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• ความรอบรู
• กฎหมายการศึกษา
• งานเขตพื้นที่การศึกษา
• งานในหนาที่ีศึกษานิเทศก

เหมาะสําหรับเตรียมตัวสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกศึกษานิเทศก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและทุกสังกัด

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

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

นายบวร เทศารินทร

http://www.sobkroo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตร
การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
ตามหนังสือ ที่ ศธ. 0206.2 / 1879 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 กําหนดใหดําเนินการสอบขอเขียน ภาค ก.
(งานในหนาที่ กฎหมายการศึกษาและความรอบรู) 200 คะแนน และประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
ภาค ข (ประเมินผลงานและสอบสัมภาษณ) 100 คะแนนโดยให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีตําแหนง
วางเปนผูคัดเลือก หลังจากทีไดเกลี่ยอัตรากําลัง(ยาย)แลว ซึ่งปจจุบันมีตําแหนงที่วางมากพอสมควร
หลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรการคัดเลือกใหมนี้ เปดโอกาสใหผูที่มีความรู ความสามารถ เขาสู
ตําแหนงศึกษานิเทศกอยางเสมอภาคตามหลักคุณธรรม นั้นยอมหมายถึงจํานวนผูเขาสมัครสอบ(คูแขง)
ยอมมีมากขึ้นดวย ดังนั้นการเตรียมตัว เตรียมตนใหพรอม(เกง) มากๆ จึงจะชนะคูแขงขันได
สอบครูดอทคอม ไดเล็งเห็นความสําคัญเรื่องนี้ จึงไดจัดทําชุดเตรียมสอบศึกษานิเทศกขึ้น สําหรับ
ใหครู ผูสนใจอยากมีไวอานเพื่อเตรียมตัวสอบฯ ประกอบดวย หนังสือคูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก 1 เลม
และแผนซีดีรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวขอสอบศึกษานิเทศก อีก 1 แผน
สําหรับเอกสารที่ทานกําลังอานนี้ เปนคูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก มีเนื้อหา แยกเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 งานของเขตพื้นที่การศึกษา สวนที่ 2 งานในหนาทีศึกษานิเทศก สวนที่ 3 สรุประเบียบ กฎหมาย
และสวนที่ 4 ความรอบรู ซึ่งเนื้อหาสวนใหญเปนการสรุปยอ อานเขาใจงายและครอบคลุมหลักสูตรสอบฯ
อนึ่งทานยังสามารถศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด และฝกทําแบบทดสอบไดจากแผนซีดีทีใหมากับหนังสือนี้
หรือสามารถคนควาขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสอบครูดอทคอม (http://www.sobkroo.com)
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ชุดคูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศกนี้ คงอํานวยความสะดวกและเปนประโยชน
ตอทานไดพอสมควร และขออวยพรใหทานประสบกับความสําเร็จ มีชัยชนะในการสอบ มีความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่ราชการ ตามที่ตั้งความหวังไวทุกประการ

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

บวร เทศารินทร
กุมภาพันธ 2551
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หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษา(ศึกษานิเทศก)
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หลักเกณฑวิธีการหลักสูตรคัดเลือกศึกษานิเทศก
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.2/1879 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
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โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
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สวนที่ 1 : งานของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย ไดเกิดขึ้นตามเจตนารมณของทุกฝายในสังคมไทย โดย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนฐานที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และตอมามีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติให
ไดมาตรฐาน และจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือปฏิรูปการ
เรียนรู ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมเคยมีมากอนของการศึกษาไทย โดย
เฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ ทบวง
มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกัน คือ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสรางใหมเปนระดับกระทรวง (สวนกลาง) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) และระดับสถานศึกษาอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล
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ระดั บ กระทรวง มี อํ านาจหน าที่ เกี่ ย วกั บ การส งเสริ ม และกํ ากั บ ดู แ ลการศึ ก ษา ทุ ก ระดั บ และ
ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล มีหนวยงานหลักที่เปนนิติบุคคล 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สป.) สํ านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา (สกศ.) สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน(สพฐ.)
สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(สกอ.) และ สํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา(สอศ.)
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยมีสํานักงานรัฐมนตรีเปนสวนราชการการเมือง ดังแผนภูมิ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
มีฐานะเปนกรมและนิติบุคคล ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 บริหารงานโดยองคคณะบุคคล(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา
34 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และตามมาตรา
15 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) เสนอนโยบาย แผนพัฒ นาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
2) สนับสนุนทรัพยากร การติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานในสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการสงเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรร
ทรัพยากร และ บริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) พัฒนาระบบการบริหารและสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช ในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ และประสาน สงเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โครงสรางสวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนวยงานในสังกัด เปน
สํานัก ไดแก สํานักอํานวยการ (สอ.) สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (สตผ.) สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (สศศ.) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สํานักบริหารการคลังและ
สินทรัพย (สคส.) สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(สนก.) สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สํานักพัฒนากีฬาและกิจกรรมนักเรียน สํานักพัฒนาครูและ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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บุ ค ลากรการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และหน ว ยงานที่ ตั้ งขึ้ น ภายในคื อ หน ว ยตรวจสอบภายใน (ตสน.) และ
กลุมงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) หรืออื่นๆตามระเบียบ กพฐ .โดยมีโครงสรางตามแผนภูมิ ดังนี้

ระดับพื้นที่ ใหมีการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่นดวย ซึ่งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรา 37 ของของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
และตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งปจจุบัน
รัฐมนตรีวาการประทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประกาศเขตพื้นที่การศึกษา มีจํานวน 178 เขตพื้นที่การศึกษา
ในสวนของสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีผลใหมีการหลอมรวมสํ านั กงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ และจัดตั้งเป น สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่ อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ มีการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ออกเปน 2 สวน ประกอบไปดวย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ2545 และ
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีโครงสราง การ
แบงของสวนราชการในเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการแบงสวนราชการ
ในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และมีคณะกรรมการบริหารในระดับเขตพื้นที่ 3 คณะ ดังแผนภูมิ
สวนรายละเอียดจะนําเสนอในหัวขอตอไป

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนสวนราชการในการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียน) มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามาตรา 34 และมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีห นาที่ใ หเปน ไปตามอํานาจ
หนา ที่ต ามมาตรา 39 แห งพระราชบัญญั ติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาตาม
มาตรา 38 แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ส วนโครงสราง
การแบงสวนราชการใหเปนไปตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(นั้นๆ) ตามแผนภูมิ สวนรายละเอียดจะกลาวในหัวขอตอไป

ข. การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษา ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นและมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 36และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กลาวคือ
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1. ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36) ไดแก
1) กํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
2) ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
3) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
4) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
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2. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา และกฏหมายอื่นกําหนด (ตามมาตรา 37) ไดแก
1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษารวมกับสถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอื่นกําหนด เชน
4.1) ตามมาตรา 34 วรรคสามของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ใหออกระเบียบเกี่ยวกับการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2) ตามมาตรา 39(4) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 รับทราบรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
4.3) ตามมาตรา 45(6)ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ออกระเบียบใหผูอํานวยการสถานศึกษามอบอํานาจใหขาราชการอื่นในสถานศึกษา
4.4) ขอ 3 ของกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ
2547 พิจารณาอนุญาตใหครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบุคคลในครอบครัว
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4.5) ขอ 4 กฎกระทรวงการแบงสวนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหออกระเบียบ
เกี่ยวกับการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6) ขอ 9 ของกฎกระทรวงเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาใหความ
เห็นชอบให สพท.ออกประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานที่
แตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
4.7) ขอ7(4) ของกฎกระทรวงเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศฯเขต
พื้นที่การศึกษา พิจารณาและลงมติใหคณะกรรมการ พนจากตําแหนงกรณีมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรองตอหนาที่
4.8) มาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ใหประกาศรายละเอียดการสงเด็ก
เขาเรียน และจัดสรรโอกาสการเขาเรีน มาตรา 7 รับรายงานของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ใหเด็กเขาเรียน
4.9) มาตรา12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กบกพรอง
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กสามารถพิเศษ รวมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวยเหลือ
อื่นๆใหกับเด็กดังกลาวดวย
4.10) กฎกระทรวงแบงสวนราชการใน สพท.ใหความเห็นชอบแบงสวนราชการใน สพท.
เปนกลุมงานตางๆเปนตน
3. มีอํานาจหนาที่ตาม ขอ 6 ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานดังกลาวดวย
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคการปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด โดย
เฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
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2) โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดจัดระเบียบ
การบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 ใหสํานักงานเขตพื้นทการศึกษามี
สวนราชการ ประกอบดวย กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(ซึ่งปจจุบันยุบเลิกแลว) และหนวยตรวจสอบภายใน
ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม
เปนระยะๆโดยใหเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาเอกชนและภารกิจที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ
ศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่มากขึ้นใหมี “กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน” เพิ่มขึ้นในโครงสรางของ
สวนราชการอีกหนึ่งกลุม ซึ่งแตละสวนราชการ(กลุม) (ปจจุบันมีกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนใน
ทุกขตพื้นที่แลว) มีขอบขายงานและโครงสราง และหนาที่ดังนี้

1. กลุมอํานวยการ มีโครงสรางดังตอไปนี้
1) กลุมงานบริหารทั่วไป ประกอบไปดวยงาน งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร
2) กลุมงานประชาสัมพันธ ประกอบไปดวยงาน งานการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ
งานเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน งานบริการดานขอมูลขาวสาร
3) กลุมงานประสานงาน ประกอบไปดวยงาน งานประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา งานการประสานการใชทรัพยากรของหนวยงาน งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการในระดับ ตาง ๆ
4) กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย ประกอบไปดวยงาน งานบริหารการเงิน งานบริหาร
บัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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อํานาจหนาที่ กลุมอํานวยการมีอํานาจหนาที่ในการ ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่
ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
จัดระบบบริหารงานและพัฒนาองคกรในสำนักงาน ประชาสัมพันธเผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่ฯและสวนราชการในสังกัด เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร ประสานการดําเนินงานระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและคณะ
อนุกรรมการในระดับตางๆ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย ปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของกิจการภายในของสํานักงานเขตที่ไมใชของสวนราชการใดโดยเฉพาะ ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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2. กลุมบริหารงานบุคคล มีโครงสรางดังตอไปนี้
1) งานธุรการ
2) กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
3) กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4) กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5) กลุมงานพัฒนาบุคลากร
6) กลุมงานวินัยและนิติการ
7) กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหนาที่ กลุมบริหารงานบุคคลมีอํานาจหนาที่ วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและ
วิทยฐานะ สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอนและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ
และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ
ปฏิบัติงานเลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน
กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานัก
งานเขตพื้นที่ฯ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาเพื่อเสนออนุกรรมการ การ
บริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืนที่เกี่ยวของหรือดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. กลุมนโยบายและแผน ประกอบไปดวยงาน ดังนี้
1) งานธุรการ
2) กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
3) กลุมงานนโยบายและแผน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4) กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
5) กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
6) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหนาที่ กลุมนโยบายและแผนมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะหวิจัย และพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา จัดทํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการทองถิ่นการ
วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับการ จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
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4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประกอบดวยงาน ดังนี้
1) งานธุรการ
2) กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
3) กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน
4) กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ
5) กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ
อํานาจหนาที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ดอยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักการศึกษา วิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและ
เยาวชนและงานกิจกรรมนักเรียน สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และหนวยงานทางการศึกษา
สงเสริมงานกิจการพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประสาน
การปองกันและแกไขการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกันแกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา ดําเนินงานวิเวศสัมพันธ ประสาน สงเสริมดานการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม สงเสริม
แหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาท
ในการสรางความเขมแข็งของชุมชน การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
หรือที่ไดรับมอบหมาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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5. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบดวยงาน ดังนี้
1) งานธุรการ
2) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
3) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
4) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5) กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6) กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา
อํานาจหนาที่ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับประสาน
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ กอนประถมศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษาวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
วิจัย พัฒนา สงเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
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6. กลุมงานสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ประกอบดวยงาน ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
3) งานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
4) งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
5) งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
6) งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
อํานาจหนาที่ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกํากับ ดูแล
ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ดําเนินการเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนดําเนินการเกี่ยวกับการ
สงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกําหนด ดําเนินการอื่น
เกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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นอกจากนั้นแลว กระทรวงศึกษาธิการยังกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนวยตรวจสอบ
ภายในขึ้นอีก ประกอบดวยกลุมงาน ดังนี้
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7. หนวยตรวจสอบภายใน ประกอบดวยงาน ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานตรวจสอบการเงินและบัญชี
3) งานตรวจสอบการดําเนินการ
อํานาจหนาที่ หนวยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาทีเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองและความ
เชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิควิธีที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายใน ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การ
บริหารพัสดุและสินทรัพย การบริหารงานดานอื่นๆของหนวยงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
ภารกิจ กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจสอบ ดูแลรักษาสินทรัพย
การใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด จัดทําแผนตรวจสอบ
ประจําปเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยงาน
และหนวยงานรับตรวจ ตามขอ 1 และ 2 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดบังเกิดผลดี
ตอการจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและ
สินทรัพยของทางราชการ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ
ในการแกไขของ หนวยรับตรวจใหถูกตองตามที่เสนอแนะไว รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการ
ตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมายทางการเงิน การคลัง
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ จัดทําเอกสารคูมือเผยแพรใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรึกผาผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุใหบังเกิดผลดีตอการสงเสริมการจัดการ
ศึกษา พัฒนาผูเรียน ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
กลาวโดยสรุป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ในการดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา และดําเนินงานตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายอื่นกําหนด โดยมีสวนราชการภายในประกอบไปดวยกลุมงานตางๆ ไดแก กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน กลุมบริหารงานบุคคล กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งแตละกลุมมีขอบขายภาระ
งานและหนาที่ตางกันไป เกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3) บทบาทหนาที่องคคณะบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องคคณะบุคคลสําหรับการบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 3 องคคณะบุคคล ซึ่งมีที่มา
จํานวน บทบาทหนาที่แตกตางกัน ดังนี้

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

3.1 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เกิดขึ้นตามมาตรา 36
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) กํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
2) ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
3) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
4) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
โดยมี จํานวน หลักเกณฑ วิธีการไดมาของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ที่กําหนดวา
ให คณะกรรมการมีจํานวน 15 คน ประกอบไปดวย
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คน
3) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน จํานวน 1 คน
4) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 คน
5) กรรมการที่เปนผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 คน
6) กรรมการที่เปนผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพทางการบริหาร จํานวน 1 คน
7) กรรมการที่เปนผูแทนสมาคมผูปกครองและครูที่ไมใชขาราชการครู ผูบริหารและบุคลากร
ทางทางการศึกษา จํานวน 1 คน
8) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จํานวน 6
9) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
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3.2 คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. )
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เกิดขึ้น
ตาม มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปจจุบันเปนไดแกไข
เปน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 มีจํานวน 12 คน ประกอบไปดวย
1) ประธานอนุกรรมการซึ่งเลื่อกจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
2) อนุกรรมการโดยตําแหนง จํานวน4 คน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. ผูแทนคุรุสภา ผูแทนหัวหนา
สวนราชการระดับจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
3) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ซึ่งมิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรูความสามารถ หรือมีประสบการณดานการบริหารงานบุคคล หรือดานอื่นที่เปนประโยชน
แกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
4) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน
4 คน ประกอบดวย ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา ผูแทนขาราชการครู
และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ สัดสวนใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจและหนาที่ ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้
1) พิจารณากําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้ น ที่ การศึก ษา รวมทั้ งการกํ าหนดจํานวนและอัตราตําแหน ง และเกลี่ยอัตรากําลังให ส อดคลอง
กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน
1.1) กําหนดนโยบายบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2) กําหนดจํานวน อัตราตําแหนงขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.3) เกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2) พิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบการบรรจุ แ ละแต งตั้ งข าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา เชน
2.1) การบรรจุแตงตั้ง ไดแก
2.1.1 เปนผูดําเนินการสอบแขงขันขาราชการครู (มาตรา 47)
2.1.2 อนุมัติการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูฯในอํานาจหนาที่ผูอํานวยการเขต พื้นที่การ
ศึกษา ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่น
ตามมาตรา 38 ข (7) ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และ
ตําหนงที่มีวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
2.1.3 อนุมัติการบรรจุแตงตั้งขาราชการครู ในอํานาจหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดแก
ตําแหนงครูผูชวย ตําแหนง ครู ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสถานศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2.2) การยาย ไดแก
2.2.1 อนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปดํารงตําแหนงในหนวย
งานการศึกษาอื่น ภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.2 อนุมัติการยายสับเปลี่ยนหนาที่ หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ.กําหนดโดยยึดหลัก
การใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกิน 4 ป
2.3) การโอน เปนการยายมาดํารงตําแหนงเดิมแตตางสังกัด
3) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการ
ศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา เชน เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนิน การทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการ
รองทุกข ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ไดแก
4.1) รับทราบการรายงานการดําเนินการทางวินัย (มาตรา 104) กรณีความผิดวินัยใหรายงาน
สิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
4.2) เปนองคกรที่มีอํานาจพิจารณาความผิดอยางรายแรง (มาตรา100) สําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ยกเวนตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ
4.3) พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน
4.4) พิจารณาการรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ
ความเป น ธรรม หรื อ มี ค วามคั บ ข อ งใจ เนื่ อ งจากการกระทํ า ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เปนตน
5) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก
5.1) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
5.3) การปกปองคุมครองระบบคุณธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4) การจั ด สวัส ดิ ก ารและสิ่ งอํ านวยความสะดวกสํ าหรับ ข าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา เปนตน
6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก
6.1) กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการกํากับ ดูแล ติดตามการบริหารงานบุคคลของ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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6.2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู โดยยึดหลักคุณธรรม
มีความเที่ยงธรรมเปดเผย โปรงใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติในการ
รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ถาครูผูนั้นเปนครู ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก (สอดคลองกับ ก.ค.ศ.)
7) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา ไดแก
7.1) จัดทําฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.2) กําหนดวิธีการพัฒนาฐานขอมูลและนําไปใชในการบริหารงานบุคคล
8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. เชน กําหนดรูปแบบและจัดทํารายงานประจําป ฯ ตอ ก.ค.ศ.
9) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมอยูในอํานาจ
และหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา และ
10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ก.ค.ศ.มอบหมาย
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3.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)
เกิดขึ้นตามมาตรา 20 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
จํานวน หลักเกณฑ วิธีการไดมาของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑ
และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ dารศึกษาของเขตพื้นที่การ
ศึกษา พ.ศ. 2548 ที่กําหนดวา ใหคณะกรรมการมีจํานวน 9 คน ประกอบไปดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ
2) กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นบานของรัฐ จํานวน 1คน
3) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จํานวน 1 คน
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานวิจัยและการประเมินผล
ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา และประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
5) หัวหนากลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
มีบทบาทหนาที่ศึกษาวิเคราะหวิจัยนิเทศ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน และสถานศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอกดังนี้
1) กําหนดกรอบ นโยบาย และแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมุงผสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
2) ติดตาม ตรวจสอบใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่เขตพื้นที่
การศึกษากําหนด
3) ติดตามตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
4) ศึกษาวิเคราะห ผลการดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
ศึกษาและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหนวยงาน สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
5) ติดตามและใหขอเสนอแนะแกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษา
วิเคราะหวิจัย การพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา
6) ติดตาม ตรวจสอบใหหนวยงาน สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการผระกันคุณภาพ
และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป
7) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน หนวยงาน
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
8) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาและประชาสัมพันธ เผยแพรผลการดําเนินงานดานการศึกษาตอสาธารณชน
9) ประสานการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กลาวโดยสรุป องคคณะบุคคลที่บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบไปดวยสาม คณะ
ไดแก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน นโยบาย กํากับ ดูแลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) มีหนาที่เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาทื่เกี่ยวกับงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการแตละคณะมีจํานวนกรรมการ การไดมาขอกรรมการที่แตกตาง
กัน ซึ่งเปนไปตามกฎหมายกําหนด
4. บทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 37 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา) ใหเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ใหเปนไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ตําแหนงของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ ว.17
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 กําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบ ใหเปนผูบริหารราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล
การเงินและสินทรัพย การบริหารงานทั่วไปในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประสานสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ทองถิ่นและหนวยงานอื่น กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมาตรฐานดังกลาวยังไดกําหนดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนาที่
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไป ในระดับสูง มีความสามารถในการ
บริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
หรือการบริหารงานทั่วไป โดยแสดงใหเห็นวา มีการวิเคราะห สังเคราะห คิดคน วิจัยเพื่อนําผลไปใชในการ
พัฒนา การบริหารและจัดการศึกษา และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะอยางสูงในการบริหาร
จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีการคิดคนนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการบริหาร จัดการศึกษา สงผล
ใหสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากจะปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงแลว ยังตอง
มีบทบาทหนาที่อื่นตามกฎหมายอื่นกําหนดดวย
นอกจากนั้น ในมาตรา 37 วรรคสามของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรองผูอํานวยการฯมีอํานาจหจาที่ตามมาตรฐานตําแหนงที่
ก.ค.ศ. กําหนด และตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ผูบริหารการศึกษาทั้งตําแหนงรองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจาก
จะมีบทบาทหนาที่ เปนผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่สําคัญในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีคุณภาพแลว ผูบริหารการศึกษายังเปนบุคคลสําคัญ ที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ จึงตองเปนผูนํา
หรือพัฒนาตนเองใหเปนผูนําการเปลี่ยนแลงทางการศึกษาดวย
ในการที่จะเปนผูนําทางการศึกษาที่ดีได จะตองมีการเตรียมตัว พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตนเอง ปรับตัว เรียนรูพัฒนาทักษะตางๆ ไดแก
1) การเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เมื่อไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบดานหนึ่งดานใด
ตองยอมรับหนาที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจ ตองทําดวยความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เต็มความรูความสามารถ
ตั้งใจทํา ถางานที่ไดรับมอบหมายไมชัดเจนตองซักซอมความเขาใจใหเกิดความชัดเจนในเรื่องทิศทางหรือ
แนวปฏิบัติ ในกรณีที่เปนงานในหนาที่ที่ไมมีความถนัด ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม พัฒนาทักษะ ซักถาม
ผูรู ผูเชี่ยวชาญใหเขาเสนอแนะหรือสอนงานใหพฤติกรรมลักษณะนี้ จะไดยอมรับจากสังคม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2) ตั้งมาตรฐานการทํางานของตนใหสูง เปนการตั้งมาตรฐานเฉพาะตนเทานั้น ตั้งใหสูงกวาหนวยงาน
ที่กําหนดไว ไมจําเปนตองบอกผูใดวามาตรฐานที่ตนเองตั้งไวสูงกวามาตรฐานกลาง เพราะสมาชิกในสังคม
จะมองวาเปนการโออวด การตั้งมาตรฐานการทํางาน ใหสูงกวาที่เกณฑของหนวยงานกําหนด จะทําให
ผลงานที่ออกมาจะสูงกวามาตรฐาน
3) ปรับปรุงความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา หนาที่ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติในระยะ
แรก อาจจะไมมีทักษะและความชํานาญ ผลงานอาจจะไมเปนที่พอใจ ของตนเองมากนัก แตถาพยายาม
เรียนรู พัฒนา ทักษะเสมอๆ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบ ผลงานยอมเปนที่ยอมรับของสังคม โอกาสจะเปนผูสอนงานหรือแนะนําจะมีสูงมาก
4) พัฒนาความสามารถในการเขาสังคม เปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะความเปนผูนํา
มนุษยเปนสังคม นิยมอยูรวมกันเปนกลุม การเขสังคมทําใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบ
การณการรูจักคนและสังคม ทําใหโอกาสของการทํางานใหเปนที่ยอมรับของสังคมมีสูง คําวา “นกไมมีขน
คนไมมีเพื่อน กาวหนายาก”
5) สงบเงียบเวลามีคลื่นลม การอยูรวมกันในสังคม โอกาสที่สมาชิกในสังคมจะไมมีความขัดแยงกัน
เลย เปนไปไดยาก เพราะคนเราจะมีความเห็นตางกันเสมอ บางโอกาสอาจมีความขัดแยงธรรมดา บางโอกาส
อาจมีความขัดแยงรุนแรงมาก เมื่อมีความขัดแยง มีการแสดงความคิดเห็นอยางรุนแรง การแสดงความเห็น
บางครั้ง อาจมีอารมณของคนเขามาเกี่ยวของดวย การชี้แจงแกไขขณะที่มีความขัดแยงหรือแสดงความเห็น
อยางรุนแรง อาจจะทําใหเกิดความแตกหักได ควรรอโอกาสใหเหมาะสม จึงคอยหาโอกาสแสดงความเห็น
ควรระลึกถึงคํา วา น้ําเชี่ยว อยาเอาเรือขวาง
6) ผลักดันใหทีมงานทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ในการทํางานรวมกันในสังคม ะตองพยายามจูงใจ
และตองพยายามทํางานใหไดผล และผูรวมทีมงานทุกคนตองมีความสุข การที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย
สูงสุดได ตองพยายามใหมีวัตถุประสงคเดียวกันในการทํางานรวมกัน ตองทํางานนั้นดวยเปาหมายเดียวกัน
ในการทํางานตองกําหนดหนาที่ของแตละคนไวอยางชัดเจน ตองมีผูนํากลุมหรือหัวหนาทีมคนเดียวกัน
จะไมเกิดความขัดแยงกัน ตรงกับภาษิตจีนที่วา “งานเดียวกัน อยามีเถาแกหลายคน” จะเกิดความยุงยากมาก
เพราะงานเดียวแตมีคนสั่งหลายคน และตองรับผิดชอบในความสําเร็จและลมเหลวดวยกัน
7) บริหารเวลาและมอบหมายงาน การทํางานใดๆตองวางแผนใหดี ตองเรงดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย การใชทรัพยากร จัดระบบเวลาใหดี ในการกําหนดกิจกรรม เวลา จะตองกําหนดคนและหนาที่
ที่รับผิดชอบดวยและมีการมอบหมายงานตามที่กําหนดคนไว โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จสูง
8) มีวิสัยทัศนชัดเจน คือ การหาคําตอบใหกับคําถาม “เราตองการจะเปนอะไรในอนาคต” ตองตอบ
สั้นๆ ชัดเจน สามารถบอกความตองการที่จะเปนในอนาคต
ถาการเตรียมการที่จะเปนผูนําดี มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหสามารถเปนผูนําที่ดีได เปนผูนําที่มี
คุณภาพ เปนผูนํามือธรรมดา เปนผูนํามือธรรมชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ดังนั้นการที่ผูบริหารการศึกษา จะเปนผูนําการศึกษา ความมีทักษะและความสามารถ ดังนี้
1) ทําใหเกิดวิสัยทัศนโดยการมีสวนรวมของคนในองคการและนําวิสัยทัศนที่ไดรวมกันกําหนด
และมีความชัดเจนไปปฏิบัติไดคนในองคการมีความชัดเจนในวิสัยทัศนสามารถอธิบายวิสัยทัศนในทิศทาง
เดียวกัน
2) ใชวิสัยทัศนในการสื่อสาร สรางความเขาใจกับเพื่อนรวมงานใหมีความคิดเห็นตรงกันในทิศทาง
ที่จะเดินไปในอนาคตขององคการ
3) เปนคนตัดสินใจเร็ว ทันเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง มีเหตุผลในการตัดสินใจ โดยวิเคราะห
ขอมูลความเปนไปได พิจารณาถึงผลดี ผลเสียของแนวทางที่จะปฏิบัติ รวมกันปฏิบัติจนบรรลุเปาหมาย
4) เปนคนที่กลาเสี่ยงในการตัดสินใจ และพรอมที่จะรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นในระหวางการ
บริหารงาน มีความรับผิดชอบตอการทํางานของตนเองและทีมงาน
5) เปนคนที่ทําใหเพื่อนรวมงานมีความรัก เคารพ ศรัทธาดวยความเต็มใจ เกิดจากความประทับใจ
ในพฤติกรรมการบริหาร
6) สรางทีมงานที่เขมแข็ง คือรวมคิด รวมแรง รวมใจ รวมรับผิดชอบ รวมทุกข รวมสุข งานประสบ
ความสําเร็จ
7) เปนคนรับผิดชอบงานของตนเอง งานของทีมงาน สามารถอธิบายงานที่ทํา ตั้งแตเริ่มตน จนงาน
สําเร็จและบรรลุเปาหมาย
8) มีความรูกวางขวาง สามารถชี้แนะ แนะนําได แมวาจะไมมีความโดดเดนมากนัก แตก็สามารถ
อธิบายได
9) เปนผูชํานาญการในเรื่องทั่วๆไป คือสามารถรูและพูดคุยไดทุกเรื่อง
10) สามารถมอบหมายงานและหนาที่ใหผูอื่นทําแทนได โดยไมตองทําเองทุกเรื่อง การมอบหมาย
งานและมอบสิทธิที่จําเปนตอการดําเนินงาน พรอมที่จะรับผิดชอบตอความสําเร็จ ความลมเหลวในงาน
11) เปนผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
12) ทํางานเปนหลายอยาง แมวาจะไมดีเดนมากนัก แตเขาใจระบบและกระบวนการทํางานโดย
ตลอดสามารถอธิบายกระบวนการทํางานได
13) เปนผูมีความคิดสรางสรรค สามารถปรับตัวเขากับสถานการณได
14) เปนคนมีอารมณขัน ใชพระคุณมากกวาพระเดช
15) เปนผูนําที่มีศิลปในการทํางาน เชน เปนคนที่มีจิตใจตั้งมั่น ราบเรียบไมขุนมัว ไมมีความโกรธ
ความพยาบาท ความกลัว ความวิตกกังวล ความเปนตัวของตนเอง รูวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไร
ไมควรมีสิทธิ์ใชความคิด กลาคิด กลาแสดงออก
นอกจากนั้น ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นที่ในทศวรรษหนา ควรมี คุณลักษณะสวนตนดานความ
นาเชื่อถือ ไดแก เปนผูมีความฉลาด และมีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีทักษะในการสื่อสาร เปนผูที่สามารถ
เขาถึงได เปนผูมีความเชื่อมั่นในหลักการ คานิยมที่ถูกตอง การเปนผูที่มีความกลาพึ่งตนเองดวยความมั่นใจ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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และมีพลังตอความสําเร็จ และความสามารถเชิงบริหารจัดการ ไดแก ความสามารถใน การวิเคราะหและ
การวางแผน ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ไดแก
 ดานงบประมาณ ดานแหลงความรู สื่อและนวัตกรรมตางๆ ดานอาคารสถานที่และดานบุคลากร ความ
สามารถในการเสริมสรางขวัญกําลังใจ ความสามารถในการติดตามงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
ดังนั้น การที่จะมีผูนําลักษณะดังกลาวได ตองมีการเตรียมการ เตรียมตัว พรอมที่จะพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูนําที่ดีเปนผูนําที่มีคุณภาพ เปนผูบริหารมืออาชีพตอไป
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5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา เปนเขตใหบริการทางการศึกษา ที่กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา
จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสมดานอื่นๆดวย ดังนั้นยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาของขตพื้นที่การศึกษา ควรเปนดังนี้
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5.1 ยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณลักษณะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่2) พ.ศ. 2545 เปนหนวยงานที่มีลักษณะดังนี้
1) เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับดานการวิเคราะหแผนและ
นโยบายของหนวยเหนือและสถานศึกษา มีศักยภาพเพียงพอที่จะกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่ รวมทั้งเปนองคกรนําการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจึงควรเปนองคกรที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในลักษณะการพัฒนามากกวาการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่หนวยเหนือกําหนด
2) มีศักยภาพและมีความคลองตัวอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลการปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย
สนับสนุน และประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จึงจําเปนตองมีบุคลากรที่พรอม มีจิตบริการมีคุณลักษณะขาราชการที่พึงประสงค และมีการเสริม
สรางจิตลักษณะ ใหกับบุคลากร ไดแก ทัศนคติตอการทํางานที่มุงอนาคต และการควบคุมตนเอง มีเครื่องมือ
และแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุน สงเสริม และประสานงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3) บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแตคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในองคกร ควรเปนที่ยอมรับของสถานศึกษา แตละเขตพื้นที่การ
ศึกษา ทั้งในดานความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงควรเปน
องคกรเปด มีอิสระและมีวิธีสรรหาผูชํานาญการ หรือผูเชี่ยวชาญและผูมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีการหมุน
เวียนมาปฏิบัติงานและใชวิธีการ ใชหลักเกณทที่เนนคุณภาพ ไมใชเกิดจากการแตงตั้งจากหนวยเหนือใน
สวนกลางเพียงอยางเดียว
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4) เขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรเปนแหลงบริการขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการศึกษา ควบคูกับการกํากับดูแลสถานศึกษา ดังนั้นเครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยี ขาวสารและ
ศักยภาพของบุคลากร จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับประเทศและในระดับสากลผูมีสวนรวมหลายฝายตางๆ ใหเขามามีบทบาทในฐาน
ผูรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ ไมใชเปนเพียงคณะกรรมการที่มีหนาที่ใหขอเสนอแนะ หรือให
คําปรึกษาเพียงอยางเดียว มีการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยพัฒนา องคประกอบหลัก ไดแก
การเรียนรู การจัดการความรู องคการ ภาวะผูนํา และเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการความรูและการบริการ
ดานวิชาการ โดยอาศัยยุทธศาสตรตางๆ ไดแก การเตรียมความพรอม การกําหนดวิธีแบงบัน การเปลี่ยนและ
บริการ นวัตกรรมการเรียนรู ผลิตภัณฑและการบริการ และการประเมินผลการจัดการความรู

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

5.2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยยุทธศาตรการบริหารโดยยึดหลักการในการจัดระบบ
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 คือ
1) มีเอกสารดานนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ นั้นคือ มีการติดตาม การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ แตผูปฏิบัติมีอิสระที่จะเลือกปฏิบัติ ตามแนวทางที่เหมาะสม
ของตน ดังนั้นแตละเขตพื้นที่การศึกษาจึงใชกรอบนโยบายของสพฐ.เปนแนวทางในการบริหารจัดการ
และในขณะเดียวกันจะมีการกําหนดนโยบายตามความตองการและความจําเปนของตนเอง เพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาดวยในสวนของการนํานโยบายของ ศธ. และ สพฐ.สูการปฏิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพ สํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเตรียมปจจัยอยางนอย 6 ประการ ไดแก ปจจัยดานการ
พัฒนาครู ความชัดเจนของนโยบาย ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ ความพรอมของ
ทรัพยากร และความรวมมือของชุมชน
2) มีการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษา องคกรการปกครองทองถิ่น นั้นคือมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจการตัดสินใจขององคกรหลักทั้งสามองคืกรดังกลาวอยางชัดเจน ไมกาวกาย ซ้ําซอน
กัน ดังนั้นการกระจายอํานาจจึงควรถึงมือผูปฏิบัติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จึงอยูที่การกํากับ ดูแล สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาไดบริหารจัดการใหเปนไปตาม
นโยบาย ที่กําหนด โดยสถานศึกษามีอิสระในการกําหนดความตองการ ดําเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
3) มีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภทการศึกษา นั้นคือ ทั้งเขตพื้นที่และสถานศึกษา มีมาตรฐานและดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาและ
บริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถประเมินผลและตรวจสอบได ดังนั้นทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
จึงควรมีการดําเนินงานโดยอาศัยแนวทางและกระบวนการดังนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- มีเกณฑมาตรฐานคุณภาพขององคกร มาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกร และมีดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ขององคกรที่สามารถประเมินและเปดเผยตอสาธารณชนได
- มีการบริหารและจัดการตามเกณฑมาตรฐานและดัชนีชี้วัดคุณภาพที่กําหนด
- มีการประเมินคุณภาพขององคกรโดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกองคกร
- มีการประเมินคุณภาพขององคกรโดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกองคกร
- มีรายงานผลการประเมินตอหนวยงานผูรับผิดชอบ และเปดเผยผลการประเมิน
- มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง หรือพัฒนาคุณภาพตามเงื่อนไขมาตรการและชวงเวลาที่กําหนด
4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง นั่นคือทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตองมีแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหารมืออาชีพ ใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทํางานเปน
ทีม ทํางานเชิงบุกเบิกใหไดผลที่สุด รวมคิดรวมทํา รวมปฏิบัติงาน พึงพาชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน แกปญหา
ขจัดความขัดแยงและไวตอการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองคประกอบเพื่อใหการพัฒนkสูผูบริหารมืออาชีพ
ใหไปสูการปฏิบัติไดจริง ตามองคประกอบสามอยาง ไดแก การกําหนดนโยบายและแผนงานทีเหมาะสม
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และการมุงพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ พัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน ดานการมีบารมี ดานการใหรางวัล ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการดลใจพัฒนา
คุณลักษณะสวนตัวของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งในเรื่องบุคลิกภาพ การเปนวิทยากรใหความรู และพัฒนา
ทีมงาน พัฒนาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความยุติธรรม วางแผนงาน ติดตาม
ตรวจสอบ อยางเปนระบบ มีลักษณะความเปนผูนําสูง บริหารงานโดยการใหมีทุกฝายมีสวนรวม เปน
ประชาธิปไตย รูขอมูลขาวสารทันการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกที่ดีมีความเหมาะสม
5) มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษานั่นคือ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จําเปนตองมีแนวคิดและวิธีการในการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา การสรางและ
ใชประโยชนจากเครือขายความรวมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา จากหนวยงาน องคกร บุคคลทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับหนวยงาน สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
6) มีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น นั้นคือทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา จะไมบริหารจัดการโดยลําพัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการที่มาจากผูมีสวนรวมฝายตางๆ ให ใหเขามามีบทบาทในฐานะผูรวมคิด รวมตัดสิน
ใจ และรวมรับผิดชอบ ไมใชเปนเพียงคณะกรรมการที่มีหนาที่ใหขอเสนอแนะ หรือใหคําปรึกษาอยางเดียว
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สวนที่ 2 งานในหนาที่ศึกษานิเทศก
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งานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
งานตามมาตรฐานตําแหนง และมาตรฐานวิชาชีพ
งานในบทบาทหนาที่ตามกรอบภารกิจ สพท.
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สวนที่ 2 : งานในหนาที่ศึกษานิเทศก
ก. งานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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1. แนวคิด
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกลุมงานดําเนิน
การเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา
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2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกระบวน
การเรียนรูไดมีคุณภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
4. เพื่อสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
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6. เพื่อสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน

33.. ภารกิ
ภารกิจจ
กลุ
กลุมมนินิเเทศ
ทศ ติติดดตาม
ตาม และประเมิ
และประเมินนผลการจั
ผลการจัดดการศึ
การศึกกษา
ษามีมีภภารกิ
ารกิจจ ดัดังงนีนี้ ้
งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู

งานวัดและประเมินผล
การศึกษา

) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษและ
ผูมีความสามารถพิเศษ
) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวน
การเรียนรู
) งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
) งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา
) งานทดสอบทางการศึกษา
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) งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
) งานศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
)งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวน
การเรียนรู
)งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
)งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร และ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
)งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
งานสงเสริมพัฒนาระบบการ ) งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
) งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภาย
นอกสถานศึกษา
) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการ )งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
ติดตาม ตรวจสอบประเมิน )งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
)งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
ผลและนิเทศการศึกษา
การศึกษา
)ดําเนินงานธุรการของกลุม
งานธุรการ
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งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
งานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

ข. งานตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก
1) บทบาทหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและวิทยฐานะของศึกษานิเทศก

ศึกษานิเทศก เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (1) ของระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มีวิทยฐานะตามมาตรา 39 จําแนก
เปน4 วิทยาฐานะ ไดแก ศึกษานิเทศกชํานาญการ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญและ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ มีคุณสมบัติสําหรับตําแหนง มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตลอดทั้งการ
ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ตามาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ศึกษานิเทศก

ww

ชื่อตําแหนง
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สายงาน นิเทศการศึกษา
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนิเทศการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาของเอกชน และสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร และสถาบันตาง ๆ การศึกษาคนควา
ทางวิชาการ การวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนางานวิชาการ และการจัดการ
ศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนง
ศึกษานิเทศก
ชื่อวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
มาตรฐานตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานการศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
2. การศึกษาคนควาทางวิชาการ เพื่อจัดทําเปนเอกสาร คูมือ และสื่อใชในการปฏิบัติงานและเผย
แพร ใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3. การวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูสนใจทั่วไป
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4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเปนขอมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและ
การพัฒนางานทางวิชาการ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ
1. มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
2. ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป สําหรับผูมี
วุฒิปริญญาโทรขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก)
4. ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
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การใหไดรับเงินเดือน
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกผูใดผานการประเมิน มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ ศึกษา
นิเทศกชํานาญการพิเศษ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนดแลวใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ
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2) บทบาทหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของศึกษานิเทศก
คุรุสภาในฐานะองคกรวิชาชีพที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพที่เปนวิชาชีพควบคุม เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการ
ศึกษา และศึกษานิเทศกใหเปนวิชาชีพชั้นสูงเปนที่ยอมรับของสังคม ขณะนี้ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ 3 ดานเพื่อประกาศใชเปนขอบังคับ ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตร
ฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)เพื่อใชเปนกรอบในการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ สําหรับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศกดังนี้
2.1) มาตรฐานความรูและประสบการณ
2.1.1)ไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา
หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูอยางนอย ไดแก
- การนิเทศการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา
- กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิชาการ
- การบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
2.1.2 ) ผานการอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คุรุสภารับรอง
2.1.3) มีประสบการณ ดานปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 10 ป หรือมีประสบการณดานการปฏิบัติ
การสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหาร การศึกษา รวมกันมาแลว
ไมนอยกวา 10 ป
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2.2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก) มี 12 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูรับ
การนิเทศ
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนา อยาง
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับการนิเทศ
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
มาตรฐานที่ 9 รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ

