาย 6 นโยบาย ในการดาํเนินงานของคุรุสภามีดงัน้ี 

1. เร่งพฒันามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการ

พฒันาประเทศและสอดรับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน การพฒันา

มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาเป็นมาตรการหน่ึงท่ีคุรุสภาจะตอ้งดาํเนินการเพื่อยกระดบัมาตรฐาน

วิชาชีพครู วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา วิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา และวิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้มี

ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนใน พ.ศ. 2558 คุรุสภาจึงควรประสานความร่วมมือกบัสถาบนั ท่ีจะตอ้งเขม้งวดให้เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์การรับรองปริญญาในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมผูจ้ะเขา้

ประกอบวิชาชีพทั้ง 4 กลุ่มวิชาชีพ และประสานหน่วยงานผูใ้ช ้ (ตน้สังกดั) ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
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ทางการศึกษาปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรณยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้เป็นผูน้าํทาง

การศึกษาท่ีจะพฒันาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพฒันาชาติให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดบัอาเซียน 

2. เร่งดาํเนินการจดัทาํระบบการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้สอดรับกบั

การพฒันาครู โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และผลกัดนัให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ทุกสังกดัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าวิชาชีพอย่างเป็นธรรม ซ่ึงการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาและการ

กาํหนดระดบัคุณภาพของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา เป็นเร่ืองสําคญัท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการสร้าง

ระบบพฒันาวิชาชีพ โดยกาํหนดรูปแบบและกิจกรรมการพฒันาในลกัษณะหลายหลาย เพื่อให้ผู ้

ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพให้มี

ประสิทธิภาพ และพฒันาตนเองเพื่อการสะสมคะแนนการพฒันาสําหรับการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการ

ดาํเนินงาน ในขณะเดียวกนัตอ้งเร่งผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ไดรั้บค่าตอบแทนวชิาชีพอยา่งเท่าเทียมกนัทุกสังกดั 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคม ในการตรวจสอบการประพฤติปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และเสริมสร้างให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นเร่ืองท่ี

จะตอ้งดาํเนินการอย่างจริงจงั มีความยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สังคมว่าผู ้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งเป็นคนดีมีคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ป้องกนัมิให้เกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี

สําคญัของคุรุสภาท่ีจะตอ้งดาํเนินการในเชิงป้องกนัหรือพฒันา เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาดาํรงรักษาจรรยาบรรณและศกัด์ิศรีของวชิาชีพชั้นสูง 

4. เร่งพิจารณาแนวทางใหผู้มี้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะหรือสาขาขาดแคลน

สามารถเขา้สู่วิชาชีพครูไดโ้ดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้สามารถเทียบไดก้บัมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ-

สภา เป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะ หรือสาขาขาดแคลนเขา้สู่

วิชาชีพครู เป็นเร่ืองท่ีคุรุสภาควรจะตอ้งดาํเนินการ โดยรับรองความรู้ คุณวุฒิและประสบการณ์ 

ตามอาํนาจหน้าท่ีของคุรุสภา รวมทั้งหาวิธีการส่งเสริมและพฒันาความรู้และคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกอบวชิาชีพของผูมี้ความรู้ความสามารถในสาขาวชิาเฉพาะหรือสาขาขาดแคลน 

5. เร่งแก้ไขกรณีปัญหาเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามหลกัการของวชิาชีพชั้นสูงซ่ึงจะตอ้งมีหลกัปฏิบติัและเง่ือนไขใน

การดาํเนินการอยา่งชดัเจน เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการพฒันาหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
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ออกและต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อให้

สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผูต้อ้งการประกอบวชิาชีพท่ีมาขอรับใบอนุญาต 

6. สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ครูต่างประเทศไดมี้โอกาสเขา้มาประกอบวิชาชีพครู เพื่อ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีใจ

รักในวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพได ้ เพื่อเป็นเป็นการเอ้ือต่อนโยบายของรัฐบาล ในการ

สนบัสนุนการเรียนภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพใน

การเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 และไม่ขดัต่อกฎหมายคุรุสภา จึงควรกาํหนด

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยให้มีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ ซ่ึงเป็นการขออนุญาตผ่อนผนัมาตรฐานความรู้ และ หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่อให้ประกอบวิชาชีพไดไ้ปพลางก่อน ทั้งน้ีระหวา่งการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ สถานศึกษา

จะต้องดาํเนินการให้ครูชาวต่างประเทศพฒันาตนเองให้มีคุณสมบติัครบตามท่ีคุรุสภากาํหนด

ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต 

จากสถานการณ์การพฒันาวิชาชีพดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้ดาํเนินการ

หลายอยา่งเพื่อการแกปั้ญหาวชิาชีพครู ท่ีปรากฏเห็นเด่นชดัอาจดูไดจ้ากกฎหมายเก่ียวกบัวิชาชีพครู 

นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับวิชาชีพครู การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทองค์กรวิชาชีพครู และ

แผนพฒันาการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 

 1. การพฒันาวชิาชีพครูตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 สาํนกังานราชกฤษฎีกา (2546 : 15-16) กล่าวถึงบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 7 เก่ียวขอ้งกบัครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีดงัน้ี 

 1)  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการ

กาํกบัและประสานใหส้ถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครูคณาจารย ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจาํการ

อยา่งต่อเน่ือง รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษา  

 2)  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็น

องค์กรอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพ ในกาํกบัของกระทรวง มีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนด

มาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณให้ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้ง
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ของรัฐและเอกชนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกาํหนด การจดัให้มีองค์กร

วิชาชีพครูผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบติั 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

3) ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น

ขา้ราชการในสังกดัองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยยึดหลกัการกระจายอาํนาจ

การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4) ให้มีกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน 

สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายไดท่ี้เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะ

ทางสังคมและวชิาชีพ  

5) ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจดัสรรเป็นเงิน

อุดหนุนงานริเร่ิมสร้างสรรค ์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครู คณาจารย ์ และบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

6) การผลิตและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา การพฒันา มาตรฐาน และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใน

สถานศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละ

แห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาโดยนาํประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าว

มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมและสนับสนุนการจดั

การศึกษา 

 

2. การพฒันาวชิาชีพครูตามแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557 : 1) กล่าวถึงแผนพฒันาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพฒันาคุณภาพ

การศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุก

วยัมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีความเป็น

พลเมืองท่ีดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมท่ีดีงาม                         

มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพฒันาประเทศ จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันา
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การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559 ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการ

ดาํเนินงาน มีกาํหนดยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน ครู คณาจารย ์

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาดงัน้ี  

    1)  ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดย

การสรรหา คดักรองคนมีจิตวญิญาณความเป็นครู คนดี คนเก่งมาเป็นครู  

 2)  ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาสถาบนัผลิตครูให้มีความเขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ           

มีศกัยภาพทั้งในการผลิตและพฒันาครู รวมทั้งวจิยัและพฒันาต่อยอดเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 3)  วางแผนการผลิต และพฒันาครูอยา่งเป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ

จดัการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน หรือภูมิ

ปัญญา ปราชญช์าวบา้น มาเป็นผูส้อนเพิ่มเติม  

 4)  เร่งรัดการผลิตครูพนัธ์ุใหม่ และครูสาขาขาดแคลนให้เพียงพอตามความตอ้งการใชค้รู  

 5)  เร่งรัดพฒันาครูประจาํการ และครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิให้มีความรู้ความสามารถในวิชา

ท่ีสอน โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 

 6)  สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ โดยจดัหาทุนให้ครู คณาจารย ์และ

บุคลากรทางการศึกษาไดไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในและ

ต่างประเทศ  

 7)  แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู และลดภาระงานอ่ืนท่ีไม่จาํเป็นของครู และจดัให้มี

บุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  

 8)  สร้างขวญักาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ระบบ

การประเมินวิทยฐานะ สวสัดิการ สิทธิประโยชน์เก้ือกูล ความกา้วหนา้และความมัน่คงในวิชาชีพ

ครู รวมทั้งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  

 9)  ฟ้ืนฟูศรัทธาวชิาชีพครู ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติครูดี ครูตน้แบบอยา่งต่อเน่ือง  

 10) พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

 11) พฒันาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบการประกันและรับรองคุณภาพ

มาตรฐานวชิาชีพครู  

 

3. การพฒันาวชิาชีพครูตามของนโยบายรัฐบาล 

  ณรงค ์พิพฒันาศยั (2557 : 1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบนั ไดก้าํหนด

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจาํปีงบประมาณ 2558 "5 นโยบายทัว่ไป 7 

นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน" ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพครู สรุปสาระไดด้งัน้ี  
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 3.1 นโยบายทัว่ไป 

  การพฒันาระบบการจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรทางการศึกษา จะตอ้งให้

ความสาํคญักบัการยกระดบัความรู้ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินยั ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมัน่ใน

สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนกัถึงผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในหลกัการประชาธิปไตย 

เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความ

เช่ือ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวฒันธรรมและขนบประเพณีอนัดีงามของไทย 

 3.2 นโยบายเฉพาะ  

  3.2.1 สามารถพฒันาระบบการให้ค่าตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวสัดิการ สําหรับ

บุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีเส่ียงภยัไดอ้ยา่ง 

  3.2.2 มีมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีชดัเจนสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา ครูอาจารย ์

และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบติัร่วมกบัหน่วยงานความมัน่คงในพื้นท่ีการ

เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 และการดาํรงความต่อเน่ืองภายหลงัการกา้ว

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 

    1) โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน 

นกัศึกษา ครูอาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน 

พ.ศ. 2558 

    2)  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพนัธ์และพฒันาความร่วมมือทาง

การศึกษา และการแลกเปล่ียนทางการศึกษากบัประเทศสมาชิกอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง  

    3) สามารถพฒันาและเสริมทกัษะด้านภาษาองักฤษและภาษาประเทศ

สมาชิกอาเซียน สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายใน

ลกัษณะพหุสังคมวฒันธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเช่ือบนพื้นฐานของหลกัสิทธิ

มนุษยชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา ครูอาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกระดบั ใหเ้ห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

  3.3.3 การมุ่งเน้นการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

โดยเป้าหมายในการดาํเนินนโยบายดงัน้ี  

     1) มีแนวทางการพฒันาระบบการผลิตครูใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการและ

เหมาะสมกับอตัรากาํลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรอง
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มาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม

เขา้มาในระบบการศึกษา 

     2) ระบบการบริหารงานบุคคล การยา้ยบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดบัสากล สามารถเพิ่มศกัยภาพในการให้การศึกษา

และลดภาระงานท่ีไม่จาํเป็น รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานตามภารกิจ 

     3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น

ครูมืออาชีพ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของ 

     4) สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชา ชีพแล ะ

ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไดอ้ย่างเป็นระบบ มีระบบสนบัสนุนการพฒันาตนเองและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการ

ระบบคลงัความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการประเมินผลอยา่งเป็น 

     5) มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยการพฒันาระบบสวสัดิการท่ีมุ่งการแกไ้ขปัญหาและให้การช่วยเหลือท่ี

ย ัง่ยนื และใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินอยา่งเป็นระบบ 

  3.3.4 การดาํเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาโดยมี

เป้าหมายในการดาํเนินนโยบายดงัน้ี  

    1) มีความก้าวหน้าในการดาํเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั

ปรับปรุง คร้ังท่ี 2 และเป็นไปตามเป้าหมายเม่ือส้ินสุดแผน พ.ศ. 2559 และสามารถดาํเนินการจดัทาํ

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในหว้งระยะเวลาต่อไป 

    2) มีแผนงานและโครงการในการจดัและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะ

การดาํเนินการต่อเน่ืองของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบใหเ้ช่ือมโยงกนัทั้งการปฏิรูปหลกัสูตรและ

การปฏิรูปการเรียนการสอนกบัการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพฒันาครู การพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล และการส่งเสริมใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการจดัและสนบัสนุนการศึกษา 

    3) สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ

สามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการ

เปล่ียนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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 3.  นโยบายเร่งด่วน  

  1) เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา 

นกัเรียน นกัศึกษา ครูอาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั 

โดยเร็ว  มีเป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย คือ โรงเรียน สถานศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา ครูอาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยาและฟ้ืนฟู ใหส้ามารถทาํการเรียนการสอนได้

ตามปกติอยา่งรวดเร็ว 

  2) เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการ

เพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเขา้มาในระบบการศึกษาเพิ่มมาก

ข้ึน เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาด

แคลนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการดาํเนินนโยบายดงัน้ี 

   (1)  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/

เห็นชอบไดต้ามขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกาํหนด รวมถึงปรับแกก้ฎหมายและระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

   (2)  สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือ

ต่อการเพิ่มโอกาสใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เขา้มาในระบบการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

 

4. การพฒันาวชิาชีพครูตามโครงการของคุรุสภา 

 คุรุสภามีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัทาํระบบการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองให้

สอดรับกบัการพฒันาครู โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกัดนัให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาทุกสังกดัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าวชิาชีพอยา่งเป็นธรรม ซ่ึงการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา

และการกาํหนดระดบัคุณภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้องเร่ง

ดาํเนินการสร้างระบบพฒันาวิชาชีพ โดยกาํหนดรูปแบบและกิจกรรมการพฒันาในลกัษณะหลาย

หลาย เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ

ประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และพฒันาตนเองเพื่อการสะสมคะแนน การพฒันาสําหรับการ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งการพฒันาให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษามีความตระหนกัและมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง

พฒันาอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาวิธีการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึง

ประกอบด้วย ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ท่ีปฏิบติักนัอยู่ใน

ปัจจุบนัพบว่า  มีรูปแบบหลากหลาย  แตกต่างกนัในแต่ละสังกดั  ในการดาํเนินการพฒันาผู ้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีคุณธรรม นาํความรู้ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเร่ืองใหญ่ท่ี
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จะตอ้งประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งวดั โรงเรียน และหน่วยงานตน้สังกดั  และปัจจุบนัมี

โครงการท่ีพฒันาวชิาชีพครูต่าง ๆ ดงัน้ี  

4.1   โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วชิาชีพทางการศึกษา 

 “คุรุสภา” ซ่ึงเป็นสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมาชิกคุรุสภารับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากกวา่ 800,000 คน กระจายอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศ มีบทบาทและอาํนาจ

หน้าท่ีในการกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบติังาน  และมาตรฐานการปฏิบติัตน  หรือจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ  เพื่อเป็นขอ้กาํหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ ตั้งแต่

การเขา้สู่วิชาชีพ และการดาํรงอยูใ่นวิชาชีพอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี  เพื่อให้เหมาะสมกบัการเป็น

วิชาชีพชั้นสูงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ทางวิชาการ ชํานาญในวิชาชีพ                

มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

เป็นท่ียอมรับของสังคม  คุรุสภาไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั 

 ในภารกิจของคุรุสภาท่ีจะตอ้งดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาดงักล่าว จึงได้เร่ิมดาํเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2557 ) เพื่อพฒันา            

ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในดา้นศีลธรรม สมาธิ ปัญญา และเสริมสร้างจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ 

 วตัถุประสงค์โครงการ  

 1)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั “พระผูท้รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศกัราช 2555 

 2)  เพื่อพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบติัตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

  3)  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพฒันาตามหลกัสูตรเชิงปฏิบติัการเพื่อ

เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  

  4)  รณรงค ์ส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่

ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ส่ือมวลชน และผูป้กครอง 

  5)  ยกย่องผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ดีเด่น ไดรั้บเขม็เชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เขม็ทองและเขม็เงิน 
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  6)  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรั้บการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

 4.2 โครงการ “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม”  

  การคดัสรรผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม” ของคุรุสภา เป็นกิจกรรมหน่ึง

ท่ีส่งเสริมและกระตุน้การพฒันาวิชาชีพท่ีมุ่งให้สถานศึกษาท่ีมีการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

อุดมศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีของรัฐและเอกชนไดใ้ห้ความสําคญั และต่ืนตวัในการคิดสร้างสรรค์

นวตักรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบท เป้าหมายการพฒันา และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ค รุ ส ภ า ไ ด้

ดาํเนินการคดัสรรผลงานนวตักรรมทางการศึกษาเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อให้ได้นวตักรรม

ตน้แบบท่ีเป็นผลงานคุณภาพ มีคุณค่าทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ  

  วตัถุประสงค์ 

  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2557 : 1) กล่าวถึงการคดัสรรผลงาน “หน่ึง

โรงเรียน หน่ึงนวตักรรม” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

  1) เพื่อสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาไดส้ร้างสรรคน์วตักรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายการพฒันา เกิดการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

สถานศึกษา 

  2) เพื่อเผยแพร่ผลงานนวตักรรมตน้แบบท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา และการพฒันาวชิาชีพ 

  3) เพื่อยกย่องสถานศึกษาและผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวลั 

“หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรม” 

  4) เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดน้าํเสนอผลงานในเวทีทาง

วชิาการในระดบัอาเซียน  

  ประเภทผลงาน หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม 

  สถานศึกษาทุกสังกดัสามารถส่งผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม” เพียงดา้น

ใดดา้นหน่ึงในจาํนวน 7 ดา้น ดงัน้ี  

  1)  ด้านหลักสูตร  การจัดทาํหลักสูตรพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง เช่ือมโยงกบัการอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ความรู้ใหม่ ตลอดจน

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละบุคคลพัฒนาเต็มศักยภาพของตน โดยแสดง
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องค์ประกอบของหลกัสูตรท่ีนําเสนอการจดัประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติัได้

ประสบความสาํเร็จและมีความสุข  

2) ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นการลง

มือปฏิบติั แกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ท่ีมีความหมายแก่ตนเองตามส่ิงท่ี

ชอบและสนใจ เกิดการคน้พบความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของผูเ้รียน มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม ตลอดจน

จดัประสบการณ์อย่างมีความหมายและเป็นระบบ มุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผูเ้รียนเพื่อให้

สามารถเรียนรู้ และพฒันาการเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นอยา่ง

เตม็ตามศกัยภาพ 

3) ดา้นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการใช้แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสนใจใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้และ

เรียนรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง เป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมพฒันาเพื่อคงคุณค่าในการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื 

4) ดา้นส่ิงประดิษฐ์ ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เป็นช้ินงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ มีร่องรอย หลกัฐานการนาํไปทดลองหรือใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์จริงกบัผูเ้รียน “ส่ิงประดิษฐ์” ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองใช้

หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นผลงานท่ีเกิดจากการคิดคน้ข้ึนจากผูป้ระดิษฐ์ “ส่ือส่ิงพิมพ์” ได้แก่ 

ส่ิงประดิษฐ์ หนังสือ ตาํรา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน จดหมายเหตุ บนัทึก วิทยานิพนธ์ 

เอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ “ส่ือเทคโนโลยี” เป็นส่ือวสัดุ (Software) ท่ีผลิตใช้ควบคู่กบัอุปกรณ์ 

(Hardware) ไดแ้ก่ วีดิทศัน์ แถบบนัทึกเสียง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน 

ชุดฝึกบทเรียนทางไกล มลัติมีเดียประเภทต่าง ๆ และ “ส่ืออ่ืน ๆ” ท่ีเป็นส่ือเด่ียวหรือส่ือเสริม เช่น 

ส่ือบุคคล ส่ือจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Resource Center) ส่ือการเรียนรู้ (Learning Resource) 

ส่ือกิจกรรม เกม ท่ีเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ ส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ (ส่ิงประดิษฐ์ หมายถึง 

ผลงานการประดิษฐ์คิดคน้ท่ีเกิดข้ึนจากการใชค้วามรู้ ทกัษะประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์

ในการพฒันา)         

5) ดา้นการวดัและประเมินผล กระบวนการวดัและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นการ

ประเมินคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเคร่ืองมืออย่างหลากหลาย โดยมุ่งประเมิน

ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และผลการประเมินสะทอ้นการเรียนรู้ พฤติกรรม และการ
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ปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั (Real World) ของผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีพร้อมใช้

ในการพฒันาผูเ้รียนต่อไป   

6) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษาท่ีเป็นระบบ กระจายอาํนาจให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งการตดัสินใจและ

บริหารจดัการร่วมกบัคณะผูบ้ริหารของสถานศึกษาในดา้นการพฒันาระบบงบประมาณ บุคลากร 

งานวิชาการ (โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้) และแผนการพฒันาตามความต้องการของผูเ้รียน 

ผูป้กครองและชุมชน มีการมอบหมายงานในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสถานศึกษา

และจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

7) ด้านจิตวิทยา การนําความรู้ทางด้านจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษา มาใช้ใน

กระบวนการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาให้สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขและ

เรียนรู้ไดดี้ เช่น การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายกรณี รายกลุ่ม การพฒันาผูเ้รียน

กลุ่มพิเศษ และการจดัการชั้นเรียน        

 และปัจจุบนัคุรุสภาได้พฒันาระบบการพฒันาวิชาชีพครูโดยการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานเก่ียวกับใบประกอบวิชาชีพครู คือการพัฒนา

โปรแกรมการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

 4.3 การพัฒนาโปรแกรมการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP 

BUNDIT) 

  เม่ือ พ.ศ. 2554 ท่ีผา่นมา สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา (สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา

,2557 )ได้พฒันาระบบสารสนเทศผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร

ทางการศึกษาท่ีคุรุสภารับรอง (KSP BUNDIT) เพื่อพฒันาการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพทางการศึกษาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษา

ท่ีคุรุสภาให้การรับรอง โดยจะเร่ิมใชก้บัผูส้ําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้มา ทั้งน้ี 

เพื่อใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนัผลิตครูไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีคุรุสภา

ส่วนกลาง โดยสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผา่นทางสถาบนัการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถตรวจสอบขอ้มูลการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนัผลิตครูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  ระบบ KSP BUNDIT ท่ีคุรุสภาพฒันาข้ึนน้ี เป็นการประสานความร่วมมือ และ

จดัทาํ MOU ร่วมกัน ระหว่างคุรุสภาและสถาบนัผลิตครูท่ีได้รับการรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบตัรทางการศึกษาจากคุรุสภา โดยให้สถาบนัผลิตครูใชบ้นัทึกขอ้มูลผูส้ําเร็จการศึกษา 
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และจดัส่งแฟ้มขอ้มูลดงักล่าวใหคุ้รุสภาดว้ยการนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นกระบวนการขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูดงัน้ี 

1) จดัระบบการส่งผา่นขอ้มูลรายช่ือผูส้าํเร็จการศึกษาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2) จดัส่งขอ้มูลการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผา่นทางสถาบนัการศึกษา  

3) จัดระบบฐานข้อมูลผูส้ําเร็จการศึกษา เพื่อการสืบค้นรายช่ือผู ้สําเร็จการศึกษา

ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  

4) จดัระบบให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผูส้ําเร็จการศึกษา

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ขณะน้ีมีสถาบนัผลิตครูให้ความร่วมมือในการบนัทึกข้อมูลผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาตรีทางการศึกษา และระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการศึกษา จาํนวนทั้งส้ิน 94 สถาบนั 

โดยสํานกังานเลขาธิการคุรุสภาได้จดัพิธีลงนามความร่วมมือการใช้โปรแกรม KSP BUNDIT 

ระหวา่งคุรุสภา โดยเลขาธิการคุรุสภากบัมหาวทิยาลยั โดยอธิการบดี หรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์/

ครุศาสตร์ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เม่ือวนัองัคารท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีผ่านมา สําหรับขั้นตอนการ

ดาํเนินการในการขอข้ึนทะเบียนระบบใบอนุญาต ผา่นโปรแกรม KSP BUNDIT ของสถาบนัผลิต

ครูมีดงัน้ี  

1) บนัทึกขอ้มูลในปรแกรม KSP BUNDIT 

2)  อฟัโหลดขอ้มูลผา่นโปรแกรม KSP BUNDIT หรือ http://upload.ksp.or.th/kspbundit/ 

3) พิมพ์บัญชีรายช่ือ พิมพ์หนังสือนําส่ง และพิมพ์แบบคาํขอ จากโปรแกรม KSP 

BUNDIT  

4) รวบรวมจัดส่งเอกสารแบบคาํขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามแบบคาํขอและ

หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้คุรุสภา โดยยื่นด้วยตนเอง และจดัส่งทาง

ไปรษณีย ์ 

5) การชาํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผา่นเคาน์เตอร์ใบอนุญาต ไปรษณีย ์Pay at Post 

และธนาคารกรุงไทย  

6) ตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต จากเวบ็ไซตคุ์รุสภา www.ksp.or.th  จาก

น้ีไปผูส้ําเร็จปริญญาทางการศึกษาจาก 94 สถาบนัผลิตครูท่ีไดร่้วมทาํ MOU การใชโ้ปรแกรม KSP 

BUNDIT ท่ีคุรุสภาพฒันาข้ึน สามารถขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

อยา่งสะดวก รวดเร็วมากข้ึนกวา่เดิม ไม่ตอ้งเดินทางมายื่นดว้ยตนเองท่ีคุรุสภา แต่สามารถยื่นและรอ

รับใบอนุญาตไดท่ี้สถาบนัผลิตครูท่ีสาํเร็จการศึกษา 
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นบัเป็นการบริการดา้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีคุรุสภาพฒันาข้ึน เพื่อให้ผูป้ระกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาสามารถเขา้ถึงการให้บริการของคุรุสภาดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบรายช่ือสถาบนัผลิตครูจาํนวน 94 สถาบนั ท่ีไดร่้วมทาํ MOU การ

ใชโ้ปรแกรม KSP BUNDIT ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องคุรุสภา www.ksp.or.th 

 

สรุปท้ายบท  

 มาตรฐานวิชาชีพครูมีความสําคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพครูในหลายดา้นไดแ้ก่  ช่วยควบคุม

มาตรฐานคุณภาพของครูทั้งดา้นการประพฤติปฏิบติัตนและจริยธรรมของครู ช่วยพิทกัษสิ์ทธิใน

การประกอบวิชาชีพครู  ควบคุมมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ช่วยเน้นภาพลกัษณ์ของครูท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรมให้เห็นเด่นชัดยิ่งข้ึน เช่น ความรักความเมตตา ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานและอาชีพ ความโอบออ้มอารี ช่วยให้ครูได้

ตระหนกัรู้ในความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ี และภาระงานของตนต่อสังคม ช่วยปลูกฝังคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคแ์ละการประพฤติปฏิบติัตนของครูให้ถูกตอ้งตามครรลองครองธรรม การปฏิบติัตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทาํให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเกิดความมัน่ใจในวิชาชีพ 

และปฏิบติังานอาชีพมีคุณภาพสูงสุด 
คาํถามทบทวน 

           1. วชิาชีพควบคุมทางการศึกษามีลกัษณะอยา่งไร 

           2. มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษามีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยา่งไร 

           3. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพครูและผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นอยา่งไร 

           4. มาตรฐานความรู้ ความเป็นครู ประกอบดว้ยสาระความรู้และสมรรถนะอยา่งไร 

            5. ผูป้ระกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา มีมาตรฐานการปฏิบติังาน

อยา่งไร 

            6.  ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556  มีสาระเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน

การปฏิบติัตนของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาอยา่งไร   

            7. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมีจรรยาบรรณต่อ

ผูรั้บบริการเป็นอยา่งไร  

            8. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษามีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบวชิาชีพครูอยา่งไร 

9.  การต่ออายใุบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูมีวธีิการทาํอยา่งไร 

10. แนวทางการพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพครูในปัจจุบนัทาํอยา่งไร 

 

หนา้ | 405 
400 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 376 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 376



เอกสารอ้างองิ 

 

คุรุสภา. (2556). ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556. [ออนไลน์]. สืบคน้จาก

 http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=416.[16 ตุลาคม 2557]. 

ณรงค์  พิพฒันาศยั. (2557). นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจาํปีงบประมาณ. 

 2558. ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ. [ออนไลน์]. สืบคน้จาก: http://www.moe.go.th/moe/ 

 th/news/detail.php?NewsID=38495&Key=news20. [30 กนัยายน 2557]. 

ฟาฏินา  วงศเ์ลขา. (2557). ทิศทางการศึกษาไทย...จะไปทางไหน. Kruthai . [ออนไลน์].สืบคน้จาก  

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=8821. [16 ตุลาคม 2557].  

ราชกิจจานุเบกษา. (2556). ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556. เล่ม 130

ตอนพิเศษ130ง ราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2556. 

ราชกิจจานุเบกษา. (2556). ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเร่ืองสาระความรู้สมรรถนะและ

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

และ ศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556. เล่ม130 ตอน

พิเศษ 156ง ราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2556. [ออนไลน์]. สืบคน้จาก: http://www. 

mbuisc. ac.th/wi/2.pdf. [16 ตุลาคม 2557] 

วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี. (2557). ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู [ออนไลน์].

 สืบคน้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/. [16 ตุลาคม 2557] 

วิรุณชยั  เอ่ียมสอาด. (2556). การพฒันาและขบัเคล่ือนครูทั้งระบบเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา.

 สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์งานคุรุสภา. คอลมัน์เร่ืองเล่าจากครู. ฉบบัท่ี 4  

กนัยายน 2556. 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2557). “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”. คุรุสภา. [ออนไลน์].

 สืบค้นจาก : http://site.ksp.or.th/about.php?site=osoi&SiteMenuID=557. [16 ตุลาคม 

 2557] 

สุรวาท  ทองบุ. (2556). ระบบการผลิตครูและพฒันาครูให้สอดคล้องกบัความตอ้งการเพื่อให้

 เป็นไปตามปฏิรูป. สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา. คอลมัน์เร่ืองเล่าจาก

 ครู. ฉบบัท่ี 4 กนัยายน 2556. 

 

หนา้ | 406  
 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 401

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 377 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 377



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 

[ออนไลน์]. สืบคน้จาก :http://www.moe.go.th/edtechfund/fund/images/stories /laws/prb_ 

study (final).pdf. [30 กนัยายน 2557]. 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2546). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

 2546 [ออนไลน์].สืบค้นจาก: http://education.dusit.ac.th/QA/articles/doc02.pdf. [16 

 ตุลาคม 2557] 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  

2546 [ออนไลน์]. สืบคน้จาก : http://education.dusit.ac.th/QA/articles/doc02.pdf. [16 

ตุลาคม 2557].  

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.( 2557). แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่

 11 พ.ศ. 2555–2559. [ออนไลน์]. สืบคน้จาก : http://www. thailibrary.in.th /2014/02/13/ 

thai-edu-master-plan-11/. [16 ตุลาคม 2557]. 

สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา. (2556). คู่มือปฏิบัติงาน “การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา.สาํนกัทะเบียน คุรุสภา. 

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. (2557). โปรแกรมการขอขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  KSP BUNDIT. คุรุสภา. [ออนไลน์]. สืบคน้จาก : http://site.ksp.or.th/about.php?site= 

license&SiteMenuID=212 

เสริมศกัด์ิ พงษพ์านิช. (2556). นโยบาย 6 นโยบาย.  สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุ-

 สภา. ฉบบัท่ี 4 กนัยายน 2556. 