2.3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ)
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกตําแหนง ประกอบไปดวย 5 ดาน 9 ขอ ดังนี้
ดานจรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ 1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ 2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ เปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ 3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ แกศิษย
และหรือผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ โดยเสมอหนา
ขอ 4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย ที่ถูกตองดีงาม
แกศิษย และหรือผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ 5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ
ขอ 6 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษ ตอความเจริญทางกาย สติปญญา
จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และหรือผูรับบริการ
ขอ 7 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ 8 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ 9 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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ค. งานในบทบาทหนาที่ของศึกษานิเทศก

งานในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ ซึ่งศึกษานิเทศกตองดําเนินการ
และรับผิดชอบ มีขอบขายดังตอไปนี้

งานบริหารและจัดการศึกษา

1. แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
1.1. ความหมาย ความจําเปน และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่มีองคประกอบหลายประการ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่พึง
ปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย การจัดการศึกษาจึงเปนความจําเปนที่ทุกประเทศตองดําเนินการ
เพื่อยกระดับคุณภาพประชากรและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระหวางประเทศ
1) ความหมายของการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพ
มนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ
โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพนี้จะทําใหสังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญกาวหนาทันโลก แขงขันกับสังคม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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อื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยางมีประสิทธิ
ภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตามอัธยาศัย ยอมขึ้นกับความเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายแตละกลุมที่แตก
ตางกันไป
เนื่องจากการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีการ
ดําเนินการ มีทรัพยากรตางๆสนับสนุน และตองมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและ
เชื่อถือไดดวย
2) ความจําเปนในการจัดการศึกษา
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การศึกษาเปนเรื่องที่ตองมีการจัดการ ไมใชเรื่องที่จะใหผูใดรับไปทําโดยไมมีเปาหมาย ไมมี
มาตรฐาน ไมไดคุณภาพเพราะยอมทําใหการศึกษาไมมีทิศทางไมเปนระบบ ไมคุมคาและหากจัดผิดพลาด
ก็ยากที่จะแกไข เพราะกระบวนการศึกษา เชน คานิยมตางๆ ไดซึมซับเขาไปในใจของผูเรียนเสียแลว
การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุนที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคน และเปน
การลงทุนเพื่อการอยูรอดและพัฒนาของสังคม ทั้งนี้ เพราะการศึกษาสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จําเปนในการทํางานและการ
ใชชีวิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในโลกเปนไปอยางรวดเร็วอันเปนผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหมๆ พัฒนาการเหลานี้ยอมทาทายตอการจัดการศึกษา เพราะได
เปดโอกาสและใหชองทางการเรียนรูแกบุคคลจํานวนมาก โดยใหรับรูมากขึ้นและมีเสนขีดคั่นดานระยะทาง
นอยลงกวาเดิมมาก การจัดการศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน เพราะตองการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวนมาก ตองมุงไปสูเปาหมายที่พึงประสงครวมกันของสังคม ตองนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพของมนุษยอยางแทจริง ในแงนี้ การจัดการศึกษาจึงตองมีการกําหนดเพื่อประกันวามนุษยไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ ตรงตามเปาประสงครวมกัน รวมทั้งมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษายังมีความจําเปน เพราะตองการคนที่ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน ที่มีความรู ความ
เขาใจ ความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไมวาจะเปนการรับผิดชอบดานการสอน การบริหาร หรือการ
สนับสนุน ตัวอยาง เชน ครูที่ดีตองไดรับการศึกษาอบรมมาอยางดี มีความรูความชํานาญ และมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการเปนครู การเปนครูจึงเปนที่ยอมรับวาเปนวิชาชีพชั้นสูง
เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยูกับที่ยอมหมายถึงความลาสมัย ไม
เหมาะสม ไมคุมประโยชน
ปจจุบัน โลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู หรือเขาสูระบบเศรษฐกิจที่เรียกวาเศรษฐกิจฐานความรู
ความรูจึงเปนเครื่องมือจําเปนที่ขาดไมได ในสังคมสมัยใหมนี้ความรูที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสภาพการณ
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3) วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
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ในขณะที่การจัดการศึกษามุงเปาหมายระยะยาวสําหรับการพัฒนาของแตละบุคคล และการพัฒนา
สังคม แตการจัดการศึกษาโดยทั่วไปยอมมีวัตถุประสงคที่มุงบรรลุหลายประการ ไดแก
3.1 ใหบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ โดยถายทอดหรือปลูกฝงเนื้อหาความรูความเขาใจที่เหมาะสม เพื่อใหผูไดรับการศึกษาวางตัวไดเหมาะ
สมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตามโอกาสของแตละคนได
สถานศึกษาสวนใหญที่เรียกวา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียน สถานศึกษาปฐมวัย ทําหนาที่เปนผูให
บริการทางการศึกษา
3.2 เตรียมเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู และจัดใหเด็กในวัยเรียนไดรับการ
ศึกษาเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาตนเองตอเนื่อง โดยสงเสริมเกื้อหนุนใหเด็กกอนวัยเรียนขั้นพื้นฐาน ไดมี
พัฒนาการทั้งทางรางกาย เชาวนปญญา ความสนใจ ที่เหมาะสม มีความพรอมในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
การจัดการสวนนี้ โดยทั่วไปเปนความรวมมือระหวางพอแมผูปกครอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เปนตน สวนเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะไดรับการศึกษาเพื่อเปนประโยชนสําหรับการเตรียมตัวระดับ
พื้นฐาน และเพื่อมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงานตอไป
3.3 ใหโอกาสทางการศึกษา โดยเขาถึงผูรับบริการที่ไมสามารถเขารับการศึกษาตามปกติ
ที่มีอยูหลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะนี้มุงไปที่ผูดอยโอกาสตางๆ ไมวาจะเปนผูที่มีฐานะยากจน ผูที่
พลาดโอกาสไดรับการศึกษาในบางชวงของชีวิต ผูที่มีปญหาทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา การจัดการศึกษา
เชนนี้มักดําเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะดาน เชน โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห หรือ
โดยวิธีการอื่นนอกระบบและตามอัธยาศัย เชน ศูนยการเรียนรูการศึกษาในระบบทางไกล เปนตน
3.4 ตอบสนองความตองการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงคนี้มุงสงเสริม
ใหประชาชนมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะดาน เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจ
ดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการวิเคราะหวิจัยระดับสูง มุงคิดคนเนื้อหาสาระที่แปลกใหมจากเดิม
นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน ดานการเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การฝกอบรม การดูงาน การฝกปฏิบัติเฉพาะ ฯลฯ
3.5 พัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเต็มตามความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศนใน
การพัฒนาประเทศ วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขอนี้เนนการพัฒนามนุษยในลักษณะบูรณาการ คือใหมี
ความสมบูรณครบถวนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา คุณธรรม ความคิด ความสํานึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ
ซึ่งตามปกติควรเปนหนาที่ของสถานศึกษา แตหากสถานศึกษาไมสามารถดูแลใหครบถวนได ก็ตองจัดสวน
เสริมเติมในลักษณะการฝกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ หรือการใชสื่อตางๆ
ชวยเสริม วัตถุประสงคสวนนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและคุณภาพของผูที่ทํางานแลวหรือผูที่ผานการ
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ศึกษาตามกระบวนการปกติ ใหสามารถติดตามความรูใหมๆและวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอ
เนื่อง
1.2 เปาหมายของการจัดการศึกษา
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เปาหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมคือสมาชิกทุกคนในสังคม แตเนื่องจากมวลชนเหลานี้มี
จํานวนมากมายเกินกวาจะมีองคกรใดสามารถจัดการศึกษาใหครบถวนครอบคลุมได จึงตองมีการแบงกลุม
ประเภทของเปาหมายออกตามความเหมาะสมในการจัด เชน แบงตามอายุ แบงตามสาระเนื้อหา แบงตาม
ลักษณะของบุคคล เปนตน
เปาหมายของการจัดการศึกษาอาจแบงเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้
1) เด็กกอนวัยเรียน เมื่อทารกคลอดออกจากครรภ พอแม ผูปกครอง ปูยาตายาย ญาติ หรือคนเลี้ยงดู
เปนกลุมบุคคลเริ่มแรกที่ทําหนาที่ดูแลเลี้ยงดู และขณะเดียวกันก็ใหการศึกษาอบรมดวย การใหการศึกษา
ลักษณะนี้ โดยทั่วไปยังไมเปนระบบ แตเปนธรรมชาติ จึงยังไมถือวาเปนการจัดการศึกษา
เมื่อทารกเติบโตขึ้นพอชวยตนเองไดแลว พอแมซึ่งตองมีภาระประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงลูก ไมอาจ
ดูแลบุตรได ก็ปลอยใหอยูในการดูแลของบุคคลอื่น เชน บุคคลในกลุมเครือญาติ หรือมิฉะนั้นก็ตองจางคนดูแล
ทางเลือกอีกประการหนึ่งคือการสงบุตรหลานเขารับการอบรมศึกษาในศูนยการเรียนปฐมวัย ศูนยรับเลี้ยงเด็ก
หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือเปนสถานศึกษาเบื้องตนที่มีการจัดการศึกษา โดยมีผูดูแลที่ไดรับการศึกษาอบรม
มาพอสมควรเปนผูดูแล
เมื่ออายุถึงวัยประมาณสามขวบ สถานศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มีการจัดการศึกษาที่เปนระบบและมี
รูปแบบมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กวัยนี้เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพรอมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลางแจงกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเกมการศึกษา เปนตน
2) บุคคลในวัยเรียน ผูที่อยูในวัยเรียนโดยทั่วไปหมายถึง ผูซึ่งรัฐกําหนดใหผูปกครองตองนําไป
เขาเรียน คืออยูในขายการศึกษาภาคบังคับ โดยแตละประเทศกําหนดอายุไวแตกตางกันไปตามที่เห็นวาเหมาะ
สม สําหรับประเทศไทยกําหนดใหการศึกษาระดับประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่สามเปนการศึกษาภาคบังคับ
และหากผูปกครองมีความพรอมก็สงเสียใหบุตรหลานของตนไดเรียนตอสูงขึ้นไปอีกตามกําลังความสามารถ
ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายเหลานี้อาจแบงไดหลายระดับ ไดแก
2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทั่วไป เปนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลในวัยเรียนในระบบการ
เรียนในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอื่น ในประเทศไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานไลเรียงกัน
ไปตั้งแตระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมปที่หนึ่งถึงชั้นประถมปที่หก) ไปจนจบชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่หก) การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมักใชเวลาประมาณสิบสองปเปนสวนใหญ
ในชวงปลายของการศึกษาระดับนี้ เยาวชนที่สนใจศึกษาสายอาชีพแทนที่จะศึกษาสายสามัญ ก็อาจเลือก
เขาเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพ ซึ่งไดแก โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับตนตางๆ ไดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนที่มุงศึกษาตอก็อาจเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ซึ่งรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ํากวาปริญญาดวย) ในกรณีที่ศึกษาระดับ
ปริญญาก็อาจศึกษาตอเนื่องไปตั้งแตระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศึกษาเฉพาะดานหลังจากสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท เอก
3) ผูดอยโอกาส หรือบุคคลลักษณะพิเศษ กลุมเปาหมายนี้เปนคนกลุมพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางไปจากบุคคลปกติทั่วไป สิ่งที่ทําใหแตกตางนั้นอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ คือคนจนที่ดอยโอกาส
ในการเลาเรียนตามปกติ เชน เด็กที่ผูปกครองไมสงเสริมใหศึกษาเลาเรียน เด็กไรผูอุปการะ หรือความแตกตาง
อาจเกิดจากลักษณะทางรางกายจิตใจและสมอง เชน เด็กพิการ เด็กปญญาออน เด็กที่มีปญหาทางจิตใจและ
อารมณ เด็กอัจฉริยะ เปนตน ผูดอยโอกาสหรือบุคคลลักษณะพิเศษเฉพาะเหลานี้จําเปนตองไดรับการดูแล
เปนพิเศษเพื่อใหมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเชนเดียวกับเด็กอื่น แตการจัดการศึกษาสําหรับกลุม
เปาหมายนี้จําเปนตองจัดใหตามรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะและความจําเปนสําหรับกลุมดวย โดยอาจ
ตองมีครูที่ไดรับการอบรมมาเปนการเฉพาะ ในกรณีที่ผูดอยโอกาสรวมเรียนในชั้นเรียนปกติ ครูจําเปนตอง
ใหความสนใจผูเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใชความอดทน ความเมตตา ความเขาใจ และ
ความละเมียดละไมในการปฏิบัติตอพวกเขา สําหรับผูบริหารที่จัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตองมีความ
เขาใจ มีทักษะ และไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะอยางพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของตน
4) ผูมีงานทํา ผูที่ประกอบอาชีพการงานแลวเปนกลุมเปาหมายอีกกลุมหนึ่ง บุคคลเหลานี้ไดรับการ
ศึกษามาแตกตางกันไป และมุงศึกษาเพิ่มเติมโดยมีเหตุผลตางกันไป สวนหนึ่งเขาศึกษาระดับสูงขึ้นใน
สถาบันการศึกษาปกติหรือเขารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ (เชน โครงการศึกษาเฉพาะที่มีผูจัดบริการให
ในสถานที่ทํางาน โครงการศึกษาอบรมเฉพาะดาน เปนตน) นอกจากนี้ หนวยงานทางการศึกษาอาจจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบตางๆ กัน เชน การศึกษาสัญจรที่ผูสอนตระเวนใหความรู
การศึกษาผานสื่อโทรคมนาคม การศึกษาโดยเอกสารหรือสื่อการเรียนรูดวยตนเองตางๆ การจัดการศึกษา
เชนนี้ อาจมีการรับรองวุฒิใหหรืออาจไมเทียบวุฒิอยางเปนทางการก็ได การจัดการอบรมสําหรับผูมีงานทํา
นั้น รวมถึงครูซึ่งตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย ครูจึงควรสนใจติดตามรับการอบรมตามหลักสูตร
ตางๆ ที่จะชวยสงเสริมความรูความสามารถในการประกอบอาชีพของตน
5) ประชาชนทั่วไป ประชาชนโดยทั่วไปถือเปนกลุมเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาดวย ทั้งนี้
เพื่อใหสมาชิกของสังคมไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งแปลกใหมที่เปนประโยชนสําหรับการเปนพลเมืองที่ดีและการ
เพิ่มพูนความคิดความอานของตนอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาลักษณะนี้ถือเปนสวนเสริมจากการที่ประชาชน
ไดเรียนรูจากสื่อมวลชน จากกลุมคนใกลชิด การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอาจทําโดยผานสื่อตางๆ ไดหลากหลาย
แตยอมเปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรใหรูเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนไป และปรับตนเองกับ
ความเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายกลุมนี้มักเปนการจัดการศึกษา
เสริมในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยเปนหลัก
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เนื่องจากเปาหมายของการศึกษามีหลากหลาย ผูนําชุมชนและทองถิ่นพึงมีบทบาทในการสํารวจ
กลุมเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย และรวมสนับสนุนใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถจัดบริการการศึกษาแกกลุมเปาหมายใหครบถวนและเกิดประโยชนไดจริง
1.3 องคประกอบของการจัดการศึกษา
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องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษามี 8 องคประกอบ ไดแก
1.สาระเนื้อหาในการศึกษา ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ผูจัดการศึกษามักจัดทําหลัก
สูตรเปนตัวกําหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหลานี้อาจเปนหลักสูตรกลางที่ใชสําหรับการศึกษาแตละระดับ แต
ขณะเดียวกันก็ควรเปดโอกาสใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับทองถิ่นไดดวย
เนื้อหาสาระในการศึกษานั้นควรทันสมัย ทันตอเหตุการณ เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ครูตองทบทวนเนื้อหาสาระที่ตนสอนเพื่อปรับ
แกไขใหถูกตองทันสมัย และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน หากเห็นวาเนื้อหาผิดพลาดหรือลาสมัย ควรแจง
ผูบริหารใหทราบ
2.ครู ผูสอน หรือผูใหการเรียนรู ผูถายทอดเนื้อหาสาระไดแกครูและอาจารย ซึ่งถือเปนผูประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหลานี้ตองไดรับการศึกษาอบรมมาทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการถายทอด เพื่อใหสามารถ
ถายทอดความรูและสาระวิชาที่เปนประโยชนตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง
สําหรับครูและอาจารยคือตองมีความตื่นตัวอยูเสมอในการติดตามเรียนรูเนื้อหาวิชาการวิชาชีพใหมๆ และ
วิทยาการดานการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณีตองมีการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ ดวย
อนึ่ง ครูและอาจารยตองพัฒนาความสามารถในการประยุกตสาระเนื้อหาและองคความรูใหมใหเหมาะสม
กับผูเรียนแตละกลุม
3.สื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา สื่อและอุปกรณตางๆ เชน อาคาร สถานที่ โตะ เกาอี้ กระดาน
เขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณที่ทันสมัยที่มีราคาแพงทั้งหลาย เชน อุปกรณในหอง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เครื่องคอมพิวเตอร เหลานี้ สื่อและอุปกรณเหลานี้เปนสวนประกอบที่จําเปน
สําหรับการจัดการศึกษา ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลใหสิ่งเหลานี้มีอยางเพียงพอ
อยูในสภาพใชงานได และใชสื่อเหลานี้เปนสวนชวยใหเกิดการถายทอดเนื้อหาความรูไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ครูที่มีคุณภาพตองสามารถผลิตและพัฒนาสื่อและอุปกรณการศึกษาสําหรับการสอนของตน
ดวย
4.รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหมนั้นมีความแตกตางไปจากการศึกษายุคกอนซึ่งเนน
ที่ตัวครู ระบบการศึกษายุคใหมเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน ดังนั้น รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหมจึงแตก
ตางไปจากเดิม จึงเกิดคําวา “ปฏิรูปการเรียนรู” ซึ่งนําไปสูกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การ
ระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําชมนอกสถานที่เรียน การใชอุปกรณเครื่องมือ
ประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหมๆนี้ ผูสอนพึงระมัดระวังเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละ
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กลุม และจําเปนตองใชความคิดสรางสรรคประกอบกับการทําความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน
ของตน
5. ผูบริหารและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา ยังมีผูที่รับผิดชอบที่อาจ
ไมไดเปนผูถายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแก ผูบริหารซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหเปนไป
โดยเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่ตองการ และยังจําเปนตองมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นรวมดวย เชน เจาหนาที่ธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝายสนับสนุนอื่นๆ
6.เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจเปนรัฐบาลในฐานะ
ผูรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปกครอง ผูเรียน ชุมชน เปนตน เงินทุนเหลานี้เปนองคประกอบ
สําคัญที่ชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย
7. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดลอม การจัดการศึกษาในระบบที่ยังตองอาศัยชั้นเรียนยังเปนสิ่ง
จําเปน ดังนั้นอาคารสถานที่ หองเรียน และบรรยากาศแวดลอมที่ใชในการจัดการศึกษาจึงเปนสวนที่ขาดไม
ได ถึงแมจะมีการจัดการศึกษาโดยใชสื่อทางไกลก็ตาม ก็ยังตองมีสถานที่สําหรับการบริหารจัดการ การผลิต
และถายทอดสื่อ หรือการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังตองใชอาคารเปนสถานที่สําหรับจัดการ
เรียนการสอน สิ่งที่ผูบริหารและผูจัดการศึกษาตองสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการ
มีบรรยากาศแวดลอมที่เอื้อการเรียนรู สวนครูก็ตองรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสม
หากจําเปนตองใชงบประมาณปรับปรุงก็ควรแจงผูบริหารใหชวยดําเนินการ
8. ผูเรียน ผูเรียนหรือผูศึกษาถือเปนองคประกอบที่จําเปนที่สุดของการจัดการศึกษา เพราะผูเรียนคือ
ผูรับการศึกษา และเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรูและพฤติกรรมของผูเรียนเปน
ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรูของ
ผูเรียน ตั้งแตการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู การใหการศึกษาอบรม การประเมิน และการสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูตอเนื่อง ดวยเหตุนี้เปาหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงมิไดจํากัดวงแคบเฉพาะใน
สถานที่ แตมุงที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีปรัชญาพื้นฐานสําคัญคือ “ทุกคนตองเปนสวนสําคัญของการจัด
การศึกษา และการศึกษาตองจัดสําหรับคนทุกคน”
1.4 ดัชนีชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้น เนนที่คุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษาเปนหลัก สวน
ปริมาณเปนปจจัยรอง กลาวคือ การจัดการศึกษาตองมุงถึงเปาหมายที่ตั้งไวในเชิงคุณภาพเปนเกณฑ โดยมี
ดัชนี้ชี้วัดบางประการ ดังตอไปนี้
1. คุณภาพของผูเรียน คุณภาพของผูเรียนถือวาเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษา คําวา "คุณภาพของ
ผูเรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายดาน ไมวาจะเปนดานความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
และพฤติกรรม ดัชนีชี้วัดคุณภาพของผูเรียนซึ่งจะใชวัดผลการจัดการศึกษาตองเปนผลทางตรงหรือทางออม
ที่มาจากการจัดการศึกษา ไมใชผลบังเอิญหรือผลที่ไมเกี่ยวเนื่องกัน เชน สถานศึกษาอาจสอนไมดี แตนักเรียน
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ทําคะแนนผลสอบไดดีเพราะไปรับการสอนพิเศษ หรือผูปกครองกวดขันดูแลและสั่งสอนเพิ่มเติม ในแง
คุณภาพของผูเรียน ครูควรกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (วัตถุประสงคที่วัดไดจริง) ที่มุงใหเกิดขึ้น
อันเปนผลจากการจัดการเรียนการสอนของครู และประเมินวัตถุประสงคดังกลาวเพื่อวัดประสิทธิภาพของ
วิธีการสอนของตน
2. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนขึ้นกับปจจัยหลาย
ประการซึ่งเปนปจจัยชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เชน คุณภาพของครู สภาพแวดลอม รูปแบบ
และระบบการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู เปนตน ปจจัยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งที่
นํามากําหนดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได ครูตองถือวาการพัฒนาคุณภาพของการสอนนั้น
เปนความทาทายของอาชีพครู และตองไมหยุดยั้งในการปรับปรุงคุณภาพดังกลาว ทั้งโดยการคนคิดเองหรือ
การเขารับการอบรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอศิษยของตน
3. ความคุมคาในการจัดการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาตองใชจาย ความคุมคาจึงถือเปนดัชนี
ชี้วัดการจัดการศึกษาดวย คําวาความคุมคานี้มิไดหมายถึงการประหยัดดานงบประมาณแตเพียงอยางเดียว
แตหมายความวา คาใชจายเพื่อการศึกษานั้นใหผลคุมกับการลงทุนหรือไม บอยครั้งเราพบวา คาใชจายการ
จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกวาการจัดการศึกษานอกระบบ แตตองถือวาคุมคา เพราะผูเรียนมี
โอกาสไดรวมในสังคม มีเพื่อน มีผูใหคําแนะนําปรึกษาดานตางๆ แตในทางตรงกันขาม หากพบวาการจัดการ
ศึกษาในชั้นเรียนนําไปสูการติดยาเสพยติด การมั่วสุมทางเพศ ความเสื่อมทางศีลธรรม หรือความไมปลอด
ภัยตอสุขภาพและชีวิต ก็ตองถือวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สรางผลดังกลาวไมคุมคา และหาก
การศึกษาของทั้งระบบโรงเรียนนําไปสูสภาวะอันไมพึงปรารถนานานัปประการ ก็จําเปนที่ผูรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาหรือผูสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาตองทบทวนแกไขโดยเร็ว
4. ผลลัพธของการจัดการศึกษา ผลลัพธหรือผลสะทอนหมายถึงผลตอเนื่องที่เกิดจากการจัดการ
ศึกษา เชน นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่งไดคะแนนระดับดี ถือเปนสวนหนึ่ง
ของคุณภาพผูเรียน สวนนักเรียนจากโรงเรียนนี้สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไดเปนจํานวนมาก
ถือเปนผลลัพธของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้ และการที่ศิษยเกาของโรงเรียนไปประสบความสําเร็จใน
อาชีพการงาน ก็ถือเปนผลลัพธตอเนื่องกันไป สวนผลลัพธของการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศหนึ่ง
ก็พิจารณาไดจากความเจริญของประเทศ สภาพปญหาภายในประเทศ หรือความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ซึ่งเปนผลลัพธสวนหนึ่งอันเกิดจากคุณภาพของประชากรที่ไดรับการศึกษาของประเทศ เปนตน
2. การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2.1 ความมุงหมายของการจัดการศึกษา

มาตรา 6 ของกฎหมายระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
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1.ทางกาย คือมีสุขภาพดี สมบูรณ แข็งแรง หมายความวาการจัดการศึกษาตองครอบคลุมถึง
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย เชน สงเสริมการออกกําลังกาย สงเสริมกีฬา สงเสริมความรูดาน
โภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่เอื้อตอสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะมลพิษ ปลอดจาก
ยาเสพยติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของผูเรียน ไมวาจะเปนภัย
จากมนุษย (อุบัติเหตุ การประทุษราย) หรือธรรมชาติ (น้ําทวม ไฟไหม พายุ โรคภัยไขเจ็บ) นอกเหนือจาก
หนาที่ในการสงเสริมสุขอนามัยแลว ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาตองคาดการณและเตรียมการปองกันไว
ลวงหนาเพื่อผอนคลายหรือแกไขปญหาไดทันการณ

3.ทางสติปญญา คือการใชความคิดและเหตุผล

bk

2. ทางจิตใจ คือมีจิตใจที่อดทนเขมแข็ง สามารถเผชิญกับปญหาหลากหลายที่เกิดไดอยางมีสติ
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นตอแรงกดดันตางๆ
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4. ความรู คือการมุงใหผูเรียนไดรับความรูที่เหมาะสมกับสภาพความตองการของสังคมปจจุบัน
ไดแกความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูและทักษะดานภาษา คณิตศาสตร
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การประยุกตภูมิปญญาไทย ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
5. คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
มีความละอายตอการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือกอใหเกิดผลเสียหายตอผูอื่นและสังคม
6.มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณไทย มีมรรยาทและการวางตนใน
สังคม รูจักประมาณตนเอง

7 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผูไดรับการศึกษาจะเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผตอผูอื่น ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธที่ดีตอผูอื่น และดําเนินบทบาทของตนเองได
อยางเหมาะสม
2.2 หลักการในการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดหลักการศึกษาไวและ
ใชหลักการดังกลาวเปนตัวกําหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายวาดวยการศึกษา
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หลักสําคัญในการจัดการศึกษา (ตามมาตรา 8) กําหนดไว 3 ประการ คือการศึกษาตลอดชีวิต
การมีสวนรวม และการพัฒนาตอเนื่อง ดังนี้
1.การศึกษาตลอดชีวิต ถือวาการจัดการศึกษานั้นเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
หลักการคือคนทุกคนตองไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานี้ตองครอบคลุมทุกดาน มิใช
เฉพาะชีวิตการงานเทานั้น เพราะไมเพียงบุคคลตองพัฒนาตนเองและความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของตน คนแตละคนตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและประเทศโดยสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจ
ชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธระหวางบุคคลและวัฒนธรรมดวย ทั้งนี้ เพราะสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม
และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองศึกษาความเปนไปรอบตัวเพื่อใหสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
2. การมีสวนรวม สังคมตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมนั้นแสดงออกได
หลายลักษณะ เชน รวมเปนกรรมการ รวมแสดงความคิดเห็น รวมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวม
สนับสนุนทรัพยากร รวมติดตามประเมิน สงเสริมใหกําลังใจและปกปองผูปฏิบัติงานที่มุงประโยชนตอ
สวนรวม หลักการนี้ถือวาอนาคตของประเทศและความจําเริญรุงเรืองของสังคมไทย เปนความรับผิดชอบของคน
ไทยทุกคนมิใชถูกจํากัดโดยตรงในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเปนทั้งสิทธิและหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะ
เขามีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามีสวนรวมอยางสรางสรรค เพื่อแกไขปญหา อุปสรรค
ของการจัดการศึกษา ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและชวยดูแลการจัดการศึกษาเปนไปอยางถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม
3.การพัฒนาตอเนื่อง การศึกษาเปนเรื่องที่ตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหทันกับความรูที่
กาวหนาไปไมหยุดยั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง การพัฒนานี้มีทั้งการคนคิดสาระและกระบวนการเรียนรูใหมๆ การประยุกตปรับปรุงเนื้อหา
สาระที่มีอยู และการติดตามเรียนรูเนื้อหาสาระที่มีผูประดิษฐคิดคนมาแลว ผูเกี่ยวของทุกฝายไมวาครู ผูบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ตองถือเปนภาระหนาที่สําคัญ ในการปรับปรุงตนเองใหทันโลก และทันสมัย แตขณะ
เดียวกันก็ตองทําความเขาใจสภาพแวดลอม เพื่อประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ การรับความรูมา
ถายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจกอความเสียหายโดยไมคาดคิด จึงเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะชวยกันดูแล
ใหความรูใหมๆ เปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมอยางแทจริง
นอกจากนี้กฎหมายยังไดระบุหลักในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาไวดวย
(มาตรา 9) ไดแก
1. หลักเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความวาการจัดการ
ศึกษาจะเนนนโยบาย หลักการ และเปาประสงครวมกัน แตเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชดุลยพินิจเลือก
เสนทางและวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของตน
2.หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการบริหารที่ใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดเอง (School-based
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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management) ตามหลักการนี้ จําเปนตองแยกภาระงานดานนโยบายเกณฑและมาตรฐานออกจากงานดานปฏิบัติ
หรืองานบริการ ทั้งนี้ หนวยงานสวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย เกณฑและมาตรฐาน สวนเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตอง
กระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ การตัดสินใจดวยตนเองโดยหนวยงานสวนกลางทําหนาที่
ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยปฏิบัติที่ไดรับมอบอํานาจสามารถทําหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ตามหลักการนี้ ในเมื่อหนวยปฏิบัติไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการไดอยางคลองตัวพอ
ควรแลว ก็จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหหนวยปฏิบัติรับผิดชอบ เพราะการมอบอํานาจโดยไมมี
กติกาก็เทากับมอบใหทํางานโดยไมมีเปาหมาย ซึ่งไมสามารถประเมินได ในเมื่อรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหทรัพยากรสนับสนุนแกสถานศึกษา และหนวยงานการศึกษา ซึ่งอาจเปรียบเสมือนการซื้อสินคา
หรือบริการ ก็ตองมีสิทธิกําหนดคุณคาและลักษณะของสิ่งที่ตองการซื้อ โดยยึดเปาหมายผลการจัดการศึกษา
เปนหลัก ไดแก มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหนวยปฏิบัติเองก็ตองวางระบบประกันคุณภาพเพื่อสรางความ
มั่นใจแกผูซื้อสินคาและบริการของตน จากนั้นจําเปนตองมีการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจาก
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ อันจะเปนประโยชนตอทุกฝาย อยางนอยผลการประเมินจะสงเสริมให
ผูจัดการศึกษาแตละระดับไดตระหนักวาผลการดําเนินการของตนเปนอยางไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานการ
ศึกษาและเกณฑชี้วัดของระบบประกันคุณภาพ และตองหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาใหไดตามมาตร
ฐานและรักษาระดับการประกันคุณภาพของตนใหจงได รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาใหสูงขึ้นดวย
4. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา
ตอเนื่อง โดยกําหนดมาตรการตางๆ เชน การกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ การสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐานตางๆ ทั้งนี้ โดยมี
เจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหอยูในระดับที่พึงประสงค และกระตุนสงเสริม
ใหพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะเปนประโยชนตอผูไดรับการศึกษาโดยตรง
5. การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชเพื่อการจัดการศึกษา ทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน
สําหรับการจัดการศึกษา ไดแก ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความชํานาญใน
การเรียนการสอน ภูมิปญญาทองถิ่น สื่อและเทคโนโลยีตางๆ ลวนเปนทรัพยากรจําเปนแตรัฐไมสามารถจัด
หามาสนับสนุนไดอยางเพียงพอ จึงถือเปนภาระหนาที่ของผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกคนในการจัดการศึกษา
จะเขามาชวยเหลือสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในแตละทองถิ่น เชน
ครูอาจเชิญผูเฒาในหมูบานที่มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมาชวยสาธิตหรือสอนวิชาที่เกี่ยวของได
6. การมีสวนรวม การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆจะไดรับการสงเสริมให
เขารวมเสนอแนะ กํากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม
2.3 สิทธิและหนาที่ในการจัดการศึกษา
2.3.1 สิทธิและหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษา
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1. การประกันสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเปนสิ่งจําเปนยิ่งยวดสําหรับการยกระดับคุณภาพ
ประชากร ถือเปนการลงทุนสําคัญ อยางนอยรัฐตองมีหนาที่จัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
โดยการรองรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ คาใชจาย
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2. การจัดแหลงเรียนรู นอกจากการประกันสิทธิรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว รัฐยังมีหนาที่ตองสงเสริม
การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่น อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (มาตรา 25) ทั้งนี้ เปนไป
ตามหลักที่วา การศึกษาตองครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมในฐานะที่เปนประชาชนคนไทย และการศึกษา
ตองเปนเรื่องที่ประชาชนคนไทยสามารถแสวงหาไดโดยสะดวก การจัดแหลงเรียนรูเชนนี้ ถือเปนภาระ
จําเปนที่ประเทศอารยะทั้งหลายตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดผล
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3. การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อกลาวถึงคําวา “รัฐ” แลว ตองคํานึงถึงองคกร
ของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรัฐกระจายอํานาจใหประชาชนดูแลกันเอง ภายใตการกํากับของรัฐ นั่นคือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นที่เปนอยูปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี
การจัดการศึกษาอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระบบขั้นพื้นฐาน ตอไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ขยายบริการดานอื่นมากขึ้น เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เชน การจัดตั้งแหลงเรียนรู
ลักษณะตางๆ การจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนตน) ทั้งนี้ตองเปนไปตามความเหมาะ
สมและตามความตองการของทองถิ่นดวย
2.3.2 สิทธิและหนาที่ของประชาชนในการจัดการศึกษา
กฎหมายกําหนดทั้งสิทธิและหนาที่ของประชาชนในการจัดการศึกษาไวกวางขวางกวาที่เคยเปนมา
ในอดีตมาก ดังนี้
1. สิทธิที่ไดรับจากการจัดการศึกษาของรัฐ บุคคลตองมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปรัฐตองจัดการศึกษาใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย สิทธิ
สวนนี้ไดรับการประกันไวไมเพียงในกฎหมายการศึกษาเทานั้น แตถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญดวย
สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู
หรือรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส
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2. หนาที่ในการจัดการศึกษา กฎหมายกําหนดหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุคคลกลุมตาง ๆ ดังนี้
บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีหนาที่จัดใหบุคคลในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจน
ตองจัดใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว (มาตรา 11)
ตามความขอนี้ ประชาชนทุกคนซึ่งมีบุตรหลานหรือผูอุปการะตองมีภาระตามกําลังความสามารถ สองระดับ
ภาระขั้นแรก คือการสงบุตรหลานหรือผูใตปกครองของตนเขารับการศึกษาภาคบังคับ (เทียบไดตั้งแต
ชั้นประถมไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่สาม) ภาระสวนนี้เปนภาระบังคับซึ่งพอแมผูปกครองที่ละเลยอาจได
รับโทษได หากละเลยหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับซึ่งเปนพื้นฐานต่ําสุด
แลว หากครอบครัวมีความพรอมก็พึงรับภาระขั้นที่สอง ไดแก การสงเสียใหไดเลาเรียนสูงขึ้นไปตามกําลัง
ความสามารถ เชน เรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษา เปนตน หนาที่ในการสนับสนุนการศึกษาสวนนี้ถือเปนการ
เขารวมจัดการศึกษาทั้งโดยบังคับ และโดยกําลังความสามารถของประชาชน
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3.สิทธิในการจัดการศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตองเปนไปตาม
กฎกระทรวง (มาตรา 12)
ดวยเหตุผลที่วา การศึกษาเปนเรื่องของประชาชนทุกหมูเหลา เริ่มตั้งแตครอบครัวเปนตนไป ดังนั้น
ไมเพียงประชาชนจะตองมีหนาที่สนับสนุนการศึกษาแกบุตรหลานของตนเทานั้น แตยังมีสิทธิจัดการศึกษา
ไดดวย คือตองถือวารัฐไมมีอํานาจผูกขาดในการจัดการศึกษา หากประชาชนสามารถจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐาน ก็ตองยอมใหประชาชนมีสิทธิจัดการศึกษา
4. สิทธิประโยชนจากการจัดการศึกษา เมื่อจัดการศึกษาแลวประชาชนก็ยอมมีสิทธิประโยชนอยางใด
อยางหนึ่งจากรัฐ ดังนี้ (มาตรา 13 และ 14)
4.1 การสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
รัฐตองเขามามีสวนชวยเหลือสนับสนุนดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนหรือผูจัดการศึกษาภาคประชาชน
มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลรับ
ผิดชอบ เชน อาจชวยเหลือทางวิชาการ การแนะนําใหคําปรึกษา การเทียบโอนความรูและประสบการณ
การสนับสนุนใหใชเวลาบางสวนเขาเรียนรวมกับนักเรียนในชั้นเรียนปกติของรัฐ เปนตน
4.2 เงินอุดหนุนจากรัฐ เนื่องจากการจัดการศึกษาตองมีคาใชจายเพราะเปนการลงทุนอยางหนึ่ง
ดังนั้นเมื่อรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายอยูแลว รัฐก็พึงจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกครอบครัวหรือกลุมประชาชนดวย สวนจะมากนอยเพียงใดและจัดสรรอยางไร
ก็เปนเรื่องที่รัฐจะกําหนด โดยใหออกเปนกฎหมาย
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4.3 การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา สิ่งที่รัฐจะสนับสนุนนอกจากเงิน
อุดหนุนแลว ก็คือการสนับสนุนดานภาษี คือลดหยอนหรือยกเวนภาษีในกรณีที่ประชาชนตองเสียคาใชจาย
การศึกษา แตทั้งนี้ตองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
3. ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
3.1 รูปแบบของการจัดการศึกษา
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รูปแบบการศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดนั้น
แบงออกเปน 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการ
ศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน การศึกษาในระบบเชนนี้
หมายถึงการศึกษาที่จัดรูปแบบไวแนนอนเปนเกณฑมาตรฐานเดียวกัน สวนใหญจัดในโรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ซึ่งเรารูจักคุนเคยกันดีอยูแลว การศึกษาในระบบ
อาจจัดในชั้นเรียนหรือเปนการศึกษาทางไกลก็ได
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2.การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัด
การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
ตัวอยางของการศึกษานอกระบบ ไดแก การศึกษานอกโรงเรียน การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เปนตน
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3.การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจศักยภาพ
ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณสังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆ
การศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุนสูง เปดโอกาสใหผูสนใจเรียนรูสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจเปนประโยชน
กับตนได และสามารถใชเวลาที่ปลอดจากภารกิจการงานอื่นศึกษาเลาเรียนได จึงเรียกวาเปนการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยมีหลากหลาย เชน การฟงบรรยายพิเศษ การศึกษาจาก
เอกสาร การเยี่ยมชม การชมการสาธิต การรับฟงรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน การสืบคน
เนื้อหาสาระจากอินเทอรเน็ตหรือแหลงเรียนรูตางๆ เปนตน เนื่องจากรัฐมีหนาที่รวมกับชุมชนจัดแหลงเรียนรู
ผูบริหารและครูควรเขามามีสวนใกลชิดรวมมือกับประชาชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบ
วิธีการตาง ๆ
3.2 ระดับการศึกษา
การจัดการศึกษาอาจแบงออกไดหลายระดับแลวแตวัตถุประสงคของผูจัด เชน แบงออกเปนการศึกษา
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เปนตน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ ไดแก การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
4. บทบาทของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
4.1 บทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ไดระบุไวเชนกัน
รัฐจะจะตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (มาตรา 81
รัฐธรรมนูญ 2540)
นอกจากนี้ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงรเรียนรูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
(มาตรา 25 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) การดําเนินการเชนนี้ ครูอาจถือเปนโอกาสในการสงเสริม
ใหผูเรียนไดเยี่ยมชมหรือใชศึกษาเนื้อหาวิชาที่ครูสอน แทนที่จะตรึงผูเรียนไวแตในชั้นเรียนเทานั้น
4.2 บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา

บทบาทสําคัญโดยทั่วไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือการวางแผน จัดทําหลักสูตร และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน จัดและบริหารชั้นเรียน
จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพ
อนามัยของผูเรียน สรางความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปน
กฎหมายที่ไดกําหนดบทบาทสําคัญไวดังนี้
1.จัดการเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน หมายความวา ผูสอนตองถือวาผูเรียนเปนคนที่สําคัญที่สุด เนื่องจากผูเรียนแตละคน
มีความแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนก็ตองคํานึงถึงความแตกตางดังกลาว เชน จัดใหคนเรียนชาทํา
กิจกรรมที่ชวยเนนใหเขาใจอยางคอยเปนคอยไป สวนคนเรียนเร็วที่เขาใจแลวไดรับกิจกรรมเสริมอยางอื่น
แตอยางนอย ผูเรียนที่แตกตางกันก็ควรไดรับความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาใกลเคียงกัน
2. ฝกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหนาที่ฝกฝนผูเรียนใหรูจักคิด เพิ่มพูนทักษะในการจัดการ ฝกฝน
การเผชิญสถานการณและปญหาตางๆ และสามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา หมายความวา
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การเรียนการสอนที่ดีไมใชเนนที่การทองจําสาระในหนังสืออยางเดียว แตตองเตรียมตัวผูเรียนใหรูจักคิด รูจัก
แกปญหา เชน อาจสมมติสถานการณใหคิดแกปญหา และถามเหตุผล ขอดีขอเสียเพื่อใหผูเรียนมีความพรอม
ในการเผชิญชีวิตได
3. จัดใหเรียนรูจากประสบการณ การเรียนรูที่ดีตองมาจากการฝกฝนปฏิบัติจริงของผูเรียนโดยครู
และสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเยี่ยมชมสถานที่ และเรียนรูจากประสบการณในชีวิตจริง เชน
พาชมโรงงาน เยี่ยมหมูบานหัตถกรรม และจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติใหสามารถทําไดจริง ฝกใหรูจักคิดเปน
และสงเสริมบรรยากาศใหผูเรียนรักการอานเพื่อจะไดสนใจใฝรูอยางตอเนื่อง
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4.3 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา
รัฐธรรมนูญและ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งรวมทั้งดานการศึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาอยูแลว และมีแนวโนมที่จะไดรับบทบาทนี้มากขึ้น
ซึ่งตองใชระยะเวลาหนึ่งเพื่อสงเสริมใหเกิดความพรอมกวาที่เปนอยู
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1. กําหนดหลักเกณฑ โดยรัฐมีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาของทองถิ่น ซึ่งเปนการดูแลเชิงมาตรฐาน ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังไมไดจัด
การศึกษาตองการจัดการศึกษาขึ้น เชน ตองการตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิด
ชอบ รัฐก็ตองดูแลวาการจัดการศึกษานี้สอดคลองกับความตองการของคนในทองถิ่นหรือไม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประกันวาเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษา
แลว ประชาชนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.การสนับสนุน รัฐมีหนาที่ประสานสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาได
สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน เปนบทบาทชวยเหลือสงเสริม แตรัฐจะไมเขาไปแทรกแซงและ
บังคับบัญชา ในแงนี้รัฐมีหนาที่ใหขอมูล ใหแนวทาง และใหคําแนะนําเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยกระดับการจัดการศึกษาของตน
3. เสนอแนะงบประมาณ กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่เสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตองคํานวณคาใชจายตอหัว ผูเรียน
และเสนอแนะใหหนวยจัดสรรงบประมาณพิจารณา แตกระทรวงไมไดมีหนาที่จัดสรรงบประมาณการศึกษา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.4 บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา

เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามานานแลว และรัฐสงเสริมใหเอกชนสามารถจัดการศึกษาได
ทุกระดับและทุกประเภท โดยรัฐตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาของเอกชนเพื่อมิใหการจัดการศึกษาของรัฐ
สงผลกระทบกับการดําเนินการของเอกชน เชน ไมจัดสถานศึกษาแขงขันในพื้นที่เดียวกันจนทําใหเอกชน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ไมสามารถประกอบกิจการตอไปได ในกรณีเชนนี้ รัฐควรเขาไปสงเสริมสนับสนุนใหเอกชนยกระดับ
คุณภาพมากกวา
ในกรณีที่เอกชนจัดการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนตองเปนนิติบุคคล กฎหมายการศึกษายอมรับ
บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา และใชหลักการเดียวกันกับสถานศึกษาอื่น คือ หลักการกระจาย
อํานาจ กลาวคือรัฐจะไมเขายุงเกี่ยวควบคุมการจัดการศึกษาของเอกชนจนเกินความจําเปน โดยการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ แตเอกชนก็ตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
รัฐจะเขามากํากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชนเชนเดียวกับสถานศึกษา
ของรัฐ
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4.5 บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบันสังคมในการจัดการศึกษา
ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถานบันสังคมมีบทบาทเขารวมในการจัดการศึกษาไดหลาย
ประการ ทั้งในการจัดการศึกษาซึ่งตองไดรับสิทธิประโยชนดังไดกลาวแลว แตตองเปนไปอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทรวมในการจัดการศึกษาที่เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐ
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จัดใหแกบุตรหลานของตนอีกหลายประการ คือ
1.รวมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษาใหบุตรหลาน
รวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน
2.รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอน
ประจําวัน
3.รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และใหขอแนะนําในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.รวมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรม การ
เรียนการสอน หรือรวมกิจกรรมอื่นที่สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดีก็จะสงผลดี
ตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเอง

งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
1. การนิเทศการศึกษา

1) ความหมายของการนิเทศ
การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจะตองดําเนิน
การควบคูไปกับกระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน ซึ่งผูบริหารจะตองมีสวนเกี่ยวของใน
การใหบริการทางการศึกษา เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การนิเทศการศึกษา คือความพยายามอยางหนึ่ง หรือ หลาย ๆ อยาง ที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษา
มีคุณภาพทั้งดานการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การประสาน การกระตุน และการนําไปสูความงอกงามของครู
กระบวนการนิเทศ (Process of Supervision) หมายถึง ขั้นตอนในการดําเนินงานและการปฏิบัติ
งานการนิเทศอยางมีระบบ มีการประเมินสภาพการทํางาน การจัดลําดับงานที่ตองทําการออกแบบงาน
การประสานงาน ตลอดจนการอํานวยการใหงานลุลวงไป
กลาวโดยสรุปการนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาที่ผูจัดการศึกษา ในการ
แนะนําครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยใหเกิดความงอกงามทาง
วิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการพัฒนาครู ชวยในการเลือก และปรับปรุง วัตถุประสงค ของการศึกษา
ชวยในการปรับปรุงวัสดุ และเนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและชวยปรับปรุงการประเมินผลการสอน
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2) กระบวนการนิเทศของแฮริส
กระบวนการนิเทศที่แฮริส กําหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับการนิเทศการศึกษาและเปนกระบวนการ
ที่มุงเนนการวางแผนการปฏิบัติงานมากกวาการควบคุมงาน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศ
แฮริส (Harris ) ไดเรียกกระบวนการของเขาวา Haris’Polca ซึ่งมีอยู 5 ขั้นตอน คือ
1. การประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสภาพตาง ๆ
เพื่อใหไดขอมูลเพื่อเปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีขั้นตอนยอยดังนี้
1.1 การวิเคราะหขอมูล เพื่อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธของเรื่องตาง ๆ
1.2 การสังเกตเปนการมองสิ่งรอบตัวดวยความละเอียดถี่ถวน
1.3 การทบทวนเปนการตรวจสอบสิ่งรอบตัวอยางตั้งใจ
1.4 การวัดพฤติกรรมการทํางาน
1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
2. การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการกําหนดความสําคัญของงาน
ตามเปาหมายวัตถุประสงคและกิจกรรมตามลําดับความสําคัญ ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้
2.1 การกําหนดเปาหมาย
2.2 การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ
2.3 การกําหนดทางเลือก
2.4 การจัดลําดับความสําคัญของงาน
3. การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการตาง ๆ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยงานตอไปนี้
3.1 การจัดสายงานเปนการจัดสวนประกอบตาง ๆ ของงานใหสัมพันธกัน
3.2 การหาวิธีการนําเอาทฤษฎี หรือหลักการไปสูการปฏิบัติ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3.3 การเตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะทํางาน
3.4 การจัดระบบการทํางาน
3.5 การกําหนดแผนในการทํางาน
4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากรตาง ๆ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้
4.1 การกําหนดทรัพยากร ที่ตองใชความตองการของหนวยงานตาง ๆ
4.2 การจัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ
4.3 การกําหนดทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชสําหรับความมุงหมายเฉพาะอยาง
4.4 การมอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการหรือแตละเปาหมาย
5. การประสานงาน (Coordination) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับงาน เวลา วัสดุอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกทุก ๆ อยาง เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผล ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้
5.1 การประสาการปฏิบัติงานในฝายตาง ๆ ใหดําเนินการไปดวยความราบรื่น
5.2 การสรางความกลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน
5.3 การปรับการทํางานในตางๆ ใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
5.4 การกําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง
5.5 การสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น
6. การอํานวยการ (Directing) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสภาพที่
เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ไดแก งานตอไปนี้
6.1 การแตงตั้งบุคลากร
6.2 การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน
6.3 การกําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราเรงในการทํางาน
6.4 การแนะนําการปฏิบัติงาน
6.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกในการปฏิบัติงาน
3) เทคนิคการนิเทศ
เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการนํากิจกรรมตาง ๆ ทางการนิเทศไปใชในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณนั้น ๆ ในที่นี้ขอนําเทคนิคที่ใชและไดผลดีมาเสนอเปน
แนวทางใหเลือกใชดังนี้
1. เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการแนะนําหรือเรียนรูจากผูชํานาญการ (Coach) ในลักษณะที่ไดรับคํา
แนะนําหรือเรียนรูไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานเทคนิคนี้ผูนิเทศควรมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 สรางความไววางใจเพื่อสัมพันธภาพที่อบอุน โดยศึกษาขอมูลของผูรับการนิเทศ
จุดดี ผลงานเดน อัธยาศัย สิ่งที่ควรปรับปรุง ใหคําชมเชยหรือสรางบรรยากาศ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1.2 ใชคําถามที่เปนเชิงของความคิดเห็น ไมทําใหผูตอบจนมุมหรือเกิดความไมสบายใจ
ในการตอบ
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1.3 เสนอแนะแนวทางแกไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
1.4 นําขอเสนอหรือแนวทางที่รวมกันในขอ 1.3 ใหผูรับการนิเทศเปนผูปฏิบัติ ผูนิเทศตอง
แนะนําอยางใกลชิดหรืออาจตองสาธิตใหดู
2. เทคนิคการนิเทศแบบพาคิดพาทํา เปนการพัฒนาบุคลากรโดยการใหมีสวนรวมคิดรวมทํางาน
ตามกระบวนการและชื่นชมผลงานโดยยึดหลักการที่วา
2.1 การพัฒนางานไดดี ตองมีเพื่อนคูคิดที่เปนกัลยาณมิตร
2.2 การคิดรวมกัน ทํางานรวมกัน ทําใหการทํางานมีความสุขและประสบผลสําเร็จ
2.3 การทํางานที่ยาก ถามีเพื่อนที่มีความชํานาญและมีความสามารถจะทําใหงานประสบ
ความสําเร็จ
เทคนิคการนิเทศนี้ มีความจําเปนสําหรับการพัฒนาบุคลากรบางสวนที่ตองการความชวย
เหลือเพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานหรือที่มี ความเชื่อมั่นตามประสบการณการเรียนรูที่ไดรับมาแต
เดิม ความแมนยําในการปฏิบัติงาน จึงเปนไปตามที่ไดเรียนรู ดังนั้น การสนับสนุนใหครู หรือบุคลากรใน
หนวยงานปรับเปลี่ยนวิธีการหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จึงควรเปนลักษณะที่ตองพากันคิดหรือพาทําจริง
จนประจักษในความสําเร็จของงาน
3. เทคนิค Jig Sow เปนวิธีการนิเทศพัฒนาครูเปนรายบุคคล โดยกลุมผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนา
ความรู ความเขาใจแกครูผูรับการนิเทศ แนวดําเนินการคือ ผูนิเทศสํารวจความตองการเรื่องที่ ผูรับการนิเทศ
ตองการรูจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาตามแผน โดยการแบงกลุมครั้งที่ 1 แบงกลุมศึกษาตามบัตรงาน
แบ งกลุ ม ครั้งที่ 2 แต ล ะกลุ ม นํ าความรูที่ ไ ดจ ากการศึก ษาครั้งที่ 1 มาแลกเปลี่ย นเรีย นรูกั น ในกลุม ใหญ
ทุกคนทดสอบความรูดวยตนเอง แตละคนสรุปเปนองคความรูของตนเอง
4. เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการนิเทศเพื่อพัฒ นาครูในสภาวะการทํางานปกติอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู มีแนวดําเนินการ คือ ผูบริหาร
และคณะครูในสถานศึกษา กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง สรุปแนวทาง
หรือความรูที่ไดจากการศึกษา จัดการนิเทศ จัดเวทีหรือบรรยากาศใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหแตละ
คนนําขอสรุปแนวปฏิบัติของตนมาแลกเปลี่ยนกับผูอื่นที่สนใจเรื่องเดียวกัน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
และแลกเปลี่ยนผลงาน สรุปแนวคิด หรือองคความรูที่ไดจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. เทคนิคการรวมแรงรวมใจ เปนการนิเทศที่ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศรวมมือกัน เพื่อพัฒนา
ครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู แนวดําเนินการคือผูนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศดําเนินการวมกันตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติ การประเมินผล สรุปและรายงานผลการพัฒนา
โดยจัดทําเอกสารรายงานผลการพัฒนาและประชุมรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อรับทราบ
ผล การพัฒนาและใชเปนขอมูลวางแผนพัฒนาตอไป
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6. เทคนิคการนิเทศแบบรวมพัฒนา เปนเทคนิคการนิเทศที่พัฒนามาจากแนวคิดในการนิเทศ
แบบคลินิกและการนิเทศเชิงเนนวัตถุประสงค โดยมีจุดเนนมุงหมายเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนดวยวิธีการที่เปนระบบและมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน ผูนิเทศและผูรับการนิเทศเรียกวา
เปนคูสัญญากัน ครูที่มีความสนใจตองการมีสวนรวมแตยังไมพรอมจะเปนคูสัญญา สามารถรวมไดใน
บทบาทของ เพื่ อนรวมอุดมการณ และมีเครือขายที่เปน บุคลากรจากภายนอก เชน ศึกษานิเทศก หรือ
ครูผูรวมนิเทศ ซึ่งจะมีบทบาทเปนที่ปรึกษา การปฎิบัติการนิเทศ ยึดหลักการนิเทศแบบมีสวนรวม คือทั้ง
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะทํางานรวมกันทั้งกระบวนการ ตั้งแตการหาความตองการจําเปนในการนิเทศ
การกําหนดวัตถุประสงค ในการนิเทศการวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการ
นิเทศดวยความเสมอภาคกัน ยอมรับยกยอง ใหเกียรติซึ่งกันและกันในฐานะผูรวมอาชีพ
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4) รูปแบบการนิเทศการศึกษา
4.1) รูแบบการนิเทศของแฮริส (Harris)
แฮริส (Harris) ไดแบงรูปแบบการนิเทศ เปน 2 ลักษณะ คือ
1. การนิเทศที่เนน การให คํ าแนะนํา (Tractive Supervision) เป น การนิ เทศที่ผูนิ เทศ เป น ผูให
ขอแนะนํา เชน การปฐมนิเทศ การจัดการฝกอบรม การประชุม
2. การนิเทศที่เนนการใหเกิดการไหวตัว (Dynamic Supervision) เปนการนิเทศที่ผูนิเทศ กระตุน
เรงเรา สงเสริมใหครูเกิดความคิดและนําความคิดนั้นไปปฏิบัติ
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4.2) รูแบบการนิเทศของดี เทเนอร และแอล เทนเนอร

ดี เทเนอร และแอล เทนเนอร (D.Taner and L. Tanner. 1987) ได แ บ ง รู ป แบบของการนิ เทศ
ตามลักษณะของปรัชญาและลักษณะของผูนิเทศเปน 4 รูปแบบ คือ
1. การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) ผูนิเทศทําหนาที่เปนผูตรวจดูแลการปฏิบัติ
งานของโรงเรียนแตละแหง
2. การนิเทศแบบใหผลผลิต (Supervision as Production) โดยพิจารณาจากผลผลิต คือคุณภาพ
ของนักเรียนเปนหลัก บางครั้งก็เรียกวาเปนการนิเทศแบบวิทยาศาสตร เปนการนําวิธีการ ทางวิทยาศาสตร
มาใชในการนิเทศ โดยการพิจารณาจากผลผลิตของการนิเทศเปนหลัก ผูนิเทศจําเปนตองมีหนาที่หลายอยาง
ที่จะทําใหการนิเทศแบบวิทยาศาสตรบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการสอน ผูนิเทศทํา
หนาที่วิจัย ประเมินโครงการนิเทศ การปฏิบัติงานของครู วาเปนไปตามที่วางวัตถุประสงคไวหรือไม
ผูนิเทศตองมีความรูและไดรับการฝกหัดมาอยางดี โดยสามารถนําครูในดานการปรับปรุงการเรียนการสอน
การจัดระบบงาน และการทํางานอยางมีระบบและระเบียบ
3. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) คําวาคลินิก เปนการยืมคําจากการแพทย มาใช
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ซึ่งหมายถึงการรักษาคนไขและการดูแลโดยการใหยาและการรักษาดวยวิธีตาง ๆ การนิเทศแบบคลินิกนี้
เซอจิโอวานนี และสตาเรต (Sergiovanni and Startt, 1983) ไดใหความหมายวา เปนระบบการออกแบบ
ในหองเรียน เพื่อชวยครูในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนการสอน
4.3) การนิเทศแบบคลินิก
นิพนธ ไทยพานิช ใหความหมายของการนิเทศแบบคลินิกวา เปนการนิเทศแบบ สวนรวม
โดยแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ
1. การประชุมปรึกษากอนการสังเกตการสอน
2. การสังเกตการณสอน
3. วิเคราะหขอมูลและกําหนดวิธีการประชุม
4. ประชุมนิเทศ
5. ประชุมวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศ
โคแกน (Cogan 1973) ไดแบงการนิเทศแบบคลินิก โดยมีวงจรทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1
สรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศ
ขั้นที่ 2
วางแผนรวมกับครู
ขั้นที่ 3
กําหนดวิธีการสังเกต
ขั้นที่ 4
สังเกตการณสอน
ขั้นที่ 5
วิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 6
กําหนดวิธีการปรึกษาหารือ
ขั้นที่ 7
ประชุมปรึกษาหารือ
ขั้นที่ 8
ปรับปรุงแผน

ขั้นที่ 1 การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศ
โดยทั่วไปครูสวนมากมักมีความสงสัยในดานการประเมินผลของผูทําหนาที่นิเทศ ความ
สําเร็จของการนิเทศ คลินิกขึ้นอยูกับความสัมพันธอันดีระหวางครูกับผูนิเทศ ในอันที่จะสรางความไววางใจ
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และครูมีความรับผิดชอบกิจกรรมทุกขั้นตอน ภารกิจดานนี้ควรจะดําเนินไป
ดวยกอนที่การสังเกตการณสอนในหองเรียนจะเริ่มขึ้น

ขั้นที่ 2 การวางแผนการสอนรวมกับครู
ครูและผูนิเทศวางแผนการสอนรวมกันทั้งแผนการสอนระยะสั้นระยะยาว (โครงการสอน)
การวางแผน การสอนรวมทั้งการประเมินผล วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา ยุทธศาสตรการสอน วัสดุอุปกรณ
ประกอบการสอน กระบวนการเรียนรู การคาดการณปญหาลวงหนาและการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูล
ยอนหลับและการประเมินผล
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ขั้นที่ 3 ครูและผูนิเทศรวมกันวางแผนยุทธศาสตรการสังเกตการณสอน
ครูและผูนิเทศรวมกันวางแผนและอภิปรายขอมูลขอบขายในการสังเกตการณสอน
และวิธีการที่จะใชเพื่อการสังเกตการสอน
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ขั้นที่ 4 การสังเกตการสอน
หลังจากการสรางความสัมพันธและการวางแผนรวมกันระหวางครูกับผูนิเทศแลวขั้นตอมา
ก็คือการสังเกตการณสอน

roo

ขั้นที่ 5 วิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน
ทั้งครูและผูนิเทศรวมกันวิเคราะหเหตุการณและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน อาจจะแยก
วิเคราะหกอนแลวนําผลการวิเคราะหอภิปรายรวมกัน เพื่อหาจุดบกพรองแกไข
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ขั้นที่ 6 การวางแผนการประชุม
ผูนิเทศกําหนดรางวัตถุประสงคของการประชุม รวมทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ
ประชุม การประชุมควรกําหนดนอกเวลาเรียน และควรมีขอบขายครอบคลุมหนาที่การสอนในหองเรียน
ทั้งหมด
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ขั้นที่ 7 การประชุมรวมกัน
การประชุมเปนโอกาสอันดีที่ครูและผูนิเทศจะไดแลกเปลี่ยนขอมูลกัน รวมทั้งปญหา
อันเกิดขึ้นในขณะที่สอน ความสําเร็จของการประชุมขึ้นอยูกับความเขาใจการประเมินผลและการปรับปรุง
วิชาชีพ
ขั้นที่ 8 การวางแผนการสอนตอเนื่อง
ครูและผูนิเทศดําเนินการวางแผนการสอนสําหรับบทเรียนตอไป โดยสามารถใชขอมูล
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประเมินผลการสอนที่ผานมาเปนแนวในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนรู ของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
บทบาทของผูนิเทศเกี่ยวกับวัฎจักรทั้ง 8 ประการดังกลาวนี้มีอยู 2 ประการ คือ
(1) ชวยครูใหเขาใจและปรับปรุงวิชาชีพการสอนใหดีขึ้น และ (2) ชวยครูใหเรียนรูมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทักษะ
การสอนและการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการสอน การนิเทศแบบเดิมใชเวลานอยในการนิเทศ และนาน ๆ
จึงจะทําการนิเทศสักครั้งหนึ่งสวนการนิเทศแบบคลินิกครูคนหนึ่ง ๆ จะไดรับการนิเทศ 2 หรือ 3 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
อยางไรก็ดีวัฎจักรการนิเทศแบบคลินิกทั้ง 8 ขั้นดังกลาวแลว อาจมีการลดขั้นตอนไมจํา
เปนตองใชตามลําดับทุกขั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของครูและการสรางความสัมพันธความเขาใจอันดี
ระหวางครูและผูทําหนาที่ในการนิเทศเปนสําคัญ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4.4 ) การนิเทศเพื่อพัฒนา (Developmental Supervision)
การนิเทศแบบนี้มองครูในฐานะเปนผูแกปญหา และการนิเทศมุงที่กระบวนการเพื่อแกปญหา
กลิคแมน (Glickman 1989) ไดใหแนวความคิดของการนิเทศเพื่อพัฒนา โดยมองตัวแปรที่ครูและสถาน
การณที่เกิดขึ้น โดยขาแบงวิธีการนิเทศเพื่อพัฒนาเปน 3 วิธี
4.1 การนิเทศมุงวิธีนํา (Directive Approach) ผูนิเทศเปนผูชี้นํา เมื่อครูมีความรูและความ
สามารถต่ําและยังขาดประสบการณ
4.2 การนิเทศมุงวิธีไมนํา (Nondirective Approach) วิธีนี้จะใชเมื่อครูมีคุณภาพสูงมีประสบ
การณและมีความสามารถ
4.3 การนิเทศมุงวิธีใหความรวมมือ (Coorperative Approach) เปนวิธีการที่ผูนิเทศใชเมื่อ
คุณภาพของครูมีลักษณะผสมผสานระหวางสองแบบขางตน

bk

2. การวางแผนการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1) ความหมายแผนการนิเทศ
การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรหลายฝาย และในการ
ดําเนินงานจะตองใชกระบวนการกลุมหรือการมีสวนรวม จึงจําเปนที่จะตองระดมความคิดและบุคลากร
ที่เกี่ยวของจัดทําแผนการนิเทศและโครงการนิเทศรวมกัน เพื่อใหการปฏิบัติการนิเทศดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
แผนการนิเทศ หมายถึง การกําหนดแนวทางในการดําเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยระบุวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินงาน (แผนงานหรือโครงการ) การใชทรัพยากร และการประเมิน
ผลไวอยางชัดเจน
แผนงานนิเทศ หมายถึง รายการนิเทศหรืองานนิเทศที่จะจัดทําตามแผนการนิเทศที่กําหนดไว
โครงการนิเทศ หมายถึง การนํากิจกรรมการนิเทศและวิธีการหรือเทคนิคการนิเทศตาง ๆ มาปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลตามแผนงานนิเทศ
2) ความจําเปนในการวางแผนการนิเทศ
1. การวางแผนมีความจําเปนตอกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคทั้งหลาย
2. การวางแผนทําใหเกิดการศึกษาอยางใกลชิดในเรื่องของความตองการและทรัพยากร
3. การวางแผนยั่วยุใหเกิดความรวมมือทางวิชาชีพ
4. การวางแผนทําใหเห็นถึงอะไร (What) และทําไม (Why) ของกระบวนการทางการศึกษา
5. การวางแผนกอใหเกิดความมั่นคงและความมั่นใจแกผูปฏิบัติงาน
6. การวางแผนกอใหเกิดหลักเกณฑในการประเมินผล
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3) จุดมุงหมายของการวางแผนการนิเทศ
1. รวบรวมและผสมผสานความรวมมือทางการศึกษา
2. ปรับปรุงความรูและทักษะของครู
3. รวบรวมความรูใหม ๆ
4. ปรับปรุงสภาพการเรียนการสอน
5. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูนิเทศกับผูรวม
4) ประโยชนของการวางแผนการนิเทศ
1. เปนการสํารวจปญหา รวบรวมสถิติขอมูลในอดีตและปจจุบันหรือคาดการณในอนาคต
2. เปนการคิดเตรียมการลวงหนาอยางมีเหตุผล เพื่อใหมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ใหแจมชัด
และเปนรูปธรรมอยางเดนชัด
3. เปนการระดมทรัพยากรทุกอยางที่มีอยูมาใชประโยชนและเปนไปอยางประหยัดรัดกุม
4. กอใหเกิดความเขาใจในหมูคณะเพื่อรวมมือประสานงานกันและรับผิดชอบรวมกันไดดี
5. กิจกรรมตามโครงการยอมสงผลสูการปฏิบัติของผูเรียนไดดีมาก ยอมเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่สงเสริมการปฏิบัติ (เพิ่มความสามารถ = ความรู + ทักษะ) ยอมชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยางดียิ่ง
6. เปนเครื่องมือของผูบริหารโรงเรียน และผูนิเทศที่สามารถติดตามประสานงานและควบคุมไดดี
มีระบบการทํางานที่ดี
7. หากเปนงานของหนวยงานใหญหรือของรัฐยอมชวยขจัดความซ้ําซอนของงาน และยอมสงผล
ประหยัดงบประมาณและพลังบุคลากรไดอีกทางหนึ่งดวย
5) แนวคิดในการวางแผนการนิเทศ ใชหลักการดังนี้
1. แผนการนิเทศจะตองสนองความตองการ ความสนใจของบุคคล หนวยงานและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการนิเทศ ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
2. แผนการนิเทศที่ดีนั้น จะตองเปนที่เขาใจของคณะครู และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. แผนการนิเทศการพัฒนาวิชาการ ควรไดรับความรวมมือ มีความคิดเห็นรวมกัน มีผูประสาน
งานโดยใชวิธีการประชาธิปไตยเพื่อกระตุนใหทุกคนใหความรวมมือกันอยางจริงจัง
4. เมื่อมีเหตุการณหรือสภาพปญหาเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลง ก็อาจยืดหยุนแผนปฏิบัติการ
ใหเหมาะสมกับงาน
5. ควรสงเสริมใหผูรวมงานมีโอกาสไดแสดงความสามารถ ความถนัดใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
6. โครงการและแผนปฏิบัตงิ านทั้งหลาย ตองเริ่มจากพื้นฐานความรูและประสบการณของบุคลากร
ผูรวมงานที่ปฏิบัติงานอยู ทั้งนี้เพื่อใหแผนงานและโครงการมีการปฏิบัติที่เปนไปได
7. แผนงาน และโครงการ จะตองจัดทําขึ้นเพื่อมุงพัฒนาการศึกษาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ผูเรียน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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8. การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและติดตามผล หรือควบคุมงานจะตองเปนการเสริมกําลังใจ
แนะทางใหเกิดการพัฒนาแกหมูคณะ ผุรวมงาน มุงสรางความกาวหนาในงานและการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
9. ลักษณะของแผนงานโครงการที่ดี ควรสงเสริมความรวมมือกับชุมชนและมีสวนรวมที่เอื้อตอ
การพัฒนาชุมชน คือ จะตองมีการประชาสัมพันธ สรางความสัมพันธกับชุมชนไดดี
10.ลักษณะการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ควรมีการติดตามผลเปนระยะ ๆ และเปนไป
อยางตอเนื่อง หากเกิดปญหาหรืออุปสรรค ยอมดัดแปลงแกไขใหงานนั้นดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ
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6) หลักการวางแผนการนิเทศของศึกษานิเทศก
1. สรางความเกี่ยวของ คือ การทําใหผูเกี่ยวของในงานนิเทศทั้งหลายไดรวมรูสึกถึงความตองการ
และปญหา ความรูสึกนี้จะเริ่มตนใหมีกิจกรรมการแกไขปญหาตอไป
2. เลือกปญหาที่จะแก ไดแก การศึกษาและคนหาปญหาที่จะนําไปวิเคราะหและหาทางแกไข
ตอไปการเลือกปญหาที่จะแกไขนี้ควรเปนปญหาที่สําคัญและมีวิธีการที่จะแกไขได
3. หาหนทางหรือวิธีการที่จะแกปญหา ควรทําดังนี้
3.1 ใหคําจํากัดความปญหาที่จะแก ขยายความหมายใหเขาใจ และกําหนดวาจะแกไขอะไร
3.2 จากขอมูลทั้งหลายที่มีอยู หาทางแกหลายวิธี และควรใหทุก ๆ คนมีสวนในการเสนอ
วิธีการแกไขปญหา
3.3 หาขอมูลที่จะนํามาทดสอบกับวิธีการแกปญหา เชน รายงานการศึกษาวิจัยการประเมินงาน
การสังเกต ตลอดจนแหลงขอมูลทางวิชาการตาง ๆ
3.4 อยาเพิ่มตัดสินใจจนกวาจะไดขอมูลทั้งหมดและอยาตัดสินใจวาเปนคําตอบอันเดียวที่ดีที่สุด
ควรใหยึดถือหลักของการทดลองดู
3.5 เมื่อไดตัดสินใจเลือกวิธีการแลว ก็ใหทํารายละเอียดตอไปโดยใหทุก ๆ คน ไดมีสวนรวม
และนําไปปฏิบัติตอไป
4. ประเมินวิธีการและผลงาน ซึ่งจะเปนขอมูลสําหรับทดสอบหลักเกณฑในงาน และใชในการ
นําไปปรับปรุงงานตอ ๆ ไป
7) หลักและวิธีการในการวางแผนการนิเทศ
หลักที่ 1 โครงการนิเทศการศึกษาควรเปนโครงการที่รวมกันกับครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
นักเรียน ตลอดจนสมาชิกของชุมชน ตามความจําเปนของเหตุการณ
หลักที่ 2 โครงการนิเทศการศึกษาควรไดมาจากสภาพการเรียนการสอนและตามความจําเปน
ของบุคคลที่เกี่ยวของและตามสภาพของสิ่งแวดลอม
หลักที่ 3 โครงการนิเทศการศึกษาควรจะยืดหยุน
หลักที่ 4 โครงการนิเทศการศึกษาควรไดกําหนดวิธีการทดสอบและประเมินผลงาน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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8) กระบวนการวางแผนการนิเทศ
การนิเทศตองมีการดําเนินการเปนระบบตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมการสําหรับการวางแผน
2. การพัฒนาแผนงานหรือการจัดทําแผนเพื่อเริ่มงาน
3. การจัดทําแผนเพื่อการปฏิบัติการ
4. การกําหนดดานการติดตามควบคุมกํากับ และประเมิน
5. การปรับแผน / หรือการจัดทําแผนใหม

m

หลักที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของโครงการนิเทศการศึกษาควรไดทําตามวัตถุประสงคที่
ยอมรับกันและมีวิธีการประเมินที่สามารถบอกไดวา ไดบรรลุความสําเร็จมากนอยเพียงใด
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ระบบการวางแผน (Planning)

การปรับแผน หรือ
การจัดทําแผนใหม

Planning Revision /Replan

การพัฒนาแผนงาน
(การจัดทําแผนเพื่อเริ่มงาน)

การวางแผนติดตามควบคุม
กํากับและประเมิน

Plan Formulationor Plan
Development

Monitoring / Control And
Evaluation Planning

การจัดทําแผนปฏิบัติการ
Operational Planning
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การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
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ขอมูลปอนกลับ

ww

การประเมินผล
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การดําเนินงานตามแผน
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นอกจากนั้นการนิเทศการศึกษา ไดนําวงจรเดมมิง (Demming Circle) หรือที่บุคคลทั่วไปเรียกวา
วงจร PDCA มาใชในการดําเนินการโดยมีขั้นตอนการวางแผนเปนขั้นตอนที่สําคัญของวงจร เชนกัน
PDCA ดังนี้
การวางแผน
(Plan)

การปรับปรุงแกไข
(Act)

การปฏิบัติตามแผน
(Do)

การตรวจสอบ/ประเมินผล
(Check)
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สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการ มีขั้นตอนการ
วางแผนการนิเทศเปนสวนสําคัญเชนเดียวกัน ดังแผนภูมิ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปญหาการดําเนินการนิเทศ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ความตองการในการพัฒนา
กําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ
นโยบายจากหนวยงานเจาสังกัด
จัดทําแผนการนิเทศ
พรบ. การศึกษาแหงชาติ
จัดทําโครงการนิเทศ

.so

4. การนําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง (Act)

กระบวนการนิเทศ
(แบบมีสวนรวม)

ww

(Plan)

2. การปฏิบัติงาน
ตามแผน (Do)

bk

1. การวางแผน

3. การตรวจสอบและ
ประเมินผล(Check)
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กําหนดกรอบการประเมิน
จัดทํารายงานผลการนิเทศ
จัดหา/จัดทําเครื่องมือ
นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร
เก็บรวบรวมขอมูล
พัฒนาตอเนื่อง
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล
9) กรอบการดําเนินงานในระบบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการวางแผนและพัฒนา รวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
วางแผนตรวจสอบสภาพปจจุบัน ปญหาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการ
วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนแนวโนมความตองการทางการศึกษา
แลวเสนอตอคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหพิจารณากําหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นที่ 2 คณะกรรมการดําเนินการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดเกณฑ
ขอกําหนดที่สําคัญและจําเปนตอการวางแผน กําหนดวงเงินและทรัพยากรที่คาดวา
จะสามารถหาสนับสนุนการดําเนินนโยบายตาง ๆ ได แลวเสนอตอคณะกรรมการ
ประสานงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณารวมกับนโยบายและ
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสวนรวมเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผน
และโครงการเฉพาะระดับตอไป
ขั้นที่ 3 คณะกรรมการประสานงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตละฝายและแต
ระดับทบทวนภารกิจ หนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะสวนงานของตน
ประมวลปญหาและความตองการในการพัฒนาเฉพาะสวนของตนใหชัดเจน พิจารณา
ประกอบกับนโยบายสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกณฑสําคัญ ๆ ใน
การวางแผนแลวใหแตละระดับหรือกลุมงานเสนอโครงการเพื่อประมวลเปนรางแผน
พัฒนาของฝายหรือระดับเปนแผน 5 ป แผนประจําป หรือแผนระยะยาวตามที่
กําหนดแลวเสนอไปยังคณะกรรมการดําเนินการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นที่ 4 คณะกรรมการดําเนินการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิจารณาแผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการประสานงาน ฯ ของแตละฝายแตละระดับเสนอมาประมวล
เปนรางแผนรวมโดยคํานึงถึงความจําเปนในการดําเนินงานตามแผนและพิจารณา
โครงการของฝายตาง ๆ โดยใหยึดหลักความสอดคลองกับนโยบายและทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสวนรวมเปนหลักสําคัญ ใหขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาประกอบในการ
กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นที่ 5 คณะกรรมการดําเนินการฯ จัดรูปแบบแผนงานโครงการของฝายตาง ๆ ที่ไดรับ
อนุมัติแลวใหสอดคลองกับวงจรการจัดงบประมาณ แลวใหคณะกรรมการ
ประสานงานวางแผนฯ ของแตละฝาย แตละระดับจัดทําแผนปฏิบัติการและแผน
การติดตามควบคุม กํากับ และประเมินผล และจัดทําแผนการเงินประจําชวงป
งบประมาณสําหรับแตละป
ขั้นที่ 6 ใหแตละฝายหรือผูรับผิดชอบการปฏิบัติโครงการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แลวใหผูรับผิดชอบการประสานงานการวางแผน และพัฒนาติดตามผลการปฏิบัติ
รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผน ประมวลปญหา อุปสรรคและขอเสนอ
แนะเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการวางแผนฯ เมื่อพิจารณาปรับแผนปฏิบัติหรือ
แผนดําเนินการในชวงระยะตอไป จัดทําแผนเพิ่มปทายตอจากแผนระยะ 5 ปเต็มเดิม
(เมื่อดําเนินการตามแผนแตละปสิ้นสุดลง) ทําใหมีแผนระยะ 5 ป อยูตลอดเวลา
(หากระบบแผนงานพัฒนาไดสมบูรณยิ่งขึ้นแลว)
ขั้นที่ 7 คณะกรรมการประสานงานวางแผนและพัฒนาของแตละฝาย นําแผนและโครงการที่
ปรับแลวไปแปลงเปนแผนการเงินใหเขากับวงจรการงบประมาณและดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการในชวงปงบประมาณตอ ๆ ไป จนครบชวงแผนพัฒนาแตระยะ
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ขั้นที่ 8 ผูรับผิดชอบการประสานงานการวางแผนพัฒนา ฯ ดําเนินการใหมีการประเมินสัมฤทธิ์
ของแผนในระยะครึ่งแผนหรือชวงแผนพัฒนาระยะ 5 ป เตรียมการใหมีการวิเคราะห
ภารกิจ ทบทวนนโยบายและกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชวงระยะ
5 ปตอไป โดยทบทวนรวมกับแผนที่ปรับแลว และแผนดําเนินงานที่เพิ่มในชวงทาย
ของแตละป แลวเขาสูขั้นตอนการวางแผนและแผนดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในชวงทายของ
แตละป แลวเขาสูขั้นตอนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกําหนดแผนเริ่มงาน
หรือพัฒนาระยะตอไป
ขั้นที่ 9 ถามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและนโยบายการพัฒนาที่สําคัญ ๆ อันเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานโดยมิไดคาดคิดมากอน
การดําเนินการวางแผนจะเขาสูวงจรการวางแผนตั้งแตตนใหมตอไป

3. การนิเทศภายใน
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1) ความหมาย
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ดังที่กลาวมาขางตนแลวการนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาที่ผูจัดการศึกษา
ในการแนะนําครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยใหเกิดความงอกงาม
ทางวิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการพัฒนาครู ชวยในการเลือก และปรับปรุง วัตถุประสงค ของการศึกษา
ชวยในการปรับปรุงวัสดุ และเนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและชวยปรับปรุงการประเมินผลการสอน
การนิเทศการศึกษา เปนการประสานงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดใหกําลังใจ
ชี้ทางใหไดเจริญงอกงามในอาชีพ และ การนิเทศการศึกษาคือความพยายามอยางหนึ่ง หรือ หลาย ๆ อยาง
ที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพทั้งดานการเรียนการสอน
หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาในป 2542 ที่กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการกําหนดใหโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษา
แลวมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือปรับปรุงมาตร
ฐานใหสูงขึ้น พรอมที่จะรับการประเมินภายใน และภายนอก ความหมายของการนิเทศการศึกษาจึงควร
ความหมาย ดังนี้
การนิเทศการศึกษา ที่รวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการใดๆ ที่ทําใหครู
มีความพึงพอใจ และมีกําลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงาน
ใดๆ ของโรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของบุคลากรใหสูงขึ้นและ
รักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย อีกทั้งผาน
การประเมินทั้งภายใน และภายนอก
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2) หลักการนิเทศภายใน
หากนํ าความหมายของการนิ เทศที่ ก ล าวมา หลั ก การนิ เทศดั้ งเดิ ม มาผสมผสานกั บ แนวคิ ดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู
และระดับคุณภาพครู/ผูบริหาร (NTQ/EMQ) หลักการนิเทศในยุคใหมที่ควรจะเปนก็คือ
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การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการนิเทศภายในเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศ มีเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพครู มีขวัญกําลังใจและมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด รักษาไว ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
• เปนกิจกรรมที่ดําเนินไปอยางเปนระบบและรองรับดวยขอมูลสารสนเทศ
• เปนกิจกรรมที่อยูในบรรยากาศของความรวมมือรวมใจเขาใจอันดีตอกันระหวาง
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
• เปนกิจกรรมที่เคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการนิเทศ
• เปนกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศมาใช และใหการยกยอง
• เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองใหอยูในระดับ
• มาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาใหสูงขึ้น และรักษา ไวได
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3) กระบวนการในการนิเทศภายใน
กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการ
โดยทั่วไปที่นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและกิจกรรมการนิเทศภายใน
ดังแนวทางขางลางนี้
กระบวนการของเดมมิ่ง

ขั้นที่ 8
การปรับปรุงแกไข
สวนที่บกพรองหลังจาก
ทดลองดู
แลว(Modification)

A
C

P
D

ขั้นที่ 7 การประเมินผลการทดลอง เพื่อพิจารณาดูวาไดผล
ตามวัตถุประสงคหรือไม(Evaluation)

กระบวนการของเลฮแมน
ขั้นที่ 1
การกําหนดปญหาและความตองการจําเปน (Need)
ขั้นที่ 2
การกําหนดจุดประสงคที่วัดได (Measurable Goals)
ขั้นที่ 3
การกําหนดอุปสรรคและขอจํากัดตาง ๆ (Constraints)
ขั้นที่ 4
การกําหนดวิธีการที่เปนทางเลือกใน การแกปญหา
(Alternatives)
ขั้นที่ 5
การเลือกทางเลือกในขั้นที่ 4 มาปฏิบัติเพื่อแกปญหา (Selection)

ขั้นที่ 6 การนําทางเลือกที่เลือกแลวไปทดลองใช
(Implementation)
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4) กิจกรรมการนิเทศภายใน
กิจกรรมการนิเทศในที่นี้หมายถึงหัวขอกิจกรรมที่จะนําไปเปนแนวทางในการออกแบบวิธีการ
นิเทศตามวัตถุประสงคของการนิเทศ หรือพิจารณากําหนดรายละเอียดในการดําเนินการนิเทศในแตละ
ครั้ง หรือแตละรายการใหเปนไปตามหลักการและกระบวนการนิเทศ เชน
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• จัดประกวดหรือนิทรรศการผลงานครู
• สงครูไปฝกงาน
• สังเกตการสอนในหองเรียน(การวางแผน
การสอนที่พบวามีปญหาแลวทดลองสอน
ตามแผน และสังเกตการสอนรวมกัน)
• เยี่ยมชั้นเรียนใหคําปรึกษาแนะนํา
• การประชุมอบรม ประชุมปฏิบัติการ
ในเรื่องใดๆ รวมกัน
• การรวมกันวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัย
เชิงปฏิบัติการอื่นๆ
• ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหครูอาน
ฯลฯ
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• เชิญวิทยากรมาใหความรูใหม
• จัดประชุมชี้แจงเรื่องใหมๆ
• สาธิตการสอน โดยครูในโรงเรียน
หรือจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่เชิญมา
• การสัมมนาเสนอแผนการสอน
แผนงานโครงการ ประจําภาคเรียน
หรือประจําปของหมวดวิชา/ ฝาย
• การสัมมนาเสนอผลงานของหมวด
วิชา ฝาย งานประจําภาคเรียน/ป
• การสัมมนาสรุปผลการสอน หรือ
ผลงานใดๆ ของครู หรือบุคลากร
• ศึกษาดูงาน ดูนิทรรศการ