 

 

 

 

 

 

หนา้ | 407 
402 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 378 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 378



บทที ่10 

โครงงานวชิาชีพและโครงการฝึกอาชีพ 

 

การจดัการความรู้สําหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 นบัเป็นเร่ืองทา้ทายความสามารถของครู

ยุคใหม่  ท่ีต้องปรับเปล่ียนตนเองให้ทันต่อโลก  และสังคมฐานความรู้  ท่ีผู ้เ รียนยุคใหม่                              

มีความสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกท่ี ครูจากผูถ่้ายทอดต้องเปล่ียนบทบาทเป็น

ผูอ้อกแบบการเรียนรู้และจดับรรยากาศให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้รียนยุคใหม่  เพื่อ

นาํไปสู่การเป็นผูบ้ริหารจดัการในห้องเรียนแบบมืออาชีพ ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพ กาํหนดไวว้่า ครูตอ้งมีความรู้ในการบริหารจดัการในห้องเรียน ไดแ้ก่ การจดัทาํโครงงาน

ทางวิชาการ และโครงการฝึกอาชีพ ดงันั้นจึงครูตอ้งปรับกระบวนทศัน์ในการสอน โดยการพฒันา

รูปแบบการสอนต่างๆท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นสังคมแห่งการเรียนรู้ จดัการ

เรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทุกดา้น  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ได้

ศึกษาคน้ควา้ลงมือปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ  ตามความถนดัและความสามารถของตนเองใน

รูปแบบโครงการ กล่าวคือ การเรียนรู้แบบโครงการเป็นเทคนิคการสอนหน่ึงท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นพลเมืองท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีพื้นฐาน

แนวคิดท่ีว่ามนุษยจ์ะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนจากการกระทาํและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ซ่ึงครูมี

หน้าท่ีเพียงผูใ้ห้คาํปรึกษาและเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในห้องเรียน ส่วนองค์ความรู้

เกิดจากผูเ้รียนคน้พบดว้ยตนเองผา่นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัโครงการ และโครงงาน 

1. ความหมายของโครงการ 

 ยุทธ  ไกยวรรณ์ (2549 : 8) โครงการ (Project) หมายถึง  กิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการ               

โดยผูเ้รียนเป็น ผูคิ้ดคน้ วางแผน  และลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวโ้ดยอาศยั  เงินลงทุนเคร่ืองมือ  

เคร่ืองจกัร และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  เพื่อให้โครงการสําเร็จภายใตก้ารกระตุน้ให้คิด 

กระตุน้ให้ทาํ จากครูผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญ  ครูผูดู้แล จะอาํนวยความสะดวกในการทาํโครงการ

ตลอดทั้งติดตาม  วดัผลและประเมินผลโครงการ  

 สมคิด  พรมจุย้ (2550 : 9 ) โครงการ (Project) หมายถึง แนวทางการดาํเนินงาน หรือ

การจดักิจกรรม ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัมีความเป็นเอกลกัษณ์ ความซับซ้อนและกาํหนดเป้าหมาย 
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หรือวตัถุประสงคช์ดัเจน  นอกจากน้ียงัตอ้งแสดงรายละเอียดของการดาํเนินการให้สมบูรณ์ ภายใต้

เง่ือนไขของเวลา งบประมาณและขอบเขตท่ีกาํหนดไว ้

 ราชบณัฑิตยสถาน (2557:1) ให้ความหมาย “โครงการ” หมายถึง แผนหรือเคา้โครง

ตามท่ีกาํหนดไว ้ 

 จากการศึกษาความหมายของโครงการ ในทัศนะของผู ้เขียน โครงการ หมายถึง 

แผนการดาํเนินงานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเป็นไปตามลาํดบั มีวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงาน มีผูท่ี้มี

หนา้ท่ีรับผดิชอบต่อโครงการ มีหนา้ท่ีทาํการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน การ

กาํหนดงบประมาณท่ีจาํกดั มีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดการดาํเนินงาน 

  

 2. ความหมายของโครงงาน  

 จิต  นวนแก้ว (2543:1)  โครงงาน  คือ  งานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนหรือกลุ่มผูเ้รียนทาํ

ตามรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตร  มีลกัษณะงานเหมือนท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง  และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

ไดศึ้กษาคน้ควา้  และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลและให้คาํปรึกษาของครู  ตั้งแต่การ

คิดสร้างโครงการ  การวางแผนการดาํเนินการ  การออกแบบลงมือปฏิบติัรวมทั้งร่วมกาํหนด

แนวทางในการวดัผลและประเมิน  

 ลดัดา ภู่เกียรติ (2552 : 22)  ใหค้วามหมายของโครงงาน คือวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความ

สนใจใคร่รู้ของผูเ้รียนท่ีอยากจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลาย ๆ ส่ิงท่ีสงสัยหรือ

อยากรู้คาํตอบให้ลึกซ้ึงชดัเจนหรือตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ให้มากข้ึนกวา่เดิม โดยใชท้กัษะ 

กระบวนการและปัญญาหลาย ๆ ดา้น มีวิธีศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง มีการ

วางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบติัตามท่ีวางแผนไวจ้นได้ข้อสรุปหรือผล

การศึกษาหรือคาตอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ 

 โครงงาน หมายถึง โครงการท่ีเก่ียวกบักระบวนการศึกษาคน้ควา้ หรือเป็นการเรียนรู้

รูปแบบหน่ึงท่ีทาํใหผู้เ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่งเป็นขั้นตอน

และใช้ความรู้ท่ีตนเองไดม้าบูรณาการ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลและให้คาํปรึกษา

ของครู  ตั้งแต่การคิดสร้างโครงการ  การวางแผนการดาํเนินการ  การออกแบบลงมือปฏิบติัรวมทั้ง

ร่วมกาํหนดแนวทางในการวดัผลและประเมิน 
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 3. การสอนแบบโครงการ  

  การสอนแบบโครงการ เป็นการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการ

สืบคน้ขอ้มูลอย่างลึกในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ เป็นวิธีการสอนท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน แต่มีความ

ยืดหยุน่ ครูท่ีใชก้ารสอนแบบน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 

  สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542)  กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงการสามารถนาํไปจดัได้

กับทุกกลุ่มประสบการณ์และทุกรายวิชา โดยสามารถจัดเป็นโครงการท่ีบูรณาการในกลุ่ม

ประสบการณ์ หรือรายวิชา หรือเป็นโครงการท่ีบูรณาการขา้มกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชา 

แนวทางในการวเิคราะห์เพื่อนาํไปสู่การออกแบบโครงการ ดงัน้ี  

      1. โครงการท่ีเป็นการบูรณาการภายในกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชาเพื่อตอบคาํถาม

หรือแก้ปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาใดวิชาหน่ึง

โดยเฉพาะการปฏิบติัโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการบูรณาการภายในกลุ่มประสบการณ์หรือภายใน

รายวิชา ซ่ึงผูส้อนตอ้งร่วมมือกบัผูเ้รียนวิเคราะห์ขั้นตอนการดาํเนินงานโครงการตามท่ีระบุไวว้า่มี

ขั้นตอนอะไรบา้ง และในการปฏิบติังานตามขั้นตอนนั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้อะไร  ทาํให้ผูส้อน

และผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดเวลาสาํหรับการปฏิบติัโครงการภายในภาคเรียน 

       2. โครงการท่ีเป็นการบูรณาการขา้มกลุ่มประสบการณ์หรือขา้มรายวิชาโครงการ ตอ้ง

อาศยัความรู้ ทกัษะ จากหลายๆกลุ่มประสบการณ์ หรือหลายๆวิชามาดาํเนินโครงการ มีขั้นตอนใน

การดาํเนินงานดงัน้ี 

 1) ผูส้อนแต่ละกลุ่มประสบการณ์หรือแต่ละรายวิชาต้องมาร่วมกันกับผูเ้รียน

วิเคราะห์ว่าในการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนของโครงการนั้น ผูเ้รียนสามารถจะเรียนรู้เน้ือหากลุ่ม

ประสบการณ์ใดหรือรายวชิาใด และในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใดบา้ง 

 2) ขณะท่ีผู ้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีวางไว ้ในขั้นตอนโครงการนั้ น

สามารถจะเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของกลุ่มประสบการณ์หรือวชิาอ่ืนๆดว้ย 

 3) กลุ่มประสบการณ์ หรือวิชา ตอ้งจดัสรรเวลาเรียนของกลุ่ม หรือวิชา จาํนวนท่ี

วิเคราะห์จากขั้นตอนการดาํเนินงานแลว้นาํเอาเวลาดงักล่าวมารวมกนัเพื่อจดัเป็นเวลาสําหรับการ

ปฏิบติัโครงการ 

  3.  จาํนวนผูป้ฏิบติัโครงการแต่ละโครงการควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัตาม

ความถนดั ความสนใจ และความสมคัรใจกลุ่มละ 3-5 คน ในการปฏิบติัโครงงาน แต่ละโครงการ 
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และสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีครู อาจารยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ ความถนดั หรือมีความสนใจ ทาํ

หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการคอยให้คาํแนะนาํ ปรึกษาช่วยเหลือ การปฏิบติังานของผูเ้รียน รวมทั้ง

ทาํหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานโครงการของผูเ้รียนดว้ย 

 4. ระยะเวลาการปฏิบติังานโครงการสามารถพิจารณาไดต้ามเหมาะสม แต่ควรส้ินสุด

ภายใน 1 ภาคเรียนหรือ 1 ปีการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับการวดัผล ประเมินผลการ

ปฏิบติังานโครงการ อาจแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

1)  ระยะวางแผน เป็นระยะเวลาสาํหรับการดาํเนินงาน ตามขั้นตอนในขั้นตอนท่ี 1-3 

2)  ระยะการปฏิบติังาน เป็นระยะเวลา สาํหรับการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 4 

3)  ระยะการสรุปประเมิน เป็นระยะเวลาสาํหรับการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 5-6 

การกาํหนดเวลาสําหรับการปฏิบติัโครงการทั้ง 3 ระยะ สามารถกาํหนดไดต้ามความ

เหมาะสมกบัลกัษณะของโครงการ และสอดคลอ้งกบัเวลาเรียนท่ีมีอยู่ ซ่ึงในบางคร้ังอาจใช้นอก

เวลาเรียนไดต้ามความจาํเป็น 

 วฒันา มคัคสมนั (2551 : 24) ใหค้วามเห็นวา่  รูปแบบการสอนแบบโครงการวา่เป็นการ

จดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกโดยเร่ืองท่ีเรียนและ

ประเด็นปัญหาท่ีศึกษามาจากความสนใจของตวัเขาเอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้

ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษานั้น โดยการเปิดโอกาสให้เขาไดส้ังเกตอยา่งใกลชิ้ด จาก

แหล่งความรู้เบ้ืองตน้ อาจใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานอยา่งเพียงพอตามความสนใจของเขา เพื่อท่ีจะได้

คน้พบคาตอบและคล่ีคลายความสงสัยใคร่รู้ ในการจดักิจกรรมนั้นอาจประสบกบัทั้งความสําเร็จ

  วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551:1) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงการช่วยให้ผูเ้รียน

สามารถจะนาํความรู้ท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มาปรับใช้ในการทาํโครงการ 

ทาํใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ และพฒันาหลายดา้นดงัน้ี 

  1. ผูเ้รียนตอ้งนาํความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งการเรียนรู้ บูรณาการเขา้กบักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียน

ไดล้งมือทาํเพื่อนาํไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ หาความหมาย การแกปั้ญหา และเรียนรู้

จากการคน้พบดว้ยตนเอง 

  2.  ผูเ้รียนตอ้งสร้าง กาํหนดความรู้จากความคิดหรือแนวคิดท่ีมีอยูแ่ลว้กบัความคิด หรือ 

  3.  แนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทาํให้เกิดการปรับเปล่ียนความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้

ส่ิงใหม่การท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านโครงการ ทาํให้มองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดกับ

ขอ้เท็จจริงซ่ึงจะถูกเช่ือมโยงเขา้เป็นเร่ืองเดียวกนั ในลกัษณะของความสัมพนัธ์ และการเช่ือมโยง

อนัจะสามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้
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  4.  การเรียนรู้จากโครงการ ถือไดว้า่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม เพราะทุกคนได้

เขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา คน้ควา้ หาคาํตอบ ความหมาย ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหา มีการ

ร่วมคิด ร่วมทาํงานส่งผลให้เกิดกระบวนการค้นพบกระบวนการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแลกเปล่ียนพื้นฐานความรู้ระหวา่งผูเ้รียน

ดว้ยกนัเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ร่วมกนั 

  5.  ความรู้และความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัของผูเ้รียนจะถูกกระตุน้ให้ไดแ้สดง

ออกมาอย่างเต็มท่ี ขณะท่ีปฏิบติักิจกรรม เช่นเดียวกบั ทกัษะต่างๆท่ีจาํเป็นสําหรับชีวิต เช่นทกัษะ

การทาํงาน ทกัษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการจดัการ ทักษะเหล่าน้ีถูกนําเอามาใช้อย่างเต็มตาม

ศกัยภาพ ในขณะท่ีร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทาํโครงการ 

  6.  การเรียนรู้แบบโครงการช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทั้งหลายก็จะ

ถูกปลูกฝัง และสั่งสมในตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การรู้จกัรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น ความอดทน เสียสละ รู้จกัใหอ้ภยัในความผดิพลาดของผูอ่ื้น 

  7.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงการจึงตอ้งเนน้และใหค้วามสาํคญัท่ีตวัผูเ้รียน ดงัน้ี 

       (1) มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

       (2) มีความสมดุลทั้งดา้นจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม 

            (3) เป็นผูรู้้จกัคิดวเิคราะห์ 

       (4) รู้สึกรักการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน เพราะได้เรียน และทาํในส่ิงท่ีตนเอง

ชอบหรือพอใจ 

           (5) เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได ้

       (6) มีวนิยั มีความรับผดิชอบ 

       (7) มีทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติ และทกัษะทางอาชีพ 

       (8) รู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

       (9) ฝึกการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

 บุบผา  เรืองรอง (2556 : 1) ใหค้วามเห็นวา่ การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจดัการ

เรียนการสอนรูปแบบหน่ึงซ่ึงให้ความสําคญักบัผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาคาํตอบจากการ

เรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยท่ีผูเ้รียนหรือครูร่วมกัน

กาํหนดเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ แลว้ดาํเนินการแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา โดยครูเป็น

ผูอ้าํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้   
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 สาํหรับการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา (สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี, 2555) การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ  มีความสําคญัต่อการพฒันา

ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เช่น การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหาการใชท้กัษะชีวิต และ

การใชเ้ทคโนโลย ีรวมทั้งการพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยขณะทาํโครงการผูเ้รียนจะ

เกิดการพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหลายทกัษะ ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น การตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบ มีความคิดริเร่ิม แกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อนได ้ จดัการกบั

ตนเองได ้และการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 สรุป การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียน

ศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึก ศึกษาลงไปในรายละเอียดของเร่ืองนั้นๆ จนพบคาํตอบท่ี

ตอ้งการ  เร่ืองท่ีผูเ้รียนศึกษานั้น เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเองตามความสนใจของตน 

ประเด็นท่ีศึกษาก็เป็นประเด็นท่ีผูเ้รียนตั้งคาํถามข้ึนมาเอง การศึกษาจะเป็นการศึกษาในลกัษณะของ

การใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษานั้น ในการศึกษาจะใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานอยา่ง

เพียงพอท่ีจะให้ผูเ้รียนไดค้น้พบคาํตอบ และคล่ีคลายความสงสัยใคร่รู้ เม่ือผูเ้รียนคน้พบคาํตอบท่ี

เป็นความรู้ท่ีตอ้งการแลว้จะนาํความรู้นั้นมานาํเสนอในรูปของงานท่ีผูเ้รียนเลือกเอง อาจจะเป็นงาน

เขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจาํลอง การเล่นสมมุติ ละคร การทาํหนงัสือ หรือรูปแบบ

อ่ืนๆเพื่อนาํเสนอต่อเพื่อนๆและคนอ่ืนๆ อนัจะแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของกระบวนการศึกษา

ของตน  

 จะเห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นรูปแบบหน่ึงของ

การสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรู้ในหอ้งเรียนมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํทางการศึกษา ฝึกให้ผูเ้รียนคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการทํางานเป็นทีม การเรียนรู้เกิดจาการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร อยา่งมีมนุษยสัมพนัธ์ สร้างให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ ผา่นกิจกรรมการ

จดัทาํโครงการนบัเป็นการบริหารจดัการห้องเรียนของครูท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจุบนัการจดัทาํ

โครงการในสถานศึกษาเป็นแนวทางท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และ

เนน้ความสําคญัของการร่วมมือกนั ในหมู่ผูเ้รียนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัดา้นแรงจูงใจสําหรับ

ผูเ้รียน และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และพฒันาการของแต่ละบุคคล ไปพร้อมกนั ยิ่ง

ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัมาก ผูเ้รียนก็จะยิ่งมองงานไดต้ลอดจนจบและไดป้ระโยชน์จากงานนั้น ๆ จะเกิด
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แรงจูงใจภายในไม่ใช่มาจากภายนอกท่ีจะสร้าง หรือพฒันางาน ผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดและตดัสินใจส่ิงท่ีจะ

ทาํ วิธีการทาํ โดยปรึกษาอาจารย ์ และโครงการจะไม่คาํนึงถึงเน้ือหาเฉพาะของโครงการแต่ตอ้งมี

ขอ้กาํหนดเร่ืองการนาํความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในรายวิชาต่าง ๆมาบูรณาการสร้างงานและ

สามารถปฏิบติังานได ้

 

โครงงานทางวชิาชีพ 

 จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเร่ือง สาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพ

ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตาม

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ท่ีคุรุสภากําหนดไวว้่า ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู้ด้านการบริหารจดัการในห้องเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัทาํโครงงานทาง

วชิาการ การจดัโครงการฝึกอาชีพ และการจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 

ราชกิจจานุเบกษา (2549:1) กล่าวไดว้า่การจดัโครงการวชิาชีพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสําคญัในทุกระดบัการศึกษา  และการสอนแบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนการสอน

แบบหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามมาตรา 22 และ มาตรา 23 และใชพ้ฒันา

วธีิการเรียนรู้ทางปัญญา เพื่อเอ้ือหนุนผูเ้รียนให้เขา้ถึงตวัความรู้ และความชาํนาญทางดา้นทกัษะใน

ส่ิงท่ีเรียน กล่าวคือเป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผล มีกระบวนการทางานและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาให้คาํแนะนา และ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เตม็ศกัยภาพ 

 1. ความหมายของโครงงานทางวชิาชีพ 

 วีรวุธ  มาฆะศิรานนท ์(2542 : 26-27) กล่าววา่ โครงการวิชาชีพ  หมายถึง แผนงานท่ี

จดัทาํข้ึนอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรม ท่ีตอ้งใช้ทรัพยากรในการ

ดาํเนินงานโดยคาดหวงัผลงานท่ีคุม้ค่า มีประโยชน์ แสดงถึงความสามารถทางความคิดริเร่ิม และ

สร้างสรรคใ์นศาสตร์ของตน มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน หรือจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานอยา่ง

ชดัเจน และสามารถนาํเสนอผลงานต่อชุมชนไดอ้ยา่งมีระบบมีหลกัสาํคญั ดงัน้ี   

 1)  งานท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมงานทุกคน ไดร่้วมกนัศึกษาคน้ควา้ และลงมือ

ปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยอาศยัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาเป็นองคป์ระกอบในการดาํเนินงาน

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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 2)  งานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ  และภูมิปัญญา รวมถึงทกัษะ จากหลายๆ คน มารวมกนั 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิดไวก่้อน 

 3)  งานท่ีมีความซบัซ้อนและเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายๆ ฝ่าย ประกอบดว้ยกิจกรรม

หลายๆ กิจกรรมมาประสานกนั  

 4)  งานท่ีมีวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานอย่างชดัเจน ทั้งน้ีตอ้งมีกาํหนดวนัท่ี

เร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุด  

 5)  งานหรือกิจกรรมท่ีทาํข้ึน เพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางตรงและทางออ้ม

  นฤมล  พินเนียม  และคณะ (2545 : 8) โครงการวิชาชีพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้  

การสร้างผลงาน   การจดัการหรือการบริการทางวิชาชีพ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะทาํ วิธีการทาํ 

โดยนาํเทคโนโลย ี  ความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบติังานดว้ยตนเองหรือหมู่คณะ  

โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ  ชดัเจน และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวติจริง   

 ในทศันะของผูเ้ขียน โครงงานทางวิชาชีพ หมายถึง การสร้างผลงานทางวิชาชีพ ซ่ึง

ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจ คิดริเร่ิมทาํ และสร้างสรรค์ในศาสตร์ของตน  ออกแบบวิธีการทาํ โดยนาํ

ความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบติังานดว้ยตนเองหรือหมู่คณะ  มีกระบวนการท่ี

เป็นระบบ  ชัดเจน และสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง มี

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน จุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน และสามารถนาํเสนอผลงาน

ต่อชุมชนไดอ้ย่างมีระบบ การปฏิบติังานอาชีพ ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัเองทั้งหมด  ตั้งเร่ิมตน้จน

ส้ินสุดการปฏิบติังาน โดยมีครู อาจารยท์าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

 

 2. ความสําคญัของโครงงานทางวชิาชีพ  

  สํานกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2546) กล่าววา่ การจดัทาํโครงการวิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้บูรณาการความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ สามารถสร้างงาน 

ประดิษฐ์คิดคน้ บริหารจดัการหรือให้บริการและปฏิบติังานจริงได ้  เกิดการทาํงานเป็นทีม อยา่งมี

ระบบ สามารถตรวจสอบได ้และผูเ้รียน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึนได ้อนัจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการประกอบอาชีพเม่ือสาํเร็จการศึกษา  

 

หนา้ | 417 
414 | การพฒันาความเป็นครูวชิาชพี

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 386 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 386



  สมร  ประชาสน (2553 : 1) กล่าววา่ โครงงานอาชีพ เป็นการจดัการเรียนรู้งานอาชีพท่ี

ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบติังาน การ

จดัการกบัผลผลิต  การจาํหน่าย การบริการ รวมทั้งรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตหรือบริการ โดย

เน้นการผลิต การบริการ การบริหารจดัการ การตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังาน 

ลกัษณะของงานอาชีพตามโครงงานท่ีปฏิบติัตอ้งเป็นงานอาชีพสุจริตท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน หรืองาน

อาชีพท่ีเป็นความต้องการของผู ้เรียน  เป็นงานอาชีพท่ีมีลักษณะเป็นงานผลิตและหรืองาน

บริการ  การปฏิบติังานอาชีพ ผูเ้รียน ต้องเป็นผูป้ฏิบติัเองทั้งหมด  ตั้งเร่ิมต้นจนส้ินสุดการ

ปฏิบติังาน โดยมีครู อาจารยท์าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาและการปฏิบติัโครงงานอาชีพให้ปฏิบติัรวมกนั

เป็นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้ บา้น สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ รวมทั้งสถานศึกษา เป็น

สถานท่ีปฏิบติังานและในการจดัทาํโครงงานอาชีพของผูเ้รียน ควรมีผูท้รงคุณวุฒิหรือผูป้ระสบ

ความสําเร็จในสาขาอาชีพท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินร่วมวางแผนและให้คาํปรึกษาในการปฏิบติังานอาชีพ

ของผูเ้รียนดว้ย 

  เฉลิม  ฟักอ่อน  (2556 : 1) ให้ความเห็นว่า โครงงานอาชีพ หมายถึง กิจกรรมท่ีจะ

ส่งเสริมให้นกัเรียนดาํเนินการ อาจจะจดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของหลกัสูตรฯ ซ่ึงตอ้งมีผลการเรียนรู้

(จุดประสงค์ของวิชา) และมีคาํอธิบายรายวิชา อาจจะเป็นรายวิชาอาชีพ วิชาเดียว  (ของแต่ละ

ระดบัชั้น ถา้เป็นระดบัประถม จะเป็น 1 รายวิชาต่อปี ส่วนระดบัมธัยมศึกษา เป็น 1 รายวิชาต่อภาค

เรียน) ท่ีนักเรียนทุกคนต้องเรียน และใน 1 รายวิชาน้ี นักเรียนแต่ละกลุ่มจะประกอบอาชีพ

หลากหลายต่างกนั ตามความถนดั และความสนใจ นกัเรียนจะไดรั้บผลการเรียนเหมือนรายวิชา  

อ่ืน ๆ และใน 1 รายวิชา จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลายคน ตามกลุ่มอาชีพท่ีนักเรียนสนใจปฏิบติั 

สาํหรับเร่ืองท่ีควรจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ เช่น อาชีพต่าง ๆ ท่ีมีในปัจจุบนั  คุณธรรม จริยธรรมของ

ผูป้ระกอบอาชีพ การเลือกอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และความถนดัของ

ตนเอง กระบวนการดาํเนินงานของอาชีพท่ีสนใจเลือก การจดัการกิจการธุรกิจอาชีพให้ประสบ

ความสาํเร็จ การทาํงานกลุ่ม/การทาํงานร่วมกนั/การบริหารบุคคลเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การประกอบอาชีพ การจดัการผลผลิต เทคนิคการส่ือสาร(พูด ฯลฯ) กบัผูบ้ริโภค (ลูกคา้) การคิด

ตน้ทุน การกาํหนดราคาจาํหน่าย/ค่าบริการ ระบบบญัชีอยา่งง่ายสาํหรับกิจการขนาดเล็ก เทคนิคการ
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โฆษณา ประชาสัมพนัธ์อาชีพของตนสู่ผูบ้ริโภค การนาํผลผลิตสู่ผูบ้ริโภค และการบริการหลงัขาย 

โดยมีหลกัการประกอบอาชีพอิสระดงัน้ี 

  1)  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อชีวติ ชุมชน และสังคม 

  2)  ส่งเสริมการพึ่งตนเอง และความมีอิสระแก่ตนเอง 

  3)  ส่งเสริมให้มีความสามารถในการจดัการ การนาํความรู้ และประสบการณ์มา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

  4)  ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากสภาพปัญหา ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัจริง 

  5)  ส่งเสริมให้มีการตดัสินใจในการเลือกอาชีพท่ีสอดคลอ้งความสภาพทอ้งถ่ิน ความ

สนใจ ความถนดั และความสามารถของตนเอง 

  6)  การส่งเสริมให้นกัเรียนไดส้ัมผสักบัอาชีพดว้ยการทาํโครงงานอาชีพ จะพฒันา

นกัเรียนใหเ้จริญ เติบโตเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุข ใน

ภาวะท่ีสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 ปราบ   เน้ือแกว้ (2557 : 1) ใหค้วามเห็นวา่ ความสาํคญัของโครงงานอาชีพ ในส่วนของ

การจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรม ดงัน้ี คือ 

 1)  ดา้นผูเ้รียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่างๆ ไดแ้ก่ ช่วยสร้างความหวงัใหม่ในการริเร่ิมงาน 

สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง ได้มีโอกาสทดสอบความถนดัของตนเอง ก่อให้เกิด

ความรักความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเกิดความรู้ทางวิชาการท่ีกวา้งขวาง

ข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจในความ สาํเร็จของงาน 

 2)  ดา้นสถาบนัและครูอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่ม ก่อให้เกิดคุณค่าทางการประสานงาน โดย

เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัว่าการเรียนการสอนในปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัการ ปฏิบติัจริงในโครงงานของ

ผูเ้รียนมากกวา่ท่ีจะเรียนอยูใ่นหอ้งเรียน 

 3) ดา้นชุมชน / ทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดคุณค่าทางการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ชุมชน อีก

ทั้งชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการขยายผลทางความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ ให้แก่ผูเ้รียนรุ่นต่อไป โดย

สร้างนิสัยรักการทาํงานเกิดงานอาชีพท่ีหลากหลายและมีการพฒันาอาชีพในชุมชนดว้ย  

 สรุปโครงงานทางวิชาชีพมีความสําคญัต่อผูเ้รียนโดยตรง คือ การฝึกให้ผูท้าํโครงงาน

ทางวิชาชีพได้ปฏิบติัจริง ก่อให้เกิดความชาํนาญการ ความถนัด ก่อนเขา้สู่งานอาชีพของตนใน
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อนาคต และมีความสาํคญัต่อชุมชนคือการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัโครงการวชิาชีพ จะเกิดการสร้าง

งานในชุมชนและการพฒันาอาชีพท่ีหลากหลาย  

 

 3. ประเภทของโครงงานทางวชิาชีพ 

  สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ (2546 : 1) กล่าวถึงประเภทของโครงการใน

สถานศึกษา  การจดัทาํโครงการของผูเ้รียน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ โครงการส่ิงประดิษฐ ์

โครงการจดัทาํธุรกิจหรือบริการ และโครงการทดลองและวจิยั มีลกัษณะดงัน้ี  

 1) โครงการส่ิงประดิษฐ์ /ผลผลติ 

  (1)   โครงการจะตอ้งเกิดจากความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม 

โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจและเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่ม 

  (2)   ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเป็นการทาํส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

ความรู้ประสบการณ์และทกัษะท่ีเกิดจากการปฏิบติังานในสาขางาน/ สาขาวชิา 

  (3)   ลกัษณะของผลงานจะตอ้งเกิดจากออกแบบข้ึนใหม่ โดยคาํนึงถึงรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความสวยงาม และประโยชน์ในการใชง้านไดจ้ริง 

  (4)   ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ในการนาํไปประกอบอาชีพในสาขางาน/ สาขาวชิา 

  (5)  โครงการสามารถทาํเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือตามความเหมาะสม 

  (6)   โครงการตอ้งผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารยผ์ูส้อน

ในรายวชิาและกรรมการประเมินโครงการ 

 2)  โครงการจัดทาํธุรกจิหรือบริการ 

  (1)   โครงการจะตอ้งเกิดจากความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม 

โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจและเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่ม 

  (2)   ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเป็นการจดัทาํกิจการในเชิงธุรกิจหรือบริการโดย

ใชค้วามรู้ ทกัษะประสบการณ์ในงานอาชีพ โดยนาํมาบูรณาการเป็นรูปธุรกิจหรือบริการ ท่ีทาํให้

เกิดรายไดข้ึ้นจริง 

  (3)   ลกัษณะของโครงการจะตอ้งมีการนาํเสนอขอ้มูล ลกัษณะหรือประเภทของ

กิจการ รูปแบบการดาํเนินการทางธุรกิจหรือบริการชุมชน 
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  (4)   การนาํเสนอขออนุมติัจดัทาํโครงการจดัทาํธุรกิจหรือบริการ จะตอ้งจดัทาํแผน

ทางธุรกิจเงินลงทุนจุดคุม้ทุน และกาํไรท่ีคาดวา่จะได ้โดยมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

  (5)   ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ในการนาํไปประกอบอาชีพในสาขางาน 

  (6)   โครงการสามารถทาํไดเ้ป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือ

ตามความเหมาะสม 

  (7)   โครงการตอ้งผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารยผ์ูส้อน

ในรายวชิาและกรรมการประเมินโครงการ 

 3)  โครงการทดลองและวจัิย 

       (1)  โครงการจะตอ้งเกิดจากความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม 

โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจและเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่ม 

  (2)   ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเกิดจากการสร้างสมมุติฐานและการคาดหมายผล

ท่ีจะเกิดข้ึน ตามหลกัวชิา ทกัษะ และประสบการณ์ในสาขางานท่ีน่าเป็นไปได ้

  (3)  ลกัษณะของโครงการจะตอ้งมีแผนการทดลองและวิจยั ประกอบด้วย 

สมมุติฐาน ขั้นตอนการทดลองและวิจยั ระยะเวลาท่ีใช ้ งบประมาณ และผลท่ีคาดวา่จะไดจ้าการ

ทดลองและวจิยั  

  (4)   โครงการจะตอ้งเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ให้เกิดประโยชน์ใน

การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัหรือการประกอบอาชีพ 

  (5)   โครงการสามารถทาํไดเ้ป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือ

ตามความเหมาะสม 

  (6)   โครงการตอ้งผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารยผ์ูส้อน

ในรายวชิาและกรรมการประเมินโครงการ 

 รสสุคนธ์ ชูสอน (2552:1) กล่าววา่ การทาํโครงการสามารถทาํไดทุ้กระดบัการศึกษา ซ่ึง

อาจทาํเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการ อาจเป็นโครงการเล็กๆ 