5) เงื่อนไขความสําเร็จ
ในกรณีที่เปนการนิเทศภายใน การนิเทศจะประสบความสําเร็จ คงตองอาศัยบริบท ที่เอื้อตอการ
นิเทศ เชน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ความพรอม
ของวัสดุอุปกรณการสอน การปฏิบัติงาน และสื่อการเรียนการสอนขวัญและกําลังใจของบุคลากรความเปน
ทีม ความสามัคคี หรือความเปนเอกภาพของบุคลากร
จากองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่กําหนดใหโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 3 ดาน คือ ดานผลผลิต ดานกระบวนการ และดานปจจัย โดยแตละมาตรฐานจะมีตัวชี้วัด
สําหรับกําหนดระดับคุณภาพ และเครื่องมือวัด เพื่อใชในการวัดระดับคุณภาพตามมาตรฐาน องคประกอบ
เหลานี้จะชวยใหเปาหมายในการนิเทศการศึกษามีความชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ การนิเทศที่มุงหวังใหผูรับผิด
ชอบมาตรฐานของโรงเรียน หรือมาตรฐานตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวและ
สามารถยกระดับใหมาตรฐานที่รับผิดชอบสูงขึ้นได การนิเทศของผูนิเทศซึ่งอาจจะไดแก หัวหนาหมวดวิชา
หัวหนาฝาย หัวหนางาน ครูแกนนํา ครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง และผูนิเทศอื่นๆ ในยุคใหมนี้
จึงควรเปนไปอยางเปนกระบวนการดังแนวดําเนินการในเบื้องตน ตอไปนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

66
1. ทําความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษา
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

6.1 การใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหาร หรือ เปนการนิเทศ
ที่เปนไปตามความตองการจําเปนของโรงเรียนโดยผูเกี่ยวของ
หลายฝายมี สวนรวม
6.2 การยึดผูรับการนิเทศเปนศูนยกลางในการนิเทศ
6.3 การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได หรือ การนิเทศ
ที่สามารถแสดงใหผูเกี่ยวของเขาใจวัตถุประสงค ขั้นตอนการ
ปฏิบัติรวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่นํามาใช ตั้งแตตนจนกระทั่ง
สิ้นสุดการนิเทศอยางชัดเจน
6.4 การมีสวนรวมคิดรวมทํา หรือ ความพยายามที่จะใหผูรับ
การนิเทศมีสวนรวมในการวางแผน และประเมินผลการนิเทศ
เปนตน
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2. ทําความเขาใจมาตรฐานทางการศึกษา
ทั้งของโรงเรียนและของบุคลากรอยาง
ถองแททุกมาตรฐานเพื่อใหเห็นความเชื่อม
โยง สัมพันธระหวางกัน

6. วางแผนการนิเทศ โดยใชหลักการ แนวคิด
และกิจกรรมการนิเทศที่ไดกลาวมาแลวในตอน
ตน และใชแนวคิดในการประกันคุณภาพการ
ศึกษาทั้ง 4 ประการ ตอไปนี้มาประยุกตใชเปน
หลักการในการปฏิบัติการนิเทศเพิ่มเติม ไดแก
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4. วิเคราะหปญหาการนิเทศ เนนปญหาที่
เกี่ยวของกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติงานใดๆ ของผู
รับการนิเทศที่กําลังเปนอยู
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3. ศึกษาการปฏิบัติไดตามมาตรฐานของ
กลุมเปาหมายที่จะทําการนิเทศ

7. ดําเนินการนิเทศ
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5. ประเมินผลและสรุปรายงาน

งานสงเสริมการใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1. การสงเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) การประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
นายสุวิทย คุณกิติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ไดลงนามประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 (คําสั่งกระทรวง)โดยจะมีผลบังคับ
ใชกับโรงเรียนนํารองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และโรงเรียนเครือขายการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตปการศึกษา 2545 ในระดับชั้น ป.1,ป.4,ม.1และ ม.4 ปการศึกษา 2546
ในระดับชั้น ป.2,ป.5,ม.2 และ ม.5 ปการศึกษา 2547ในระดับชั้น ป.3, ป.6 ,ม.3 และ ม.6 และจะมีผลบังคับ
ใชกับโรงเรียนทั่วไปตั้งแตปการศึกษา 2546 ในระดับชั้น ป.1,ป.4,ม.1และ ม.4 ปการศึกษา 2547 ในระดับชั้น
ป.2,ป.5,ม.2 และ ม.5 ปการศึกษา 2548ในระดับชั้น ป.3, ป.6 ,ม.3 และ ม.6 โดยใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นในหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุม
เปาหมาย และวิธีการจัดการศึกษาอื่นๆ ได
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2) ความนําของหลักสูตร
2.1 สาเหตุที่ตองปรับปรุงหลักสูตรเดิมมาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544 เนื่องจาก
1. ความกาวหนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
2. สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
3. หลักสูตรเดิมทั้งระดับประถมฯมัธยมฯไมสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมความรูได เพราะ
3.1 กําหนดจากสวนกลาง ไมสะทอนความตองการของทองถิ่น
3.2 การจัดหลักสูตรการเรียนรูไมสรางทักษะ กระบวนการ เจตคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค
ดานวิทย เทคโนฯ คณิตฯ ไมผลักดันใหไทยเปนผูนําดานนี้ในภูมิภาค
3.3 หลักสูตรไมไดสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรู ทักษะการจัดการ ทักษะชีวิต การเผชิญปญหา
ที่ไทยพบอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 การเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับสื่อสาร คนควาหาความรู ยังไมเพียงพอ
4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ม. 43 ระบุใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
5. พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4,6,10,17,27และมาตรา 28
6. นโยบายการศึกษาสรางคน สรางงาน สรางชาติ ของรัฐบาลการดําเนินการจัดใหมีการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ของกระทรวงศึกษาธิการโดย
6.1 อาศัยอํานาจตามมาตร 27 และบทเฉพาะกาลของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
6.2 หลักการที่จัดเพื่อเอกภาพนโยบาย หลากหลายปฎิบัติ
6.3 จัดหลักสูตรแกนกลางจัดโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน
6.4 กําหนดมาตรฐานการศึกษา 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู แบงชวงชั้นๆ ละ
3 ป
6.5 จัดเฉพาะสวนที่จําเปนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความเปนพลเมืองของชาติการ
ดํารงชีวิตการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และใหสถานศึกษาจัดทําสาระใหสอดคลองกับทองถิ่น
6.6 จัดการศึกษาโดยมุงความสําคัญดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวน
การ เรียนรูและ ความรับผิดชอบตอสังคม
2.2 สิ่งที่จะทําใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 บรรลุวัตถุประสงค คือ
1. การประชาสัมพันธของสถานศึกษา
2. ความรวมมือบิดามารดา ผูปกครอง บุคคลในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนสงเสริมแหลงเรียนรู
4. กระทรวงศึกษาธิการจัดทําเอกสารหลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร
โดยเอกสารหลักสูตร คือ – คูมือบริหารหลักสูตร – แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
- คูมือครู – เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ - แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบ
แนะแนว การวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3). หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มี 5 ประการ
1. การศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ 2. การศึกษาเพื่อปวงชน
3. การเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
4.โครงสรางยืดหยุนในสาระ เวลา การจัดการเรียนรู
5. จัดไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมเปาหมาย เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
4) จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค 9 ประการ
1. เห็นคุณคา มีวินัยในตัวเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรคใฝรู ใฝเรียน
3. มีความรูอันเปนสากล มีทักษะศักยภาพดานสื่อสาร เทคโนฯ
4. มีทักษะกระบวนการคณิตฯ วิทยฯ การคิด การสรางปญญา การดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ บุคลิกภาพ
6. มีประสิทธิภาพการผลิต การบริโภค ทนิยมผลิตมากกวาบริโภค
7. เขาใจประวัติศาสตรชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย
8. สํานึกอนุรักษภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติ ทองถิ่น ทําประโยชนสิ่งดีงามใหสังคม
5)โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับชวงชั้น มี4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการผูเรียน
- ชวงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1 -ป.3 - ชวงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4 -ป.6
- ชวงชั้นที่ 3 ชั้น ม.1 -ม.3 - ชวงชั้นที่ 4 ชั้น ม.4.- ม.6
2. สาระการเรียนรู (องคความรู ทักษะ กระบวนการเรียนรู คุณลักษณะ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม)
ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร
2.3 วิทยาศาสตร
2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลป
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.8 ภาษาตางประเทศ
โดยสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระจัดเปน 2 กลุม
- กลุมแรก (2.1-2.4) กลุมพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียน
- กลุมสอง (2.5-2.8) กลุมเสริมสรางพื้นฐานมนุษย ศักยภาพการคิดและการทํางาน
- เรื่องสิ่งแวดลอมบรรจุไวในสาระการเรียนรู 2.3,2.4,2.5
- ภาษาอังกฤษใหเรียนทุกชวงชั้น ภาษาอื่นจัดตามความเหมาะสม
- สาระการเรียนรูทั้ง 8 เปนสาระในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคน สวนสาระที่ตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัดนักเรียนแตละคนนั้นสถานศึกษากําหนดเพิ่ม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 2 ลักษณะคือ
3.1 กิจกรรมแนะแนว เพื่อสงเสริมพัฒนาความสามารถตามความเหมาะสม ความแตกตางบุคคล
3.2 กิจกรรมนักเรียนเปนผูปฏิบัติ ไดแก ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
4. มาตรฐานการเรียนรู เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน มี 2 ลักษณะ
4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแตละสาระการเรียนรู เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.2 มาตรฐานชวงชั้น ในแตละกลุมสาระการเรียนรูเมื่อผูเรียนจบแตละชวงชั้น คือ ป.3 ป.6
ม.3.ม.6
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดเฉพาะพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนเทานั้น มาตรฐานที่สอดคลอง
กับทองถิ่นสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม
5. เวลาเรียน
ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) เวลาเรียนตอปโดยประมาณ 800-1,000 ชั่วโมง หรือวันละ 4-5 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เวลาเรียนตอปโดยประมาณ 800-1,000 ชั่วโมง หรือวันละ 4-5 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เวลาเรียนตอปโดยประมาณ 1,000-1,200 ชั่วโมง หรือวันละ 5-6 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 4 (ม4.1-ม.6) เวลาเรียนตอปไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง หรือวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
6) การจัดหลักสูตร
- จัดสําหรับพัฒนาผูเรียนตั้งแต ป.1-ม.6 ทุกกลุมเปาหมาย ทุกรูปแบบ
- การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักสูตรโดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพรอมเขา ป.1
- สถานศึกษานําโครงสรางตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดทําเปนหลักสูตรแกนกลาง
ของสถานศึกษาโดยตองทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด
- สถานศึกษาทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูเปนรายวิชาใหมๆ เขมขึ้นใหผูเรียน
เลื่อกเรียนตามความถนัดความสนใจความตองการโดยเลือกจากสาระการเรียนรู 8 กลุม ตั้งแตชวงชั้นที่ 2
ขี้นไป สวนชวงชั้นที่ 1 ไมควรเลือกเรียนรายวิชาเรียนวิชาพื้นฐานกอน
- สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูครบทั้ง 8 กลุมครบทุกชวงชั้นโดยชวงชั้นภาคบังคับ
(ป.1-ม.3) จัดหลักสูตรเปนรายป ชวงชั้น ม.4-ม.6 จัดหลักสูตรเปนหนวยกิตโดย
- ชวงชั้นที่ 1-2 มุงพัฒนาคุณภาพ กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะพื้นฐานดานตางๆ
- ชวงชั้นที่ 3 มุงใหผูเรียนสํารวจความถนัดความสนใจความสามารถตนเอง
- ชวงชั้นที่ 4 มุงใหเรียนรูทักษะเฉพาะดาน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
7) การจัดเวลาเรียน จัดใหยืดหยุนโดย
- ชวงชั้นที่ 1 จัดทักษะพื้นฐานที่จําเปน (ไทย คณิต) รอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในสัปดาห
นอกนั้นวิชาอื่น

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

70

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

- ชวงชั้นที่ 2 จัดไทย คณิต รอยละ 40 ของเวลาเรียนทั้งหมดในสัปดาห นอกนั้นวิชาอื่น เชน
วิทยทยาศาสตร จํานวน 2 ชั่วโมง
-ชวงชั้นที่ 3 จัดเวลาเรียนสําหรับกลุมสาระตางๆ ใกลเคียงกัน และเวลาเรียนของรายวิชาเพิ่มเติม
ใหมๆ
- ชวงชั้นที่ 4 จัดเหมือนชวงชั้นที่ 3 แตปรับรูปแบบเหมาะสมยิ่งขึ้น
การจัดเวลาเรียนชวงชั้นที่ 3 จัดเปนรายปหรือรายภาคก็ได ชวงชั้นที่ 4 จัดเปนรายภาค คิดน้ําหนักการ
เรียน เปนหนวยกิต (40 ชั่วโมงตอภาคเรียน คือ 1หนวยกิต)
การจัดการเรียนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
เชน ดานศาสนา นาฏศิลป อาชีวศึกษา ความเปนเลิศดานตางๆ ความสามารถพิเศษ การศึกษา
ทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว ชุมชน องคกร จัดการศึกษาโดยปรับใชมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรนี้
ตามความเหมาะสม
สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่เปนแกนกลาง มีดังนี้
2.1 ภาษาไทย มี 5 สาระ และ 6 สาระการเรียนรู (อาน-เขียน-ฟงดูพูด-เขาใจภาษา-วรรณคดี
วรรณกรรม)
2.2 คณิตศาสตร มี 6 สาระ และ 19 สาระการเรียนรู (จํานวน-วัด-เรขาคณิต-พีชคณิต-วิเคราะหทักษะกระบวนการ)
2.3 วิทยาศาสตร มี 8 สาระ และ 13 สาระการเรียนรู (สิ่งมีชีวิต-ชีวิตสิ่งแวดลอม-สาร-แรงการเคลื่อน
ที่-พลังงาน-การเปลี่ยนแปลงโลก -ดาราศาสตร อวกาศ-ธรรมชาติ-วิทยเทคโนฯ)
2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 5 สาระ และ 12 สาระการเรียนรู (ศาสนา ศิลธรรม
จริยธรรม-หนาที่พลเมืองวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต-เศรษฐศาสตร-ประวัติศาสตร–ภูมิศาสตร)
2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา มี 5 สาระ และ 6 สาระการเรียนรู (การเติบโตพัฒนาการ-ชิวิตและ
ครอบครัว -การเคลื่อนไหวออกกําลังกายกีฬา-สงเสริมสุขภาพปองกันโรค-ความปลอดภัยในชีวิต)
2.6 ศิลป มี 3 สาระ และ 6 สาระการเรียนรู (ทัศนศิลป-ดนตรี-นาฏศิลป)
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี 5 สาระ และ 6 สาระการเรียนรู ( การดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ-เทคโนโลยี-เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการทํางานและอาชีพ)
2.8 ภาษาตางประเทศ มี 3 สาระ และ 7 สาระการเรียนรู (-ภาษาเพื่อการสื่อสาร- ภาษาวัฒนธรรม
- ภาษากับชุมชนโลก)
มาตรฐานการศึกษาชวงชั้นจะมีในเอกสารประกอบหลักสูตร สาระ และมาตรฐานตามความถนัด
ความสนใจฯ สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม
8) การจัดการเรียนรู
หลักการ- ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได - ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
ลักษณะการจัดการเรียนรู ดังนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว - การบูรณาการแบบคูขนาน
- การบูรณาการแบบสหวิทยา
- การบูรณาการแบบโครงการ
9) แนวการจัดการเรียนรูแบงเปนชวงชั้น
- ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จัดสนองตอบตอความสนใจคํานึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การเรียนรู
- ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6 ) จัดคลายชวงชั้นที่ 1 แตเปดโอกาสใหเลือกเรียนตามความสนใจ
- ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3 ) จัดการเรียนรูที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซอนขึ้น
- ชวงชั้นที่ 4 (ม.4- ม. 6) จัดการเรียนรูเฉพาะทาง มุงเนนความถนัด ความสามารถ ความคิดระดับสูง
ตามความตองการผูเรียน ดานอาชีพ ดานการศึกษาตอ
10) สื่อการเรียนรู
ลักษณะสื่อ - เปนแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรู
- เปนสื่อที่ผูเรียนและผูสอน ใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
- หลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี
หนาที่สถานศึกษา หนวยงาน
- จัดทําจัดหาสื่อการเรียนรู
- ศึกษาคนควา วิจัย พัฒนาสื่อ
- เลื่อกใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห ประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อ
- จัดแหลงการเรียนรูศูนยสื่อการเรียนรู - จัดเครือขายการเรียนรู
- กํากับติดตามประเมินผล การดําเนินงาน การใชสื่อ
11) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
- สถานศึกษาจัดทําหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
- มีการวัดและประเมินผลทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ
12) การผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
- จบชั้น ม. 3 เปนการจบการศึกษาภาคบังคับ- จบชั้น ม. 6 เปนการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13) เอกสารหลักฐานการศึกษา
- สถานศึกษาจัดทําเอกสารการประเมินผลการเรียนเอง เชน ระเบียนสะสม แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนรายวิชา เปนตน
- เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแหงใชเหมือนกัน เชน เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา แบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ เปนตน
-หากพิจารณาลงในรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําจะมี
3 ประเภท คือ
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กลุมที่ 1 เอกสารหลักฐานสําคัญ ที่จะตองจัดทําเพื่อใชเปนหลักฐานใหการรับรองผลการเรียนและ
วุฒิ-การศึกษาของผูเรียน เอกสารที่ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบรับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของ
ผูเรียน เอกสารประเภทนี้ จึงเปนเอกสารที่ควบคุมและบังคับแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน
ในการสื่อความเขาใจที่ตรงกัน และการสงตอ ไดแก
1) เอกสารแสดงผลการเรียนของผูเรียน จะออกใหเมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาและกรณียายสถาน
ศึกษา ซึ่งขณะนี้ คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จัดทําใหผูเรียนรายบุคคล
2) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เปนเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผูเรียนรายบุคคลสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ (9 ป) และผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เรียกวา หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2)
3) เอกสารที่ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบรับรองความสําเร็จ และวุฒิการ-ศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษา ที่เรียกวา แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
กลุมที่ 2 เอกสารประกอบการปฏิบัติงานประเมินผลสําหรับผูเกี่ยวของตางๆ (ครูผูสอนฝายทะเบียน
วัดผล ผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น เปนตน) เอกสารกลุมนี้ สถานศึกษาเปนผูออกแบบจัดทําขึ้น
เอง เพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับระบบการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนด เชน ใช
บันทึกเวลาเรียน ผลการประเมิน ทั้งนี้ โดยจะตองคํานึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติ สามารถใหขอมูลที่เปน
รองรอยหลักฐาน การปฏิบัติงานของครู ของนักเรียน ไดอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ ฉะนั้น โรงเรียนขนาดใหญ
ซึ่งมีขอบขายการบริหารจัดการที่ซับซอนและกวาง จํานวนผูเรียนมาก ผูสอนมาก อาจจัดทําเปนหลายเลม
ใชเฉพาะแตละเรื่อง ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กอาจออกแบบอยูในฉบับเดียวกันได
กลุมที่ 3 เอกสารรายงานพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนเอกสารกลุมนี้มีจดุ มุงหมายที่จะใหขอมูลที่
แสดงถึงระดับความสําเร็จในการเรียนความกาวหนา ในการเรียนดานตางๆ รายละเอียด รูปแบบเอกสารอาจ
ตางกันไปตามความตองการการใชงาน ผูใชงานรวมทั้งความเปนไปไดที่จะใหขอมูลซึ่งเปนประโยชนตอ
ผูใชสูงสุด ไดแก เอกสารสําหรับรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆ ใบรับรองสถานภาพทางการ
ศึกษาของผูเรียนเปนการชั่วคราว เอกสารแสดงขอมูล เกี่ยวกับการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ สําหรับ
ผูเรียนที่ประสงคจะยายสถานศึกษาเบื้องตน ซึ่งเอกสารเหลานี้สถานศึกษาเปนผูออกแบบขึ้นใชเองโดยคํานึง
ถึงหลักการที่วา เอกสารนี้จะตองใหขอมูลที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนดานตางๆ ของผูเรียน
ใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตองเรียนรู ไดเรียนรูแลวแตกรณี เพื่อประโยชนตอผูเกี่ยวของ
ดังนั้น จากเดิมที่มีความเขาใจกันวาสถานศึกษาจะตองจัดทําเอกสาร ปพ.1-ปพ.9 นั้น เอกสาร/หลัก
ฐานที่สถานศึกษาจะตองจัดทําจัดใหมี คือ เอกสารหลักฐานกลุมที่ 1 ซึ่งตองใชตามแบบที่กระทรวง
กําหนด คือ ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3 สําหรับเอกสารกลุมที่ 2 และ 3 สถานศึกษาสามารถออกแบบจัดทําขึ้น
ใชเองได การเรียกชื่อเอกสารจํานวนเอกสารสามารถกําหนดไดตามลักษณะและความจําเปนในการใชงาน
สําหรับ ปพ.4 – ปพ.9 ที่ปรากฎในเอกสารประกอบหลักฐาน ถือเปนตัวอยางที่สวนกลางไดออกแบบขึ้น
เพื่อใหสถานศึกษาไดศึกษา เพื่อเกิดความคิดที่จะไปจัดทําขึ้นใชเปนของตนเอง
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14) การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนโดย
- พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา
- พิจารณาจากความรูประสบการณตรง
- พิจารณาจากความสามารถและการปฎิบัติไดจริง
ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
15) การพัฒนาศักยภาพครู
- สถานศึกษามีหนาที่พัฒนาศักยภาพครูใหเปนครูมืออาชีพ
- พัฒนาศักยภาพครูใหเปนผูนําทางวิชาการ
16) การกํากับ ติดตามประเมินรายงานผล
- เปนกระบวนการที่เปนกลไกของการประกันคุณภาพ
- เพื่อใหทุกกลุมทุกฝาย มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความกาวหนาปญหาอุปสรรค
ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือสงเสริมสนับสนุน การวางแผนและดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
อยางแทจริง

.so
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2.1) นโยบายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหสถานศึกษาที่ใชหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง
ตอไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1 กําหนดสัดสวนการเรียน กําหนดสัดสวนการเรียนสําหรับกลุมสาระตางๆ ไวดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมสาระที่จําเปนสําหรับเปนพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร ควรใชเวลาเรียนในหองเรียน และอาจเรียนนอกหองเรียน
ไดบาง
กลุมที่ 2 กลุมสาระวิชาพื้นฐานการอยูรวมกันในสังคม ไดแก ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตรและสุขศึกษา ควรใชเวลาเรียนในหองเรียนและนอกหอง
เรียนในสัดสวนเทาๆ กัน
กลุมที่ 3 กลุมสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ การแสดงออก และ
ทักษะการจัดการ ไดแก ดนตรี กีฬา ศิลปะ การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สามารถจัด การเรียน
การสอนนอกหองเรียน
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1.2 กําหนดวิธีการเรียน
การเรียนทุกสาระวิชาจะตองมีวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจในบทเรียนอยางแทจริง โดย
ไมใชวิธีการทองจํา และไมใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนายตอการเรียน สามารถเรียนไดอยางมีความสุข
1.3 กําหนดเวลาในการเรียน
สําหรับเวลาในการเรียนของกลุมที่ 1 และ 2 ควรอยูในชวงเชา สวนกลุมที่ 3 ควรจัดในชวงบาย
ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายหรือเหนื่อยจนเกินไป การเรียนในกลุมที่ 3 ไมควรคิดคะแนนสอบ
แตควรใหผูเรียนที่เขาเรียนสม่ําเสมอ สามารถสอบผานได ทั้งนี้ เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความสามารถ
แตกตางกันทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
1.4 กําหนดจุดเนนในการเรียน จุดเนนในการเรียนกลุมสาระตางๆ ที่จําเปน มีดังนี้
ภาษาไทย ใหเนนความสําคัญของการออกเสียงภาษาไทยไดอยางถูกตอง การออกเสียงตัวควบกล้ํา
การเขียนเรียงความ ยอความ การสงเสริมใหรักการอาน การเขียนภาษาไทยใหถูกตองตามอักขรวิธี และ
รูจักเลือกใชถอยคําที่เหมาะสม
ภาษาอังกฤษ ใหเนนความสามารถดานการพูดและการโตตอบ ซึ่งจําเปนในการสื่อสาร เนนการอาน
เก็บใจความใหเขาใจ และใหความสําคัญกับการเขียนภาษาใหถูกตอง
วิทยาศาสตร ใหเนนพื้นฐานและกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดความเขาใจ รวมทั้งการใชเครื่อง
มือและการทดลองทางวิทยาศาสตรทั้งดานฟสิกส เคมี ชีววิทยา สามารถคิดวิเคราะหหาเหตุผลอยางมีระบบ
คณิตศาสตร เนนความเขาใจในหลักการคิดคํานวณ รูจักหลักการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร
อยางเปนเหตุเปนผล ควรเรียนตามลําดับใหเกิดความตอเนื่อง สามารถคิดวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย
วิธีการทางคณิตศาสตร
คอมพิวเตอร สามารถเขาใจภาษาคอมพิวเตอร เรียนรูฮารดแวร ซอฟทแวร การสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอร และการสรางเว็บไซต สามารถคนหา เก็บขอมูล และใชขอมูลใหเปนประโยชน และสามารถ
ใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูกลุมสาระตางๆ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทย ความเปน
ไทย เอกลักษณของชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งปลูกฝงใหเปนคนดี มีคุณธรรม และตอตาน
การทุจริตคิดมิชอบในรูปแบบตาง ๆ
สุขศึกษาและพลศึกษา ฝกออกกําลังกาย สามารถเลนกีฬาได มีระเบียบวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย ไมใชสารเสพติด ไมใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา และไมมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
ศิลปะ เนนในเรื่องการเลนดนตรี งานศิลปะ และการแสดง รูจักแสดงออกและสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณคา
การงานอาชีพ ฝกทักษะในการผลิตสินคาและบริการรูจักวิธีการประกอบอาชีพ เขาใจวิธีการพัฒนา
การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา เขาใจการเปนผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
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2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2.1 การกําหนดเปาหมาย ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน กําหนดเปาหมายในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในระดับตางๆ ดังนี้
ระดับปฐมวัย มุงเพื่อการเตรียมความพรอมและพัฒนาผูเรียน ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ มุงเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา ใหอานออกเขียนได รวมทั้งภาษาอังกฤษ
การคิดคํานวณเปน รูจักการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีความรูและเขาใจในประวัตศิ าสตรของชาติไทย มีความ
รักชาติ รักความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถเบื้องตน ทางดนตรี ศิลปะ และกีฬา และมีวิชา
ชีพที่จําเปนสําหรับผูที่ไมประสงคจะเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุงที่จะเตรียมตัวผูเรียนใหศึกษาตออุดมศึกษาหรือพัฒนาผูเรียนเปน
แรงงานที่มีคุณภาพระดับกลางสําหรับระบบเศรษฐกิจ มีการพัฒนา การใชภาษาตางประเทศมากยิ่งขึ้น
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลในการศึกษา และการประกอบอาชีพ มีความสามารถดานการ
คิดวิเคราะห คํานวณระดับสูง และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย อยูในศีลธรรมจริยธรรมอันดี
2.2 การพัฒนาครู จัดใหมีการพัฒนาครูโดยถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะหากครูไมไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องจะทําใหคุณภาพการสอนไมมีประสิทธิภาพ จะตองใหโอกาสครูไดพัฒนาตนเองและไดมีโอกาส
ศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนใหมๆ ครูจะตองสอนดวย วิธีการที่ทันสมัย
อาจเรียนรูไปกับผูเรียน เชน การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน การฝกอบรม ทางภาษาตางประเทศ
เปนตน
2.3 วิธีการสอนของครู การจัดการเรียนการสอน ครูจะตองสอนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ และ
ฝกผูเรียนใหซักถาม โตตอบ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ตองเขาใจวาผูเรียน มีความถนัด ความสนใจ
และความสามารถที่แตกตางกัน
การเรียนการสอน ตองสอนใหเกิดความเชื่อมโยง ระหวางกลุมสาระตางๆ เพื่อผูเรียนมีความเขาใจ
เกิดความรู และปญญา
2.4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดใหมีสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยการ สอน
ของครู ไดแก คอรสแวร หรืออุปกรณตางๆ ที่จะชวยการเรียนการสอน และใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติ
การจริงทั้งในหองทดลอง หรือภายนอกหองเรียน รวมทั้งจัดใหมีการรวบรวมแหลงเรียนรูและ ภูมิปญญา
ทองถิ่น สําหรับครูและผูเรียนไดศึกษา คนควา และอางอิง
2.5 การพัฒนาเครือขาย จัดใหมีเครือขายทางวิชาการระหวางสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ
ทองถิ่น เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน จัดใหมีการหมุน
เวียนครู และมีการใชวิทยากรทองถิ่น หรือภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนจะทําใหประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาดีขึ้น และมีผลดีตอผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีการพัฒนาไปในทาง ที่จะ
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2.2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) การจัดสาระการเรียนรู แนวทางการจัดสาระการเรียนรูในแตละชวงชั้น กําหนด ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1-3 ( ป.1 – ม.3 ) แตละปตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
ทั้งนี้ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมจําเปนตองจัดใหเรียนครบทุกสาระ แตเมื่อเรียนจบชวงชั้น ผูเรียนตอง
เรียนครบทุกสาระ และมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด
ชวงชั้นที่ 4 ( ม.4 – ม.6 ) แตละภาคเรียนไมจําเปนตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุม ทั้งนี้
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมจําเปนตองจัดใหเรียนครบทุกสาระ แตเมื่อเรียนจบชวงชั้น ผูเรียนตองเรียน
ครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูและครบทุกสาระในแตละกลุมสาระการเรียนรูและมีความรูความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนดในการพิจารณาวากลุมสาระการเรียนรูใดจําเปนตองจัดใหเรียน
ครบทุกสาระในแตละป หรือแตละภาคเรียนหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับธรรมชาติของแตละกลุมสาระการเรียนรู
เชน กลุมสาระการเรียนรูที่เปนทักษะ ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร อาจจําเปนตองจัด
ใหเรียนครบทุกสาระในแตละปหรือแตละภาคเรียน การกําหนดหนวยกิตและเวลาเรียน ชวงชั้นที่ 4
2) กําหนดจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูพื้นฐาน และเพิ่มเติม ในชวงชั้น ที่ 4 ไมนอย
กวา 75 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1) สาระการเรียนรูพื้นฐาน
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒน
ธรรม และภาษาอังกฤษ กําหนดจํานวนหนวยกิต กลุมละประมาณ 4-6 หนวยกิต
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กําหนดจํานวนหนวยกิตกลุมละประมาณ 3-4 หนวยกิต
2.2) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม กําหนดจํานวนหนวยกิตตามความเหมาะสม ตามกลุมสาระ
การเรียนรูที่เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ
3) กําหนดเวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ใหสถานศึกษากําหนดเวลาสําหรับใหผูเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจรรมพัฒนาผูเรียนประมาณ 480
ชั่วโมง ตลอดชวงชั้นโดยไมกําหนดจํานวนหนวยกิต
4) การกําหนดรหัสวิชา
4.1) การกําหนดระบบรหัสวิชา กําหนดระบบรหัสวิชา สําหรับสาระการเรียนรูพื้นฐานและ
เพิ่มเติม ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทํา โดยประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข จํานวน 6 หลัก ดังนี้
หลักที่ 1 เปนรหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู
หลักที่ 2 เปนรหัสตัวเลขแสดงชวงชั้นของรายวิชา ซึ่งสะทอนระดับความรูและทักษะ
ในรายวิชาที่กําหนดไวในแตละชวงชั้น
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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หลักที่ 3 เปนรหัสตัวเลขแสดงปที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะทอนระดับความรูและทักษะ
ในรายวิชาที่กําหนดไวในแตละป
หลักที่ 4 เปนรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เปนรหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละประเภทในปเดียวกัน
หรือชวงชั้นเดียวกันมีจํานวนตั้งแต 01-99
4.2) แนวปฏิบัติในการนําระบบรหัสวิชาไปใช
4.2.1)ใหสถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544ในชวงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) ใชระบบรหัสวิชาที่กําหนดขางตนตั้งแตปแรกที่ใชหลักสูตรฯ
4.2.2) สถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 1-3 (ป.1 - ม.3) อาจนําระบบรหัสวิชาที่กําหนดขางตนไปใชในสถานศึกษา
ได เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน และเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
4.3) การกําหนดระดับผลการเรียน (เกรด)ใหสถานศึกษากําหนดระดับผลการเรียน(เกรด)
ชวงชั้นที่ 4 คือ
ผูเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 4 ในปการ
ศึกษา 2545 และเรียนจบในปการศึกษา 2547 ใหใชระดับผลการเรียน (เกรด) เปน 5 ระดับ ทั้งนี้ เพื่อใหผล
การเรียนของผูเรียนอยูบนฐานเดียวกัน และเกิดความเปนธรรมกับผูเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
สําหรับผูที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 4 ตั้งแตป
การศึกษา 2546 และเรียนจบตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป ใหใชระดับผลการเรียน (เกรด) เปน 8
ระดับ โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนนาพอใจ
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ํา
ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ

ชวงคะแนนเปนรอยละ
80
- 100
75
- 79
70
- 74
65
- 69
60
- 64
55
- 59
50
- 54
0
- 49
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จากสภาพปญหาการใชหลักสูตรฯ ที่พบคือปญหาที่เกิดจากความเขาใจที่ไมตรงกันเกี่ยวกับคําตาง
ๆ ที่ใชในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดนิยาม
ศัพทที่ใชในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันใหกับบุคลากร
ทุกฝายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic education curriculum)
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาที่ตาํ กวาอุดมศึกษา
โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยสวนที่เปนแกนกลางซึ่งกําหนดโดยหนวยงานสวนกลาง สวนที่เกี่ยวกับ
สภาพชุมชนและทองถิ่น ซึ่งพัฒนาโดยเขตพื้นที่การศึกษาและสวนเพิ่มเติมที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อให
สอดคลองเหมาะสมกับความตองการและความถนัดของผูเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลาง (Core curriculum)
ในสวนที่หนวยงานสวนกลาง โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้นสําหรับผูเรียนทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองเรียนรูเพื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลางเปนความรูทักษะและเจตคติที่เลือกสรรแลววามีความจําเปนสําหรับเยาวชนไทย
ทุกคน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ และสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทางวิทยาการในโลกยุคปจจุบัน
2. หลักสูตรสถานศึกษา (School curriculum)
แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรูและประสบการณซึ่งจัดทําโดยบุคคลหรือคณะบุคคล
ในระดับสถานศึกษา เพื่อใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน และโลกอยางมีความสุข
หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย สวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดจากสวนกลาง และ
สวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่นที่จัดทําโดยเขตพื้นที่การศึกษา และสวนที่สถานศึกษาแตละแหงเพิ่มเติมขึ้นตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม ความตองการ ความถนัด และความสามารถของผูเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ตองเปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากขอมูลของสถานศึกษาและ
ชุมชน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีการระดมทรัพยากรทั้งของ
สถานศึกษาและชุมชน มาใชอยางคุมคาและใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่
3. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Content standards/Learning standards)
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุถึงองคความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จําเปน สําหรับผูเรียนทุกคนที่ตองรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้น
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มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใชกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน รวมทั้งเด็กพิการ
และดอยโอกาส จะเวนเสียก็แตผูมีความบกพรองทางสมอง และการเรียนรูอยางรุนแรงเทานั้น
4. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Interval benchmarks)
ระดับคุณภาพที่ระบุถึงองคความรู ทักษะ คุณลักษณะสําคัญที่ผูเรียนตองรู และปฏิบัติไดเมื่อเรียน
จบแตละชวงชั้น มาตรฐานชวงชั้นมีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตมีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกวามาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ใชสําหรับเปนจุดมุงหมายและกรอบทิศทาง
ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน และใชในการตรวจสอบคุณภาพเมื่อผูเรียนเรียน
จบแตละชวงชั้น ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ชวง คือ ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ ม. ๑ – ๓ และ ม.๔-๖
5. สาระ (strands)
องคความรูและทักษะกระบวนการ คานิยม และคุณลักษณะสําคัญที่ระบุไวในมาตรฐานการเรียนรู
ซึ่งนักเรียนตองรูและปฏิบัติได หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดแบงสาระเปน ๘ กลุม ที่เปนพื้นฐาน
สําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองรู อยางตอเนื่องตลอด ๑๒ ป คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตาง
ประเทศ
6. กลุมสาระการเรียนรู (Subject areas)
การจัดกลุมองคความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวของสัมพันธกัน โดยใชศาสตรเปน
ฐานในการจัดแบงเปน ๘ กลุม ไดแก ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษา และพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาตาง
ประเทศ
7. สาระการเรียนรูพื้นฐาน
องคความรูและทักษะกระบวนการที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนตองเรียนรูและปฏิบัติไดในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานสวนกลางมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดสาระพื้นฐานเพื่อใหโรงเรียน
ทุกแหงใชในการพัฒนาผูเรียน
8. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม
องคความรูและทักษะที่จัดขึ้นเพิ่มเติมจากสาระการเรียนรูพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
9. สาระการเรียนรูทองถิ่น
รายละเอียดของเนื้อองคความรูที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ เชน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ศิลปะ

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

80

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา ตลอดจนสภาพปญหาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้น
เพื่อจะนําไปใชจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่จัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ผูเรียนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ เพื่อชวยพัฒนาองครวมทั้งรางกายและจิตใจ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1) กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี
2) กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานเปนกลุม
11. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามสถานการณจริงของผูเรียนแตละคนเพื่อใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และนํา วิธีการเรียนรู
ไปใชในชีวิตจริงได
12. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเชื่อมโยงความรู ความคิด ทักษะ และประสบการณ
ที่มีความหลากหลาย และสัมพันธกันเปนองครวม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแจงรูจริง ในสิ่งที่ศึกษา
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
13. หนวยการเรียนรู
แผนหรือแนวทางที่ครูจัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหนวยการเรียนรู
แต ละหนวย ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ ๆ ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค ที่เปน
เปาหมายของหนวยนั้น สาระซึ่งเปนองคความรู ทักษะ/กระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน ชิ้นงาน
หรือภาระงานที่ผูเรียนปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผล
14. แผนการจัดการเรียนรู
แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหนวยการเรียนรู เมื่อดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนครบทุกแผนของแตละหนวยการเรียนรู ผูเรียนจะไดพัฒนาคุณภาพบรรลุตาม ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาคที่กําหนดเปนเปาหมายของแตละหนวยการเรียนรู
15. โครงงาน
ภาระงานที่ผูเรียนปฏิบัติ ซึ่งอาจเปนลักษณะการทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม เปดโอกาสให
ผูเรียนไดประยุกต ดัดแปลงและบูรณาการความรูไปใชอยางกวางขวางในการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนด
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เปาหมายและวางแผน ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการอยางเปนระบบมีการใชเอกสารอางอิง หรือแหลง
คนควาตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนดไว
16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล รองรอย หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความ
กาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
17. การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
การวัดประเมินผลการเรียนรูที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการ
เรียน โดยเทียบเคียงกับคุณภาพที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู ในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเปน
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลในทุกระดับทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตองเชื่อมโยงและสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาของ ผูเรียน
เมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานอยางชัดเจน
18. การประเมินตามสภาพจริง
การวัดประเมินผลการเรียนรูจากการที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนําความรู
และทักษะที่เรียนไปใชในสภาพและสถานการณจริง หรือเชื่อมโยงใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด
การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกําหนดชิ้นงานหรือภาระงานใหผูเรียนปฏิบัติและมีการใชเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่มีเกณฑ พรอมทั้งอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑไวอยางชัดเจน
19. สื่อการเรียนการสอน
วิธีการหรือกระบวนการ วัสดุ ของจริง สิ่งตาง ๆ และธรรมชาติที่อยูรอบตัวซึ่งสามารถเปนเครื่อง
มือของการเรียนรู เพื่อเอื้อประโยชนใหเกิดกระบวนการเรียนรูและประสบการณการเรียนรู นําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดตามที่หลักสูตรกําหนด เชน หนังสือเรียน คูมือครู หนังสือเสริมประสบการณ
ชุดการเรียนการสอน แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ แหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี
20. หนังสือเรียน
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชสําหรับการเรียนการสอนมีเนื้อหาถูกตอง และ
สอดคลองกับหลักสูตร คําวา หนังสือเรียน บางคนอาจเรียกวา แบบเรียน ตําราเรียน
21. แบบฝกหัด
สื่อการเรียนสําหรับใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อชวยเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานใน
บทเรียน แบบฝกหัดที่จะใชในโรงเรียนไดนั้น กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด
22. หนังสือเสริมประสบการณ
หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยมุงเนนถึงประโยชนของการศึกษาหาความรูดวยตนเองการเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูตามหลักสูตรใหกวาขวางขึ้น การเสริมสรางทักษะและนิสัยรักการอาน
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ความซาบซึ้ง ในคุณคาของภาษาและความสนุกสนานเพลิดเพลิน หนังสือเสริมประสบการณนี้กระทรวง
ศึกษาธิการไดแบงตามจุดมุงหมายของการใชเปน 2 ประเภท
22.1) หนังสืออานเพิ่มเติม เปนหนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของแตละบุคคล
หนังสือประเภทนี้ เคยเรียกวา หนังสืออานประกอบ
22.2) หนังสือสงเสริมการอาน หนังสือที่จัดทําขึ้น โดยมุงสงเสริมใหผูอานเกิดทักษะใน
การอานและนิสัยการอานมากยิ่งขึ้น อาจเปนหนังสือสารคดี นวนิยาย นิทาน ฯลฯ ที่มีลักษณะไมขัดตอ
ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม ใหความรู มีคติ และสารประโยชน
23. หนังสืออานนอกเวลา
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร นอกเหนือ
จากหนังสือเรียน สําหรับใหนักเรียนอานนอกเวลาเรียน โดยถือวากิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหนังสือนี้
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร
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บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของตนเองที่เรียกวา
หลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึงการสราง การใช
และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหนาที่ในการสอน เมื่อสถานศึกษาสรางหลักสูตรแลวในขั้นตอไป
เปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ
หลักสุตรสถานศึกษา จะมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการหลักสูตร ผลผลิตจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรจะนํามาเสนอในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทราบวาสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางไรกอใหเกิดประโยชนในดานการสรางความเขาใจ ความรวมมือ
การประสานงาน และการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 7 ภารกิจ ดังนี้
ภารกิจที่ 1
การเตรียมความพรอม
ภารกิจที่ 2
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ภารกิจที่ 3
การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
ภารกิจที่ 4
การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร)
ภารกิจที่ 5
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ภารกิจที่ 6
การสรุปผลการดําเนินงาน
ภารกิจที่ 7
การปรับปรุงพัฒนา
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1) ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
1.1 สรางความตระหนักใหแกบุคลากร ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร
ครู ผูสอน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความสําคัญ ความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
- สํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร โดยอาจจะจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความ เขาใจ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ศึกษาดูงานจากแหลงความรูที่หลากหลาย สื่อ เอกสาร หรือศึกษาจากโรงเรียน นํารอง
เครือขาย หรือแกนนํา
1.2 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
- ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร
- ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของบุคลากร
- จัดอบรม สัมมนา หรือฝกปฏิบัติตามความตองการของบุคลากร
- สรางเครือขายแลกเปลี่ยนประสบการณจัดการเรียนรู
1.3 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามความจําเปน
แนวทางการดําเนินการ
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.4 จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
- รวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น
- นําขอมูลตาง ๆ มาจัดทําใหเปนระบบ
1.5 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
- กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสนองนโยบาย กฎและระเบียบตาง ๆ
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- จัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแผนแมบทการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดเปนแผนพัฒนางานอยางตอเนื่อง
1.6 เผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับผูปกครอง นักเรียน หนวยงาน องคกรในชุมชน
ทุกฝายไดรับทราบและขอความรวมมือ
แนวทางการดําเนินการ
- จัดใหมีการประชาสัมพันธโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน หอกระจายขาว ปายนิเทศ
แผนพับ จดหมายขาว สื่อมวลชนทองถิ่น โฮมเพจ อินเทอรเน็ตตําบล สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
นิทรรศการ รวมทั้งผูบริหารและคณะครูออกไปเยี่ยมพบปะประชาชน
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2) ภารกิจที่ 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
2.2 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.3 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
2.4 กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น และสัดสวนเวลาเรียน
2.5 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูรายป หรือรายภาค
2.6 จัดทําคําอธิบายรายวิชา
2.7 จัดทําหนวยการเรียนรู
2.8 จัดทําแผนจัดการเรียนรู
2.9 กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.10 กําหนดสื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
2.11 กําหนดการวัดผลและประเมินผล
2.12 บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
3) ภารกิจที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
3.1 สรางบรรยากาศการเรียนรู
3.2 จัดหา เลือก ใช ทํา และพัฒนาสื่อ
3.3 จัดกระบวนการเรียนรู
3.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.5 วัดผลและประเมินผล
3.6 แนะแนว
3.7 วิจัยเพื่อพัฒนา
3.8 นิเทศ กํากับ ติดตาม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