ท่ีไม่ยุง่ยากซับซ้อนหรือเป็นโครงการใหญ่ท่ีมีความยากและซับซ้อนข้ึนก็ได ้และจาํแนกโครงการ

ตามลกัษณะของกิจกรรมได ้4 ประเภท ดงัน้ี    
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1.  โครงการประเภทสาํรวจ   

      โครงการประเภทสํารวจ เป็นโครงการประเภทเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของ

ปัญหาหรือสํารวจความคิดเห็น ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดบ้างอย่างอาจเป็นปัญหาท่ีนาํไปสู่การทดลอง

หรือคน้พบสาเหตุของปัญหาท่ีตอ้งหาวิธีแกไ้ขปรับปรุงร่วมกนั เช่น โครงการการสํารวจคาํท่ีมกั

เขียนผดิ โครงการสาํรวจการใชค้าํคะนองในหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  

 2)  โครงการประเภทการทดลอง  

      โครงการประเภทการทดลอง เป็นโครงการท่ีตอ้งออกแบบทดลอง เพื่อการศึกษาผล

การทดลองวา่เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไวห้รือไม่ โครงการประเภทน้ีตอ้งสรุปความรู้หรือผลการ

ทดลองเป็นหลกัการหรือแนวทางการปฏิบติัไว ้เช่น โครงการการทดลองยากนัยุงจากพืชสมุนไพร 

โครงการการทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใชปุ๋้ยวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

 3)  โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์      

        โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ เป็นโครงการท่ีประยุกตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์เขา้

สู่กระบวนการปฏิบติั โดยอาศยัเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อประดิษฐ์ช้ินงานใหม่ อาจเป็นของใช ้

เคร่ืองประดับจากวสัดุเหลือใช้ หรือนําวสัดุท้องถ่ินท่ีมีมากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 

โครงการการประดิษฐ์เคร่ืองจกัสานจากผกัตบชวา โครงการการประดิษฐ์เคร่ืองช่วยสอนวิชา

ภาษาองักฤษ เป็นตน้  

 4)  โครงการประเภททฤษฎี  

       โครงการประเภททฤษฎี เป็นโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการหาความรู้ใหม่ โดยการ

รวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์จากสถิติแลว้อภิปราย หรือเป็นโครงการท่ีศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ี

เกิดจากขอ้สงสัย อาจเป็นการนาํบทเรียนมาขยายเพื่อศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมให้ไดค้วามรู้ในแง่มุมท่ี

กวา้งและลึกกวา่เดิม เช่น โครงการการศึกษาคาํซ้อนในวรรณคดีร้อยแกว้ โครงการการศึกษาขอ้คิด

จากเร่ืองพระมโหสถชาดก เป็นตน้       

  สุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542:1) แบ่งประเภทตามลกัษณะของการปฏิบติังานได ้ดงัน้ี 

 1. โครงการท่ีเป็นการสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล     

        1)  วตัถุประสงค ์เพื่อสาํรวจและรวบรมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้นาํขอ้มูล
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ท่ีไดม้าจาํแนกเป็นหมวดหมู่ และนาํเสนอในรูปแบบต่างๆอยา่งมีระบบ เพื่อให้เห็นถึงลกัษณะหรือ

ความสัมพนัธ์ของเร่ืองดงักล่าวไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

  2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน       

    (1)  ผูเ้รียนจะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่นสอบถาม 

สัมภาษณ์ สาํรวจ โดยใชเ้คร่ืองมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก เป็นตน้ 

   (2)  การรวบรวมข้อมูลท่ีต้องศึกษา ตัวอย่างโครงการท่ีเป็นการสํารวจ 

รวบรวมขอ้มูล เช่น การสํารวจประชากร พืชสัตว ์หินแร่ ในชุมชน การสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกใน

ชุมชน การสาํรวจความตอ้งการเก่ียวกบัอาชีพของชุมชน  

 2.  โครงการท่ีเป็นการคน้ควา้ ทดลอง 

       1)  วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงการ

ในรูปของการทดลองเพื่อศึกษาว่า ตวัแปรหน่ึงจะมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาอย่างไรบา้ง ดว้ย

การควบคุมตวัแปรอ่ืนๆซ่ึงอาจมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาไว ้

        2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน  

   (1)  การกาํหนดปัญหา 

   (2)  การตั้งวตัถุประสงค ์หรือสมมุติฐาน 

   (3)  การออกแบบการทดลอง 

   (4)  การรวบรวมขอ้มูล 

   (5)  การดาํเนินการทดลอง 

   (6)  การแปรผล 

   (7) สรุปผลการทดลอง  

  3) ตวัอย่างโครงการท่ีเป็นการค้นควา้ ทดลอง เช่น วิธีการประหยดันํ้ าประปา

ภายในบา้น การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใชดิ้น 

 3.  โครงการท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ 

1) วตัถุประสงค์ เพื่อเสนอความรู้ ทฤษฎี หลกัการแนวคิดใหม่ๆเก่ียวกบัเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงท่ียงัไม่มีใครคิดมาก่อน หรือขดัแยง้ หรือขยายจากเดิมท่ีมีอยู่ซ่ึงความรู้ ทฤษฎี หลกัการ 

หรือแนวคิดท่ีเสนอ 

  2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน  
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   (1)  การพิสูจน์ความรู้ ทฤษฎี อยา่งมีหลกัการหรือวธีิการท่ีน่าเช่ือถือตามกติกา

และขอ้ตกลงท่ีกาํหนดข้ึนมาเอง หรืออาจใช้กติกา ขอ้ตกลงเดิมมาอธิบายความรู้ ทฤษฎี หลกัการ 

แนวคิดใหม่ 

   (2)  โครงการท่ีเป็นการศึกษา ความรู้ หลกัการ หรือแนวคิดน้ี ผูท้าํโครงการ

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้นๆเป็นอยา่งดี หรือตอ้งมีการศึกษา คน้ควา้ ขอ้มูลมาประกอบ

อยา่งลึกซ้ึง 

   (3)  ตวัอย่างโครงการท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด

ใหม่ เช่น เทคนิคการแกโ้จทยปั์ญหา เทคนิคการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 4. โครงการท่ีเป็นการประดิษฐ ์คิดคน้ 

      1)  วตัถุประสงค ์การนาํเอาความรู้ ทฤษฎีหลกัการ หรือแนวคิดมาประยุกตใ์ช ้โดย

การประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การทาํงาน หรือการใช้สอย

อ่ืนๆ การประดิษฐ์คิดคน้ตามโครงการน้ี อาจเป็นการประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ โดยท่ียงัไม่มีใครทาํ หรือ

เป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือดดัแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าท่ีมีอยู ่

รวมทั้งการสร้างแบบจาํลองต่างๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเร่ืองต่างๆ โครงการท่ีเป็นการ

ประดิษฐ์คิดค้นน้ีจะครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ทั้ งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ 

ส่ิงแวดลอ้ม  

      2)  ตวัอยา่งโครงการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดคน้ เช่นเคร่ืองกรองดกัไขมนั การผลิตถงั

หรือโอโซน เคร่ืองสีขา้งกลอ้ง 

 จากการศึกษาประเภทของโครงงานในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นการใชบู้รณาการร่วมกบัการเรียนรู้ ทกัษะและเป็นพื้นฐานในการ

กาํหนดโครงงานและปฏิบติั และโครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนกาํหนดขั้นตอน 

ความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ โดยใชท้กัษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณา

การเป็นโครงงานและปฏิบติั สามารถแบ่งได ้4 รูปแบบ ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1)  โครงงานท่ีเป็นการสํารวจ รวบรวมขอ้มูล โครงงานประเภทน้ี เป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงค์ในการรวบรวมขอ้มูล เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้นาํขอ้มูลนั้นมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก เป็นตน้ 

 2.  โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้ ทดลอง เป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษาเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง เพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึง จะมีผลต่อตวัแปร

ท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งไร ดว้ยการควบคุมตวัแปร 
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 3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ หรือหลกัการใหม่ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ียงัไม่มีใครเคยคิดหรือ

ขดัแยง้ หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงตอ้งผา่นการพิสูจน์อยา่งมีหลกัการก่อน 

 4.  โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐ ์คิดคน้ เป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงค ์คือ การนาํความรู้

ทฤษฎี หลกัการ มาประยกุตใ์ช ้โดยประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต้่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรือ

อาจเป็นการประดิษฐข้ึ์นมาใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมใหดี้ข้ึนก็ได ้ 

 

การดําเนินงานโครงงานวชิาชีพ 

การทาํโครงการจะมีขอบเขตกวา้งขวางมาก(สํานกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 

2546 ) คือ มีตั้งแต่โครงการง่ายๆ ใชเ้วลาไม่มาก จนถึงโครงการท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นตอ้งใชเ้วลาทาํ

เป็นภาคเรียนหรือมากกว่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสนใจของผูเ้รียนว่าตอ้งการทาํงานท่ีใช้ความรู้

ความสามารถลึกซ้ึงเพียงใด เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ในบางโครงการอาจ

เสียค่าใช้จ่ายไม่ก่ีร้อยบาท แต่บางโครงการจาํเป็นตอ้งใช้เงินเป็นพนั เป็นหม่ืนบาท ดงันั้น ผูเ้รียน

ควรเลือกทาํโครงการให้เหมาะสมกบัตวัเอง ทั้งระดบัสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความสนใจ 

ความรักและอดทนในการทาํงาน ตลอดจนถึงเวลาและเงินทุนท่ีตอ้งใชด้ว้ย โครงการท่ีผูเ้รียนจดัทาํ

โดยทัว่ไปจะมี 3 ระยะ คือ เร่ิมตน้ในชั้นเรียนเคล่ือนไปสู่โลกจริงภายนอกและกลบัเขา้สู่ชั้นเรียน 

โดยอาจารยผ์ูส้อนจะทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาในลกัษณะไม่ช้ีนาํหรือจดัการผูเ้รียนพยายามพฒันา

ผูเ้รียนให้สามาถนาํโครงการท่ีตนคิด/พฒันาออกไปทาํจริงนอกชั้นเรียนได ้ กิจกรรมจูงใจต่าง ๆท่ี

อาจารยจ์ดัจะช่วยเตรียมให้ผูเ้รียนสามารถเตรียมโครงการของตน เพื่อขยายไปนอกชั้นเรียนไดเ้ต็ม

รูปแบบ ซ่ึงมีการดาํเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การวางแผนในชั้นเรียน 

 ผูเ้รียนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน อภิปราย เน้ือหาและขอบเขตของโครงการท่ีผูเ้รียน

พฒันาข้ึนและพิจารณาสาระสําคญัท่ีจาํเป็นเฉพาะในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาบูรณาการในการ

จดัทาํโครงการ อภิปรายแนวทางต่าง ๆ เช่น การไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีตนสนใจ การไป

เยี่ยมชมสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการรวบรวมสาระสําคญัท่ีจาํเป็นจากเอกสารต่าง ๆ หรือวิธีการทาํ

ช้ินงานท่ีตนสนใจและนาํมาอภิปรายร่วมกนั เพื่อวางแผนโครงการใหเ้หมาะสม 

2. ดาํเนินการตามโครงการจนสาํเร็จ 
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 ผูเ้รียนและอาจารยจ์ะออกจากชั้นเรียนไปปฏิบติังานตามโครงการท่ีวางแผนไว ้เช่น ทาํ

การสัมภาษณ์ ทาํการจดบนัทึก การรวบรวมส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือโสตทศัน์หรือปฏิบติัช้ินงานท่ีกาํหนด 

อาจเป็นงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม ซ่ึงขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะใชท้กัษะทั้งหมดในเชิงบูรณาการท่ีเป็น

ธรรมชาติ 

3. การตรวจสอบและกาํกบังาน  

 ขั้นตอนน้ีจดัให้มีการอภิปรายและให้ขอ้มูลป้อนกลบั ทั้งในขณะทาํโครงการและเม่ือ

โครงการส้ินสุดลง โดยอาจารยจ์ะให้คาํแนะนาํ คาํวิพากษ ์ กลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์งาน และผูร่้วม

โครงการทุกคนไดก้าํกบัดูแลตนเอง ผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัไม่เพียงความถนดั ความสนใจ แต่ยงั

ต่างกนัท่ีพื้นความรู้ ทกัษะในแต่ละเร่ือง กิจกรรมโครงการอย่างเดียวอาจไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการทั้งหมดของผูเ้รียนเสมอไป ผูเ้รียนจึงควรจะไดร่้วมกิจกรรมอ่ืนดว้ย แต่ท่ีสําคญัท่ีสุด คือ 

ตอ้งไดน้าํความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการเรียนวชิาชีพไปปฏิบติันอกชั้นเรียนในสถานการณ์

จริง เป็นกิจกรรมเช่ือมโยง หรือจูงใจ อาจารยผ์ูส้อนจึงตอ้งจดัการเรียนการสอนให้มีการฝึกปฏิบติั 

หรือทาํงานโดยอาจารยค์วบคุมแลว้จดักิจกรรมเช่ือมโยง หรืออาจารยค์วบคุมนอ้ยลง และทา้ยท่ีสุด

ใหป้ฏิบติังานอิสระ โดยใหจ้ดัทาํโครงการเตม็รูปแบบ  

สรุปรายละเอียดการดาํเนินงานโครงการ สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่ิมตน้

โครงการ ระยะดาํเนินงานโครงการ และระยะส้ินสุดโครงการ  

 3.1 ระยะเร่ิมต้นโครงการ ( IN  PUT )  

  มีขั้นตอนการดาํเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1.1  การสํารวจความสนใจและความพร้อมของตน    

    3.1.1.1  ตอ้งทาํการศึกษา คน้ควา้ แสวงหาขอ้มูล คิดและเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะ

ทาํโครงการด้วยตนเอง ตามความสนใจอยากรู้อยากลองของผูเ้รียนเอง ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาและการฝึกปฏิบติังานทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการศึกษา

เอกสารตาํรา วารสารทางวชิาชีพ รายงานของโครงการท่ีไดท้าํกนัมาแลว้ รวมถึงงานวิจยัต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม    

   3.1.1.2  เม่ือผูเ้รียนคิดวา่ไดเ้ร่ืองท่ีตรงกบัความสนใจแลว้จึงค่อยตั้งช่ือเร่ือง ช่ือ

เร่ืองของโครงการควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจนว่าจะศึกษาหรือทาํส่ิงใด ควรเป็นเร่ืองแปลกใหม่
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หรือมีแนวทางท่ีแปลกใหม่ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความคิดริเร่ิมและเหมาะสมกับระดับความรู้

ความสามารถของผูเ้รียน และตอ้งมีความเป็นไปไดท่ี้จะทาํโครงการนั้นไดส้ําเร็จ นอกจากน้ีควร

คาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์จากโครงการดว้ย จึงจะทาํใหโ้ครงการนั้นมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   

   3.1.1.3 การตดัสินใจเลือกโครงการเป็นขั้นตอนท่ียากและสําคญัขั้นตอนหน่ึง

ในการเรียนรายวิชาโครงการ เพราะหากผูเ้รียนเลือกโครงการไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสภาพความ

พร้อม ความถนดั ความรักและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเองก็จะส่งผลให้ผูเ้รียนปฏิบติังาน

โครงการอยา่งมีความสุขและประสบผลสาํเร็จในการทาํโครงการ ทาํใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีตนพอใจ ดงันั้น

เม่ือผูเ้รียนศึกษาขอ้มูล โครงการท่ีตนสนใจในดา้นต่างๆ เช่น ลกัษณะและประโยชน์ของช้ินงาน 

เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้ แหล่งจดัซ้ือจดัหา เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบติังาน ระยะเวลาท่ี

ตอ้งใช ้ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีผูป้ฏิบติังานควรมีขณะปฏิบติังานแลว้ ผูเ้รียนตอ้งศึกษา

และวิเคราะห์องคป์ระกอบอ่ืนๆ ประกอบการตดัสินใจเลือกโครงการดว้ย โดยมีองคป์ระกอบท่ีใช้