85

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

แนวทางการดําเนินการ
1) การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู
ผูบริหารทําความเขาใจกับครูใหพัฒนาตนเอง และวางแผนดําเนินการรวมกันในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้ การเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การใช
สื่อการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี การสรางบรรยากาศการเรียนรู การสอนซอมเสริม การวิจัยเพื่อ
พัฒนา
2) การบริหารจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.1) รวมกันวางแผนใหครูทุกคนสามารถดําเนินการแนะแนวผูเรียน ทั้งในดานการศึกษาตอ
อาชีพ และภูมิปญญาทองถิ่นอื่น ๆ ใหกับผูเรียน หรืออาจจะจัดตั้งศูนยแนะแนวของสถานศึกษา
2.2) รวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษาในลักษณะการจัด
กิจกรรมดังตอไปนี้ ไดแก
2.2.1) บริการการฝกงานที่เปนประโยชน เชน บริการแนะแนว ชุมนุมสหกรณ
หองพยาบาล หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน
2.2.2) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน รักษาดินแดง เปนตน
2.2.3 ) สนับสนุนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เชน ชุมนุมวรรณศิลป ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร
2.2.4) สนองความสนใจและความสามารถของผูเรียน เชน ชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรี
ชุมนุมโตวาที ชุมนุมเกษตร ชุมนุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ชุมนุมแนะแนว เปนตน
3) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- ระดมทรัพยากรใชใหคุมคา
- มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
- สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
- สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
- นิเทศภายใน อยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร)
ดําเนินการใชหลักสูตรใหเปนไปตามภารกิจที่ 2 และภารกิจที่ 3 ซึ่งสถานศึกษาไดกําหนดไว
5) ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
5.1 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรและงานวิชาการภายในสถานศึกษา
5.2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร และงานวิชาการจากภายนอก
สถานศึกษา
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2. การจัดสาระหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดทําสาระของหลักสูตร
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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3. การวางแผนดําเนินการสถานศึกษา
- สรางบรรยากาศการเรียนรู
- จัดหา เลือกใช ทําและพัฒนาสื่อ
- จัดกระบวนการเรียนรู
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- วัดผล ประเมินผล
- แนะแนว
- นิเทศ กํากับ ติดตาม
ิ ั ื่ ั
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1. การเตรียมความพรอม
ของบุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาบุคลากร
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา
- จัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศ
- จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ
ฯลฯ
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6) ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน
7) ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
7.1 สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหา ขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
7.2 สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

4. การดําเนินการบริหาร
หลักสูตร (ใชหลักสูตร)
5. การนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล
6. การสรุปผล
การดําเนินงาน
7. การปรับปรุง พัฒนา
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5. แนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น
1) นิยามและความหมาย
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1. ทองถิ่น หมายถึง บริเวณสถานที่รวมทั้งสภาพแวดลอมและสังคมวัฒนธรรมที่ผูเรียนสวนมาก
มีวิถีชีวิตเกี่ยวของ คุนเคยมาตั้งแตกําเนิด มีขอบขายครอบคลุมทั้งหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด กลุม
จังหวัด และภูมิภาคของทองถิ่นนั้น ๆ
2. “สาระการเรียนรูทองถิ่น” หมายถึง รายละเอียดของขอมูลสารสนเทศรวมทั้งเนื้อหาองคความรู
ที่เกี่ยวกับทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ประวัติความเปน
มา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ฯลฯ ตลอดจนสภาพปญหาและสิ่งที่ควรไดรับการถายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศึกษา
กําหนดขึ้นเพื่อจะนําไปใชจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง
3. “กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น” หมายถึง ขอบขายของเนื้อหาการเรียนรูทองถิ่นที่ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะหและกําหนดขึ้นเพื่ออํานวยประโยชนใหสถานศึกษา
นําไปจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นตามสภาพความพรอมและความตองการของสถานศึกษา
4. “สถานศึกษา” หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่นําสาระการเรียนรูทองถิ่นไปจัดประสบการณืให
ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง
5. “หนวยงานที่เกี่ยวของ” หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่จัดทํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ซึ่งอาจเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือกลุมสถานศึกษารวมกันจัดทํา หรือสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่รวมกันจัดทํา
6. “ขอมูลสารสนเทศของทองถิ่น” หมายถึง รายละเอียดของขอมูลสารสนเทศในทองถิ่น
ซึ่งครอบคลุมทั้งขอมูลในดานสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร สิ่งแวดลอม ประวัติตามเปนมา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา ตลอด
จนสภาพปญหาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ

2) การดําเนินงานระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่จะตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูจัดทําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของ
ตนเองเกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น สถานศึกษาจึงตองนํากรอบสารการเรียนรู
ทองถิ่นมาจัดทํา รายละเอียดของเนื้อหาองคความรูที่เกี่ยวกับทองถิ่น ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนนั้น ๆ
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แนวทางการดําเนินงาน
1) การดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ครู ผูบริหาร ผูนํา
ทางศาสนา ผูนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย เพื่อจะไดรวมกันพิจารณา
จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพชุมชนตามกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว
2) วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว เพื่อจะได
ทราบถึงขอบขายในการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของสถานศึกษาซึ่งสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาไดกําหนดไว
3) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะไดรับทราบถึงจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาให
ความสําคัญ และแนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นนี้วาควรจะอยูในกลุมสาระการเรียนรูใด ชั้นปใด
เปนรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม และควรจะมีเนื้อหามากนอยอยางไร ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
4) ศึกษา / วิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทํา
สาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณขึ้น
5) จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา เมื่อคณะกรรมการไดวิเคราะห / สังเคราะห
กรอบสาระเรียนรูทองถิ่น / ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชนและวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา
ทราบแลววาในกลุมสาระการเรียนรูใด ชั้นปใดบางที่จะตองจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นและจะจัดทําเปน
รายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จากนั้นจึงรวมกันพิจารณากําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่น
อยางเหมาะสมใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ซึ่งอาจจัดทําราย
ละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและจัดทําเปนชวงชั้นหรือ
เปนชั้นปก็ได
ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ขาดความพรอมและยังมิไดจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่น อาจ
พิจารณาเลือกใชรายละเอียดขอมูลองคความรู ตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษารวบรวมไว หรือพิจารณาเลือกใชขอมูลสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาอื่น ๆ ในชุมชนเดียว
กันจัดการเรียนการสอนได
การนําสาระการเรียนรูทองถิ่น ไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้น สถานศึกษาหรือครู
ผูสอนสามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ทองถิ่นของตนเองในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว ตามโครงสราง
ของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยครูผูสอนสามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ
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แตงตั้งคณะ
กรรมการ

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น

ww

.so

bk

ศึกษา/วิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศของชุม
ชน

roo

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร
และจุดเนนของสถานศึกษา
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จัดทํารายละเอียดสาระการ
เรียนรู
่

ครู / อาจารยนําไปจัดทําคําอธิบายรายวิชา
หนวยการเรียนรู / แผนการจัดการเรียนรู
เพื่อจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผล/ปรับ
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3) ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มีเอกสารกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เหมาะสม สอดรับนโยบายของรัฐบาล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมสารสนเทศสําคัญของ
ทองถิ่น / จุดเนนของสถานศึกษาเปนไปตามความตองการของชุมชน และมีความยืดหยุนที่สถานศึกษา
สามารถนําไปจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นได
ระดับสถานศึกษา : มีเอกสารสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา ที่สอดรับกับกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่นของเขตพื้นที่และจุดเนนของสถานศึกษาและชุมชนซึ่งครูผูสอนสามารถนําไปวางแผน
จัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนได
ครู / อาจารยผูสอน : มีแผนการสอน / มีสื่อประกอบการสอน และมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามสาระการเรียนรูทองถิ่นที่ปรากฏในแผนการสอนอยางมีประสิทธิผล
ผูเรียน : มีความรู ความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
ทองถิ่นตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
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แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้
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1) การตรวจสอบวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย
วิสัยทัศนเปนภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตที่วางอยูบนพื้นฐานความจริง บงบอกภารกิจของสถาน
ศึกษา วิสัยทัศนที่ดีตองมีความชัดเจน สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา เกิดจากการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝาย เปนความตองการของทองถิ่นและมีระยะเวลาที่แนนอน
วิธีการตรวจสอบทบทวน สถานศึกษาควรจัดใหมีคณะทํางาน เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน
และภารกิจของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะหวิสัยทัศนและภารกิจรวม ทั้งสอบถาม สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ
แนวทางการตรวจสอบวิสัยทัศน ภารกิจ
- วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบันหรือไม
- วิสัยทัศนที่กําหนดไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของหรือไม
- วิสัยทัศนมีเปาหมายที่ชัดเจนรองรับหรือไม
- ขอกําหนดภารกิจเปนการสะทอนความคิดและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาชุมชนหรือไม
แนวทางการตรวจสอบเปาหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษา
- เปาหมายสอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการศึกษาหรือไม
- เปาหมายมีความชัดเจน และสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรขั้นพื้นฐานมากนอยเพียงใด
- เปาหมายครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมากนอยเพียงใด ฯลฯ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2) การตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทย โดยสถานศึกษาสามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ ซึ่ง
สอดคลองกับสภาพปญหา และความจําเปนของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู โดยมุงพัฒนาผูเรียนเปนกรณี
เฉพาะ นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ
สถานศึกษาตองกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งไดแก คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่สถานศึกษาตองการปลูกฝงใหแกผูเรียนเปนกรณีเฉพาะ นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาตาง ๆ ตามสภาพปญหาและความตองการ ทั้งนี้อาจพิจารณากําหนดจาก
คุณลักษณะ จริยธรรม และคานิยมที่อยูในสาระการเรียนรูกลุมสาระหรือพิจารณากําหนดขึ้นมาใหมก็ได
สถานศึกษาตองปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวตลอดมา ขณะที่
จัดการเรียนรูสาระการเรียนรูตาง ๆ ทั้งโดยตรง คือ ในกรณีที่คุณลักษณะอันพึงประสงคเหลานั้นไดมีการ
กําหนดใหเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาระการเรียนรูรายป / รายภาค หรือโดยออม ดวยการสอดแทรก
ในขณะที่จัดการเรียนรูสาระการเรียนรูตาง ๆ ในกรณีที่คุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวไมไดมีการ
กําหนดใหเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาระการเรียนรูรายป / รายภาค
แนวทางการตรวจสอบ
- คุณลักษณะอันพึงประสงคกําหนดตามสภาพปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ของผูเรียนหรือไม
- คุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและความจําเปน
ของชุมชน, สถานศึกษามากนอยเพียงใด ฯลฯ
3) การตรวจสอบโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา
- สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายของสถานศึกษามากนอยเพียงใด
- สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมากนอยเพียงใด
- เวลาที่กําหนดในแตละกลุมสาระมีความเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือ
รายภาคมากนอยเพียงใด
- สัดสวนเวลาระหวางสาระการเรียนรูพื้นฐาน กับเพิ่มเติมมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
- สัดสวนเวลาที่กําหนดระหวางสาระการเรียนรูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด
4) การตรวจสอบรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู
- รายวิชา ตอบสนองตอสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมากนอยเพียงใด
- รายวิชา ครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือรายภาค และสาระการเรียนรูรายป
หรือรายภาคหรือไมเพียงใด
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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5) การตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคมมากนอย
เพียงใด
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับชั้นเรียนเหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของผูเรียนมากนอย
เพียงใด
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนครอบคลุมกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียนอยางเหมาะสม มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง 2 ลักษณะครบทุกชวงชั้น
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูหรือไมอยางไร
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียนมากนอย
เพียงใด
6) การตรวจสอบการจัดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรู
สถานศึกษากําหนดรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรูตามสภาพของกลุมเปาหมาย รวมทั้งการสงเสริม
การเรียนรู เชน การจัดหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดโครงงาน การใชแหลงเรียนรู และสื่อทาง
ไกล การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดการเรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เปนตน
- สถานศึกษาไดมีการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการภายในกลุมสาระและระหวางกลุมสาระ
มากนอยเพียงใด
- สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดใหผูเรียนไดทําโครงงานหรือไม อยางไร
- สถานศึกษาไดมีการจัดโครงงานที่มีการบูรณาการระหวางกลุมสาระหรือไม อยางไร
- สถานศึกษาไดกําหนดแนวทางการเรียนในแตละชั้นปหรือไม อยางไร
- สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษอยางไร
- การใหการบาน สถานศึกษาควรใหครูผูสอนในแตละกลุมสาระไดมีการประชุมรวมกันเพื่อ
พิจารณากําหนดแนวทางการใหการบานวาในแตละชั้นป ควรมีการใหการบานกลุมสาระใดบาง และจํานวน
เทาไรจึงจะเหมาะสมกับผูเรียน
7) การตรวจสอบการวัดและประเมินผล
- รูปแบบ วิธีการและเกณฑการวัดและประเมินผล ในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา
สอดคลองกับแนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมากนอยเพียงใด
- รายละเอียดเกณฑการผานชวงชั้นและเกณฑการจบหลักสูตร เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพ
ชุมชน/ทองถิ่นมากนอยเพียงใด
- วิธีการประเมินผลของสถานศึกษา ไดเนนการประเมินผลตามสภาพจริงมากนอยเพียงใด
- หลักเกณฑการประเมิน ออกแบบไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม
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8) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ
กระบวนการบริหารจัดการนําหลักสูตรไปใช ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีการวางแผนบริหารจัดการ
หลักสูตร เพื่อชวยสงเสริมสนับสนุนใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุผลสูงสุด
การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรเปนการกําหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ที่เปน
รูปธรรมที่ชวยใหทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การวาง
แผนบริหารจัดการหลักสูตร จึงเปนองคประกอบหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจําเปนตอง
มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปใชและมีการตรวจสอบความเหมาะสมของ
การจัดในเรื่องตอไปนี้
8.1 การบริหารวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญหนึ่งของสถานศึกษาที่จะชวยใหการใชหลักสูตร
สถานศึกษา ประสบผลสําเร็จตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนด
ตัวอยางการบริหารงานวิชาการ
8.1.1 โครงการประจําของโรงเรียน โรงเรียนควรจัดใหมีโครงการประจําของโรงเรียน
เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น เชน วันเชิดชูศิษยเกาดีเดน วันสงเสริมภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมทองถิ่น วันตลาดนัดของโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งนักเรียน / หองเรียน
8.1.2 โครงการบริการและกิจกรรมหองสมุด เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรักการอาน มีนิสัย
ใฝรู ใฝเรียน รักการคนควา
8.1.3 การจัดตารางสอนของสถานศึกษาก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลตอการนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดตารางสอนของแตละกลุมสาระนั้น ไมควรกําหนดใหเทากันหมด สถานศึกษาควรมีการพิจารณา
ใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
- หลักการเรียนรู การเรียนรูสาระตาง ๆ นั้น มีระดับความยากงาย ความนาสนใจ
แตกตางกันไป
- จิตวิทยาการเรียนรู การจัดชวงเวลาของการเรียนรูใหผูเรียนไดทํากิจกรรมนั้น ควรให
สอดคลองกับชวงความสนใจของผูเรียนดวย
- เทคนิควิธีสอน เนื่องจากเทคนิคการสอนแตละวิธี เชนการอภิปราย การศึกษาคนควา
การทดลอง การบรรยาย ฯลฯ จะใชเวลาแตกตางกัน ดังนั้น การจัดชวงเวลาการเรียนรูตองมี ความเหมาะ
สมกับเทคนิควิธีการสอน นอกจากนั้น การจัดเวลาเรียนสถานศึกษาควรจัดเวลาเรียนทั้งในและนอก
หองเรียน เชน โครงการศึกษาปาชุมชน โครงการศึกษาดูงานปาชายเลน โครงการทัศนศึกษา ฯลฯ
8.1.4 การจัดกลุมผูเรียนและหองเรียน เปนการจัดผูเรียนเขาชั้นเรียนโดยยึดหลักการจัดตาม
นโยบายที่ตกลงรวมกัน
8.1.5 การลงโทษ และใหรางวัล ซึ่งตองกําหนดไวในสถานศึกษา เพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
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8.1.6 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กําหนดวิธีการ สงเสริม ทั้งตามกลุมสาระการเรียน
รูและกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม
8.1.7 กิจกรรมวิชาการนอกหองเรียน สถานศึกษาสามารถกําหนดไดหลายหลาย เชน
การเขาคายจริยธรรม การเขาคายวิชาการตาง ๆ ฯลฯ
8.1.8 โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สงเสริมใหครูทุกคนรวมกันจัดทํา /
พัฒนาสื่ออุปกรณ รวมทั้งใหผูเรียนมีสวนในการจัดทํา / พัฒนาสื่ออุปกรณ
8.1.9 เครือขายวิชาการภายในสถานศึกษา ไดแก การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของผูสอน ทั้งที่รับผิดชอบเปนชั้นป หรือกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
8.2 การบริหารทั่วไป
8.2.1 การสรางบรรยากาศใหปลอดภัย เชน โครงการปลอดสารเสพติด โครงการ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
8.2.2 แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น นอกเหนือจากหองสมุดในโรงเรียนแลว ควรให
ผูเรียนไปแสวงหาแหลงการเรียนรูภายนอก โดยการสอบถามบันทึกขอมูลจะชวยใหผูเรียนมีฐานความรู
กวางขวางขึ้น
8.2.3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ซึ่งจะตองมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อการประสานงานและพัฒนางาน
8.2.4 อาคารสถานที่สํารวจวาไดมีการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและ
คุมคามากนอยเพียงใด โดยเฉพาะดานการใชอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน หองเรียน หองทดลอง หองสมุด
หองคอมพิวเตอร โรงฝกงาน ฯลฯ ซึ่งอาคารสถานที่ตาง ๆ เหลานี้ สถานศึกษาจะตองมีการนํามาใชตลอด
เวลา จึงจะถือวาใชอาคารสถานที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8.2.5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร เชน การจัดครูใหตรงตามความถนัด ความรู
ความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาครูอยางตอเนื่องตลอดเวลา
8.2.6 งบประมาณ สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการใชหลักสูตร
สถานศึกษารวมทั้งระดมงบประมาณจากชุมชน หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
8.2.7 การพัฒนาคลังและสื่ออุปกรณ เพื่อการใชสื่ออุปกรณรวมกัน ใชอยางประหยัดคุมคา
8.2.8 การตรวจสอบและรายงาน สงเสริมใหผูสอนประเมินตนเอง ประเมินผลงาน
เปนชั้นปเปนกลุมสาระและประเมินรวมทั้งสถานศึกษา เพื่อจัดทํารายงานตอสถานศึกษา ผูปกครองและ
ตนสังคม
แนวทางการตรวจสอบ
- สถานศึกษาไดมีการบริหารงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชอยาง
ไรบาง
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- สถานศึกษาไดจัดใหมีการบริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช
อยางไรบาง ฯลฯ
9) อื่น ๆ
สถานศึกษาอาจกําหนดหัวขอเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม เชน
- กิจกรรมที่เปนผลมาจากการบริหารจัดการหลักสูตร ที่ตองการใหผูเกี่ยวของและชุมชนรับ
ทราบ
- กิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนจัดรวมกับชุมชน
- การประชุมผูปกครอง / การเยี่ยมบานผูเรียน
- กิจกรรมสงเสริมอาชีพในทองถิ่น
10) การตรวจสอบความเชื่อมโยงและสอดคลองทั้งหมด
เมื่อตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาแตละหัวขอแลว ควรมีการตรวจสอบความสอดคลองเชื่อมโยง
กันทั้งหมด ทุกหัวขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
แนวการตรวจสอบ
- ความสอดคลองของเปาหมายกับโครงสราง
- ความสอดคลองระหวางการจัดการเรียนรูกับวิสัยทัศน
- ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- ความเหมาะสมของงบประมาณและการระดมทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
ประสิทธิผล (คุมคา)
- การใชศักยภาพที่มีอยูในโรงเรียนและชุมชน อยางเต็มศักยภาพ
เมื่อสถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหสามารถนําหลักสูตรสถาน
ศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตองพัฒนาระบบและดําเนินการประกับคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยกําหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ควรกําหนดใหครูทุกคนได
ตรวจสอบหรือประเมินผลเองเปนระยะ ๆ ตามแผนปฏิบัติงานของแตละคน มีการบันทึกผลการประเมินผล
ตนเองไว และนําผลการประเมินตนเองรวมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนของระดับชั้นป
กลุมสาระการเรียนรู และภาพรวมของสถานศึกษาเปนระยะ ๆ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําผลการประเมิน
ดังกลาวนี้ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางสม่ําเสมอ
นําไปสูการรายงานประจําปของสถานศึกษาไดตามสภาพจริง
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1) ความหมายของ “บูรณการ” และ “การจัดการเรียนรูแบบบูรณการ”
คําวา “บูรณการ” และ “การจัดการเรียนรูแบบบูรณการ” มีผูใหความหมายไวมากมาย แตจากการ
ประมวลความหมายที่หลากหลายนั้น สรุปไดดังนี้
บูรณการ หมายถึง การเชื่อมโยง ผสมผสานรวมเขาเปนหนึ่งเดียว มีความสัมพันธกลมกลืนเพื่อนํา
ไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริงได
การจัดการเรียนรูแบบบูรณการ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนเชื่อมโยงความรู ความ
คิด ทักษะ และประสบการณที่มีความหมายหลากหลายและสัมพันธกัน เปนองครวมเพื่อใหผูเรียนรูเกิดการ
รูแจง รูจริงในสิ่งที่ศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
2) ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณการมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความเหมาะสมของตัว
ผูเรียนและสาระการเรียนรู มีผูเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณการไวหลายแนวคิด ในเอกสารนี้จะ
ขอเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ โดยใชกลุมสาระการเรียนรูเปนหลัก ซึ่งแบงไดเปน 2
ประเภท คือ
1. การบูรณการภายในกลุมสาระการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหาความรู ทักษะ
กระบวนการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงคในกลุมสาระการเรียนรูนั้น ๆ เขาดวยกัน เพื่อมุงศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องราว ประเด็น ปญหา หัวขอหรือประสบการณเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. การบูรณการระหวางกลุมสาระการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหาดานความรู
ทักษะ / กระบวนการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค ตั้งแตสองกลุมสาระการเรียนรูขึ้นไปเขาดวยกัน เพื่อ
มุงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว ประเด็น ปญหา หัวขอ หรือประสบการณเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งชวยใหผูเรียนได
เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ อยางเขาใจลึกซึ้ง และชัดเจนใกลเคียงกับความเปนจริงในชีวิตยิ่งขึ้น
การบูรณการระหวางกลุมสาระการเรียนรู ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 มักเปนการจัดการเรียนรูโดยผูสอน
คนเดียว แตในชวงชั้นที่ 3 ขึ้นไป จะเปนการสอนเปนทีมตั้งแตสองคนขึ้นไปหรือทําความตกลงกันแลว
แยกกันสอนตามวิชาที่รับผิดชอบ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณการทั้งสองประเภทนี้ จะทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ตอเมื่อผูสอนเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรูหรือเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลาก
หลายเหมาะสมกับบทเรียน และศักยภาพผูเรียนดวยเหตุนี้การจัดการเรียนรูแบบบูรณการ จึงตองคํานึงถึง
สิ่งตอไปนี้
- เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- จัดประสบการณตรงที่สอดคลองกับผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
- เนนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และจริยธรรมที่ถูกตอง ดีงาม
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- จัดบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา
- ใหผูเรียนไดรวมทํางานเปนกลุม มีปฏิสัมพันธ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
3) การบูรณการจากหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณการ เปนการจัดการเรียนรูโดยใชการเชื่อมโยงในดานสาระการเรียนรู
วิธีการ และการนําไปใช โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในดานตาง ๆ ไดแก ความรู ทักษะ
/ กระบวนการ ประสบการณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงจําเปนตองมีการวางแผนตั้งแตการวิเคราะห
หลักสูตร การกําหนดเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู การประสานงานและรวมมือกันระหวางผูสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การบูรณ
การจึงตองเชื่อมโยงตั้งแตหลักสูตรไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ดวยการจัดขําหนายการเรียนรู
และกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณการ ซึ่งมีแนวทางในการจัดทําดังนี้
การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณการ
การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณการ สามารถจัดทําได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 กําหนดประเด็น / หัวเรื่อง แลวจึงวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระ
การเรียนรูที่นํามาบูรณการ
ในการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณการตามวิธีที่ 1 นี้ การกําหนดประเด็นหรือหัวขอเรื่องอาจได
มาจากนโยบายของสถานศึกษาหรือจากผูสอนในระดับขั้น ความสนใจของผูเรียน จากนั้นจึงมาพิจารณาวา
ในการจัดทําหนวยการเรียนรูตามประเด็นหรือหัวเรื่องนี้เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูหรือกลุมสาระการเรียน
รูใด สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นใดบาง แลวกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู และเครื่องมือวัดและประเมินผล เมื่อไดหนวยการเรียนรู
แลวควรประเมินผลหนวยการเรียนรู จากนั้นปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวนําไปจัดการเรียนรูตามแผนที่ได
พัฒนาไว
การกําหนดประเด็น / การตั้งหัวเรื่อง (Theme) ควรใชคําที่กะทัดรัด ชัดเจน มีความหมายกวาง ๆ
เพื่อจะไดครอบคลุมเนื้อหาสาระไดหลายกลุมสาระการเรียนรู นอกจากนี้ควรพิจารณาจากคําถามตอไปนี้
1. ผูเรียนสนใจอะไร / ปญหาที่สนใจศึกษา
2. ผูสอนมีความสนใจ ประสบการณ และความสามารถในเรื่องอะไร
3. หัวเรื่องสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและความตองการของชุมชนหรือไม
4. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมทางดานใดบาง
5. มีสื่อ / แหลงเรียนรูพอเพียงหรือไม
6. หัวเรื่องที่เลือกเหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ ไดหลากหลายหรือไม
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วิธีที่ 2 วิเคราะหและเลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ แลวจึงกําหนด
ประเด็น / หัวเรื่อง
ในการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณการตามวิธีที่ 2 นี้ ผูสอนในระดับชั้นเดียวกันมารวมกัน
พิจารณาวาในกลุมสาระการเรียนรูที่สอนอยูนั้น มีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นอะไรบางและวิเคราะหวา
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นใดและสาระการเรียนรูชวงชั้นใดและสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูใดที่
เหมาะสมจะนํามาบูรณการรวมกัน แลวจึงกําหนดประเด็นหรือหัวเรื่องใหสอดคลองกัน จากนั้นพิจารณาผล
การเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เมื่อไดหนวยการเรียนรูแลว ควรประเมินผลหนวยการเรียนรู จากนั้นปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
แลวนําไปจัดการเรียนรูตามแผนที่ไดพัฒนาไว
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4) การประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ
การจัดทําหนวยการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ ที่มุงใหผูเรียนเชื่อมโยงความรู ความ
คิด ทักษะ ประสบการณที่มีความหมาย หลากหลาย และสัมพันธกันเปนองครวมและเกิดการเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูนั้น จําเปนตองมีการประเมินผลเพื่อแสดงถึงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งในการประเมินผลนั้นสามารถดําเนินการไดดังนี้
1. การประเมินผลหนวยการเรียนรู
การประเมินผลหนวยการเรียนรูแบบบูรณการนั้น จะประเมินหนวยการเรียนรูในดานความสอด
คลองของการจัดหนวยการเรียนรูแบบบูรณการกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระการเรียนรูที่
นํามาบูรณการ ความสมบูรณควบถวนขององคประกอบของหนวยการเรียนรู การเรียงลําดับของหนวย
การเรียนรู การบูรณการระหวางกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ หรือการบูรณการภายในกลุมสาระการเรียนรู
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ความเหมาะสมของรูปแบบการบูรณการ การบูรณการกับการนําไปใชในชีวิตจริง ความชัดเจนของการจัดทํา
ผังมโนทัศนของหนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติจริงได มีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู (ตัวอยางแบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณการ
สามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากเอกสารเรียนรู...บูรณการชองสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ
การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณการมีแนวทางในการประเมินดังนี้
1. การประเมินคุณภาพ / ความสามารถของผูเรียน ที่มีผลมาจากการเรียนรูแบบบูรณการ ประกอบ
ดวยการประเมิน 3 ดาน คือ
1) การประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู
2) การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมินคุณภาพ / ความสามารถของผูเรียนนี้ไมควรมุงเนนแตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จ
สิ้นการเรียนเทานั้น แตควรประเมินกระบวนการระหวางเรียนรูดวย ดังนั้นการประเมินผลจึงควรมีลักษณะ
เปนการประเมินกระบวนการระหวางเรียนรูดวย ดังนั้นการประเมินผลจึงควรมีลักษณะเปนการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) ซึ่งเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง หรือใกลเคียงกับ
ชีวิตจริง มีสภาพการณซับซอนและเปนองครวมมากกวางานที่ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
2. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) จะเนนประเมินทักษะการปฏิบัติและผลงาน
จากการปฏิบัติ สําหรับการประเมินตามสภาพจริง ผAuthentic Assessment) จะเนนประเมินทักษะการปฏิบัติ
และผลงานที่ไดจากการคิดออกแบบสรางสรรคและปฏิบัติตามบริบทของสิ่งที่เรียนรูหรือบริบทของชีวิตจริง
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ใชเทคนิคการใหคะแนนโดยสรางแนวทางการใหคะแนน (Scoring Guideline)
โดยการแตกคุณภาพเปนประเด็นการประเมิน (Rubrics) แลวนําไปเขียนบรรยายระดับคะแนน (Scoring
Rubrics)
3. การกําหนดประเด็นการประเมิน (Rubrics) การประเมินตามสภาพจริงจะมีความเที่ยงตรง
(Validity) ก็ตอเมื่อประเด็นการประเมินครอบคลุม สิ่งที่จะประเมินและจะเกิดความเชื่อมั่น (Reliability)
เมื่อสรางเกณฑการใหคะแนนอยางชัดเจนเปนปรนัยเนื่องจากประเด็นการประเมินมีความสําคัญ จึงควร
กําหนดใหครอบคลุมและใชประเมินไดกับงานทุกชิ้นเพราะผลงานที่ไดจากการเรียนรูตามสภาพจริงของ
ผูเรียนจะแตกตางกันออกไปตามแนวทางของแตละคน
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5) ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ
แมวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณการจะมีคุณประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดังที่กลาวขางตน แตเพื่อใหการจัดการเรียนรูแบบบูรณการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ผูสอนควรพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณการมีลักษณะการเรียนรูที่หลากหลายการเลือกรูปแบบใด จําเปนตอง
พิจารณาถึงสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังและระดับชั้นของผูเรียน ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 สาระการ
เรียนรูสามารถยืดหยุนเชื่อมโยงกันได การจัดการเรียนรูดําเนินการไดงายและเปนพื้นฐานการเรียนรูของชวง
ชั้นที่ 3 และ 4 ที่ตองการใหผูเรียนรูและเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางลึกซึ้ง มีกระบวนการเรียนแบบเจาะลึกโดย
เฉพาะอยางยิ่งในชวงชั้นที่ 4 สาระการเรียนรูแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะ การเรียนรูแบบบูรณการจึงมุงเนน
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู และการะบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีความสามารถ
ในกรคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค มีศักยภาพในการเรียนรู สามารถสรุปแนวคิด ผลการ
ศึกษาคนควา และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีภาวะผูนํา และสามารถ
ทํางานอยางเปนระบบ
2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณการตองอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการประชุม
ปรึกษาหารือ วางแผน ไดมีสวนรวมในการคิด วางแผนการจัดการเรียนรูและรวมมือกันอยางสรางสรรค
3. การจัดการเรียนรูแบบบูรณการ มีลักษณะการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย บางครั้งจําเปนตองใช
เวลาในการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู แตโดยทั่วไปในปจจุบันมักนิยมกําหนด
ตารางสอนเปนรายชั่วโมง ผูสอนแตละคนตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูในสาระของตนเอง ซึ่งไมเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ กลุมสาระการเรียนรูที่ตองการจัดการเรียนรูรวมกัน อาจมีชั่วโมงสอน
ไมตรงกันหรือบางครั้งที่ชั่วโมงสอยตรงกันแตเนื้อหาที่ใชเรียนในชั่วโมงนั้น ไมสามารถบูรณการกันได
การ วางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณการจึงควรดําเนินการควบคูไปกับการจัดทําโครงสรางเวลาเรียน
ของสถานศึกษา
4. การจัดการเรียนรูแบบบูรณการจําเปนตองมีการประชุมวางแผนจัดการเรียนรู วัดและประเมินผล
รวมกัน ผูสอนบางคนไมถนัดในการจัดการ ไมคุนเคยที่จะสอนหรือทํางานรวมกันกับผูอื่น ไมมั่นใจในสิ่งที่
ตัวเองดําเนินงาน มีความวิตกกังวลวาวิชาการที่ตนเองเชี่ยวชาญจะไรคุณคา สาระที่อยากใหเด็กไดเรียนรูจะ
ขาดหายไป การวางแผนจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองมีการพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจ เห็นถึงประโยชน
และความจําเปนของการจัดการเรียนรู พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการทํางานและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
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2. การจัดกระบวนการเรียนรู
1) หลักการจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

roo

.co

m

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นเพื่อเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา และ
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู ดังนั้นสาระตางๆ ที่ระบุอยูในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาก็เพื่ออํานวยประโยชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนเปาหมายสําคัญที่จะใชเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถพัฒนาที่ตัวผูเรียนได
สาระที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ไดแก การจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับการดํารงชีวิต และมีลักษณะเปนการบูรณาการความรู
การจัดกระบวนการเรียนรูเนนพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และการประเมินผลตามสภาพจริง
2) แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไวหลายประการตามมาตราตางๆ ไดแก การกําหนดใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู และพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ผูเรียนตองเต็มตามศักยภาพ และรอบดาน การเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา และตอเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู
ในสิ่งที่มีความหมายและสามารถนําไปใชประโยชนไดในการดํารงชีวิต การเรียนรูตองไดจากการไดลงมือ
ปฏิบัติ แนวคิดตางๆ ดังกลาวเปนแนวทางในการกําหนดลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ
ใน CIPPA–Model ที่เนนใหผูเรียนไดสรางความรูผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม โดยการใชกระบวนการ
เรียนรูดวยความกระตือรือรนตื่นตัวตลอดเวลา และการมีโอกาสนําความรูไปประยุกตใช
3) องคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1) การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่บงชี้วา การจัดการเรียนรู มีลักษณะเนนผูเรียน
เปนสําคัญหรือไม โดยการบริหารจัดการจะตองมีลักษณะพัฒนาพรอมๆ กันทั้งระบบโรงเรียน ทุกหนวยงาน
ยอมตองมีเปาหมายและความเขาใจรวมกัน เพื่อใหการบริหารจัดการสําเร็จผลตามเปาหมาย
3.2) การจัดการเรียนรู