ในการตดัสินใจเลือกโครงการ ไดแ้ก่  

     1) ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ   

      ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง คือขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัความพร้อมของตนเอง

ในดา้นความรู้ ทกัษะในโครงการเร่ืองนั้น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เงินค่าใช้จ่าย เวลา 

แรงงาน ตลอดจนส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการทาํโครงการท่ีตนกาํลงัจะตดัสินใจเลือกทาํ   ขอ้มูล

เก่ียวกบัสังคมแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราหรือจะตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผล                 

ดี – ผลเสีย ต่อการทาํโครงการของเรา ในดา้นความเห็นชอบของคนในครอบครัว ครู–อาจารยท่ี์

ปรึกษา แหล่งความรู้ แหล่งจดัหาวสัดุ – อุปกรณ์ ตลอดจนถึงสถานท่ีท่ีจะใช้ปฏิบติังานโครงการ  

ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางวิชาการของโครงการ คือ ขอ้มูลความรู้และเทคนิคต่างๆ สําหรับ

ทาํโครงการเร่ืองนั้น ๆ 

      2) ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

       การท่ีจะทาํโครงการใหไ้ดผ้ลดี จะตอ้งพิจารณาความสนใจและ

ความถนดัของตนเองดว้ย เพราะความสนใจและความถนดัจะช่วยใหท้าํโครงการไดส้ะดวก รวดเร็ว 

คล่องแคล่วและมองเห็นช่องทางท่ีจะพฒันาปรับปรุงโครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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      3)  ความรักและความต้องการทีแ่ท้จริง 

       เป็นองค์ประกอบท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในของแต่ละคน 

ความรู้สึกนั้นจะเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดความมานะ อดทน ขยนั และละเอียดรอบคอบในการทาํ

โครงการ จึงถือเป็นองคป์ระกอบในการตดัสอนใจท่ีสําคญัขอ้หน่ึง หากการพิจารณาตดัสินใจมิได้

คาํนึงถึงส่ิงน้ีแลว้ การจะทาํโครงการอยา่งเด็ดเด่ียวมัน่คงจะลดนอ้ยลงไดง่้าย อาจจะส่งผลให้การทาํ

โครงการไม่ประสบผลสาํเร็จ 

      4) ข้อแนะนําสําหรับการเลือกทําโครงการ เพื่อความสําเร็จในการ

ทาํโครงการของผู้เรียน 

       ได้แก่ เร่ืองท่ีทาํมีความยากง่ายเหมาะกับระดับความรู้และ

ประสบการณ์ของผูเ้รียน มีแหล่งความรู้เพียงพอท่ีจะคน้ควา้หรือขอคาํปรึกษา เป็นเร่ืองแปลกใหม่ 

น่าสนใจ มีประโยชน์วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะเป็นสามารถจดัหาหรือจดัทาํข้ึนมาได ้มีเวลาเพียงพอท่ีจะทาํ

คางการในเร่ืองนั้นๆ มีความปลอดภยั มีงบประมาณเพียงพอ   

 3.1.2  การศึกษาเอกสาร ข้อมูล และผลงานทีเ่กีย่วข้อง  

   เม่ือผูเ้รียนตดัสินใจเลือกเร่ืองท่ีจะทาํโครงการแลว้ จะตอ้งศึกษาเอกสาร ขอ้มูล 

และผลงานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะทาํโครงการ รวมถึงการปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะทาํดว้ยทั้งน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจแนะนาํแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถหาความรู้

เพิ่มเติมได ้ หรืออาจช่วยอธิบายในส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ การศึกษาเอกสาร ขอ้มูลและผลงานท่ี

เก่ียวข้องน้ีจะช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดแนวคิดท่ีจะกําหนดของข่ายของเร่ืองท่ีจะทําโครงการให้

เฉพาะเจาะจงยิง่ข้ึน และไดค้วามเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะทาํเพิ่มมากข้ึนจนสามารถออกแบบ และวางแผน

การดาํเนินงานทาํโครงการนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.1.3  การวางแผนและการประมาณการโครงการ 

   3.1.3.1  การวางแผนการปฏิบัติงาน    

 โดยการจดัทาํเคา้โครงของโครงการอยา่งรัดกุมและให้สามารถปฏิบติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1)  ช่ือโครงการ ควรเป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัด ชดัเจน ส่ือความหมายตรงกนั 
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 2) ผูจ้ดัทาํโครงการ รายช่ือผูเ้รียนหรือกลุ่มผูเ้รียนท่ีทาํโครงการน้ี

ร่วมกนั และช่ือครูท่ีปรึกษา 

 3) หลกัการและเหตุผล แสดงถึงความจาํเป็นหรือเหตุผลท่ีเลือกทาํ

โครงการน้ี โดยควรจะกล่าวถึงประเด็น ต่อไปน้ี  

      (1)  สภาพท่ีเป็นจริง ปัญหา เหตุการณ์ 

      (2)  ส่ิงท่ีควรจะเป็น สภาพท่ีตอ้งการ ความมุ่งหวงั 

      (3)  สาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความมุ่งหวงั  

      (4)  ถา้เป็นปัญหา ปัญหาน้ีมีความรุนแรงเพียงใด ถา้ปล่อยไวจ้ะ

เกิดผลเสียอยา่งใด 

      (5)  มีวิธีแกไ้ขอะไร ควรจะมีหลายๆ วิธีทาํไมจึงเลือกวิธีน้ีถา้

แกไ้ข หรือดาํเนินการแลว้ จะส่งผลดีอยา่งไร 

      (6)  ประโยชน์ท่ีไดจ้ะคุม้ค่าเพียงใด ฯลฯ  

     4) วตัถุประสงค ์ควรเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

หรือกล่าวถึงส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนหลงัจากทาํโครงการน้ีแลว้ โดยไม่จาํกดัวธีิทาํ 

     5)  เป้าหมาย ควรระบุเป้าหมายให้ชดัเจนวา่จะเกิดอะไรข้ึน กบัใคร 

จาํนวนเท่าไรและคุณภาพของส่ิงนั้นจะเป็นอยา่งไร 

     6)  แนวความคิดในการออกแบบโครงการ เขียนในลกัษณะแผนภาพ

ประกอบคาํบรรยายหรือบอกหลกัการ/ ทฤษฏีท่ีใชใ้นการทาํโครงการ หรือท่ีเก่ียวขอ้งโดยยอ่ ควรมี

เอกสารอา้งอิง 

     7)  แหล่งความรู้ อาจจะเป็นเอกสาร ตาํรา บุคคล หรือสถานท่ีท่ีผูเ้รียน

จะสามารถศึกษาหาความรู้เพื่อใหก้ารปฏิบติัโครงการนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย 

     8)  งบประมาณและทรัพยากร ควรระบุรายช่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีสําคญั 

แหล่งท่ีจะหาได ้ราคาจาํหน่ายในปัจจุบนั และ รวมงบประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหดู้ดว้ย 

     9) วิธีดาํเนินงาน ควรจะมีลาํดับขั้นตอนท่ีถูกต้อง เหมาะสม 

สมเหตุสมผล เป็นไปตามกระบวนการของการทาํงานนั้นๆ กิจกรรมตามวิธีดาํเนินการจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และแต่ละขั้นตอนของการดาํเนินงานให้ระบุ วนั เดือน ปี ท่ี

จะทาํงานในแต่ละขั้นตอนดว้ย 

     10)  การติดตามและประเมินผล ให้ผูเ้รียนเขียนว่าจะประเมินผล

อยา่งไร ท่ีจะใหค้รูท่ีปรึกษาทราบความกา้วหนา้ของงาน เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  

     11)  ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินการ 
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     12) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ให้ระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

เป็นทั้งผลท่ีไดรั้บโดยตรงและผลพลอยได ้หรือผลกระทบจากโครงการท่ีเป็นผลในดา้นดี ผลท่ีคาด

วา่จะไดรั้บน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย 

   3.1.3.2 การประมาณการโครงการ ( Project Estimating )  

      เป็นการกาํหนดรายละเอียดสําคญัสําหรับการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการวางแผนดาํเนินงานของโครงการ เช่น ประมาณการด้าน

กาํลงัคน ดา้นระยะเวลา ดา้นเคร่ืองมือ วสัดุ – อุปกรณ์ และเงินงบประมาณตลอดโครงการ การ

ประมาณการโครงการ สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการเตรียมหาเงินทุนในการดาํเนินการโครงการ

ได ้ ซ่ึงแหล่งเงินทุนของการทาํโครงการโดยทัว่ไปไดม้าจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งเงินทุนภายใน เช่น 

จากกลุ่มผูท้าํโครงการ และ จากสถานศึกษา กบั แหล่งเงินทุนภายนอก เช่น สถานประกอบการ และ 

บุคคลท่ีสนใจ หรือไดป้ระโยชน์จากการทาํโครงการนั้น โดยผูว้างแผนโครงการควรตอ้งคาํนึงถึง

หลกัสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

     1)  ความประหยดั ( Economy ) 

          การเสนองบประมาณโครงการจะตอ้งเป็นไปโดยมีความประหยดั

กล่าวคือ ใชทุ้นหรือทรัพยากรทุกชนิดตามสมควร แต่ผลของการดาํเนินโครงการเป็นไปดว้ยดี และ

มีคุณภาพ 

     2)  ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency ) 

          โครงการทุกโครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับและทุกคนมี

ความพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน 

     3)  ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness ) 

          โครงการทุกโครงการจะตอ้งดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

     4)  ความยุติธรรม ( Equity ) 

           การจดัสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะตอ้ง

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไวท้ั้งน้ีเพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานไดอ้ย่างต่อเน่ือง คล่องตวั และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.1.4  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ 

   เม่ือวางแผนและเขียนเคา้โครงของโครงการ ซ่ึงแสดงถึงความพร้อมในการ

ดาํเนินโครงการแล้ว ผูเ้รียนตอ้งร่วมกนันาํขอ้มูลหรือรายละเอียดท่ีไดศึ้กษามา พร้อมแผนการ
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ดาํเนินงานนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา/คณะกรรมการโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมติัดาํเนินงาน

โครงการ 

    1) วธีิการนําเสนอโครงการ 

    ควรนาํเสนออยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เป็นลาํดบัไม่วกวนควรเร่ิมตน้โดยกล่าว

สรุปภาพรวมของทั้งโครงการ วา่เก่ียวกบัเร่ืองอะไร ใชง้บประมาณและเวลาอยา่งไร และท่ีสําคญั

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการนั้นมีอะไรบา้งส่ือประกอบในการนาํเสนอจะตอ้งชดัเจนและชวน

ให้ติดตามในระหว่างการนาํเสนอ ควรใชค้าํพูดท่ีผูฟั้งสามารถจะเขา้ใจไดง่้ายๆ พูดชดัถอ้ยชดัคาํ 

กิริยาท่าทางประกอบท่ีเหมาะสมควรสรุปในตอนทา้ยการนาํเสนออีกคร้ังวา่โครงการน้ีมีทางเลือก

ดาํเนินการแบบใด ความคุม้ค่าอยูท่ี่ไหน ทรัพยากรต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชจ้ะมีอะไรและประโยชน์ท่ี

จะไดรั้บเป็นอยา่งไร 

   2) ลกัษณะของโครงการทีด่ี 

    มีรายละเอียด วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถดาํเนินงานได ้

หรือมีความเป็นไปได ้  รายละเอียดของโครงการตอ้งเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ วตัถุประสงค์

ต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือหลักการ และ เหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์เป็นตน้ รายละเอียดของโครงการยอ่มตอ้งสามารถเขา้ใจไดง่้าย และสามารถดาํเนิน

ตามโครงการไดโ้ครงการตอ้งกาํหนดข้ึนจากขอ้มูลท่ีมีความเป็นจริง และ เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการ

วิเคราะห์อยา่งรอบคอบแลว้มีระยะเวลาในการดาํเนินงาน กล่าวคือ จะตอ้งระบุถึงวนัเวลาท่ีเร่ิมตน้ 

และ วนัเวลาท่ีแลว้เสร็จท่ีแน่ชดั 

 3.2 ระยะดําเนินงานโครงการ ( PROCESS )  

  มี 3 ขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ 

 3.2.1  การปฏิบัติงานตามแผนงานและรายงานความก้าวหน้า   

    เม่ือโครงการของโครงการไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดรั้บ

การอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการแลว้ ผูเ้รียนจึงดาํเนินงานโครงการตาม แผนท่ีวางไว้

ไดโ้ดยใหค้าํนึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

   1) ทบทวนลาํดบัขั้นตอนการปฏิบติังานตามโครงการให้เขา้ใจตรงกนั 

   2) จดัเตรียมสถานท่ี ทุน เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ใหพ้ร้อม 

   3) ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ และบนัทึกขอ้มูลอย่างเป็นระเบียบ

ถูกตอ้งครบถว้น 

   4) ควรคาํนึงถึงความปลอดภยัและความประหยดัในการปฏิบติังาน 
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   5) ควรมีสมุดบนัทึกการปฏิบติังานในแต่ละคร้ังว่าได้ทาํอะไร มีผลอย่างไร 

ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบในขณะปฏิบติังาน และแนวทางแกไ้ข 

   6) พยายามปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้

บา้ง ถา้จะทาํใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีข้ึน 

   7) ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆ และทาํส่วนท่ีเป็นหลักสําคญัก่อน จึงทาํ

ส่วนประกอบหรือส่วนเสริมทีหลงั 

   8) โครงการส่ิงประดิษฐค์วรคาํนึงถึงโครงสร้างท่ีสะดวกแก่การปรับแต่งขนาด

ท่ีเหมาะสม ความคงทนแขง็แรง และ ความสวยงาม 

   9) ควรทดสอบโครงการหลายๆ คร้ัง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

   10)  รายงานความกา้วหน้าในการทาํโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบอยา่ง

สมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 

 3.2.2  ปรับปรุงแก้ไขและประเมินตนเอง 

   ในการดาํเนินงานโครงการ จาํเป็นตอ้งมีการติดตาม ควบคุมและประเมินผล

เพื่อจะได้ทราบว่าโครงการท่ีปฏิบัติไปแล้วนั้นถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่อยา่งไร และจะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา

ของโครงการ จุดมุ่งหมายการประเมิน เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าหรือความบกพร่องในการ

ดาํเนินโครงการ และไดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจปรับปรุงแกไ้ขและการดาํเนินโครงการท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการ วิธีการประเมินตนเอง ผูเ้รียนควรท่ีจะมีการ

บนัทึกรายละเอียดการปฏิบติังานโครงการอย่างสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานตามแผน 

และนาํเสนอผลของการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการทาํงานให้สามารถดาํเนินการและ

บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูเ้รียนควรประเมินกระบวนการ

ทาํงานของทีมและจดัทาํรายงานความกา้วหนา้ตามแบบท่ีกาํหนด และนาํเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการไดรั้บทราบ   

 3.2.3  การเขียนรายงาน 

   เม่ือดาํเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ผูเ้รียนจึงทาํการวิเคราะห์และอภิปรายผล 

ตามดว้ยการสรุปผลของโครงการปัญหาและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขหรือพฒันาต่อไป จากนั้นจึง

เขียนรายงานเพื่ออธิบายให้ผูอ่ื้นได้ทราบแนวคิด วิธีการดําเนินงาน ผลลัพธ์ท่ีได้ ตลอดจน

ประโยชน์และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีไดจ้ากการทาํโครงการ 
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  1) ส่วนประกอบตอนต้น 

  (1)  ปกนอก โดยปกติจะมีขอ้ความดงัน้ี ช่ือโครงการ ช่ือผูจ้ดัทาํโครงการ 

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา  ช่ือโรงเรียน  ภาคเรียนและปีการศึกษาท่ีทาํโครงการ 

  (2) บทคดัยอ่อธิบายความสําคญัของโครงการ วตัถุประสงค ์วิธีดาํเนินการ 

ผลท่ีไดรั้บ ตลอดจนขอ้สรุปอยา่งยอ่ 

  (3) ประกาศคุณูปการ เป็นการกล่าวขอบคุณผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในการ

ทาํโครงการจนประสบผลสาํเร็จ เพื่อให้ผูเ้ขียนไดแ้สดงออกถึงความกตญั�ูรู้จกับุญคุณ ยงัยืนยนัถึง

ความสนใจตั้งใจในการทาํโครงการอีกดว้ย  

  (4) สารบญั ช่วยใหผู้อ่้านเห็นเคา้โครงของโครงการและคน้หาแต่ละหวัขอ้

ไดส้ะดวกเร็วข้ึน โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็นบทๆ เรียงตามลาํดบัเน้ือหา อาจแบ่งออกเป็นหัวขอ้

ยอ่ยๆ พร้อมทั้งระบุเลขหนา้กาํกบัไวด้ว้ย 

  (5) สารบญัตารางและสารบญัภาพประกอบ กรณีโครงการท่ีผูเ้รียนทาํนั้น 

มีตารางหรือภาพเพื่อเสนอขอ้มูลก็ควรจะมีการเสนอสารบญัตาราง/ภาพดว้ย เพื่อให้สะดวกในการ

คน้หาขอ้มูล ในการเขียนสารบญัตาราง/ภาพก็มีลกัษณะคลา้ยๆ กบัสารบญัเน้ือหา คือ มีเลขท่ีตาราง/

ภาพ ช่ือตาราง/ภาพ และ เลขหนา้ตาราง/ภาพ 

   2) ส่วนเนือ้เร่ืองของรายงาน 

    ตั้ งแต่เ ร่ิมต้นทําหรือศึกษาโครงการ ค้นคว้า  เก็บรวบรวมข้อมูล                   

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล โดยแยกออกเป็นบทๆ ดงัน้ี 

(1)  บทท่ี 1 บทนาํ 

       เป็นการกล่าวนาํถึงสาเหตุของการสนใจทาํโครงการน้ี และ ทาํแลว้จะ

ไดอ้ะไร มีประโยชน์อย่างไร โดยแยกประเด็น คือสภาพปัญหาหรือความเป็นมาและความสําคญั

ของโครงการ วตัถุประสงค์ของการทาํโครงการ  ขอบเขตของการทาํโครงการ วิธีดาํเนินงาน

โครงการโดยยอ่  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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    (2)   บทท่ี 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

        กล่าวถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีจะทาํ โดยอาจศึกษาจาก

เอกสาร ตาํรา ผลงาน และ งานเขียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาใช ้ เทคนิคการประยุกตใ์ช้งานของ

ทฤษฎีดงักล่าว หรือสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

    (3)  บทท่ี 3 ขั้นตอนและวธีิดาํเนินการ 

       ควรประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและการสร้างโครงการ

นั้นๆ ดว้ยการอธิบายรายละเอียดของการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนไปตามลาํดบัของเน้ือหา โดย

เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ดว้ยการแบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเช่นเดียวกบับทตน้ๆ 

ตามความเหมาะสม 

    (4)   บทท่ี 4 ผลของการดาํเนินงาน 

        เป็นเน้ือหาท่ีกล่าวถึงผลของการทดลอง หรือทดสอบโครงการนั้น ๆ 

ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การศึกษา ประสบการณ์ โดยกล่าวถึงวิธีการทดลองในแต่ละส่วนเป็นอยา่งไร มี

ผล และ มีประสิทธิภาพเช่นไร ดว้ยการอธิบายประกอบกบัตารางบนัทึกขอ้มูลการทดลอง หรือ

กราฟแสดงผลท่ีได ้

    (5)  บทท่ี 5 บทสรุป อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

       เป็นการสรุปผลของการทดลอง หรือทดสอบโครงการทั้งหมด โดย

ระบุให้ชดัเจนวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือสอดคลอ้งกบัขอบเขตของโครงการหรือไม่ ถา้ไม่

เป็นเพราะสาเหตุใดให้อภิปรายผลท่ีได้ ขอ้บกพร่องของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค พร้อม

ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการแกปั้ญหา และคาํแนะนาํในการพฒันาโครงการนั้นให้ดียิ่งข้ึนใน

คร้ังต่อไป 

   3) ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบดว้ย 

    (1)  บรรณานุกรม 

       บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง จะต้องมีปรากฏในส่วนท้ายของ

รายงานโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่ รายช่ือ บทความจากวารสาร หรือรายงานการประชุมทางวิชาการ ช่ือ

หนงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ีใชใ้นการคน้ควา้ประกอบการเขียนรายงานหรือสารนิพนธ์ 
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(2)   ภาคผนวก  

       เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจเน้ือหาของรายงานโครงการได้

ดีข้ึน แต่ไม่เหมาะท่ีจะรวบรวมไวใ้นส่วนเน้ือความเพราะทาํใหย้ดืเยื้อ เช่น ตารางผลการทดลองโดย

ละเอียด การพิสูจน์สมการหรือการแกส้มการท่ียุง่ยากโดยละเอียด มีความยาวหลายหนา้ แบบของ

เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นตน้ ส่วนประกอบดงักล่าวอาจหาไดย้าก จึง

เป็นประโยชน์ต่อการตรวจประเมินผลงาน หรือศึกษาคน้ควา้อา้งอิงต่อไป ภาคผนวกอาจมีมากกวา่ 

1 ภาค ถา้มีให้เรียงตามลาํดบัอกัษรไทย โดยเร่ิมท่ีภาคผนวก ก พิมพอ์ยูก่ลางหนา้กระดาษ ตามดว้ย

ช่ือของภาคผนวกในบรรทดัท่ี 2 เป็นเช่นน้ีเม่ือข้ึนภาคผนวกใหม่ทุกคร้ัง 

    (3)  ประวติัผูจ้ดัทาํโครงการ   

      ในกรณีท่ีผู ้จ ัดทําโครงการมีมากกว่า 1 คน ให้เขียนประวติัแยก                 

เป็นรายบุคคล ต่อ 1 หนา้กระดาษ และอาจติดภาพถ่ายหรือไม่ก็ได ้ การเขียนประวติัให้เขียนตามหวัขอ้ 

ดงัน้ี 

      - ช่ือ – นามสกุล ( ใหใ้ส่คาํนาํหนา้ นาย นาง นางสาว หรือ ยศ )  

      - วนั เดือน ปี เกิด สถานท่ีเกิด  

      - สถานท่ีอยูปั่จจุบนั ( ระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้)  

      - ประวติัการศึกษา ( ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา จนถึงระดับสูงสุด 

โดยระบุปีท่ีจบการศึกษา และวฒิุท่ีไดรั้บ )  

      - ประสบการณ์หรือผลงานท่ีไดรั้บ (ประสบการณ์ในการทาํงานท่ี

เก่ียวกบัวิชาชีพ ตาํแหน่งงานและระยะเวลาท่ีทาํ หรือ วุฒิบตัร เกียรติบตัร ตลอดจนรางวลัต่างๆ ท่ี

เคยได)้  

      - ความสามารถพิเศษ ( ถา้มี ) 

 3. ระยะส้ินสุดโครงการ ( Out put ) 

 3.3.1  ข้ันการสอบโครงการ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี    

    1) การเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ รูปเล่มรายงานโครงการ ผลงานส่ิงประดิษฐ์

ตามโครงการ ส่ือ อุปกรณ์ การนาํเสนอผลงาน  
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   2) รายละเอียดในการนาํเสนอ ไดแ้ก่  วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการ  

ขอบเขตการทาํโครงการ   วธีิดาํเนินงานโครงการโดยยอ่   ออกแบบช้ืนงานส่ิงประดิษฐ์   สร้างและ

ประกอบช้ินงานส่ิงประดิษฐ ์  ทดลองใชแ้ละหาประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์   ประโยชน์ท่ีคาดวา่

จะไดรั้บท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

   3) วธีิการนาํเสนอ ไดแ้ก่  การนาํเสนอผลงาน  มีหลกัการพิจารณา ดงัน้ี  

    (1)  ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ 

ประกอบการนาํเสนอ  

    (2) ความคิดริ เ ร่ิมสร้างสรรค์  ความแปลกใหม่ของการออกแบบ                      

การนาํเสนอขอ้มูลและการใชว้สัดุในแผงแสดงโครงการ     

     (3) ความสามารถในการจดัแสดงและสาธิตผลการทดลอง มีการแสดง

แนวคิดโดยการจดัรูปแบบของโครงการท่ีกระชบัและดึงดูดความ 

    (4) ความประณีต สวยงาม ทั้งการจดัวางแผงโครงการ การเขียนโปสเตอร์ 

สีตวัหนงัสือ  

   4) การอธิบายปากเปล่า มีวธีิการนาํเสนอ ดงัน้ี 

    (1) ควรนาํเสนออยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เป็นลาํดบัไม่วกวน 

    (2) ควรเร่ิมตน้โดยกล่าวสรุปภาพรวมของทั้งโครงการ ว่าเก่ียวกับเร่ือง

อะไร ใช้งบประมาณและเวลาอย่างไร และ ท่ีสําคญัประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการนั้นมี

อะไรบา้ง 

    (3) ส่ือประกอบในการนาํเสนอจะตอ้งชดัเจนและชวนให ้

    (4)  ในระหวา่งการสาธิตการทาํงานของส่ิงประดิษฐ์ ควรใชค้าํพูดท่ีผูฟั้ง

สามารถจะเขา้ใจไดง่้ายๆ พดูชดัถอ้ยชดัคาํ กิริยาท่าทางประกอบท่ีเหมาะสม  

    (5) ควรสรุปในตอนทา้ยการนาํเสนออีกคร้ังถึงความคุม้ค่าและประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ 

    (6) การตอบปัญหา สามารถอธิบาย และ ตอบขอ้ซกัถาม โดยการแสดงให้

เห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจ 

  

หนา้ | 436  
 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ | 433

ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม - 405 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

page 405



     3.3.2    การแสดงผลงาน 

     เป็นการเสนอผลงานท่ีไดท้าํโครงการสําเร็จแลว้ให้ผูอ่ื้นได้รับรู้และเขา้ใจเป็น

งานขั้นสุดทา้ยของการทาํโครงการ ซ่ึงการแสดงผลงานของโครงการดงักล่าวจะเป็นการเสริมสร้าง

ความภาคภูมิใจในความสามารถของตน พร้อมช่วยกระตุน้ให้เพื่อน และรุ่นน้องอ่ืนๆ สนใจทาํ

โครงการท่ีตนสนใจและสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพของตนไดเ้ป็นอยา่งดี รูปแบบการแสดงผลงาน 

อาจทาํไดใ้นรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี   

   1) การแสดงผลงานต่อเพื่อนในชั้นเรียนด้วยกัน โดยการรายงานปากเปล่า

ประกอบการสาธิต 

   2) การแสดงนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

   3) การจดัแสดงไวใ้นหอ้งหรือตูโ้ชวผ์ลงานของสถานศึกษา  

   4) การส่งโครงการเขา้ประกวด ทั้งภายใน และ ภายนอกสถานศึกษา ส่ิงสําคญั

ในการแสดงผลงาน ก็คือ พยายามใหก้ารแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจของผูช้ม เห็นประโยชน์

ของโครงการ มีความสนใจ เขา้ใจง่าย และมีความถูกตอ้งในเน้ือหา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของโครงการฝึกอาชีพ 

โครงการฝึกอาชีพ  เป็นโครงการท่ีโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการใน พ.ศ. 2531โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กบัศิษยเ์ก่าโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนท่ีไม่อาจศึกษาในระดบัสูง

ต่อไปได ้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับทอ้งถ่ินนั้นๆ ในระยะเร่ิมแรกให้จดัทาํใน

โรงเรียนทดลองก่อนภาคละหน่ึงโรง โดยมีกรมอาชีวศึกษาขณะนั้นรับไปสนองพระราชดาํริฯ 

เพื่อให้นกัเรียนในโรงเรียนมีทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้เยาวชนท่ีจบการศึกษาจาก

โรงเรียนมีวชิาชีพติดตวัและสามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้ผา่นกิจกรรมฝึกทกัษะและความรู้ดา้น

วชิาชีพให้แก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมความร่วมมือ

จากภาคเอกชน และดําเนินงานฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตาํรวจตระเวน

ชายแดน (โครงการพฒันาตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 

2557) และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2556 กาํหนดให้
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สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน

นาํสู่การปฏิบติัในอาชีพตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร (ราชกิจจานุเบกษา, 2556)   

 1. ความหมายของโครงการฝึกอาชีพ   

  โครงการฝึกอาชีพ เป็นกิจกรรมทางการศึกษา ท่ีนาํเน้ือหาสาระทางวิชาการงานและ

อาชีพรวม ทั้งวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติัมาจดัเป็น

ระบบ เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติังานในลกัษณะโครงการ การจดัทาํโครงการฝึกอาชีพ มีการ

ดาํเนินงานท่ีตอ้งตดัสินใจทาํโครงงานให้บรรลุตามจุดประสงค์ตามท่ีกาํหนดไว ้ องค์ประกอบ

สาํคญัของโครงการมี ดงัน้ี  

 1) ช่ือโครงการ (ทาํอะไร)  

 2)  ช่ือผูด้าํเนินโครงการ (ใครเป็นผูท้าํ)  

 3) อาจารท่ีปรึกษาโครงการ (ใครเป็นผูค้อยช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา)  

 4) หลกัการและเหตุผล (ทาํไมจึงเลือกประกอบงานอาชีพน้ี)  

 5) วตัถุประสงค ์(ทาํแลว้จะไดอ้ะไร หรือเกิดประโยชน์อยา่งไร)  

 6) เป้าหมาย (ทาํแลว้มีผลงานอะไร มากนอ้ยเพียงใด)  

 7)  ระยะเวลาดาํเนินโครงการ (ทาํเม่ือใด)  

 8)  สถานท่ีประกอบการ (ทาํท่ีไหน)  

 9)  งบประมาณ (ใชท้รัพยากรอะไรบา้ง จาํนวนเท่าใด) 

 10)  ขั้นตอนดาํเนินงาน (ทาํอยา่งไร มีขั้นตอนในการทาํอยา่งไร)  

 11) ปัญหาและแนวทางแกไ้ข (คาดวา่จะมีปัญหาอะไรบา้ง จะแกปั้ญหาอยา่งไร)  

 12) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (เม่ือทาํโครงการแลว้จะเกิดประโยชน์อยา่งไร) 

 โครงการฝึกอาชีพ หมายถึง กิจกรรมศึกษาวิชาการงานท่ีส่งเสริมสนบัสนุน ให้ผูเ้รียน

ไดเ้ลือกศึกษาคน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงาน ตามท่ีตนเองมีความถนดั มีความพร้อม และสนใจแลว้

ลงมือ ปฏิบติัใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบโครงการ  

 2. ความสําคัญของโครงการฝึกอาชีพ  

  การจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ดงัน้ี  

 1)  ดา้นผูเ้รียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่างๆไดแ้ก่ ช่วยสร้างความหวงัใหม่ในการริเร่ิมงาน 

สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง ไดมี้โอกาสทดสอบความถนดัของตนเอง ก่อให้เกิด
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ความรักความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์อนัดีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเกิดความรู้ทางวชิาการท่ีกวา้งขวาง

ข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของงาน 

 2)  ดา้นสถาบนัและครูอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่ม ก่อให้เกิดคุณค่าทางการประสานงาน โดย

เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัว่าการเรียนการสอนในปัจจุบนัข้ึนอยูก่บั การปฏิบติัจริงในโครงการของ

ผูเ้รียนมากกวา่ ท่ีจะเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนเท่านั้น 

 3)  ดา้นชุมชน/ทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดคุณค่าทางการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุมชน อีก

ทั้งชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการขยาย ผลทางความรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่ ให้แก่ผูเ้รียนรุ่นต่อไปโดย

สร้างนิสัยรักการทาํงานเกิดงานอาชีพ ท่ีหลากหลาย และมีการพฒันาอาชีพในชุมชนดว้ย 

 3. ประเภทโครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา  

  แบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

 3.1 โครงการประเภทพฒันาผลงาน  

  เป็นโครงการท่ีเกิดจากการไดศึ้กษาเน้ือหาวิชาการงานและอาชีพ หรือวิชาสามญั

ต่าง ๆ แลว้นาํมา ปรับปรุงและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง ทฤษฎีหรือหลกัวิชาดงักล่าว เช่น 