การจัดการเรียนรูอันเปนตัวบงชี้สภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะตองมีลักษณะการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ ผานการจัดหลักสูตรที่สนององครวมของ
ชีวิต ที่เรียกวา บูรณาการความรู และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของปจจุบัน รวมถึงตองมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล และมีการใช
กระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียน
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3.3) การเรียนรูของผูเรียน
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ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูของผูเรียนตองมีลักษณะเรียนรูอยางมีความ
สุข ผูเรียนจะรักการเรียน ใฝรู และอยากมาโรงเรียน ในกิจกรรมการเรียนรูผูเรียนตองไดใชกระบวนการคิด
และไดลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น ไดเรียนรูระบบ
บูรณาการองครวมของความรู และเรียนรูวิธีการเรียน หรือ ไดรูจักกระบวนการเรียนรูของตนเอง สิ่งเหลานี้เปน
ตัวบงชี้อยางหนึ่งของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4) เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.1) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตัวเอง
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ครูสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตัวเองไดโดยการศึกษาเทคนิคการจัด
ประสบการณ เพื่อนําเสนอขอมูลใหมดวยวิธีการที่นาสนใจและหลากหลาย เทคนิคการใชคําถามหรือคําสั่ง
ใหผูเรียนไดคิดหรือลงมือปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงความรู/ ขอมูลในสมอง เทคนิคการชวยผูเรียนจัดระบบขอมูล
ความรูและแสดงออกมาในรูปของแผนภาพโครงสรางความรู ตลอดจนการใชวิธีสอนตางๆ ที่ชวยใหผูเรียน
สรางความเขาใจสิ่งที่เรียนในลักษณะของความคิดรวบยอดหรือหลักการ
4.2) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น
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ครูสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น โดยการศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูรวมกัน (Cooperative Learning) ซึ่งทําไดหลายแบบ
เชน แบบ STAD, TGT, Jigsaw, TAI เปนตน
4.3) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ครูสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยจัดสถาน
การณใหผูเรียนไดแสดงออกถึงผลการเรียนรูในลักษณะตางๆ โดยคํานึงถึงความสามารถเฉพาะของผูเรียนแต
ละคน การแสดงผลการเรียนรูในเรื่องเดียวกันของผูเรียนแตละคนอาจมีความแตกตางกัน การสงเสริมให
ผูเรียนแสดงผลของการเรียนรู อาจใชขั้นตอนของวิธีการสอนโดยใชโครงงาน และการจัดนิทรรศการเปน
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได
5) การวัด และประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.1) การวัด และประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง
การประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญที่มีสวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียน เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะสอดคลองกันอยางที่
เรียกวา “สอนอยางไรตองเปนอยางนั้น” การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองใชการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง เพราะผูเรียนจะไดรับการประเมินความสามารถรอบดานที่เกิดการเรียนรูจริง
การวัดและประเมินผลจะตองมีลักษณะหลากหลาย และวัดประเมินหลายแงมุม
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5.2) วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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เนื่องจากการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตองวัดและประเมินความสามารถรอบดานของผูเรียน
จึงตองใชวิธีการและเครื่องมือหลากหลาย ไดแก การสังเกตตองใชแบบสังเกต การสัมภาษณตองมีแบบ
สัมภาษณ ตองมีการตั้งเกณฑตัวบงชี้จากการสังเกต เพื่อใหประเมินผลอยางเปนปรนัยและสอดคลองกับ
สภาพจริง แตก็ยังตองใชแบบทดสอบในการวัดความรูเปนสวนประกอบดวย และยังมีประเด็นการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของผูเรียน ซึ่งจะใชแฟมสะสมงานเปนเครื่องมือสําคัญในการพิจารณา
5.3) การนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจัดการเรียนการสอน

bk

roo

กอนนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครูตองเรียนรู
แนวทางการประเมินตามสภาพจริงใหชัดเจน และสามารถปฏิบัติได การใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานเปน
วิธีการประเมินตามสภาพจริงที่ทําใหไดขอมูลพัฒนาการของผูเรียน
6) บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6.1) บทบาทครูในฐานะผูจัดการและผูอํานวยความสะดวก
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ในฐานะของผูจัดการและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ครูจะตองวางแผนกิจกรรม ประสบการณ
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่จําเปน วางแผนสรางเงื่อนไขสถานการณตางๆ ที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามเปาหมาย ครูจึงมิใชผูที่ตองเตรียมความพรอมดานเนื้อหาอยางเดียวอีกตอไป แตจะตองเปน
ผูวางอุบายที่จะทําใหเกิดการเรียนรูที่พึงประสงคดวย
6.2) บทบาทครูในฐานะผูจัดการเรียนรู
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เมื่อครูไดจัดการวางแผนกิจกรรมการเรียนรูตลอดจนเงื่อนไขตางๆที่จะตองมีในกระบวนการเรียนรู
แลว ครูจะตองมีความสามารถในการควบคุมกลไกตางๆที่ตั้งไว เพื่อดําเนินการเรียนรูในขณะจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามตองการ ตองมีความสามารถที่จะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกลยุทธที่จะใชเพื่อใหเกิดผลดี
ตอการเรียนรูของผูเรียนใหมากที่สุด การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และการใชการเสริมแรงเปน
ทักษะที่จําเปนที่ครูตองฝกปฏิบัติจนชํานาญ
การที่ตองปรับเปลี่ยนการสอนจากครูเปนศูนยกลางมาเปนการใหความสําคัญตอผูเรียนหรือการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนมีบทบาทตอการเรียนรูของตนเองนั้น จะทําใหครูที่มุงการสอนในรูปแบบ
ใหม สามารถสอนอยางมีความสุข แตอาจสรางความอึดอัดสับสนใหกับผูไมเคยปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือ
โคช (Coach) ใหคําแนะนําใกลชิด รวมวางแผนโดยยึดมาตรฐานการเรียนรูที่ควรไดรับแนะนําใกลชิด
รวมวางแผนโดยยึดมาตรฐานการเรียนรูที่ควรไดรับแนะนําใหเด็กเขาใจจุดออนจุดแข็งของตน ใหเรียนรูดวย
วิธีที่เด็กถนัด คอยติดตามผลการทํากิจกรรมใหความเห็นปอนกลับ (Feedback) ใหเด็กมั่นใจในผลลัพธที่
ถูกตอง ใหปรับปรุงในสิ่งที่ยังดอยเสริมความรูใหครบตามมาตรฐาน ใหคําปรึกษาเมื่อเด็กพบปญหาอุปสรรค
และกระตุนใหกําลังใจในความเพียรพยายามใหกลาคิดกลาลองแสวงหาความรูที่เขาสนใจ นอกจากนี้ ครูจะ
ตองรูจัดจุดเดนจุดออนใหกระบวนการเรียนรูที่ยืดหยุนหลากหลาย เพราะสิ่งที่เรียนยากนั้นถาผานทาง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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กระบวนการเรียนรูจากของจริง ปฏิบัติจริง เปนขั้นตอนจากงายไปหายาก ผูเรียนจะเรียนไดสะดวกขึ้น มีการ
จัดกลุมผูเรียนที่สอดคลองกับความสามารถ ปรับเวลาใหยืดหยุนสําหรับผูเรียนชาผานเครื่องมือชวยการเรียน
รู เชน สื่อการเรียนดวยตนเองและเทคโนโลยีชวยเรียนที่หลากหลายจะสนองผูเรียนที่แตกตางกันไดดี ไมเกิด
ปรากฏการณที่สอนใหเด็กปานกลางเรียนได เด็กเกงเบื่อหนาย และเด็กออนเรียนไมไดเลย
6.3) บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
1) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู โดยสนับสนุนและมีสวน
รวมกับผูเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2) กําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ที่มีแผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4
ที่วาดวยแนวการจัดการศึกษา
3) นําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา
4) บริหารจัดการใหเอื้ออํานวยความสะดวกใหครูผูสอนมีเสรีในการคิดพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ทําวิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครู การทํางานเปนทีม ผนึกกําลังระหวางกลุมวิชาเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูใหไดตามมาตรฐานหลักสูตร
5) พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู สามารถใชแหลงเรียนรู
ตางๆ เปนหองเรียน

6) จัดใหมีระบบนิเทศภายในชวยเหลือครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยาง
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ตอเนื่อง

7) กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
7.1) ขั้นเตรียมศึกษาผูเรียน
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนรายบุคคล จุดเดนจุดดอย พื้นฐานความรูเดิมเปนตน
2) สํารวจความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยซักถาม สัมภาษณ พูดคุย หรือทําแบบ
ทดสอบกอนเรียน
3) สรางและกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิดความสนใจในสิ่งที่อยากใหผูเรียนไดเรียนรู
โดยเชื่อมโยง สิ่งที่ผูเรียนสนใจเขากับสาระการเรียนรูที่อยูในหลักสูตร
7.2) การศึกษาหลักสูตรและวางแผนการสอน
1) ครูเตรียมสาระการเรียนรู จัดหานวัตกรรม และองคประกอบอื่นๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู
โดยศึกษาหลักสูตรและจัดประสงคการเรียนรู
2) ครูวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู ควรจัดใหมีความตอเนื่อง เชื่อมโยงและ
บูรณาการแตละสาขาวิชาที่สัมพันธกันเขาดวยกัน เพื่อชวยใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงและ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงใหมากที่สุด
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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7.3) ขั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 3 ขั้นตอนยอย คือ
1) การนําเขาสูบทเรียนครูควรใชประเด็นคําถามหรือกิจกรรมที่กระตุนหรือทาทายใหผูเรียน
เกิดขอสงสัย ครูจะตองรูจักผูเรียนรายบุคคลเปนอยางดี เพื่อชวยใหผูเรียนไดใชความถนัดความสนใจและ
ลีลาการเรียนรูในการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูเปนบุคคลที่สําคัญในการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยใหผูเรียนมีสวนรวมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติ
จริงทุกขั้นตอน ตลอดจนการสรุปความรูดวยตนเอง รวมทั้งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทั้งสมาชิกภายในกลุมและ
ระหวางกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู
3) วิเคราะห อภิปรายผลงาน องคความรูที่สรุปไดจากกิจกรรมการเรียนรู ครูและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายผลที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรูและเปลี่ยนประสบการณ โดยเนนใหผูเรียนเกิดการคนพบองคความ
รูดวยตนเอง ครูเปนผูสังเกตเพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อชวยใหองคความรูที่ไดชัดเจนขึ้นเปนการเสริมแรง
และกระตุนใหผูเรียนสนใจคนควาหาความรูตอไป
7.4)ขั้นประเมินผล การประเมินผลสําเร็จของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นจะตอง
วัดและประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งในสวนของกระบวนการและผลงาน ทั้งดานความรู ความรูสึก และ
ทักษะการแสดงออกทุกดาน มีการวัดผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดจากการปฏิบัติงาน แฟมสะสมผลงาน
ในการประเมินผลสามารถประเมินระหวางการเรียนการสอนและประเมินสรุปรวม
7.5) ขั้นสรุปและนําไปใชประยุกตใช เปนขั้นตอนที่ผูเรียนคนพบความสามารถ จุดเดนจุดดอยของ
ตนหลังดําเนินกิจกรรมการเรียนรูซึ่งพิจารณาไดจากการหาขอสรุปจากบทเรียน โดยครูเปนผูชี้แนะเพิ่มเติม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสะทอนความคิด การแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ และการสรางสรรคใหมๆ
ที่จะเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน และการดํารงชีวิตประจําวัน
8) วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วิธีสงเสริมและใหความสําคัญกับผูเรียนมีหลายวิธี ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนและจุดประสงคการเรียนรูสามารถจําแนกตามแนวคิดและวิธีการเรียนรู เอกสารเลมนี้ขอนําเสนอดังนี้
1) การจัดการเรียนรูทางออม มีแนวคิดพื้นฐานวา “ยิ่งผูเรียนมีวุฒิภาวะสูงขึ้น ยิ่งตองมีความ
รับผิดชอบที่จะตองคนหาคนพบขอความรูและสรุปขอความรูจากประสบการณการเรียนรูของตนมากขึ้น”
ตัวอยางเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ แบบแกปญหา แบบ
สรางแผนผังความคิด แบบใชกรณีศึกษา แบบตั้งคําถาม และแบบใชการตัดสินใจ
2) เทคนิคการเรียนรูเปนรายบุคคล เปนแนวทางหนึ่งของการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาตนเอง และฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เทคนิคนี้เริ่มตนจากครูหรือผูเรียนเปนผูกําหนด โดย
ผูเรียนตองศึกษา วิเคราะห สรุปอางอิง และสรุปขอความรูบนพื้นฐานของการวิเคราะห และประเมินผล
กระบวนการ ตัวอยางเทคนิคการจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล ไดแก การเรียนแบบศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การทํารายงาน การมอบหมายงานเปนรายบุคคล การทําโครงงาน การทํานิตยสาร คอมพิวเตอรชวยสอน
ชุดการสอน เปนตน
3) เทคนิคการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู ควรนํามา
ใชในฐานะเครื่องชวยสอน ชวยเสนอเนื้อหาที่ซับซอนชวยจัดการเรียนรู กลุมขนาดใหญ ชวยลดปญหาขาด
แคลนครูและชวยผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อความชํานาญ ตัวอยางการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี เชน
การใชสิ่งพิมพ ตําราเรียนและแบบฝกหัด การใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียน ชุดการสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป การเรียนทางไกลผานดาวเทียม วิทยุศึกษา เปนตน
4) เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิสัมพันธ เปนการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียน
มีปฏิกิริยาและตอบสนองตอความรู ประสบการณ ความคิดเห็นของครูและเพื่อนๆ ผูเรียนจําไดฝกการจัด
ระบบการคิด การโตแยงอยางมีเหตุผล และการพัฒนาทักษะทางสังคม ตัวอยางเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบเนนการปฏิสัมพันธ ไดแก การโตวาที การระดมพลังสมอง การอภิปราย การเรียนแบบรวมมือ
การประชุมแบบตางๆ เปนตน
5) เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมรับความรู
จากประสบการณและการสะทอนความคิดเห็นที่มีตอสิ่งตางๆ ผูเรียนจะไดตรวจสอบการเรียนรูของตนไดรับ
ประสบการณดานอารมณ ปรับความรูสึก เจตคติ และคานิยมของตน ตัวอยางเทคนิควิธีการเรียนรูนี้ไดแก
กรณีตัวอยาง เกม สถานการณจําลอง บทละคร บทบาทสมมุติ เปนตน
6) เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยแตละกลุมมีสวนรวมในการเรียนรูและความสําเร็จของ
กลุม โดยสมาชิกแตละกลุมเรียนรูรวมกัน นําผลการเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมใหญเปนทรัพยากรการ
เรียนรูรวมกัน เทคนิคการเรียนรูนี้ ไดแก การรวมกันคิด ปริศนาความคิด กลุมรวมมือ กลุมสืบคน เปนตน
7) เทคนิคการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดการเรียนรูที่นําเอาสาขาวิชาตางๆ ที่สัมพันธกัน
มาผสมผสานกัน เพื่อใหการจัดการเรียนรู สรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยครู ตัวอยาง
เทคนิคการเรียนรู ไดแก การเรียนรูแบบเลาเรื่อง (Story Line) การเรียนรูแบบแกปญหา เปนตน
9) แนวทางการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพื่อทราบความตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมในระดับใด
2) วิเคราะหผูเรียนเพื่อทราบระดับความสามารถ ความสนใจและวิธีเรียนอยางไรบาง
3) เลือกเทคนิควิธีการเรียนรู ตองเลือกอยางหลากหลายเพื่อสนองผูเรียน โดยพิจารณาจากจุดเดน
ในการสรางเสริมทักษะ ขอความรู และพฤติกรรม ประสิทธิผลในการสรางทักษะขอความรูประสบการณ
และโอกาสในการแสดงบทบาทการเรียนรูของผูเรียน
4) ปรับและเรียบเรียงเทคนิค เพื่อใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย กระบวนการเรียนรูและผลที่จะเกิด
ขึ้นกับผูเรียน
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10) ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนาตัวบงชี้
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใชเปนเครื่องตรวจสอบวา เมื่อใดก็ตามที่เกิดการเรียนรูตามตัว
บงชี้เหลานี้ ยอมหมายถึง ไดเกิดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลว ดังนี้
10.1) ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน
1) มีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) ฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3) นํากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม
4) ฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรค จินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและ
มีเหตุผล
5) ไดรับการพัฒนาเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาทั้งของตนเองและรวมดวยชวยกัน
6) ไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางองคความรูดวยตนเอง
7) เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
8) ฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน
(9) ฝกประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่นตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง
10.2) ตัวบงชี้การสอนของครู
1. เตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจและเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
3. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง
4. จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค
5. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง
6. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม สังเกตสวนดี และปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน
7. ใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหาและการคนพบความรู
8. ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง
9. ฝกฝนกิริยามารยาท และวินัย ตามวิถีวัฒนธรรมได
10. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง
หัวใจสําคัญของความสําเร็จของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูที่ผูเรียนเรียนรูเต็ม
ศักยภาพ ครบถวนตามมาตรฐาน โดยใชพื้นฐานความรัก ความเมตตาที่ครูมีตอผูเรียนทุกคน บรรยากาศแหง
การเรียนรูตองเปนไปตามชีวิตจริงของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกแหลงเรียนรูที่หลากหลายมีวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู
ของตนเองได ประการสําคัญที่สุด ผูเกี่ยวของทางการศึกษาทุกฝายจะตองรวมมือกันพัฒนาผูเรียนอยางตอ
เนื่อง เพื่อประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
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1) ประเภทกระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูอาจแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. กระบวนการเรียนรูทั่วไป (Generic learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่ใชได กับหลายวิชา เชน
- กระบวนการกลุม
- กระบวนการแกปญหา
- กระบวนการเสริมสรางคานิยม - กระบวนการวิจัย
- กระบวนการเชิงเหตุผล
- กระบวนการคิดวิเคราะห
- สุ จิ ปุ ลิ
- Think Tank
- กระบวนการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)
- ฯลฯ
2. กระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชา (Specific learning) เปนกระบวนการที่ใชประกอบการเรียนรู
ตามสาระใหนักเรียนเขาใจถึงหลักการ กฎเกณฑ ทฤษฎี และระเบียบวิธีของ กลุมสาระนั้น ๆ การเนน
กระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชายังมีสวนชวยแกปญหาการเรียนรูในแตละสาระ และชวยใหผูเรียนเขาถึงหัวใจ
หรือประวัติของกลุมสาระนั้น ๆ เชน การเรียนประวัติศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูเฉพาะประวัติ
ศาสตร คือ วิธีการทางประวัติศาสตรจะชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยใชกระบวนการดังกลาวที่อาศัย
หลักฐานรองรอยตาง ๆ เปนขอมูลอาศัยแบบจําลองที่นักประวัติศาสตรสรางขึ้น มองปจจุบันผานแบบ
จําลองของประวัติศาสตร (อดีต) ทําใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกในทางประวัติศาสตร อันเปนการแกปญหาการ
เรียนรูประวัติศาสตรสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูประวัติศาสตรไปพรอมกันดวย
2.1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดการมีทั้งหมด 6
รูปแบบ ไดแก
1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบการพัฒนากระบวนการคิดดวยการใชคําถาม
2) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT’s
3) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร
4) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค
5) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน
6) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูดวยจงจรพัฒนาคุณภาพแบบ PDCA
2.2 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียน แบบใชประสบการณจริงมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ไดแก
1) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูแบบประสบการณ
2) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูแบบโครงงาน
3) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ
4) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูแบบรวมมือ
5) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูจากสื่อการเรียนรู
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2.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ไดแก
1) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูแบบบูรณาการสูสาระการเรียนรู
2) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูแบบโครงงาน
2.4 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูจากแหลงวิทยากร มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ไดแก
1) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู
2) รูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูแบบระบบนิเวศนในนาขาว/แปลงผัก
หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหลักการจัดการเรียนรูที่มุงใหผเู รียนไดรับสูงสุด
กลาวคือ ผูเรียนไดฝกฝนทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงสอดคลองกับความสามารถและความ
ถนัด เนนใหผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง
เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนอยางมีความสุข
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2) รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการพัฒนากระบวนการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ
ลักษณะเดนของรูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรูดวยการใชคําถาม เปนรูปแบบการเรียนรูที่มุงพัฒนาการคิดของ
ผูเรียนใหมีความสามารถดานทักษะการคิดอยางเปนระบบ จุดเนนคือการกระตุนผูเรียนใหคิดตั้งคําถามและ
กระตุนใหเกิดความสนใจใฝรู คิดหาคําตอบที่ถูกตองเนื่องจากคําถามเปนสิ่งสําคัญที่จะจุดประกายใหผูเรียน
ใครเรียน ใครรู แสวงหาความรูตอไปไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น การตั้งคําถามเปนการชวยใหครูผูสอนสามารถ
กระตุนผูเรียนใหคิดเปนได การใชคําถามเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดมีหลากหลายวิธี คําถามหมวกความคิด
6 ใบ (Six Thinking Hats) เปนรูปแบบการคิดรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจ
ลักษณะเดนของรูปแบบการใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ คือการใชสีหมวก ไดแก หมวก
สีขาว หมวกสีแดง หมวกสีเหลือ หมวกสีดาํ หมวกสีเขียว และ หมวกสีฟา เปนกรอบแนวทางในการตั้ง
คําถามเพื่อคนหาคําตอบ ผูเรียนสามารถคนหาคําตอบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางรอบดาน และไดแสดง
บทบาทการคิดในทุกแงมุม ตามสีของหมวกที่สวมอยู สีของหมวกแตละใบจะมีความหมายที่บอกใหทราบ
วาตองการใหคิดไปทางใด จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดของผูเรียนไดอยาง
ชัดเจน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู
1. ศึกษาหลักสูตรจัดทําตารางการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
สัมพันธกับหลักการจุดหมายมาตรฐานการเรียนรู และคําอธิบายรายวิชาเพื่อจัดลําดับจุดประสงคการเรียนรู
กําหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เพื่อกําหนดคาบการสอน
2. กําหนดเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับขอ 1. โดยเลือก
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ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
3. สํารวจแหลงเรียนรู (1) กําหนดสื่อการเรียนรู (2) กําหนดวิธีการและเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย เนนการประเมินตาม
สภาพจริง
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นการจัดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และมีความพรอมที่จะเรียนรู กิจกรรมที่จัดขึ้นเนนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและมีความพรอมที่จะ
เรียนรู โดยวิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบกับการใชคําถามกระตุนซักถามทบทวนหรือแสดงความคิด
เห็น นําประสบการณเดิมมาเชื่อมกับประสบการณใหม
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อกระตุนการคิด ดวย
การใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ ลักษณะกิจกรรมเนนใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูมากที่สุด ผูเรียนมีปฎิสัมพันธตอ กันรวมกันแสดงออกดวยการตั้งคําถามตอบคําถาม ครูผูสอนออก
แบบกรอบของการคิด ดวยการใชคําถามตามสีของหมวก (หมวกแตละสีจะใชแทนวิธีคิดแตละแบบ) โดย
จะใชหมวกสีใดกอนหลังก็ได และนักเรียนสามารถใชคําถามของหมวกแตละสีไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
จนไดคําตอบหรือองคความรูในเรื่องที่เรียนจนชัดเจน ในขั้นตอนนี้จําเปนตองมีการรวมกันวิเคราะห เพื่อ
ให ไดความจริง ขอเท็จจริง หรือคําตอบที่ตองการ ลักษณะคําถามที่นํามาใชใน ขั้นตอนนี้ เปนดังนี้
หมวกสีขาว ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่เปน ขอเท็จจริง
หมวกสีแดง ใชคําถามเพื่อใหเกิดการอธิบายความรูสึกตอขอมูลเรื่องราว หรือ
เหตุการณ เปนตน
หมวกที่เหลือง ใชคําถามกระตุนใหคนหาขอดี หรือจุดเดนและขอมูลเรื่องราว หรือเหตุ
การณ เปนตน
หมวกสีดํา ใชคําถามที่ระบุสาเหตุของปญหา ความไมสมบูรณ ความลมเหลว เปนตน
หมวกสีเขียว ใชคําถามที่เสนอแนะวิธีแกไข การเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวา ทางเลือกใหม
หมวกสีฟา ใชคําถามเพื่อการตัดสินใจ หรือสรุปขอมูล เชน ขอคิด ความรูที่ไดรับ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เปนขั้นตอนสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวม โดยผูเรียนจะรวมกันสรุปความรู ภาพรวมของเรื่องที่เรียนหรือสรุปสาระสําคัญของ
บทเรียน โดยนําความรูที่ไดทั้งหมดมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและรวมกันสรุปขอคนพบ
สังเคราะหเปนองคความรูใหม
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล ลักษณะการประเมินควรใชวิธีการที่หลากหลาย เปนการประเมิน
สิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม ซึ่งไดจากการสรุป การบันทึก การตรวจผลงาน การประเมินอาจ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เชน ผูปกครอง เพื่อนนักเรียน หรือชุมชน รวมประเมินผลได ในบางเรื่อง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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จัดการเรียนรูกระตุนการคิดดวยการใชคําถามหมวดความคิด 6 ใบ
ซึ่งสามารถออกแบบกรอบของการคิด ดวยการใชคําถามตามสีของหมวกแตละใบได
โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ดังนี้
หมวกสีขาว ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่เปน ขอเท็จจริง
จากการอาน การสังเกต หรือเหตุการณ เปนตน
หมวกสีแดง ใชคําถามเพื่อใหเกิดการอธิบายความรูสึกตอขอมูล
เรื่องราว หรือ เหตุการณ เปนตน
หมวกที่เหลือง ใชคําถามกระตุนใหคนหาขอดี หรือจุดเดนและขอมูล
เรื่องราว หรือเหตุการณ เปนตน
หมวกสีดํา ใชคําถามที่ระบุสาเหตุของปญหา , ความไมสมบูรณ ,
ความลมเหลว เปนตน
หมวกสีเขียว ใชคําถามที่เสนอแนะวิธีแกไข การเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวา,
ทางเลือกใหม
หมวกสีฟา
ใชคําถามเพื่อการตัดสินใจ หรือสรุปขอมูล เชน ขอคิด
ความรูที่ไดรับ เปนตน

ขั้นสรุป

ขั้นประเมินผล
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

113

bk

roo

.co

m

2.2) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา (Problem solving)
ลักษณะเดนของรูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู แบบกระบวนการแกปญหา มีลักษณะเดนคือ ผูเรียนเปนผูปฎิบัติ
กิจกรรม มีชิ้นงานที่เปนรูปธรรม ผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอผูสอนและเพื่อน ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด
แกปญหา และตระหนักรูในปญหาที่อาจเกิดขึ้น และสามารถใชทักษะการคิดมาแกปญหาที่พบ ไดซึ่งถือวา
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหามีความสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะเปน
การเรียนรูที่ใชปญหาจากชีวิตจริงและมีความหมายตอการเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดฝกคิดดวยตนเอง โดย
จัดสถานการณหรือปญหาที่นาสนใจทาทายอยากใหคิดและชวยพัฒนาการคิดของเรียนเปนลําดับขั้นตอน
ซึ่งการเรียนรูจากสภาพจริงนี้เปนการแกปญหาตามขั้นตอนโดยผานการวิเคราะหอยางเปนระบบตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การเรียนรูมีลักษณะรวมกันเปนกลุมแบบรวมมือรวมใจดวยวิธีการที่หลาก
หลาย เชน บทบาทสมมติ โครงงาน การสืบสวนสอบสวน การศึกษานอกสถานที่ การจัดกระบวนการเรียนรู
แบบนี้จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน เห็นประโยชนของการเรียนรู สรางนิสัยใหผูเรียนรักการ
คนควาหาความรู และฝกนิสัยใหเปนคนมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

2. ตั้งสมมติฐาน
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5. สรุปและประเมินผล

3. เก็บรวบรวมขอมูล

4. วิเคราะหขอมูล

รายละเอียดขั้นตอนการจัดการเรียนรู

ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบกระบวนการแกปญหามีดังนี้
1. กําหนดปญหา ปญหาที่นํามาใชในบทเรียนอาจไดมาจากสื่อการสอนตาง ๆ เชน
ภาพ เหตุการณ การสาธิต การเลาเรื่อง การใหดูภาพยนตร สไลด การทายปญหา เกม ขาว เหตุการณ
ประจําวันที่นาสนใจ การสรางสถานการณ/บทบาทสมมติ สถานการณจริง ของจริงหรือสถานการณจริง
2. การตั้งสมมติฐาน สมมติฐานจะเกิดขึ้นไดจากการสังเกต การรวบรวม ขอมูลขอเท็จ
จริงและประสบการณเดิม จนกระทั่งนํามาคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากการอาน การสังเกต การสัมภาษณ การ
สืบคนขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายหรือทําการทดลอง และจดบันทึกขอมูลอยางละเอียดเพื่อนําไป
วิเคราะหขอมูลใหไดคําตอบของปญหาในที่สุด

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4. วิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่มีการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคนหรือทําการ
ทดลองนํามาตีแผเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีการอภิปราย ซักถาม ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น โดยมี
ผูสอนคอยชวยเหลือแนะนํา อันจะนําไปสูการสรุปขอมูล
5. การสรุปและประเมินผล เปนขั้นสุดทายของกระบวนการเรียนรูแบบกระบวนการ
แกปญหาเปนผลสรุปที่ไดจากขอมูลตาง ๆ หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนดวย
วิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป
2.3) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)
ลักษณะเดนของรูปแบบ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่สรางความรูจากกระบวนการทํางาน
กลุมเพื่อแกปญหาหรือสถานการณที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และมีความสําคัญตอผูเรียน ตัวปญหาจะ
เปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล
การสืบคนขอมูลที่ตองการเพื่อสรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา มุงเนนพัฒนา
นักเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่นักเรียนจะไดมา และพัฒนานักเรียนสูการเปน ผูที่สามารถ
เรียนรูโดยการชี้นําตนเองได
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ และมองเห็นปญหาตาง ๆ สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่อยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจ
ที่จะคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนจะตองทําความเขาใจในปญหาที่ตองการ
เรียนรู ซึ่งนักเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขั้นที่นักเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียน
รูรวมกัน อภิปรายและสังเคราะหความรูที่ไดมามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู
และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
ประเมินผลงาน
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
การเตรียมการของครู

บทบาทครูในการจัด
การเรียนร

¦ ถามคําถามใหนักเรียน
คิดละเอียด
¦ กระตุนยั่วยุใหนักเรียนคิดตอ
¦ ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนํา
ความถูกตองครอบคลุม

1. กําหนดปญหา

¦ เสนอปญหาหลากหลาย
¦ เลือกปญหาที่สนใจ
¦ แบงกลุมตามความสนใจ
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2. ทําความเขาใจ
ปญหา

¦ เสนอปญหาหลากหลาย
¦ เลือกปญหาที่สนใจ
¦ แบงกลุมตามความสนใจ

bk

¦ แนะนํารูปแบบ/วิธีการเรียนรู
¦ ยกตัวอยางปญหา/สถานการณ
¦ ตั้งคําถามใหคิดตอ

roo
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บทบาทผูเรียน
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- พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระการเรียนรู /เนื้อหาที่เหมาะสมกับรูปแบบ
- จัดทําผังมโนทัศน/แผนการจัดการเรียนรู
- จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล

¦ ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
¦ อํานวยความสะดวก จัดหา
วัสดุ เอกสาร สื่อ เทคโนโลยี
¦ แนะนําใหกําลังใจ

¦ แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น
¦ ตั้งคําถามเพื่อสรางความคิด
รวบยอด

3. ดําเนินการศึกษา
คนควา

4. สังเคราะห
ความรู

¦ แบงงาน แบงหนาที่
¦ จัดเรียงลําดับการทํางาน
¦ กําหนดเปาหมายงาน/
ระยะเวลา
¦ คนควาศึกษาและบันทึก
¦ นักเรียนแตละคนนําความรู
มานําเสนอภายในกลุม
¦ ตรวจสอบขอมูลวาสามารถ
ตอบคําถามที่อยากรูไดทั้งหมด
หรือไม
¦ ตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม พอเพียง
¦ ทบทวนและหาความรูเพิ่มเติม
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5. การประเมินผล
คําตอบ

¦ กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมา
ประมวลสรางเปนองคความรูใหม
¦ ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ
การปฏิบัติงานกลุม
¦ ประเมินตนเองทั้งดานความรู
กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ
¦ เลือกวิธีการ/รูปแบบการนําเสนอ
ผลงานที่นาสนใจ

¦ เสนอผลงานการปฏิบัติงาน
ตอเพื่อนนักเรียน / ครู
วิทยากรทองถิ่น, ผูสนใจ
¦ ประเมินผลรวมกับกลุมเพื่อน/ครู
วิทยากรทองถิ่น

.so

bk

roo

6. นําเสนอและ
ประเมินผลงาน
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¦ ครูประเมินตนเอง ประเมินผล
การเรียนรู
¦ ความรูความจํา
¦ ความเขาใจ
¦ การนําไปใช การคิดวิเคราะห
เผยแพร ผลงานของนักเรียน

.co
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¦ ครูชวยตรวจสอบการประมวล
การสรางองคความรูใหม
¦ ใหนักเรียนสรุปองคความรูที่ได
จากการศึกษาคนควา
¦ พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ
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2.4) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคองคความรู (Constructivism)
ลักษณะเดนของรูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบการสรางองคความรู (Constructivism) มีลักษณะเดน คือ
การใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนและความสําคัญของความรูเดิม ครูเปดโอกาสให
ผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถสรางความรูดวยตนเองได ผูเรียนจะเปนผูออกไป
สังเกตสิ่ง ที่ตนอยากรู คนควา แสงหาความรูดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรูเดิม ประสบการณ
เดิมกับความรูใหม จนสรางสรรคเปนองคความรูและประสบการณใหม การเรียนรูตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
จริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริงวาลึก ๆ แลว
สิ่งนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร และศึกษาคนควาใหลึกซึ้งไปจนถึงรูแจงตามศักยภาพของ
ตนเอง รูปแบบการเรียนรูแบบนี้จะสงเสริมผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด พรอมทั้งฝกให ผูเรียน
มีทักษะทางสังคมที่ดีไดมีปฏิสัมพันธรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนดวยกันและกับครูผูสอน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
- ขั้นนํา (Orientation) เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจใน
การเรียนบทเรียน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

117

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

- ขั้นทบทวนความรูเดิม (Elicitation of the Prior Knowledge) เปนขั้นที่ผูเรียนแสดง
ออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่ผูเรียนมีอยูกับเรื่องที่กําลังจะเรียน
- ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) นับเปนขั้นตอนที่สําคัญ
เปนหัวใจตามแนว Constructivism ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอยดังนี้
- ทําความกระจาง และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน (Clarification and
Exchange of ideas)
- การสรางความคิดใหม (Constructivism of New Ideas) จากการอภิปราย
รวมกันและการสาธิต ผูเรียนสามารถกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม
- ประเมินความคิดใหม (Evaluation of the New Ideas) โดยการทดลองหรือ
การคิดอยางลึกซึ้ง
- ขั้นนําความคิดไปใช (Application of Ideas) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิด
หรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตาง ๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย
- ขั้นทบทวน ( Review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวนวาความคิด
ความเขาใจของเขาไดเปลี่ยนไปโดยการเปรียบเทียบความคิด เมื่อเริ่มตนบทเรียน กับความคิดเมื่อ
สิ้นสุดบทเรียน
2.5) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค
ลักษณะเดนของรูปแบบ
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางปญญาระดับสูงที่ใชในกระบวนการทางความคิดหลาย ๆ
อยางมารวมกัน ซึ่งประกอบดวยความคิดคลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม
(Original) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration Guilford) ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการ
มองเห็นสิ่งตาง ๆ ในแงมุมใหม ๆ หรือเปนการกระทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัวหรือไมซ้ํา
แบบใคร อยางมีความแปลกใหม เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่ไมสัมพันธ ใหกลายเปนสิ่งใหมไดอยางเหมาะสม
เราสามารถอธิบายความคิดสรางสรรคไดจาก 1) ผลงานที่ผลิต 2) กระบวนการที่จัดกระทํา 3) ทักษะที่ใช
ในแงความคลองแคลว 4) บุคลิกภาพของบุคคลและเงื่อนไขสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
กิจกรรมความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมทางการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนเพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรคไดหลากหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมทางภาษากิจกรรมการแสดงออก ทางจินตนาการ การวาดรูป
การเลานิทานโดยใชเทคนิคตาง ๆ การเลนสีแบบตาง ๆ งานสรางสรรค จากกระดาษ การปน การประดิษฐ
รวมทั้งการฝกแกปญหาในทางการสรางสรรคการใชแบบฝกความคิดสรางสรรค และการใชบทเรียนสําเร็จ
รูป เปนตน

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

118

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
1. ขั้น สรางความตระหนัก
2. ขั้น ระดมพลังความคิด
3. ขั้น สรางสรรคชิ้นงาน
4. ขั้น นําเสนอผลงาน
5. ขั้น วัด / ประเมินผล
6. ขั้น เผยแพรผลงาน
รายละเอียดขั้นตอน
- การสรางความตระหนัก เปนขั้นตอนที่สําคัญ ใชการกระตุน เรา เรียกรอง
ความสนใจของผูเรียนเขาสูเรื่องที่เรียนรู ครูตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ เชน เกม เพลง ลีลาทาทางตาง ๆ
ที่จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดจินตนาการ
- การระดมพลังความคิด ใชการดึงศักยภาพของผูเรียนแตละคน ซึ่งครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย เปนการคนหาคําตอบ ผูเรียนทุกคนจะตองมี
สวนรวม ครูทําหนาที่เหมือนนายทัพเรือ
- สรางสรรคชิ้นงาน หลังจากผูเรียนไดผานกระบวนการเรียนรูคิดหาคําตอบแลว
ผูเรียนจินตนาการสรางผลงานในรูปแบบตาง ๆ เชน ในดานภาษา อาจจะผลงานรูปแบบของงานเขียน
แบบตาง ๆ เชน บทรอยกรอง บทเพลง ปริศนาคําทาย ฯลฯ แบบที่เปนรูปทรงหรือเปนมิติ โดยใชวัสดุ
ตาง ๆ
- การนําเสนอ เปนขั้นตอนที่สําคัญผูเรียนไดมีโอกาสวิพากษวิจารณ แสดงความคิด
ความเห็นสรางคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค การรูจักยอมรับ การมีเหตุผล การประยุกตการนําไปใช
ทําใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
- การวัดประเมินผล ใชรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนรูจัก
ประเมินผลงานตนเอง มีการยอมรับ แกไข บนพื้นฐานของหลักการทางประชาธิปไตย คือปญญาธรรม
ถาวรธรรม สามัคคีธรรม
- การเผยแพรผลงาน ผลงานของผูเรียนทุกคนทุกกลุม จะตองนําไปเผยแพรในรูป
แบบตาง ๆ เชน จัดนิทรรศการใหเพื่อนไดชื่นชม ผูปกครองไดชื่นชม เปนการนําเสนอความรูใหกวาง
ขวางยิ่งขึ้น
2.6)รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน
ลักษณะเดนของรูปแบบ
การเรียนรูโดยโครงงานเปนกระบวนการแสวงหาความรู หรือคนควาคําตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรู
หรือสงสัยดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลายเปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนไดเลือกตามความสนใจของตน
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เองหรือของกลุม ซึ่งตัดสินใจรวมกันโดยใชวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหไดชิ้นงานที่สามารถ
นําผลการศึกษาไปใชในชีวิตจริงได
การสอนโดยโครงงาน เปนการสอนที่ใชเทคนิควิธีการหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานรวม
กันระหวางกระบวนการกลุม การสอนคิด การสอนแกปญหา การสอนเนนกระบวนการ การสอนแบบ
ปริศนา ความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด ทั้งนี้ มุงหวังใหผูเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ
อยากรูอยากเรียนของผูเรียนเอง โดยใชกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะเปน
ผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อคนควาคําตอบดวยตนเอง เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตน ผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง ซึ่งความรูที่ผูเรียนไดมา
ไมจําเปนตองตรงกับตํารา แตผูสอนจะตองสนับสนุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดย
จัดแหลงการเรียนรูใหแลวปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบูรณ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน
1. ขั้นนําเสนอ หมายถึง ขั้นที่ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู กําหนดสถานการณ ศึกษา
สถานการณ เกมรูปภาพหรือการใชเทคนิคการตั้งคําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่กําหนดในแผนการจัดการ
เรียนรูแตละแผน เชน สาระการเรียนรู ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรูที่เปนขั้นตอนของโครงงาน เพื่อใช
เปนแนวทางในการวางแผนการเรียนรู
2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่นักเรียนรวมกันวางแผน โดยการระดมความคิดอภิปราย
หารือขอสรุปของกลุม เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีครู นักเรียนและเพื่อนรวมกันประเมิน
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2.7) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบประสบการณและที่เนนการปฏิบัติ
ลักษณะเดนของรูปแบบ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบประสบการณ มีลักษณะเดน คือ ผูเรียนไดประยุกตใช
ความคิด ประสบการณ ความสามารถและทักษะตาง ๆ ในเวลาเดียวกันจนสามารถสรางความรูดวยตนเอง
และไดรับแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งความรู ความคิด และประสบการณ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ มีลักษณะเดน ดังนี้
- ผูเรียนไดมีความสุขกับการเรียน ไดเรียนอยางสนุกสนานโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย
และสื่อที่เราความสนใจ
- ผูเรียนไดมีเรียนรูตามความสนใจ ตามความถนัด และศักยภาพดวยการศึกษา คนควา
ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะ สรุปองคความรูได ทําใหเกิดความเชื่อมั่นเปนแรงจูงใจใหเกิดการใฝรู ใฝเรียน
- กิจกรรมกลุมชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เกิดกระบวนการทํางาน เชน
มีการวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบและเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่เปน
ประชาธิปไตย เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักรับฟงความคิดของผูอื่น ผูเรียนที่เรียนรูชาจะเรียนรูอยางมีความ
สุข มีชีวิตชีวา ไดรับกําลังใจและไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนทําใหเกิดความมั่นใจผูเรียนที่เรียนดีจะได
แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปนสิ่งที่ดีใหแกกัน
- ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดจากการรวมกิจกรรม และการคนหาคําตอบจากประเด็นคํา
ถามของผูสอนและเพื่อน ๆ สามารถคนหาวิธีการและคําตอบไดดวยตนเอง สามารถแสดงออกไดชัดเจน
มีเหตุผล
- ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหผูเรียนได
ซึมซับสิ่งที่ดีงามไวในตนเองอยูตลอดเวลา
- คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยใหแตละคนเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ของตน
ไมนําผลงานของผูเรียนมาเปรียบเทียบ มุงใหผูเรียนแขงขันกับคนเองเองและไมเล็งผลเลิศจนเกินไป
- ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ผูเรียนมีความสุข เกิดการพัฒนารอบดานมีอิสระที่จะเลือกสาระ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง และนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
1. การจัดกระบวนการเรียนรูแบบประสบการณ การเรียนรูจากประสบการณหรือการเรียน
รูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง โดยผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณ แลวไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่ง
ตาง ๆ(Reflection) ที่ไดจากประสบการณออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหม ๆเจตคติใหม ๆหรือวิธีการคิดใหม ๆ
รายละเอียดการจัดกระบวนการเรียนรูแบบประสบการณ
1) ขั้นจัดประสบการณ (Experiencing) เปนขั้นลงมือหรือทํากิจกรรมจากสภาพจริง
เชน การเก็บรวบรวมขอมูลราคาสินคาในตลาด แหลงเรียนรู การสัมภาษณหรือการปฏิบัติการตาง ๆ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2) ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Publishing) เปนขั้นตอนของการพูด
การเขียน เชน การนําขอมูลที่ไดจากขั้นประสบการณมานําเสนอ ซึ่งอาจทําไดทั้งการพูดและเขียน อาจเขียน
ลงในแผนภูมิหรือตาราง พรอมนําเสนอดวยปากเปลา
3) ขั้นอภิปรายผล (Discussing) เปนขั้นตอนการอภิปรายซักถามเพื่อความเขาใจที่
แจมชัดและเพื่อใหไดแนวคิดตอการประยุกตใช ขั้นนี้ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจรวมกันในการตั้งคําถามเพื่อ
การอภิปรายรวมกัน
4) ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing) เปนขั้นของการสรุปผลการเรียนรูจากกระบวนการ
ทั้ง 3 ขั้นขางตน โดยสรุปพาดพิงสูหลักการสูมุมมองหรือแบบแผนที่กวางขวางขึ้นอาจรวมกันสรุปหรือการ
ลงมือกระทํา
5) ขั้นประยุกตใช (Applying) เปนขั้นของการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจจัดทําในรูปของโครงการ การทดลอง การปรับใชกับชีวิตประจําวัน การแกปญหา
หรือการคนควาวิจัยตอไป ซึ่งถือเปนการลงมือกระทํา/ปฏิบัติเปนวงจรตอไป
แผนผัง ขั้นตอนการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ
ขั้นการประเมินผล

ww

ขั้นปรับปรุงการเรียนรูและนําไปใช
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ขั้นสรุปและเสนอผลงานการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ / ฝกหัด / ทดลอง

ขั้นศึกษาวิเคราะห

ขั้นนําไปสูบทเรียน

รายละเอียดการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นตอนแรกที่ผูสอนจะตองกระตุน ชักจูง และโนมนาวให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจอยากคนหาความรู ผูสอนอาจใชวิธีการสนทนาซักถามและทบทวน
ประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณใหมที่จะตองเรียนรูอาจใชคําถามยั่วยุตาง ๆ
และที่สําคัญจะตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนตอบสนอง เชน การกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามหรือแสดง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อโยงเขาหาประสบการณใหม ๆ ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูและรวมกันกําหนด
ขอบขาย / ประเด็นความรูใหม
2) ขั้นศึกษา วิเคราะห เปนขั้นตอนการแบงกลุมผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดย
การแสดงหาความรู แสดงความคิดเห็นรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นที่ไดตั้งไวในการทํากิจ
กรรมตามขั้นตอนนี้ ผูสอนจะตองออกแบบกลุมใหเหมาะสม เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมมากที่สุด เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม ผูสอนตองการจัดการสื่อการสอนและแหลงเรียนรู
เชน แผนภูมิ ใบความรู แผนใส รูปภาพ วิดีทัศน หนังสือ เอกสารหรืออื่น ๆ เพื่อใหกลุมผูเรียนไดชวยกัน
ศึกษาวิเคราะหรวมกัน โดยตั้งประเด็นหรือหัวขอในการศึกษาวิเคราะหตามแนวทางของจุดประสงคการ
เรียนรู และความตองการของผูเรียนการออกแบบงานโดยจัดทําเปนใบงาน ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุมเปน
หัวใจสําคัญที่ผูสอนจะตองคิดคนและสรางขึ้น เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมสูงสุดของผูเรียนและเกิดการบรรลุ
งานกลุมดวยตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานกลุม ผูสอนทําหนาที่อภิปราย ใหกลุมใหญรวมกันวิเคราะหให
ขอมูลประเด็นที่ยังไมชัดเจน หากเห็นวายังไมสมบูรณ ผูสอนชวยเพิ่มเติมแลวรวมกันสรุปสิ่งที่เรียนรู
ทั้งหมดในชั้นนี้
3) ขั้นปฏิบัติ / ฝกหัด /ทดลอง เปนขั้นที่แตละกลุมไดรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
และวิเคราะหเพื่อใหไดกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ รัดกุม ทําใหเกิดผลงาน ผูเรียนไดทดลอง
ฝกปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ฝกคิดวิเคราะห จินตนาการ สรางสรรคโดยผูสอนเปนที่ปรึกษา ดูแล ชวย
เหลือและประเมินการปฏิบัติเพื่อแกไขหากมีขอบกพรองเกี่ยวกับสถานที่สําหรับการปฏิบัติ ผูสอนและผู
เรียนรวมกันวางแผน จะใชแหลงเรียนรูใด หองเรียนหองปฏิบัติการในโรงเรียน หองเรียนธรรมชาติ หรือ
สถานประกอบการ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
4) ขั้นสรุปและเสนอผลงานการเรียนรู เปนขั้นที่ผูเรียนแตละกลุมจะไดประมวลขอมูล
ความรูจากประสบการณทั้งหมดมาวิเคราะห สังเคราะห เปนความรูใหม วิธีการใหม สรุปและนําเสนอ
สิ่งที่คนพบตอกลุมใหญในรูปแบบที่หลากหลาย เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการขยายเครือ
ขายความรูอยางกวางขวาง ทําใหการเรียนรูมีความหมายยิ่งขึ้น
5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรูและนําไปใช เปนขั้นที่ใหผูเรียนแตละกลุมปรับปรุงผลงานของ
คนเองที่ไดแนวคิดจากการนําเสนอของแตละกลุม ในการปรับปรุงผลงานนั้นอาจนําความรูที่ไดรับจากกลุม
อื่นมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม สรางสรรคงานที่ตางจากเดิม หรืออาจไดรับแนวคิดจากขอเสนอ
แนะของผูสอนมาประยุกตสรางผลงานใหม ๆ ที่สามารถนําไปใชในสภาพการณจริงได
6) ขั้นการประเมินผล วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดจากการปฏิบัติ
จากแฟมสะสมงาม ชิ้นงาน/ ผลงาน ผูเรียนประเมินตนเอง สมาชิกของแตละกลุมผูปกครองและผูสอนมี
บทบาทรวมวัดประเมินผลดวย
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2.8) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู แบบบูรณาการสูพหุปญญา
ลักษณะเดนของรูปแบบ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา ผูเรียนไดรับประสบการณจากการ
ศึกษา คนควา เสาะแสวงหาความรูอยางเปนระบบที่สอดสัมพันธกับพหุปญญา โดยนําขอมูลที่ไดรับมา
เชื่อมโยงและทําความเขาใจ เปนการสรางองคความรูใหตนเองกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
นํา เอาสิ่งที่เรียนรูมาวางแผนเพื่อปฏิบัติจริง ไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล
ผูเรียนไดเรียนรูตรงกับความตองการความสนใจ และความถนัดของตนไดอยางมีความสุข โดยเฉพาะดาน
เชาวอารมณ(E.Q.) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรูอยางยั่งยืน
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา เปนการจัดกิจกรรม การเรียนรูที่
เชื่อมโยงสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนาศักยภาพการเรียนที่กอใหเกิดปญญาทีห่ ลาก
หลายที่เรียกวา พหุปญญา (Multiple Intelligence) เชน ปญญาทางดานภาษาเพื่อความเขาใจในการสื่อสาร
ปญญาทางดานการใชเหตุผล ปญญาทางดานความมีมนุษยสัมพันธ ปญญาทางดานความรักความเขาใจใน
ธรรมชาติ เปนตน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายลักษณะ ดวยการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะห
ผูเรียน จัดการเรียนรูที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล และยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมฝกทักษะผูเรียนรูและพัฒนาทุก ๆ ดาน โดยการบูรณาการเชื่อมโยง การเรียนรูใหสอด
คลองกับการดํารงชีวิตจริง
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
องคประกอบของหนวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา ประกอบดวย 3 องค
ประกอบสําคัญดังตอไปนี้
1. ผังการวางแผน (Planning Web)
2. ตารางแสดงรายละเอียดของการทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา
3. แผนการจัดการเรียนรู
1. ผังการวางแผน (Planning Web) ของหนวยการเรียนรู แบบบูรณาการสูพหุปญญา
เพื่อแสดงถึง การบูรณาการจากกลุมสาระการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวไปยังกลุมสาระการเรียนรูอื่น โดย
ระบุมาตรฐานการเรียนรูของทุกกลุมสาระที่เกี่ยวของกับการบูรณาการในการจัดการเรียนรูแตละหนวยการ
เรียนรู ตัวอยาง
วิทยาศาสตร (ว.8.1)
ศิลปศึกษา (ศ.

ภาษาตาง

คณิตศาสตร (ค.1.1)
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หมายเหตุ กรณีกลุมสาระการเรียนรูใดมีการกําหนดหนวยการเรียนรูที่เปนหนวยใหญ ครอบคลุม
สาระการเรียนรูหลาย ๆ เรื่อง อาจทํา Planning Web ของหนวยการเรียนรูของหนวยใหญ
และ Planning Web ของแตละแผนยอย
ตารางแสดงรายละเอียดของการทําแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการบูรณาการสูพหุปญญา

บูรณาการกับกลุม
สาระการเรียนรู

MI
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สาระการเรียนรู

.so

bk

ชื่อแผนการจัดการ
ความคิดรอบยอด
เรียนรู

.co

m

แผนภาพแสดงตารางวิเคราะห แผนการจัดการเรียนรู สอดรับกับทฤษฎีพหุปญญา เปนการวางกรอบ
ภาพรวมของหนวยใหญที่สอน
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MI : Multiple Intelligence คือ ทฤษฎีพหุปญญาของ Howard Gardner
แผนภาพ แสดงตารางวิเคราะห แผนการจัดการเรียนรู สอดรับกับทฤษฎี พหุปญญา (MI)
หมายเหตุ กรณีกลุมสาระการเรียนรูใดมีรายละเอียดของแตละองคประกอบมาก สามารถเสริมลงไปได
3. แผนการจัดการเรียนรู องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการสู
พหุปญญาประกอบดวย
1. สาระสําคัญ
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (สามารถเขียนรวม พฤติกรรมที่พึงประสงคดานคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค)
3. สาระการเรียนรู
4. กระบวนการจัดการเรียนรู
5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. สื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรู
7. การวัดและประเมินผล
8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. เอกสารประกอบการสอน (อาจมีหรือไมมีก็ได)
10. บันทึกผลหลังการสอน
- ปญหา / สิ่งที่ตองการพัฒนา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- แนวทาง / รูปแบบการสอน / เทคนิคที่ควรใชพัฒนาหรือแกปญหา
- ผลที่เกิดกับผูเรียนในดานความรู ดานทักษะกระบวนการและดานเจตคติ
- ความเห็น / ขอเสนอแนะของผูสอน
บทบาทครู ครูควรมีบทบาทดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจความสนใจ
2. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน
3. สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
4. สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติจริง
5. จัดหาสื่อ – อุปกรณตาง ๆ ในการเรียนรู
6. แนะแนวทางใหผูเรียนรูวิธีรวบรวมเนื้อหา การสรุปและแกปญหาดวยตนเอง
7. แบงกลุมการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
8. คํานึงถึงหลักประชาธิปไตยในการเรียนรู
9. จัดกิจกรรมอยางเปนระบบเปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตลอดและสอดคลอง
กับการพัฒนา พหุปญญา
กระบวนการพัฒนาจะเนนการระดมสมองของผูเรียนรวมกับครู โดยใชหลักสูตรเปนเกณฑ
ครูเปนผูจัดการและออกแบบการเรียนรู สวนกระบวนการและขอตกลงเปนของผูเรียน ทําใหการเรียนรูเปน
เรื่องสนุกสนาน ทาทาย ผูเรียนไดเรียนตามความตองการของตนเองเต็มศักยภาพ ผูเรียนเกิดความสุข มี
ความรับผิดชอบ ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม สามารถปฏิบัติงานจนคนพบ
ตัวเองในเรื่องของความถนัด และวิธีการเรียนรูของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกการคิดอยางหลาก
หลาย มีความคิดสรางสรรค จินตนาการสามารถวิเคราะหวิจารณผลงาน ดวยหลักการและเหตุผล ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น ฝกการสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่องปฏิบัติงานดวยคามเพลิดเพลิน มีความชื่นชม
และเห็นคุณคา
แมวาแตละคนจะมีสติปญญาไมเทากันในทุกดาน แตทุกคนก็มีโอกาสที่จะพัฒนาพลังศักย
ภาพเหลานั้นได การสนับสนุนที่ถูกตอง การแนะแนวที่เหมาะสมตั้งแตเด็ก และตลอดชวงอายุที่เหมาะสม
จะทําใหบุคคลไดรับการชวยเหลือ ใหเจริญกาวหนา ใหพลังศักยภาพทางสติปญญาที่เหมาะสมเปน
ประโยชนตอตัวเองและสังคมในที่สุด
หลังจากครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเสร็จแลว ครูควรเตรียมความพรอมโดยการสํารวจ
ผูเรียนในหองที่มีความรูความสามารถเฉพาะตัวดานตาง ๆ ที่สามารถออกมานําเสนอรวมกับครู ได เชน
ผูเรียนที่มีความรูความสามารถในการเลนดนตรีและตัวโนตสัมพันธกับความถี่ของเสียง ผูเรียนที่มีความรู
ความสามารถดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางงาน ผูเรียนที่มีความรูเรื่องการคํานวณทางคณิตศาสตร
เรื่องออกาลิทึม เปนตน และนอกจากนั้นครูจะตองเตรียมสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา
1. การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรูดานรูปแบบ ฯ เชน
- ความสัมพันธของวิชา
- คําอธิบายรายวิชา
- สาระขอบเขตของเนื้อหาวิชา
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- กิจกรรมการเรียนรูเพื่อที่จะนําไปสูพหุปญญา
- รูปแบบบูรณาการที่เหมาะสม
- วางแผนการเรียนไดตรงตามเปาหมายพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ
2. วิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนควรเลือกวิธีการที่เหมาะสม เชน การวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณปฏิบัติกิจกรรม การตรวจสอบผลงาน การสัมภาษณ เปนตน
การวิเคราะหผูเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียนทุก ๆ ดาน ทั้งทางดาน
ครอบครัว สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพทางกาย สภาพอารมณ สติปญญา ความตองการของผูเรียน
สิ่งที่ชอบหรือไมขอบ เพราะขอมูลจะเปนสิ่งที่บงบอกถึงเหตุและผลของสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
ดังนั้น ครูจึงตองเตรียมเครื่องมือและวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ พิจารณาผลการเรียนรูใน
การจัดกระทําขอมูล เพื่อความชัดเจนและถูกตองของขอมูล ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญนําไปสูการพัฒนาความ
สามารถของผูเรียน ไดถูกตองและตรงกับความตองการ ความสามารถของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขการวิเคราะหผูเรียนจะทําควบคูไปกับกิจกรรม การเรียนรู
1. วิเคราะหแลวนํามารวบรวม มีขอมูลอะไรบางที่เปนปจจัยเสริม หรือปญหาอุปสรรค
สําหรับเด็ก
2. นํามาสรุปเพื่อหาแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เด็กเกงอะไรบาง เด็กออน
อะไรบาง
2.9) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู จากแหลงเรียนรู
ลักษณะเดนของรูปแบบ
การใชแหลงการเรียนรูมีความสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนเพราะผูสอนและ
ผูเรียนสามารถเรียนรูจากสภาพจริง การจัดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานที่
ธรรมชาติ หนวยงานองคกร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซึ่งผูเรียน ผูสอน สามารถ
ศึกษาคนควาความรู หรือเรื่องที่สนใจไดจากแหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ชุมชนและ
ธรรมชาติ เปนขุมทรัพยมหาศาลที่เราสามารถคนพบความรูไดไมรูจักหมด
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1) ความเปนมา
จากการกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการสูสถานศึกษาโดยเฉพาะการใหสถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนเอง ยอมทําใหเกิดความแตกตางกันใน
เชิงคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่จะเปนตัวควบคุมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดเทาเทียมกันมีคุณภาพใกลเคียงกัน คือ
การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษา ดวยเหตุนี้รัฐจึงกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาแหงชาติอันไปสูการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด ตลอดจนเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จึงมีการตราไวในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 48 วาใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภาย ในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทําราย
งานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
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2) ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสรางความมั่นใจ (Assure) ไดวา สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและที่สังคมตองการ
3) หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามี 3 ประการ คือ

1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการ
บริหาร รวมถึงการตัดสินใจดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และใหอิสระแกผูสอนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบ และ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชน และสังคมใหมากที่สุด

2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) โดยใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ปูชนียบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น หรือปราชญชาวบาน
เขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ / คณะทํางานของสถานศึกษา รวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน
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สงเสริม และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาโดยรวม
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3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โดยสถานศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย (Goals) และจุดเนนที่ตองการพัฒนา (Focus Areas) เชน ภายในชวง 3 ปนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตองสูงขึ้นจากฐานเดิม รอยละ 5 – 10 หรือ
ในปการศึกษาหนา ผูเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูลไดอยางคลองแคลว หรือภายใน 2 ป สถานศึกษาจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับ
เรื่องการรักษาระบบนิเวศน เปนตน จากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาวมีการรวมกันจัดทําแผน
พัฒนาสถานศึกษา (School Improvement) เลือกยุทธศาสตรการพัฒนาใหเหมาะสมและสามารถทําให
เกิดผลแกปญหาเปนรูปธรรม สถานศึกษาจะตองประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนนที่ตองการพัฒนาตลอด
จนแผนพัฒนาสถานศึกษาใหทุกฝายไดรับรูทั้งเพื่อเปนสัญญาประชาคม และเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมี
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน
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4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดําเนินการที่สัมพันธกัน 3 ประการ ดังนี้
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1. การพัฒนาคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหบรรลุถึงมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไว (ทั้งระดับชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ระดับสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติมตามบริบทหรือเอกลักษณของสถานศึกษา) หัวใจสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพ คือ การสรางจิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของการทํางานเปนกลุม ทํางานอยางมี
ระบบ และทุกคนตองถือเปนหนาที่ที่จะปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง จัดทําขอมูลสารสนเทศในสวน
ที่รับผิดชอบ ใชขอมูลสารสนเทศนั้นใหเปนประโยชนในการพัฒนางานเปนประจํา มีการรวบรวมขอมูล
และจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐานที่กําหนดนั้น ตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(Strategic Plan) ที่ทุกกิจกรรม / โครงการ / งานมีเปาหมายเดียวกัน คือ การยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกดาน
มีการพัฒนาดานปจจัยใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สรรหาใหเพียงพอ ดูแลรักษาใหใชไดอยูเสมอ
และปลอดภัยในการใช ประการสําคัญตองมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งติดตามกํากับ
การดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
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กระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA
การกําหนดปญหา
หาสาเหตุ
วางแผนรวมกัน
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือสนับสนุน กํากับ ติดตาม
ความกาวหนา และยืนยับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมายและ
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถดําเนินงานในแตละระดับ ดังนี้

2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตั้งคณะทํางาน
ขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การดําเนินงาน / โครงการ ตลอดปการศึกษาทั้งดานการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา และดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู จัดทําเปนระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถนําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาได
ทันทวงที และเปนขอมูลสําหรับประเมินคุณภาพในสถานศึกษาได
2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษา เพื่อใหการสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือใหสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไวสถานศึกษาทุกแหงควรไดรับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ภายใน 3 ป สําหรับสถานศึกษา
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ที่มีความเขมแข็ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริมใหพัฒนาอยางตอเนื่อง ยกยองสถานศึกษาที่มี
รูปแบบการพัฒนาที่ดีใหเปนตัวอยางแกสถานศึกษาแหงอื่นได สวนสถานศึกษาที่มีคุณภาพผูเรียนต่ําหรือ
มีแนวโนมต่ําลงอันเนื่องมากจากปญหาตาง ๆ เขตพื้นที่การศึกษาควรตั้งคณะทํางานเขาไปชวยเหลือสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง และติดตามความกาวหนาเปนระยะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองทํารายงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบดวย
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2.3 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ โดยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาประกอบการกําหนดนโยบาย เพื่อสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหสถานศึกษาพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กําหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑ สงเสริม
การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสถานศึกษาใหบริหารและจัดการศึกษา ไดอยางเต็มที่
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3. การประเมินและรับรองคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแบงเปน 2 สวนที่เกี่ยวของกันดังนี้
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3.1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาในขอ 2.1 สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
(ตามระดับการศึกษาที่จัดซึ่ง หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย )
จัดทําเปนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครองชุมชน หนวยงานตนสังกัด และรายงานตอสาธารณชน
3.2 การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินในสวนนี้เปนการดําเนิน
งานโดยองคกรภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคการมหาชน ทําหนาที่ประเมินและใหการรับรองวาสถานศึกษา จัดการศึกษาได
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในทุก ๆ 5 ป ผลจากการประเมินในภาพรวม จะนําเสนอรัฐบาล เพื่อนํา
ไปใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
การดําเนินการทั้ง 3 ประการ เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธและสงผลซึ่งกันและ
กันโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สามารถดําเนินการไดทั้งในสวนการพัฒนาคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ
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5) กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากมาตรา 47 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่กําหนดวา ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนั้นได นําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 และมีการปรับปรุงใหมโดยรวมระบบการประกันคุณภาพภายในขององคกรหลักที่
รับผิดชอบการศึกษาในแตละระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา) และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกเขาดวยกัน โดยในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัย
ดวย) นั้น ระบุวาใหสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาดวยการ
ดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ ดังนี้
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ในที่นี้ขอนําเสนอรายละเอียดเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ดังนี้
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาที่ใชหลักการกระจาย
อํานาจไปยังสถานศึกษาโดยที่ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเอง และบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการของทองถิ่น รัฐจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อ
เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ทุกแหง และใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประเมินคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติมี 3 มาตรฐาน 11 ตัวบงชี้
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศใหเกิดประโยชนกับประชาชนไทยทุกคน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ประกาศใหสถานศึกษาทุกแหงที่เปดสอนระดับดังกลาวใชเปนเปาหมายการพัฒนา
สถานศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ประกาศไว
นี้เปนเปาหมายการพัฒนาสถานศึกษา อยางไรก็ตาม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเองอาจตองการ
เพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงตามบริบทและความตองการของทองถิ่นอีกก็ได
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเอกลักษณของสถานศึกษาโดยกําหนดใหเหมาะสมครอบคลุมสาระการ
เรียนรูและศักยภาพของผูเรียน สถานศึกษาและทองถิ่น
2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนางานและการสรางระบบการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง ควรมีคณะทํางานที่วางแผนติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพ และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปสถานศึกษา โดยแตงตั้งคณะทํางานที่มี
ตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผน และรวมติดตามตรวจสอบ เก็บขอมูล สวนสถาน
ศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนครูนอยมากควรรวมกันวางแผนจัดระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมู
ตั้งแตตนปการศึกษา ทําใหไดตามแผนที่วางไว เพื่อไมใหสะสมจนทําไมสําเร็จเมื่อสิ้นปการศึกษา
สําหรบการจัดระบบสารสนเทศนั้น สถานศึกษายอมทราบดีวามีอยูมากมาย เชน ขอมูล ผูเรียน
ครูและบุคลากร ขอมูลอาคารและสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลการพัฒนาบุคลากร ขอมูล
ทรัพยากร ขอมูลงบประมาณ ฯลฯ สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูใหครอบคลุม
และขอมูลมีความสมบูรณคนไดงายและสะดวก รวดเร็ว มีการนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนอยูเสมอ
รจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศ อาจแบงเปนดานก็ได เชน ดานคุณภาพผูเรียน คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพการบริหารและการจัดการ และคุณภาพการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู หรือจะจัดโดยวิธีอื่นที่
สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมก็ได
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3. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนดังกลาวนี้ สถานศึกษาตองคํานึงถึงหลักการ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวม และการนําไปสูการปฏิบัติไดจริง แผนพัฒนาสถานศึกษาที่ดีควรคํานึงถึง
วิธีดําเนินการในเรื่อตอไปนี้ คือ
3.1 มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจําป
รองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
3.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนา และสภาพความสําเร็จของการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม
3.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน โดยอาศัยหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง
ได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอน / การจัดประสบการณการเรียนรู กระบวน
การเรียนรู การวัดและการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว
3.4 เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการได
และระบุไวในแผนใหชัดเจน
3.5 กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบและดําเนิน
งานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
3.6 กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง
และบุคลากรภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน
3.7 กําหนดการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3.7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนและนําผลไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา มีโครงการกิจกรรม ที่ตองดําเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามที่ระบุไวในตัวชี้วัดของโครงการดําเนินงานตามแผนนั้น
สถานศึกษาจะตองสรางระบบการทํางานเขมแข็ง เนนการมีสวนรวม ใชเทคนิคการบริหารและการจัดการ
ที่จะทําใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
ตัวอยางเทคนิคการบริหารและการจัดการที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ เชน
4.1 วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมิ่ง (Deming Cycle) เปนเทคนิคที่ผูบริหารสวน
ใหญ นิยมใชกันแพรหลาย เพราะเปนกระบวนการที่มีการตรวจสอบตนเองอยูตลอดเวลา ตั้งแตขั้นการวาง
แผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และ
การนําผลการประเมินยอนกลับไปทบทวนปรับปรุงแกไข วางมาตรฐาน / มาตรการกําหนดขั้นตอนกัน
ไม(Act) เพื่อดําเนินงานตอไป
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4.2 แนวคิด Balanced Scorecard
สถานศึกษาหลายแหงใชแนวคิดในการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน (Balanced Scorecard)
เปนเทคนิคการบริหาร เชน โรงเรียนในฝน โดยใชการกําหนดมุมมองที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จของการดําเนิน
งาน 4 ดาน คือ
1) มุมมองดานนักเรียน (Student Perspective) โดยพิจารณาความตองการที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของผูเรียนที่คาดหวัง
2) มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (Internal Process Perspective) โดยพิจารณาผล
สําเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรกระบวน
การเรียนการสอน
3) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)โดยพิจารณาปจจัย
ที่ใชขับเคลื่อนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง ไดแก การสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา
เปนองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและทักษะของครูผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา การศึกษาสมรรถนะของสถานศึกษา ในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนา
4) มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource Perspective)โดยพิจารณาปจจัย
สงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในดานงบประมาณและทรัพยากรโดยคํานึงถึงแหลง
สนับสนุน อัตรากําลัง คาใชจาย ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและงบประมาณ
จากมุมมองทั้งสี่ดานนํามากําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) ที่จะนําไปสูความสําเร็จ
โดยคํานึงถึงความครอบคลุมและสมดุล จัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic Map) เพื่อตรวจสอบลําดับความ
สําคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่กําหนดไวผานมุมมองดานตาง ๆ วามีความสัมพันธ
เปนเหตุเปนผล เชื่อมโยงไปสูความสําเร็จไดอยางไร แลวจัดทํากรอบกลยุทธ (Strategy Framework)โดย
การนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมากําหนดชี้วัด (Measures) เปาหมาย (Targets) และกลยุทธริเริ่ม
(Strategy Initiatives)
นอกจากวงจรการพัฒนา PDCA และเทคนิค Balanced Scorecard แลวยังมีเทคนิค
การบริหารอีกหลายรูปแบบที่ผูบริหารนํามาใชแลวประสบความสําเร็จ เชน เทคนิค 5 ส. TOM , QC,
Six Sigma, Benchmarking , และ TOPSTAR เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร
เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารตองใหความสําคัญกับคุณภาพ
เชิงวิชาการใหมากยิ่งขึ้น
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในสถานศึกษา ก็คือการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาน
ศึกษา สถานศึกษาควรตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อวางแผนติดตามและรวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน /
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โครงการตลอดปการศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอมูลเหลานี้
จะเปนประโยชนในการจัดทํารายงาประจําปของสถานศึกษาอีกดวย
สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในสถานศึกษาทุกป ดําเนินการอยางจริงจัง
ตอเนื่อง และเปนระบบ สนับสนุนใหครู ผูปกครอง และผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม
นอกจากนี้ สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
5.1 วิสัยทัศน และภารกิจ ของสถานศึกษา เชน วิเคราะหดูวาวิสัยทัศนและภารกิจสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย และสอดคลองกับสภาวะปจจุบันหรือไม ควรปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงอะไรบาง จัดกิจกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม
5.2 แผนพัฒนาสถานศึกษา เชน แผนพัฒนาสะทอนความตองการของชุมชนจริงหรือไม มีการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตลอดจนนําผลมาใชในการวางแผนครอบคลุมครบถวนหรือไมกิจกรรมตาม
แผนสัมพันธกันสอดรับกับวิสัยทัศนและเปาหมายหรือไม แผนพัฒนาโดยรวมมีความชัดเจน เขาใจงาย และ
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนหรือไม
5.3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เชน บรรยากาศ และสภาพแวดลอมสนับสนุนการ
เรียนรูมากนอยเพียงใด สะทอนความสําเร็จของผูเรียนอยางไร ครูเลือกใชยุทธศาสตรการสอนหลากหลาย
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไม ครูและผูเรียนมีปฎิสัมพันธที่สงผลตอการเรียนของผู
เรียนอยางไร การจัดกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกแกปญหา ฝกการคิดสรางสรรคที่
สัมพันธกับชีวิตจริงตลอดจนพัฒนานิสัยรักการเรียนหรือไม ผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออกหรือไม สถาน
ศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย หรือไม
5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เชน ผูเรียนประสบความสําเร็จจากการเรียนรูที่ผูสอนเปน
ผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม ผลงานของผูเรียนมีความหมาย บงบอกถึงสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจ และ
ทําไดหรือไม ผลงานแสดงความคิดสรางสรรคหรือไม และผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูไปใชมากนอยเพียง
ใด ผูสอนใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคลองกับสภาพจริงเพียงใด มีการเปดโอกาสใหผูเรียน
และผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินหรือไม สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกันไดอยางดีหรือไม
5.5 การพัฒนาองคกร เนื่องจากสถานศึกษาเปนแหลงหรือศูนยการเรียนรูที่สําคัญในชุมชน ฉะนั้น
นอกเหนือจากการบริหารจัดการดานการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน การพัฒนาผูสอนและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของแลว สถานศึกษาตองมุงเนนการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของ
ชุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้น ประเด็นในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน จึงควรวิเคราะหดูวา
ผูบริหารอุทิศตนเพื่อองคกร เพื่อนรวมงาน และเพื่อการพัฒนาการศึกษาอยางไร เปนผูนําในการสรางสังคม
แหงการเรียนรู และสามารถแนะนํานวัตกรรมหรือแหลงนวัตกรรมสําหรับผูสอนไดหรือไม มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูสอน / คณะทํางานมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงบริหารหรือไม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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มากนอยเพียงใด มีการสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชนและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนหรือไมมากนอย
เพียงใด มีการรวบรวมแหลงภูมิปญญาชาวบานและเชิงปราชญชาวบานมาเปนที่ปรึกษาหรือใหความรูหรือ
ไมมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเทียบเคียงการพัฒนาหรือไมอยางไร
5.6 การพัฒนาวิชาชีพครู เชน มีการใชแหลงวิทยากรภายนอก (สถาบันอุดมศึกษาองคกรธุรกิจ
ภาครัฐ และเอกชน) ชวยใหครูเกิดการเรียนรูอยางไรบาง มีการเปดโอกาสใหครูแลกเปลี่ยนประสบการณ
และความคิดในการพัฒนาวิชาชีพดวยวิธีการใดบาง สนับสนุนใหครูมีการวิจัยคนควาความรูใหมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการประเมินผลบางหรือไม บอยเพียงใด จัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุนมากก
นอยเพียงใด สงเสริมใหมีการสัมมนาหรือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอื่นใดหรือไม
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนินการอยางจริงจัง จะชวยใหสถาน
ศึกษามีขอมูลถูกตอง และเพียงพอในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เนนคุณภาพการศึกษาในรอบปถัดไป
นอกจากนั้น ผลจากากรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษายังมีสวนชวยกระตุนผูที่เกี่ยวของ
ทั้งนักศึกษา ผูปกครอง และชุมชนใหตระหนักถึงการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับ
ทองถิ่น หรือระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย
6. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด
จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังไดกลาวไวขางตนสถานศึกษาจะมี
ขอมูสารลสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวดวย
อยางไรก็ตาม สถานศึกษาที่มีความพรอม อาจตั้งคณะทํางานขึ้นทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก็ได ซึ่งจะเปนการสรางระบบการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง นําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอไป การประเมินคุณภาพกายในของสถานศึกษา ตองครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย ที่กําหนดไว
นอกเหนือจากนี้ สถานศึกษาอาจทําการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยรวมจําแนกตามกลุมสาระการ
เรียนรู (ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ 5) เพื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนเปนรายคน เปนการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ โดยขอใชแบบทดสอบ
จากองคกรที่มีแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป เปนหนาที่ที่สถานศึกษาตองปฏิบัติเพราะ
การทํางานใด ๆ ก็ตาม ตองมีการรายงานผลและนําผลไปใชจึงจะเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากใดอดีตมีการละเลยกันมากจนทําใหเกิดจุดออนเรื่องระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนา
จึงมีการตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาหรือที่เรียกสั้น ๆ วา
รายงานประจําป นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดใหแนวทางไวเปนตัวอยาง
ในเอกสารชื่อ “แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา” โดยเสนอ
ใหแบงรายงานเปน 4 บท คือ บทที่ 1 สะทอนสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทที่ 2 ระบุเปาหมายการ
พัฒนาของสถานศึกษา บทที่ 3 ระบุความสําเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในแผน
พัฒนาสถานศึกษา บทที่ 4 ระบุจุดเดน - จุดดอย และความตองการการชวยเหลือ นอกจากนี้ ควรระบุ
หลักฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการประเมินตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไวดวย
เมื่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสร็จเรียบรอยแลว สถานศึกษา สงรายงาน
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ป และสงรายงานใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.) เฉพาะในปที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะนํารายงานของสถานศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะหเปนภาพรวมระดับเขต
พื้นที่ และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ป จาก
นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไดนํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษามาสังเคราะหเปนภาพรวมระดับประเทศ นําผลที่ไดมากําหนดเปนนโยบาย กลยุทธ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป
ประโยชนสําคัญของการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา ไมได
อยูที่จัดทําเพื่อรายงานใคร แตอยูที่นําผลไปใชวางแผนปรับปรุงงานตอ ๆ ไป ดังนั้น สถานศึกษาตอง
ตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํารายงานและนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ในการทําใหคุณภาพของสถานศึกษาดํารงอยูอยางยั่งยืนนั้น สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบ
ทวนการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม อยูเสมอ โครงการ / กิจกรรมที่ทําตองคุมคาและเกิดประโยชน
สงผลถึงผูเรียน การพิจารณาโครงการ / กิจกรรมที่จะทําตอไปหรือไมนั้น ควรพิจารณา ดังนี้
8.1 ถาเปนโครงการที่ดี สมควรดําเนินตอไปก็ดํารงโครงการนั้นไว
8.2 ถาเปนโครงการที่ดี แตยังดําเนินการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะมีจุดบกพรอง
ถาปรับปรุงแกไขสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนินการตอไปและทําใหดียิ่งขึ้น
8.3 ถาเปนโครงการที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานอยูตลอดเวลาก็พัฒนาดําเนินโครงการนั้น
ตอไปอยางไมหยุดยั้ง
8.4 หากมีเหตุการณหรือสิ่งที่สอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอน ก็จําเปนตองจัดทํา
โครงการใหม ๆ ขึ้นเพื่อปองกันปญหา
อยางไรก็ตาม ในการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นสถานศึกษา
ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1) สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นในหมูครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
2) เนนย้ําหรือกําหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ รวมทั้งตองทํางานอยางมีเปาหมาย
ทํางานเปนหมูคณะ และตองทําอยางตอเนื่อง
3) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) การจะทําใหสถาน
ศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูได ตองทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเปน บุคคลแหงการเรียนรู คือ
รูจักพัฒนาคนเอง ใฝรู หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนความรูกันตลอดเวลา
เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ หลากหลายจนไดรับการยอมรรับจากผูที่เกี่ยวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอื่น ๆ สถานศึกษาก็จะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเคลื่อน
ไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูตลอดเวลา
ผลผลิตขององคกรแหงการเรียนรู เห็นไดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้น
2) เกิดการพัฒนาคน 3) มีการพัฒนาความรู และ 4) องคกรมีศักยภาพสูงขึ้น
6) บทบาทหนวยงานในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดกิจกรรมเพื่อใหสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- ประชาสัมพันธใหสถานศึกษารับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นปฐมวัย กําหนดมาตรการใหสถานศึกษาใชมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมาย
การพัฒนา
- ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาแตละแหงอยางนอย 1 ครั้งภายในทุก 3 ป
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
- รวบรวมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป
เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
- นําผลการวิเคราะหภาพรวมคุณภาพสถานศึกษาไปใชพัฒนาสถานศึกษาตอไป
2. สถานศึกษา
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางจริงจัง
- จัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยใชแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนการยกระดับคุณภาพทาง
วิชาการ และใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
- ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้นในปถัดไป
- จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1) มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่
ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม และกํากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 34 บัญญัติใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลอง
กับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ โดยใหคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษากํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญา ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ดังแผนภูมิ
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แผนภูมิความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาระดับ ตางๆ
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แผนภูมิความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาชาติกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย

2) มาตรฐานการศึกษาชาติ

ความหมายของมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหนิยามมาตรฐานการศึกษาวา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปน
หลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

วัตถุประสงคของการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
1. เพื่อเปนเปาหมาย และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติในทุกระบบและ ทุกประเภทในระดับ
มหภาค เพื่อเปนหลักและแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผนพัฒนาและ จัดการศึกษารวมทั้งมาตรฐานการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับการตรวจราชการ การนิเทศ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประกัน
คุณภาพ
3. เพื่อใหทราบสถานภาพและความกาวหนาของ การจัดการศึกษาของชาติระดับมหภาค
4. เพื่อเปนมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายนอก ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในระยะตอไป
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อุดมการณของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยให
เปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิต และสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม
คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝง
ความเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อการทํางาน
ที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และ
สามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัย
สําคัญ ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ มี 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก(5 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา (3 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู ( 3 ตัวบงชี้)
3) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความหมาย เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่ พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการให
เกิดขึ้น ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกแหงและเพื่อเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับ
ดูแล ตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา
อุดมการณ เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐ พัฒนาคนใหมีลักษณะที่พึงประสงคในฐานะ
พลเมืองไทย พลเมืองโลก เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาประเทศอยางยั้ง
หลักการ การพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนจัดการศึกษาเพื่อเปนคนไทย ความเสมอภาค12 ป การมี
สวนรวม และหลักความสอดคลอง
ประกอบดวย มาตรฐานการศึกษา 18 มาตรฐาน
84 ตัวบงชี้ ไดแก
-ดานคุณภาพนักเรียน
8
33
-ดานการเรียนการสอน
2
14
-ดานการบริหารจัดการศึกษา 6
33
- ดานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 2
4
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (มี 8 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน รวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปดนตรีและกีฬา
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มาตรฐานดานการเรียนการสอน (มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 9 ครูมีวุฒิ / ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเขากับ
ชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา(มี 6 มาตรฐาน33ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู (มี 2 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา และสถาบันทา
วิชาการ และ องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูชุมชน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ความหมาย เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่ พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการ
ใหเกิดขึ้น ในสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยทุกแหงและเพื่อเปนหลัก ในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแล ตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา
อุดมการณ เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกวางรากฐานใหเจริญสมบูรณสมวัย สมดุล
ทุกดาน เตรียมพรอมเขาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาเด็ก การอบรมเลี้ยงดู
หลักการ การพัฒนาเด็กโดยองครวมจัดประสบการณยึดเด็กเปนสําคัญ เสริมสรางความเปนไทย
ความรวมมือและหลักความสอดคลอง
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มี 18 มาตรฐาน
82 ตัวบงชี้ ไดแก
-ดานคุณภาพเด็ก
8
32
-ดานการจัดการเรียนรู
2
14
-ดานการบริหารและจัดการศึกษา6
32
-ดานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 2
4
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับประเมินภายนอกรอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินรอบแรกตามกฎหมาย
การศึกษาชาติ ไดผานพนไปแลว ขณะนี้อยูในชวงระยะเวลาการประเมินรอบสอง ซึ่ง สมศ. ไดกําหนดใหมี
การประเมิน เพียง 14 มาตรฐาน 60 ตัวชี้วัดเทานั้น นอกจากนั้นสมศ. ยังไดปรับมาตรฐานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยดวยเพื่อความสะดวกและไมสับสน ดังนี้
5.1) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําหรับประเมินภายนอกรอบสอง )
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5.2) มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (สําหรับประเมินภายนอกรอบสอง)
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งานพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล
1. หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
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1) ขอบขายของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู(ผูเรียนหรือผูเขาสอบ)ที่ดีโดยทั่วไป จะตองวัดไดครอบคลุมใน
สิ่งที่ตองการวัด และมั่นใจวาสามารถวัดสิ่งนั้นไดแนนอนดวย การวัดผล ที่ครอบคลุม ควรวัดใหครอบคลุม
ทั้ง 3 ดานคือ
1.1) ดานสติปญญา (พุทธิพิสัย) เปนการวัดความรู ความคิดและการนําความรูไปประยุกต พฤติกรรม
ที่ใชวัดดานนี้คือ
1) ความจํา หมายถึง ความสามารถของสมองในการที่จะเก็บสะสม ความรูหรือขอเท็จจริงที่ได
ประสบพบเห็นมาใหคงอยู ได การแสดงออกที่บงบอกวาจําได เชน บอกทฤษฎี หลักการ ขอกฎหมาย หรือ
เกี่ยวกับ วันเวลา เปนตน
2) ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความและ ขยายความสถานการณนั้นได
สมรรถภาพนี้สูงกวา ความรู ความจํา การแสดงออกที่บงบอก วามีความเขาใจ ไดแก อธิบายขอความที่ยาก
ใหเปนภาษางาย ๆ เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
3) การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาโดยการนํา ประสบการณหนึ่งไปใชในอีก
ประสบการณหนึ่งได ผลดี สมรรถภาพนี้สูงกวาความเขาใจ คือ ตองเขาใจกอน จึงจะแกปญหาได การแสดง
ออกที่บงบอกวานําไปใชได เชน แกโจทยที่ไมเคยทํามากอน ทดลองในสิ่งที่ใชอยางหนึ่งทดแทน เชน ใช
น้ํา มะนาวแทนน้ํากรด
4) การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะดูวาสิ่งนั้น ประกอบดวยอะไร การเกิดสิ่ง
นั้นขึ้นอาศัย เหตุผลใด สามารถจําแนกไดวาสิ่งใดสําคัญมาก สิ่งใดมีความสัมพันธกัน และเกิด ปรากฏการณ
นั้น ๆ ขึ้นอาศัยหลักการใด การแสดงออกที่ แสดงถึงการวิเคราะห เชน เลือกทานอาหาร 4-5 ชนิดที่มีรสชาติ
และราคาที่พอ ๆ กัน แตเลือกทานชนิดที่ดีที่สุด ทราบสาเหตุของไฟฟาช็อต
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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5) การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการรวมสวนยอยตาง ๆ ตั้งแต สองสวนขึ้นไปเขาดวย
กัน แลวเปลี่ยน เปนสิ่งใหมที่มีคุณภาพแปลกและแตกตางออกไป สวนยอยดังกลาวอาจจะเปนเหตุการณ
สถานการณ ขอเท็จจริง ความคิดเห็นใด ๆ ก็ได การสังเคราะหก็คือความคิดริเริ่มสรางสรรคนั่นเอง การแสดง
ออกที่แสดงถึง การสังเคราะห เชน เขียนกลอนได แตงเรื่องใหมเปน หรือวางแผนการแขงขันฟุตบอลเพื่อหา
รายไดได
6) การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตีราคาของสิ่งนั้นวา ดี- เลว ชอบ-ไมชอบ ควรไมควร เหมาะสม-ไมเหมาะสมอยาไร โดยอาศัยเหตุผลประกอบดวย ซึ่งหากไมมีเกณฑ ไมใชการประเมิน
เปนความคิดเห็นลอย ๆ การแสดงออก ที่แสดงถึงการประเมินคา เชน พิจารณาตัดสินวาเรื่องราวใหฟง อาน
นั้น ควรเชื่อหรือไม หรือพิจารณาตัดสินใจเลือกสิ่งใดที่เหมาะสมกับสถานการณนั้น เปนตน
1.2) ดานความรูสึก (เจตพิสัย)
เปนการวัดเกี่ยวกับความรูสึก อารมณและทัศนคติ เปนการวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเมื่อ
มี สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา กระทบแลวเกิด การรับรู เกิดความสนใจ อยากจะเกี่ยวของดวยจนรูคุณคาทั้งทางดีและไม
ดี การวัดดานนี้จะเริ่มจากการรับ การสนองตอบ การรูคุณคา การจัดระบบคุณคา และ การสรางลักษณะนิสัย
ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อศรัทธาหรือเลื่อมใสในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเกิด ความพรอมในจิตใจ สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามได การแสดงออก การทํางานมากกวาที่กําหนด
1.3)ดานทักษะกลไก (ทักษะพิสัย)
เปนการวัดเกี่ยวกับทักษะในการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย การประสานงานของการใชอวัยวะตาง ๆ
ตลอดจนการใช เครื่องมือตาง ๆ เชน การเขียน การอาน การพูด การวิ่ง การกระโดด การวายน้ํา การใช เครื่อง
คอมพิวเตอร การใชเครื่อง คิดเลข เปนตน
ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการที่จะทํางานไดแคลวคลองวองไว โดยไมมีปดหรือคลาดเคลื่อน
ไปจากความเปนจริงในสิ่ง นั้น การแสดงออก - บวก ลบ คูณ หารไดรวดเร็ว ถูกตอง – พิมพรายงานได
รวดเร็วถูกตอง
2) ประเภทของการวัดและประเมินผล