เม่ือไดศึ้กษา เร่ืองสมุนไพรก็อาจทาํโครงการ การใช้ยาปราบ ศตัรูพืชดว้ยสมุนไพร กาํจดัเพล้ีย 

หนอน  

 3.2 โครงการประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง  

  จุดประสงค์สําคญัของโครงการน้ีเพื่อทดลองค้น ควา้เพื่อยืนยนัทฤษฎีหรือ

หลกัการท่ีไดศึ้กษามา แลว้ หรือตอ้งการทราบแนวทางเพิ่มคุณค่าและ การใชป้ระโยชน์มากข้ึน ก็

อาจทาํโครงการต่าง ๆ เช่น การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน การทดลอง ปลูกพืชในนํ้ ายา หรือโดยไม่

ใชดิ้น  

 3.3 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์  

  เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดศึ้กษาทฤษฎี หรือพบเห็นผลงานของผูอ่ื้นมาแลว้ 

เกิดความ คิดสร้างสรรค์ท่ีจะพฒันาต่อไปจึงประดิษฐ์คิดคน้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ไดดี้ยิ่งข้ึน 

หรือเพื่อประหยดั ค่าใชจ่้าย เช่น โครงการท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ ์หวัฉีดพ่นนา้ในแปลงปลูกผกั การ

ประดิษฐข์อง ชาํร่วย การประดิษฐเ์คร่ืองรับวทิย ุการออก แบบเส้ือผา้ชายหญิง 
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 3.4 โครงการประเภทสํารวจข้อมูล  

  จุดประสงค์ท่ีสําคญัคือเพื่อนาํขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงหรือ 

ส่งเสริมให้ผลผลิต หรือผลงานมีคุณภาพหรือคุณค่ามากยิ่งข้ึน หรือเพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ยิ่งข้ึน 

เช่นโครงการ ท่ีเก่ียวกบัการสํารวจราคาผลผลิตทางการเกษตร ในทอ้งถ่ิน การสํารวจแหล่งวิชาการ 

และสถานประกอบการในทอ้งถ่ิน การสํารวจความตอ้งการ ของผูบ้ริโภค การสํารวจงานบริการใน

ทอ้งถ่ิน  

 

การดําเนินโครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา 

การจดัโครงการฝึกอาชีพ เป็นการจดัการ เรียนรู้ งานอาชีพ ท่ีให้ผูเ้รียนได ้ลงมือปฏิบติัจริง 

อยา่งครบวงจร ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบติังาน การจดัการกบัผลผลิต การจาํหน่าย 

การบริการ รวมทั้งมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตหรือบริการ 

 1. บทบาทหน้าทีข่องครูทีป่รึกษา 

  1.1. ให้คําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

   1) ให้ขอ้มูล หรือช้ีแนะสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการท่ีนกัเรียนจะไปศึกษา

คน้ควา้หาความรู้ หรือดูงานเก่ียวกบังานอาชีพในทอ้งถ่ิน หรืองานอาชีพทัว่ ๆ ไป เพื่อเป็นแนวทาง

ใหก้บัผูเ้รียนในการตดัสินใจเลือกอาชีพตามความสนใจ และความสามารถ  

   2) ให้คาํแนะนํา และหรือร่วมกับนักเรียนวิเคราะห์ความเหมาะสม และความ

เป็นไปไดข้องงานอาชีพท่ีผูเ้รียนเลือกตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการ และวางแผนการดาํเนินงาน  

   3) ให้คาํแนะนาํวิธีการรวมกลุ่มของผูเ้รียน ในการเลือกรูปแบบการดาํเนินกิจการ

ใหส้อดคลอ้งกบัขนาดของอาชีพ จาํนวนเงินท่ีใชล้งทุน และการแบ่งกาํไร ขาดทุน 

   4) ใหค้าํแนะนาํการเขียนโครงการประกอบอาชีพ  

   5) ใหค้าํแนะนาํการจดัการดา้นการผลิตหรือการบริการ  

   6) ช้ีแนะช่องทางการจดัจาํหน่ายผลผลิตหรือการบริการ วิธีการจดัจาํหน่าย การ

กาํหนดราคาเทคนิคการจาํหน่าย ฯลฯ 

   7) ใหค้าํแนะนาํการจดัทาํบญัชีท่ีเหมาะสมกบัขนาดของงานอาชีพ  

   8) ให้ความรู้ คาํแนะนาํ และหรือเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ประสบการณ์ใน
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งานอาชีพมาให้ความรู้ และหรือทกัษะเพิ่มเติมความสามารถในการดาํเนินโครงงานอาชีพของ

ผูเ้รียน 

  1.2 ตรวจสอบการทาํโครงงานอาชีพของผู้เรียน เช่น 

   1) ตรวจสอบการเขียนโครงการอาชีพของผูเ้รียนให้ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีกาํหนด

   2) ตรวจสอบวธีิการทาํบญัชีของนกัเรียน ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตอ้งเป็นปัจจุบนั และ

จดัทาํแฟ้มจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ  

  1.3 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ขวญักาํลงัใจแก่นักเรียน เช่น  

   1) เขา้ร่วมประชุมกลุ่มของผูเ้รียน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 

และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรค 

   2) เสริมแรงการทาํงานอาชีพของผูเ้รียน เช่น การประกาศเกียรติคุณ จดัแข่งขนั

ทกัษะ จดัตลาดนดั ฯลฯ 

  1.4 ประเมินผลการทาํโครงงานอาชีพของผู้เรียน ไดแ้ก่ 

   1) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินโครงการอาชีพของผูเ้รียน เพื่อค้นหาข้อดีท่ีควร

ปฏิบติัและคน้หาจุดอ่อนเพื่อหาทางป้องกนั ซ่ึง ควรประเมินก่อนดาํเนินโครงการ 

   2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินผลการปฏิบติังานโครงการของผูเ้รียนเม่ือส้ินสุด

โครงการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์สาํหรับทาํโครงการอาชีพคร้ังต่อไป 

   3) ใหผู้เ้รียนจดัทาํรายงานสรุปผลการปฏิบติัโครงการอาชีพ 

 2. ข้ันตอนการปฏิบัติของผู้เรียน 

 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัของผูเ้รียน      

 2.1 การรวมกลุ่มเพือ่ทาํโครงการอาชีพ อาจจะประกอบดว้ย     

 1) เป็นการรวมกลุ่มของเพื่อนผูเ้รียนท่ีมีความสนใจงานอาชีพลกัษณะเดียวกัน 

ตามจาํนวนท่ีโรงเรียนกาํหนด 

  2) เป็นการรวมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะช่วยกนัทาํงาน  

 3) เป็นการรวมกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความตั้ งใจในการหาประสบการณ์การทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น 
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 2.2 การศึกษาข้อมูลรายละเอยีดงานอาชีพทีส่นใจ ดงัน้ี 

  1) ขั้นตอนและเทคนิคการผลิต/บริการงานอาชีพท่ีเลือก 

  2) จาํนวนเงินท่ีตอ้งใชใ้นการลงทุนดาํเนินกิจการทั้งหมด 

  3) ชนิด และขนาดของเคร่ืองมือ เคร่ือง และอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการผลิต/บริการ 

  4) แหล่งวตัถุดิบ ปริมาณท่ีตอ้งใช ้และความสะดวกในการขนส่ง 

  5) สถานท่ีผลิต/บริการ 

  6) จาํนวนของผูต้อ้งการใชสิ้นคา้/บริการ 

  7) ปริมาณท่ีจะผลิตแต่ละคร้ัง 

  8) วธีิการกาํหนดราคาจาํหน่าย/ใหบ้ริการ 

  9) สถานท่ีจาํหน่าย และวธีิการจาํหน่าย   

 2.3 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผูมี้ประสบการณ์ในอาชีพท่ีสนใจ เพื่อให้มีความ

กระจ่างจดัเจนในการดาํเนินโครงการแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการทาํโครงการ

อาชีพ 

 2.4 เขียนโครงการอาชีพ  

  โดยให้มีหัวขอ้อย่างน้อย ได้แก่ ช่ือโครงการ  หลกัการและเหตุผล (เชิงธุรกิจ)  

วตัถุประสงค(์เชิงธุรกิจ) เป้าหมาย (ประมาณท่ีจะผลิต/บริการ) รูปแบบการรวมกลุ่ม (ถา้มี) วิธีการ

ระดมทุน และแห่งเงินทุน ระยะเวลาเร่ิมดาํเนินการ และเม่ือส้ินสุดโครงการ สถานท่ีดาํเนินการ

ผลิต/บริการ (ท่ีไหน มีเง่ือนไขอย่างไร) กลุ่มผูซ้ื้อ/ผูรั้บบริการ (เป็นใคร สถานท่ีจาํหน่าย วิธีการ

จาํหน่าย ราคาจาํหน่าย) ประมาณการรายรับ รายจ่าย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (กาํไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 

ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงการ 

 

 3.  การดําเนินงานตามโครงการอาชีพ       

 มีกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1) ข้ันเตรียมการ 

  (1)  ศึกษาดูการปฏิบติังานอาชีพจากสถานประกอบการในทอ้งถ่ิน หรือแหล่ง

วทิยาการ(หรือจาก VCD) 

  (2)  ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

  (3)  จดัเตรีมสถานท่ีทาํการผลิต 

  (4)  จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วตัถุดิบ สาํหรับการผลิตแต่ละคร้ัง 

  (5)  กาํหนดสถานท่ี และวธีิการจาํหน่ายผลผลิต 
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 2) ข้ันดําเนินการ 

  (1)  ดาํเนินการผลิต/บริการตามท่ีกาํหนดไว(้เท่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ) 

  (2)  กาํหนดราคาจาํหน่าย 

  (3)  ดาํเนินการจดัจาํหน่าย 

  (4)  จดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย 

  (5)  จดบนัทึกการปฏิบติังาน (ความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรค) มีหวัขอ้ ดงัน้ี 

    - วนั เดือน ปีท่ีปฏิบติังาน 

    - บนัทึกการปฏิบติังาน 

    - ปัญหา/อุปสรรค 

    - ส่ิงท่ีปฏิบติั/แกไ้ขแลว้/ขอ้เสนอแนะ 

    - ผูต้รวจบนัทึก/ผูนิ้เทศบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

 3. ข้ันประเมินผล 

  (1)  รายงานการเงินของโครงการ และสรุปผลการดาํเนินโครงการ อย่างนอ้ยมี

หวัขอ้ ต่อไปน้ี   

    - แสดงสถานการณ์เงิน  

    - งบกาํไร ขาดทุน เม่ือส้ินสุดโครงการ  

    - งบดุลแสดงยอดจาํนวนเงินสด ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ เจา้หน้ี และทุน  

    - ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุน ใหผู้ร่้วมลงทุน(ถา้มี) 

  (2)  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

  (3)   ขอ้เสนอแนะสาํหรับการดาํเนินโครงการคร้ังต่อไป หรือสําหรับผูส้นใจ ทาํ

โครงการอาชีพชนิดเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั 

 4. การพจิารณาโครงการอาชีพของนักเรียน   

  ครูท่ีปรึกษาควรพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  

  1) มีการรวมกลุ่มของนกัเรียนเพื่อทาํอาชีพ 

  2) เป็นอาชีพท่ีสุจริต และเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพบริการ 

  3) เหมาะสมกบัเวลาเรียน กาํลงัของนกัเรียน อาย ุและความสามารถของนกัเรียน 

  4) ไม่ทาํให้เสียวผลการเรียน และไม่เป็นกิจกรรมใหญ่โตเกินไป หรือลงทุนมากจน

ก่อใหเ้กิดความกงัวลใจของนกัเรียน 

 5) มีตลาด หรือลูกคา้รองรับ 

 6) สามารถหาแหล่งวชิาการสนบัสนุนได ้
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 7) ถา้มีการยมืเงิน จะยมืไดไ้ม่เกินกลุ่มละ........บาท (โรงเรียนตกลงกาํหนดให้ชดัเจน)

  8) ถา้มีการร่วมลงทุนจากหลายฝ่าย แต่ละฝ่าย (เช่น ครู ผูป้กครอง ฯลฯ)ควรมีสัดส่วน

ท่ีเป็นของคนอ่ืนท่ีไม่ใช่นกัเรียน แต่ละฝ่ายไม่เกินร้อยละ 10-20 (โรงเรียนตกลงกาํหนดใหช้ดัเจน) 

 9) ไม่เป็นกิจการของโรงเรียน หรือกิจการของผูใ้ดผูห้น่ึงท่ีจดัให้นกัเรียนทาํแลว้แบ่ง

รายไดใ้หน้กัเรียน หรือใหน้กัเรียนเป็นลูกจา้ง 

 10) มีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้ทาํงานร่วมกนั และแบ่งงานกันทาํตาม

ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

 11) มีครูท่ีปรึกษา คอยแนะนาํ ดูแลการประชุมกลุ่ม ดูแลการทาํงานร่วมกนั และระบบ

บญัชี  

 12) เป็นงานอาชีพท่ีน่าสนใจ ส่งเสริมความสามารถในการจดัการ ส่งเสริมการทาํงาน

ร่วมกนั ไดเ้รียนรู้จกัประสบการณ์ชีวติจริง และส่งเสริมการคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาได ้

 

สรุปท้ายบท 

การเรียนรู้แบบโครงการ ไดแ้ก่ โครงงานวชิาชีพ โครงการฝึกอาชีพ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี

เน้นผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด มีความสําคญัต่อผูเ้รียนโดยตรง คือ การฝึกให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง ก่อให้เกิด

ความชาํนาญการ ความถนดั ก่อนเขา้สู่งานอาชีพของตนในอนาคต และมีความสําคญัต่อชุมชนคือ

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัโครงการ เกิดการสร้างงานในชุมชนและการพฒันาอาชีพท่ีหลากหลาย

โครงงานทางวชิาชีพ หมายถึง การสร้างผลงานทางวชิาชีพ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจ คิดริเร่ิมทาํ และ

สร้างสรรคใ์นศาสตร์ของตน  ออกแบบวิธีการทาํ โดยนาํความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการใน

การปฏิบติังานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ  มีกระบวนการท่ีเป็นระบบ  และโครงการฝึกอาชีพ เป็น

กิจกรรมทางการศึกษา ท่ีนาํเน้ือหาสาระทางวิชาการงานและอาชีพรวม ทั้งวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

โดยตรงและโดยออ้ม ทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติัมาจดัเป็นระบบ เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติังาน

ในลกัษณะโครงการ มีการดาํเนินงานท่ีตอ้งตดัสินใจทาํโครงงานให้บรรลุตามจุดประสงคท่ี์กาํหนด

ไวใ้นรูปแบบโครงการ การจดัทาํโครงงานวิชาชีพและโครงการฝึกอาชีพ ผูเ้รียนตอ้งดาํเนินการเอง

ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการโดยมีครูและอาจารยท์าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  
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คาํถามทบทวน 

1. ความหมายของโครงการ และโครงงานเป็นอยา่งไร 

2. การสอนแบบโครงการ มีรูปแบบการสอนอยา่งไร 

3. โครงงานทางวชิาชีพมีความสาํคญัต่อผูเ้รียน ครู และสถาบนัอยา่งไร 

4. ประเภทของโครงงานทางวชิาชีพในสถานศึกษามีอะไรบา้ง 

5. โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้ ทดลอง เป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 

6. ขั้นตอนการดาํเนินงานโครงงานวชิาชีพเป็นอยา่งไร 

7. ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกทาํโครงงานวชิาชีพ 

8. ครูและอาจารยมี์บทบาทต่อผูเ้รียนในการทาํโครงการฝึกอาชีพอยา่งไร 

9. แนวทางการเลือกหวัขอ้การเขียนโครงการฝึกอาชีพมาเป็นอยา่งไร 

10.  การดาํเนินงานตามโครงการฝึกอาชีพมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
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