การจําแนกประเภทของการวัดและประเมินผล สามารถจําแนกไดหลายแบบ แตถาจําแนกตาม
คุณลักษณะของสิ่งที่วัด จะแบงเปนดานใหญ ๆ ได 3 ดาน คือ
1. การวัดผลสัมฤทธิ์ ( Achievement test ) จะเปนการวัดการเรียนรูของผูเรียน หรือผูเขาสอบวาได
เรียนรูอะไรบาง มีความรู ความรอบรูมากนอยเพียงใด
2. การวัดความถนัด ( Aptitude test ) จะเปนการวัดวาผูเรียนหรือผูเขาสอบ มีความถนัดในดานนี้
หรือไม ซึ่งจะมีสวนชวยทํานายอนาคตวา นักเรียนคนนี้มีแนวโนมจะเรียนดานนี้ไดสําเร็จหรือไม หรือวัด
บุคคลทั่วไปวามีความถนัดในเรื่องนั้นๆหรือไม
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3. การวัดบุคลิกภาพ ( Personality test ) จะเปนการวัดลักษณะของผูเรียนหรือผูเขาสอบ ในดานที่
เกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคล เชน ทัศนคติ ความสนใจ อารมณ การปรับตัว ลักษณะนิสัย ฯ เพื่อนํามา
เปนขอมูลประกอบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน
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3) ชนิดของแบบทดสอบ (Types of tests) แบบทดสอบมีหลายชนิด ซึ่งแบงออกได ดังนี้
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement tests)
เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู (knowledge)และทักษะ (skill) ซึ่งในตางประเทศจะมีแบบทดสอบ
มาตรฐานดานนี้เปนจํานวนมาก เชนStanford Achievement Test, Metropolitan Achievement Test และ
California Achievement Test Battery (ซึ่งมีขอสอบประกอบดวยการอาน คณิตศาสตร การสะกดคํา สังคม
ศึกษา วิทยาศาสตรและความเขาใจในการฟง)
3.2 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personality)
เปนแบบทดสอบที่ใชวัดคุณลักษณะของคน เกี่ยวกับความรูสึก เจตคติ ฯลฯ ลักษณะของแบบ
ทดสอบทั้งภาคปฏิบัติและถามตอบ สอบเปนรายบุคคลกับเปนกลุม เปนตน
3.3 แบบวัดความถนัด (Aptitude Test)
แบบวัดความถนัดเปนการวัดศักยภาพ (Potential) ของผูตอบ เพื่อใชในการทํานายความ
สามารถในการปฏิบัติงานกิจกรรม หรือการศึกษา ในอนาคตไดสําเร็จ แบบวัดความถนัดมีชื่อเรียกหลาย
อยาง เชน แบบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude tests) แบบวัดเชาวนปญญา (Intelligence
Tests) และ แบบวัดความสามารถทางสมอง (Tests of General Mental Ability) ผลของการวัดความถนัด
จะเปนประโยชนตอครูผูสอน ครูแนะแนวและผูบริหาร แบบวัดความถนัด

4) ประเภทของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป นั้น มีหลายรูปแบบ ดังนี้
1) แบบอัตนัย ( Subjective test หรือ Essay test ) เปนแบบทดสอบที่มีคําถามไมกี่ขอ แลวใหผูตอบ
เรียบเรียงความคิด เขียนตอบอยางอิสระ ตามแนวคิด เชน แบบทดสอบความเรียง , แบบทดสอบ เอ็ม อี คิว
2) แบบปรนัย ( Objective test หรือShort answer test ) ซึ่งแบงออกไดอีกหลายแบบ ดังนี้
2.1) แบบหลายตัวเลือก ( Multiple choices )
2.2) แบบสองตัวเลือก หรือ แบบถูก ผิด ( True-False )
2.3) แบบจับคู ( Matching )
2.4) แบบเติมคํา ( Completion )
5) ลักษณะขอสอบอัตนัย ลักษณะขอสอบอัตนัย (ขอสอบบรรยาย) มีขอควรคํานึง 2 ประการ ดังนี้
1) การสรางขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหา
2) การตรวจขอสอบใหไดคะแนนที่นาเชื่อถือ
สวนการตั้งคําถาม อาจถามในหลายลักษณะ เพื่อดึงความคิดขั้นสูงออกมา เชน
1) ใหระลึกประสบการณ
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ใหเปรียบเทียบ
ถามสาเหตุ หรือผลที่เกิด
การวิเคราะห
ถามความสัมพันธ
ถามใหอภิปราย
ถามใหวิจารณ ความถูกตอง ความเปนเหตุเปนผล
ถามใหคิดเชิงอนุมาน

m

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

.co

9) ถามใหสรุป

roo

10) ถามใหสรางแนวคิดใหม
2. การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

bk

สาระสําคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีดังนี้
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1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
- สถานศึกษาจัดทําหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
- มีการวัดและประเมินผลทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ
2) การประเมินผลรอบดาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 26
ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติ
กรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขามาศึกษาตอ และใหนําผลการ
ประเมินผูเรียน ตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
จากมาตรา 26 ยอมเปนเครื่องบงชี้วาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองนําวิธีการประเมินพัฒนาการ
ของผูเรียนควบทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาตองจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัด
ประเมินผลการเรียนที่มุงตรวจสอบผลการเรียนและพัฒนาการของผูเรียนรวมกันการประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับกระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหขอมูลผลการประเมินผลการเรียนของ
ทุกคนอยางมีความหมาย สามารถใชสงตอระหวางสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงกําหนดการประเมินเปน 3 ระดับ คือ การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน การประเมินผลระดับสถาน
ศึกษา และการประเมินคุณภาพระดับชาติ ดังนี้
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2.1) การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
วัตถุประสงค
มุงประเมินความกาวหนาของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค
ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรม 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
และการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
วิธีการประเมิน
ใชวิธีการประเมินที่หลากหลายควบคูกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เนนการประเมินสภาพจริง
จากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรม ผลงานจากโครง
งานหรือแฟมสะสมผลงานและการทดสอบ
ผูเกี่ยวของ
ผูเรียน เพื่อน ผูสอน พอแม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของในชุมชน
2.2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผูเรียนปลายป (ชวงชั้นที่ 1-3) หรือ ปลายภาค
(ชวงชั้นที่4) และเมื่อสิ้นสุดชวงชั้นแตละชวงชั้น เพื่อนําผลไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงผูเรียนใหมี
คุณภาพตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นคุณลักษณะอันพึงประสงคและมาตรฐาน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่สถานศึกษากําหนดแตละชวงชั้น
2. นําผลการประเมินผลการเรียนรายวิชาของทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะห และเขียนใชในการพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น
3. ปรับปรุงผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4. ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และใชสําหรับตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในดานตาง ๆ ของผูเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการประเมิน
การประเมินสภาพจริงจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การรวมกิจกรรมและการทดสอบ สรุปการประเมินตัดสินการผานชวงชั้น
ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค คณะกรรมการประเมินการอานคิดวิเคราะห
และเขียน คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน
และครูประจําชั้น
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2.3) การประเมินคุณภาพระดับชาติ
วัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ
และนําผลการประเมิน ไปวางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษาของชาติ
วิธีการประเมิน
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทายของแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ
และกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในการประเมินอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะ
กําหนดใหมีการประเมินในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตามความจําเปนรายป ขอมูลจากการประเมินจะนําไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ
ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน
ครูประจําชั้น และผูเรียน
3) เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานการศึกษาละชวงชั้น และจบหลักสูตรการศึกษาได
ศึกษาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จึงกําหนดเกณฑการตัดสินผล
การเรียนผานชวงชั้นการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1, 2, 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (จบการศึกษาภาคบังคับ)
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8
กลุม และไดรับการตัดสินผลการใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผาน
การประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

ชวงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
(จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8
กลุม และไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรที่สถาน
ศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหได
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผาน
การประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
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4) แนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงและคุณธรรม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สงผลใหการวัดและประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จากการประเมินผลการศึกษา
แบบดั้งเดิม (Tradition Assessment) ที่ใชขอสอบเพียงอยางเดียวเปนสวนมากมาเปนการประเมินผลแบบ
ดั้งเดิมพรอม ๆ กับการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
ดังนั้น การประเมินผลการศึกษาของผูเรียนในชั้นเรียน ยังมีความจําเปนตองใชขอสอบในการ
ประเมินองคความรูของผูเรียน สวนกาประเมินดานพัฒนาการ ความประพฤติ พฤติกรรมและการรวม
กิจกรรมผูสอนตองคิดคนหาเทคนิควิธีการประเมินผลใหครอบคลุมทังดานองคความรู ทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรม จากกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน นั้นคือ การนําแนวทางการประเมินผล
ตามสภาพจริง มาใชในกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
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แนวคิด / หลักการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองกอนวางแผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการศึกษา ควรทํา
ความเขาใจถึงความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงและคุณธรรม จริยธรรม ดังตอไปนี้
การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การประเมินผลจากความรู
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน จากการปฏิบัติงานจริงหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยงานหรือ
กิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง (Real life) หรือใกลเคียง
กับชีวิตจริง ซึ่งงานดังกลาวเปนงานที่มีสถานการณซับซอน (Complexity) และมีลักษณะเปนองครวม
(Holistic) มากกวางานที่ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่
สังคมตองการ ในดานการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ดังนั้นสถานศึกษาแต
ละแหงอาจจะกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคไมเหมือนกัน ทังนี้ ขึ้นอยูกับสภาพปญหา ความตองการ
ตลอดจนวิสัยทัศนของสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาเปนผูกําหนด
ดังนั้น การประเมินผลตามสภาพจริงและคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประเมินผลจาก
ความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน รวมทั้งคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ในดานคุณธรรม
จริยธรรม จากการปฏิบัติงานกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติจะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง
(Real life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง ซึ่งงานดังกลาวเปนงานที่มีสถานการณซับซอนและมีลักษณะเปนองค
รวมมากกวางานที่ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป โดยสถานศึกษา สามารถประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม บุคลิกลักษณะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไดในขณะที่ไดปฏิบัติงาน ชิ้นงานนั้น
ทั้งที่เกิดขึ้นในหองเรียนและนอกหองเรียนไปพรอม ๆ กันอยางตอเนื่องทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางเปน
ระบบและมีขั้นตอนชัดเจน กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงไว 3 ขั้นตอน คือ
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1) ขั้นตอนที่ 1 การนิยามความสามารถที่ตองการ กําหนดวาผลผลิตที่เกิดจากผูเรียนเปน
กระบวนการหรือผลผลิตหรือทั้งสอง โดยพิจารณาภาระงานที่เหมาะสมกับผูเรียน (Task Accommodate
Student) จํานวนผูเรียน ระยะเวลา กลุมมาตรฐานหรือดานคุณภาพตาง ๆ
2) ขั้นตอนที่ 2 การคิดสรางสรรคภาระงาน การกําหนดงานจะตองสรางสรรคภาระงานที่มีความ
หมายโดยกําหนดชิ้นงานขึ้นมา แลวนําไปทดลองนัยความสําคัญของชิ้นงาน ภาระงาน / ชิ้นงานมีมิติตาง ๆ
3) ขั้นตอนที่ 3 กําหนดเกณฑการประเมิน (Rubric) สําหรับชิ้นงาน / ภาระงานที่กําหนดให
นักเรียนทํา ผูสอนตองสามารถประเมินวาผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในชิ้นงานไดดีเพียงใด
5) เอกสารหลักฐานการศึกษา
สถานศึกษาตองพิจารณาจัดทําเอกสารการประเมินผลการเรียนเพื่อใชประกอบการดําเนินงานดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนตามที่เห็นสมควร เชน เอกสารแสดงผลการเรียนรูของผูเรียน แบบบันทึกผล
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรายวิชาตางๆ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ระเบียน
สะสมแสดงพัฒนาการดานตางๆ และแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนตน
ทั้งนี้จะมีการกําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อประโยชน
ในการสื่อความเขาใจที่ตรงกัน และการสงตอ ไดแกเอกสารแสดงผลการเรียน เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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1. สื่อการศึกษา

1) ความหมาย ประเภทสื่อการศึกษา
1. ความหมายของสื่อการศึกษา

สื่อการศึกษา คือ ตัวกลางหรือสิ่งตาง ๆ เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้ง
กิจกรรมตางๆ ที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนา และสามารถนําความรูที่ไดรับนั้นไปใชในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
สื่อ / นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหมหรือวิธีการใหมที่นํามาใชการจัดการศึกษา อันไดแก
แนวคิด เทคนิค วิธีการ กระบวนการ แนวปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนของ
ครูและพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งพิจารณาได ดังนี้
1. เปนสิ่งที่ใชแลวจากที่อื่น แตนํามาใชใหมที่นี่
2. เปนสิ่งที่เคยใชมาแลวจากที่อื่น แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหม
3. เปนสิ่งที่มีอยูแลวแตเพิ่งนํามาทดลองใช
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4. เปนที่ผลิต / สรางขึ้นใหมและทดลองใชที่นี่เปนครั้งแรก
สื่อ / นวัตกรรมทางการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ เทคนิค วิธีการ แนวคิด หลักปฏิบัติ
เครื่องมือหรือสิ่งใหม ๆ ที่ไดผานการทดลองและพัฒนาอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ แลวนํามาใชในการ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

m

2. ประเภทของสื่อการศึกษา
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สื่อการศึกษาแบงประเภทไดหลายลักษณะไดแก (1) การแบงประเภทตามชองทางการสงและรับสาร
(2) การแบงประเภทตามโครงสรางความคิด และ (3) การแบงประเภทตามโครงสรางของสื่อ (4) การแบงสื่อ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 การแบงประเภทตามชองทางการสงและรับสาร สื่อการศึกษาที่แบงประเภทตามชองทางการสง
และรับสาร มี 3 ประเภท ไดแก
1) สื่อโสตทัศน ไดแก สื่อกราฟฟก วัสดุลายเสน และ แผนปายตางๆ สื่อสามมิติ
ประเภทหุนจําลอง และสื่อเสียง เชน เทปเสียง เปนตน
2) สื่อมวลชน ไดแก สื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
3) สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ไดแก โทรศัพท โทรสาร วิทยุสื่อสาร
โทรทัศน ปฏิสัมพันธ ระบบประชุมทางไกล เครือขายคอมพิวเตอร และ อินเตอรเนต เปนตน
2.2 การแบงประเภทของสื่อการศึกษาตามโครงสรางความคิด มีสองลักษณะ คือ แบงตามลักษณะ
ของประสบการณ และแบงตามลักษณะการคิดของคน ดังตอไปนี้
1) การแบงประเภทสื่อการศึกษาตามลักษณะประสบการณ
การแบงประเภทสื่อการเรียนการศึกษาตามลักษณะของประสบการณที่ผูเรียนไดรับจาก
ผลการใชสื่อนั้น ๆ เอ็ดการ เดล เปนคนแบงไวมี 10 ประเภท (Dale, 1949) เริ่มแรกทีเดียวเขาแบงออกเปน
11 ประเภท แตตอนหลังไดปรับปรุงโดยรวมภาพยนตรกับโทรทัศนเปนประเภทเดียวกัน จึงเหลือเปน
10 ประเภท เรียกวา “กรวยแหงประสบการณ” ตามลําดับจากรูปธรรมไปหานามธรรม ดังตอไปนี้
1.1) ประสบการณตรงที่ผูเรียนเจตนารับเปนสื่อของจริง
1.2) ประสบการณจากสถานการณจําลองและหุนจําลอง
1.3) ประสบการณนาฏการที่ผูเรียนไดรับรูการแสดงดวยตนเองหรือการชมการแสดง
1.4) ประสบการณจากการทดลองสาธิต
1.5) ประสบการณทัศนศึกษา
1.6) ประสบการณที่ไดจากนิทรรศการ
1.7) ประสบการณจากภาพยนตรหรือโทรทัศน
1.8) ประสบการณจากภาพนิ่ง วิทยุและการบันทึกเสียง
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1.9) ประสบการณจากสื่อทัศน
1.10) ประสบการณพจนสัญลักษณ
2) การแบงประเภทสื่อการศึกษาตามลักษณะสื่อในกระแสความคิดของผูเรียน
การแบงประเภทของสื่อการศึกษาตามลักษณะสื่อในกระแสความคิดของผูเรียนนี้ แบงตาม
ทฤษฎีโครงสรางของความคิด (Cognitive Structure) ของบรูเนอร (Bruner, 1966) ซึ่งอธิบายไววา คนเราจะ
เกิดความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมไดโดยสิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุ ปรากฏการณหรือสถานการณ เราใหเกิดสือ่
หรือสิ่งแทนในการะแสความคิดดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสามดาน ไดแก ดานกระทํา ดานภาพ หรือดาน
สัญลักษณ ดังนั้น สื่อในที่นี้จึงหมายถึงสื่อที่เปนวัตถุหรือสถานการณกับสื่อที่เปนลักษณะของความคิด
ซึ่งอาจเทียบกับสื่อที่แบงประเภทตามแบบของ เอ็ดการ เดล ไดดังนี้
2.1) สื่อประเภทที่กอใหเกิดการกระทํา การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวกลามเนื้อ ทําใหเกิด
ความรูความเขาใจได ไดแก สื่อของจริง สถานการณจําลอง หุนจําลอง นาฏการ การทดลองสาธิต และ
การศึกษานอกสถานที่
2.2) สื่อประเภทที่กอใหเกิดภาพนึก ไดแก สื่อนิทรรศการ ภาพยนตร โทรทัศน ภาพนิ่ง วิทยุ
และแผนเสียง
2.3) สื่อประเภทที่กอใหเกิดการคิดนึกเปนสัญลักษณ ไดแก สื่อทัศนสัญลักษณและภาษา
2.3 การแบงประเภทของสื่อการศึกษาตามลักษณะโครงสรางของสื่อ
ประเภทของสื่อการศึกษาตามลักษณะโครงสราง แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมฮารดแวร
และกลุมซอฟตแวร ดังตอไปนี้
1) ฮารดแวร ความหมายของฮารดแวรตามพจนานุกรม หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณที่เปนโลหะ
และวัตถุเนื้อแข็ง อาวุธ ยุทโธปกรณ ตลอดทั้งชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องมือและอุปกรณเหลานี้ ความ
หมายของฮารดแวรในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องกลไกและวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เปนตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร จะเห็นไดวาฮารดแวรเปนผลิตผลจากการประยุกตทางดานวิทยาศาสตรกายภาพทั้งหมด
ซึ่งประกอบดวยวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือและอุปกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1) วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง วัสดุตาง ๆ ที่ไดจากการประยุกตวิทยาศาสตรกายภาพเตรียม
ไวใชประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณอื่น เมื่อถูกนําไปใชแลววัสดุบางอยางก็จะหมดสภาพการเปนประเภท
ฮารดแวร เพราะมีผลิตผลของการประยุกตพฤติกรรมศาสตรเขามาเปนโครงสรางของวัสดุนั้น กลายเปนวัสดุ
สําเร็จพรอมที่จะนําไปใชในกระบวนการแนะแนวตามตองการได วัสดุสิ้นเปลืองที่นํามาใชมากในกระบวน
การแนะแนว ไดแก กระดาษ หมึก สี แผนโปรงใสสําหรับเขียน และประเภทอาบสารไวแสงที่ยังไมไดถาย
ภาพลงไป ฟลมถายภาพ ฟลมภาพยนตร ฟลมพวกไมโครฟอรมตาง ๆ ที่ยังไมไดใช เทปเสียง เทปภาพ ที่ยัง
ไมไดบันทึก แผนฟลอบป แผนดิสคแมเหล็ก แผนดิสคออพติก สําหรับเครื่องเลเซอรดิสค เปนตน
1.2) เครื่องมือ หมายถึง เครื่องชวยเครื่องประกอบในกิจการแนะแนว เชน ปากกา ดินสอ
มีด คัตเตอร จอบ เสียม เปนตน
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1.3) อุปกรณ ไดแก เครื่องอุปกรณหนักตาง ๆ ที่เปนครุภัณฑตามระเบียบการเงินของ
ราชการไทย เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องเทปเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องบันทึกภาพ (VTR) กลองวิทยุโทรทัศน กลองถายภาพ
เปนตน
2) ซอฟตแวร ซอฟตแวรเปนคําที่นํามาใชในเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโดยที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร
นั้นเปนวงจรอิเล็กทรอนิกส การที่จะสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่งนั้นจะตองมีคําสั่งหรือ
โปรแกรมที่เปนภาษาของเครื่องชวยจึงจะสั่งเครื่องใหทํางานตามตองการได วิธีการทําโปรแกรมคําสั่งหรือ
เทคนิคในการจัดทําชุดคําสั่งคอมพิวเตอร และผลผลิตที่ไดเปนโปรแกรมตาง ๆ นี้เรียกวาซอฟตแวร แตในที่นี้
นําคําวาซอฟตแวรมาใชในความหมายกวาง ๆ หมายถึง ผลผลิตจากการประยุกตพฤติกรรมศาสตรมาใชใน
การศึกษาและการแนะแนว ซึ่งไดแกลําดับขั้นตอน ระบบกระบวนการ โปรแกรมและวิธีการเก็บรวบรวม
จัดแจง และการเสนอสารสนเทศทางการศึกษาและการแนะแนว ซึ่งสามารถแบงออกเปน วัสดุสําเร็จรูป
กิจกรรมและเกม และวิธีการ
2.1) วัสดุสําเร็จรูป ไดแก วัสดุที่ไดดําเนินการออกแบบและจัดบรรจุเนื้อหาสาระเปนระบบ
เพื่อการศึกษาและการแนะแนวเรียบรอยแลว พรอมที่จะนําไปใช เชน ฟลมภาพยนตรที่ถายทําเปนเรื่องราว
เรียบรอยแลว ตําราแบบโปรแกรม แผนฟลอบปดิสคโปรแกรมการสอน เปนตน
2.2) กิจกรรมและเกม ไดแก การเลียนแบบ สถานการณจําลอง บทบาทสมมติ และเกมที่จัด
เตรียมไวเพื่อสรางสถานการณการสื่อสาร การตัดสินใจ เสนอประเด็นความคิด หรือเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการแนะแนว เปนตน
2.3) วิธีการ หมายถึง เทคนิควิธีลําดับขั้นตอนและระบบในการรวบรวมหรือเสนอเนื้อหาสาระ
และขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษาและการแนะแนวในสถานศึกษา
2.4 การแบงประเภทของสื่อตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดแบงประเภทของสื่ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือเรียน หนังสือคนควา พจนานุกรม สารานุกรม ภาพพลิก
แผนพับ โปสเตอร และอื่นๆ
2) สื่อเทคโนโลยี ไดแก วีดีทัศน แถบบันทึกเสียง สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ซีดีรอม
อินเตอรเน็ตและอื่นๆ
3) สื่ออื่นๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สื่อกิจกรรมหรือกระบวนการ เชน
การแสดง ละคร บทบาทสมมุติ การสาธิต การทําโครงงาน สื่อวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ เชนหุนจําลอง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร เปนตน)
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เพลง
เกม
บทบาทสมมติ
สถานการณจําลอง
วิธีการสอนแบบรวมมือ
วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
วิธีสอนแบบอริยสัจ 4
การสอนแบบโครงงาน
การเรียนในระบบ Buddy System
วิธีสอนพัฒนากระบวนการติดตามหลักคุณธรรม
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา
วิธีคิดแบบแกปญหา
วิธีคิดแบบหลักการและความมุงหมาย
วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
วิธีคิดคุณคาแท – คุณคาเทียม
วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน
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ประเภทสื่อเทคโนโลยีการสอน
บทกลอน
นิทาน
บทเรียนสําเร็จรูป
ชุดการสอน
ชุดการเรียน
หนังสืออานประกอบ
หนังสือเสริมประสบการณ
บทเรียนโปรแกรม
สื่อ CAI
หนังสือเลมเล็ก
แบบฝกทักษะ ฯลฯ

roo

ประเภทวิธีการหรือกระบวนการ

3) คุณคาของสื่อการศึกษา คุณคาของสื่อการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
3.1) สื่อการศึกษาจะสามารถชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น
3.2) ผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากขึ้นในเวลาที่กําหนด
3.3 ) สื่อการศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจและเราความสนใจไดเปนอยางดี
3.4) ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
3.5) การเรียนรูจากสื่อการศึกษาจะทําใหผูเรียนจําไดนาน เรียนรูไดเร็วและดีขึ้น
3.6) ผูเรียนมีประสบการณจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
3.7) สื่อการศึกษาสามารถเอาชนะขอจํากัดตางๆได เชน
- ทําสิ่งที่ซับซอนใหงายขึ้น
- ทํานามธรรมใหเปนรูปธรรม
- ทําสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วใหดูชาลง - ทําสิ่งที่เคลื่อนไหวชาใหดูเร็วขึ้น
- ทําสิ่งที่ใหญมากใหยอขนาดลง - ทําสิ่งที่เล็กมากใหขยายขนาดขึ้น
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- นําอดีตมาศึกษาได
- นําสิ่งที่อยูไกลหรือลี้ลับมาศึกษาได
3.8) ชวยใหผูเรียนเรียนสําเร็จงายขึ้นและสอบไดมากขึ้น
4) ลักษณะที่เหมาะสมของสื่อ / นวัตกรรม
1. เปนนวัตกรรมที่สามารถแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไดตรงประเด็นปญหา
2. เปนนวัตกรรมที่ไมยุงยากซับซอน
3. เปนนวัตกรรมที่ประหยัด ราคาไมแพง ดูแลรักษางาย
4. เปนนวัตกรรมที่ไมขัดตอสังคม คานิยม ประเพณี
5. เปนนวัตกรรมที่สามารถทดลองหรือทดสอบไดโดยไมยุงยาก
6. เปนนวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน มากกวาวิธีการหรือสิ่งที่
ครูผูสอนใชอยูเดิม
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สื่อการศึกษาจะใหประโยชนอยางมาก ถามีการใชอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นในการเลือกสื่อ
การศึกษาควรพิจารณาสิ่งตางๆ ดังนี้
1.1 เลือกสื่อการศึกษาที่สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของการเรียนการสอนเรื่องนั้นๆ
1.2 เลือกสื่อการศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะการตอบสนองและพฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียน
ที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้น พฤติกรรมของผูเรียนจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมและประสบ
การณที่ไดรับ และความพึงพอใจยอมกอใหเกิดการเรียนรูไดดี
1.3 เลือกสื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 เลือกสื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณเดิมของผูเรียน สื่อการศึกษา
ที่จัดใหผูเรียนควรงายและอยูในขอบเขตความสามารถของผูเรียน
1.5 เลือกสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ สามารถสื่อความหมายไดถูกตอง
1.6 เลือกสื่อการศึกษาที่มีอยูในทองถิ่นเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ
1.7 เลือกสื่อการศึกษาที่พอจะหาไดโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประหยัด และ
สามารถใชไดสะดวก
2. การวางแผนผลิตสื่อการศึกษา
สื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตองมีกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนและมีระบบ ดังนี้
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2.1 การเตรียมการดานวิชาการ
การเตรียมการดานวิชาการเปนการเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบในการผลิตสื่อการศึกษา ซึ่งมี
หัวขอที่จะตองเตรียม คือ การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การกําหนดเนื้อ
หาและการจัดลําดับเนื้อหา ระดับการผลิตสื่อการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวของในการผลิตสื่อ มีรายละเอียดดังนี้
1) การกําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน
1.1) จุดประสงคทั่วไป เปนจุดประสงคที่กําหนดขอบเขตเอาไวอยางกวางๆ เพื่อกําหนด
ใหรูวาสิ่งที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นคืออะไร อยูในระดับไหน เชน
- ผูเรียนมีความรูเรื่องจุดประสงค
- ผูเรียนมีความเขาใจเรื่ององคประกอบของการออกแบบวัสดุกราฟฟกฯลฯ
1.2) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เปนจุดประสงคที่ระบุไวอยางชัดเจนวา เมื่อผูเรียนผานบท
เรียนนั้นๆ แลว ผูเรียนมีความสามารถอะไรบาง ซึ่งความสามารถนั้นจะตองแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สังเกต
ได การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมนั้นเปนการขยายความจุดประสงคทั่วไปใหชัดเจนและมีความ
ละเอียดขึ้นนั่นเอง ในบทเรียนหนึ่งๆ จุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมจะตองสอดคลองกัน และ
โดยปกติจุดประสงคทั่วไป 1 ขอ จะสามารถขยายความเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมไดมากกวา 1 ขอ
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2) การวิเคราะหกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ กลุมของผูเรียนที่ตองการใหเกิดพฤติกรรมตามที่กําหนดไวในจุด
ประสงค ในการผลิตสื่อการศึกษานั้น การวิเคราะหกลุมผูเรียนเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง มิฉะนั้นแลว
ผูผลิตสื่อจะไมสามารถวางแผนการผลิต และเตรียมการผลิตสื่อใหไดอยางเหมาะสม การวิเคราะหกลุมผู
เรียนจะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้
2.1) ลักษณะภายนอกของผูเรียน ไดแก ระดับอายุ (วัย) เพศ และขนาดของกลุม สิ่งเหลานี้
เปนปจจัยที่สําคัญตอการวางแผนการผลิตสื่อ เชน เด็กเล็กชอบสื่อที่มีสีสด ผูหญิงชอบภาพสวยงาม ผูเรียน 50
คน ตองใชสื่อขนาดใหญ เปนตน ลักษณะทางการศึกษา ไดแก พื้นฐานความรูเดิม ประสบการณเดิม วิธีการ
เรียนการสอนที่ชอบ ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญที่มีมากอน เปนตน
2.2) ลักษณะความรูสึกภายใน ไดแก ความเชื่อ เจตคติ ความสนใจและความนิยมชมชอบ
หรือความศรัทธา เปนตน
2.3) สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และฐานะ
ความเปนอยู สิ่งเหลานี้ถือเปนสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
3) การกําหนดเนื้อหาและการจัดลําดับเนื้อหา
การกําหนดหัวขอเนื้อหาและการจัดลําดับเนื้อหาตองคํานึงถึงหลักการดังนี้
3.1) พิจารณาเนื้อหาทั้งหมดเพื่อหาความสําคัญของเนื้อหาแลวนําความสําคัญของเนื้อหา
นั้นมากําหนดใหเปนหัวขอใหญ
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3.2) พิจารณาหัวขอใหญทีละหัวขอวาควรมีหัวขอยอยอะไรบาง
3.3) หัวขอเนื้อหาและลําดับเนื้อหาตองใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว
3.4) จัดลําดับเนื้อหา โดยพิจารณาเลือกหัวขอวา หัวขอใดเปน พื้น ฐานควรเรียนกอน
และหัวขอใดยากควรเรียนหลังจากที่มีพื้นฐานความรูแลว
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4) ระดับการผลิตสื่อการศึกษา
การผลิตสื่อการศึกษาสามารถแบงระดับการผลิตสื่อการศึกษาได 3 ระดับ คือ
4.1) ระดับมูลฐาน ในการผลิตสื่อการศึกษาระดับนี้ เปนการผลิตสื่อแบบงายๆ ไมตองมี
การวางแผนอะไรมากนัก เชน การทําแผนภูมิโดยการตัดรูปภาพจากนิตยสารมาติดแผนภูมิ การผนึกภาพ
การทําสําเนาสไลด หรือ การผลิตแผนโปรงใสโดยการเขียนขอความธรรมดา เปนตน
4.2) ระดับสรางสรรค เปนการผลิตในระดับที่สูงขึ้น ในการผลิตสื่อการศึกษาในระดับนี้
จะตองมีการวางแผนและผานการตัดสินใจ เพราะมีลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานมากกวาระดับมูลฐาน
เชน การทําแผนภูมิที่มีเทคนิคการนําเสนอสูงกวาปกติ การทําสไลดประกอบเสียง การทําแผนโปรงใส
แบบซอน หรือ การทํารายการโทรทัศน เปนตน
4.3) ระดั บ ก าวหน า เป น การผลิ ต ระดั บ สู งสุ ด โดยพั ฒ นาเอาสื่ อ การศึ ก ษาที่ มี ค วาม
สัมพันธกันมารวมกันเปนสื่อประสม สื่อประสมเหลานี้สามารถใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนแนวเดียวกัน
ไดเปนอยางดี เพื่อชวยให การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคที่กําหนดไว เชน การทําชุด
การสอน การทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การทํารายการโทรทัศนที่ตองใชสื่อหลายสื่อมาสอดแทรก
ในรายการเดียวกัน
2.2 การผลิตสื่อการศึกษา
การผลิตสื่อการศึกษาแตละประเภทมีขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกัน ผูสนใจที่จะเรียนรูในการ
ผลิตสื่อการศึกษาจึงตองศึกษาคนควาฝกปฏิบัติหรือเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเฉพาะอยาง
การผลิตสื่อการศึกษาเปนทักษะอยางหนึ่ง หากผลิตบอย ๆ ก็จะเกิดทักษะ เกิดความชํานาญ สามารถผลิตได
เองอยางมีประสิทธิภาพ
3) หลักการใชสื่อการศึกษา

สื่อการศึกษามีหลายประเภท ซึ่งมีความแตกตางกันในรูปรางลักษณะ และลักษณะการใชงาน ผูใช
จะตองศึกษาวิธีการใชสื่อแตละชนิดเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และควรคํานึงถึงหลักการใชสื่อ ดังตอไปนี้
3.1) ในบทเรียนหนึ่งๆไมควรใชสื่อการศึกษามากเกินไป ควรใชเทาที่จําเปนเทานั้น
3.2) ก อ นใช สื่ อ การศึ ก ษาจริ ง ควรทดลองใช จ นเกิ ด ความมั่ น ใจ เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด
ความผิดพลาด ซึ่งอาจจะทําใหผูเรียนลดศรัทธาในความสามารถของผูสอนได ทั้งยังสามารถกําหนดเวลาและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการใชสื่อนั้นๆ
3.3) ใชสื่อการศึกษาที่ตรงกับบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

160
3.4) ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อการศึกษา
3.5) คํานึงเสมอวาสื่อการศึกษาที่ใชอยูนั้นไมสามารถใชไดกับทุกบทเรียนและทุกสถานการณ
3.6) พยายามนําสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาใชเปนสื่อการศึกษาเพื่อการประหยัดเวลาการลงทุน

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา
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1) ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีี (Technology) หมายถึง การใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับสถานการณในการแกปญหา
ผูที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช เรียกวานักเทคโนโลยี (Technologist)
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท เทคโน (วิธีการ) + โลยี (วิทยา)
หมายถึง ศาสตรที่วาดวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การศึกษาใหสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คือ
1) วัสดุ ไดแก สิ่งที่มีการผุพังสิ้นเปลืองตางๆ อาทิ ชอลก ดินสอ กระดาษ ฟลม
2) อุปกรณหรือเครื่องมือ ไดแก สิ่งที่มีความคงทนถาวร อาทิ กระดานดํา เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องฉายแผนใส เครื่องบันทึกภาพ ฯลฯ
3) วิธีการ ซึ่งไดแก กิจกรรม การสาธิต ทดลองตางๆ ซึ่งจะตองมีระบบการนํามาบูรณาการใหการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพ
2) เปาหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
1) การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู แหลงทรัพยากรการเรียนรู มิไดหมายถึงแตเพียง
ตํารา ครู และอุปกรณการสอนที่โรงเรียนมีอยูเทานั้น แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ตองการให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนจากแหลงความรูที่กวางขวางออกไป แหลงทรัพยากรการเรียนรูครอบคลุมถึงอื่นๆ เชน
1.1) คน คนเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญซึ่งไดแก ครู และวิทยากรอื่น ซึ่งอยูนอก
โรงเรียน เชน เกษตรกร ตํารวจ บุรุษไปรษณีย เปนตน
1.2) วัสดุและเครื่องมือ ไดแก โสตทัศนูปกรณตางๆ เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน เครื่องวิดีโอ
เทป ของจริง ของจําลอง สิ่งพิมพ รวมไปถึงการใชสื่อมวลชนตางๆ
1.3) เทคนิค-วิธีการ แตเดิมนั้นการเรียนการสอนสวนมาก ใชวิธีใหครูเปนคนบอกเนื้อหา แก
ผูเรียนปจจุบันนั้น เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองได ครูเปนเพียงผูวางแผนแนะแนวทาง
1.4) สถานที่ อันไดแก โรงเรียน หองปฏิบัติการทดลอง โรงฝกงาน ไรนา ฟารม ที่ทําการรัฐบาล
ภูเขา แมน้ํา ทะเล หรือสถานที่ใดๆ ที่ชวยเพิ่มประสบการณที่ดีแกผูเรียนได
2) การเนนการเรียนรูแบบเอกกัตบุคคล ถึงแมนักเรียนจะลนชั้น และกระจัดกระจาย ยากแกการจัด
การศึกษาตามความแตกตางระหวางบุคคลได นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดพยายามคิดหาวิธีนําเอาระบบ
การเรียนแบบตัวตอตัวมาใช แตแทนที่จะใชครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด ‘แบบเรียนโปรแกรม’ ซึ่งทํา
หนาที่สอน ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนดวยตนเองจากแบบเรียนดวยตนเองในรูปแบบเรียนเปน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เลม เครื่องสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อยาง จะเรียนชาหรือเร็วก็ทําไดตามความสามารถของผูเรียนแตละคน
3) การใชวิธีวิเคราะหระบบในการศึกษา การใชวิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแกปญหา เปนวิธีการที่
เปนวิทยาศาสตร ที่เชื่อถือไดวาจะสามารถแกปญหา หรือชวยใหงานบรรลุเปาหมายได เนื่องจากกระบวน
การของ วิธีระบบ เปนการวิเคราะหองคประกอบของงานหรือของระบบ อยางมีเหตุผล หาทางใหสวนตางๆ
ของระบบทํางาน ประสานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณทางการศึกษา วัสดุและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการศึกษา หรือการ
เรียนการสอนปจจุบันจะตองมีการพัฒนาใหมีศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการทํางานใหสูงยิ่งขึ้นไปอีก
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3) ลักษณะของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1) เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process) เปนการใชอยางเปนระบบของวิธีการทาง
วิทยาศาสตรหรือความรูตางๆ ที่ไดรวบรวมไว เพื่อนําไปสูผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อวาเปนกระบวนการที่
เชื่อถือไดและนําไปสูการแกปญหาตางๆ
2) เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณที่เปนผลมาจากการใช
กระบวนการทางเทคโนโลยี
3) เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product) เชน ระบบ
คอมพิวเตอรซึ่งมีการทํางานเปนปฏิสัมพันธระหวางตัวเครื่องกับโปรแกรม
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3. นวัตกรรมทางการศึกษา(Innovation)

1) ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม เปนศัพทบัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งแตเดิมใชคําวา นวกรรม เปนคํามาจากภาษาอังกฤษวา Innovation แปลวา การทําสิ่งใหมๆ หรือสิ่งใหมที่
ทําขึ้นมา คําวา นวกรรม มาจากคําบาลีสันสฤต คือ นว หมายถึง ใหม และกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดและการกระทําใหมๆ ที่นํามาใชในการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหมๆ ที่สงเสริมใหกระบวนการทาง
การศึกษามีประสิทธิภาพ
ขอสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ถือวาเปนนวัตกรรม เปนความคิดและกระบวนการกระทําใหมทั้งหมดหรือ
ปรับปรุงดัดแปลงจากที่เคยมีมากอนแลว ความคิดการกระทํานั้นมีการพิสูจนดวยการวิจัยและชวยใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการนําวิธีระบบมาใชอยางชัดเจนโดยพิจารณาองคประกอบทั้ง 3 สวน
คือ ขอมูล กระบวนการ และผลลัพธ และยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานในปจจุบัน
2) แนวคิดพื้นฐานที่กอใหเกิดนวัตกรรมการศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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แนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลทําใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาขึ้นหลาย
รูปแบบดวยกัน แนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่สําคัญพอสรุปได 4 ประการคือ
1) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different) ไดกอใหเกิดนวัตกรรม ไดแก
โรงเรียนไมแบงชั้น บทเรียนสําเร็จรูป การสอนเปนคณะ หรือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนตน
2) ความพรอม (Readiness) ไดกอใหเกิดนวัตกรรม ไดแก ชุดการเรียนการสอน ศูนยการเรียน
3) เวลาที่ใชในการศึกษา นวัตกรรมที่สนองความคิดนี้ ไดแก ตารางเรียนแบบยืดหยุน มหาวิทยาลัย
เปด หรือ การเรียนทางไปรษณีย เปนตน
4) การขยายตัวดานวิชาการและอัตราการเพิ่มของประชากร ทําใหเกิดนวัตกรรมในดานนี้ขึ้น ไดแก
ดาวเทียมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเปด การศึกษาทางไกล หรือการเรียนผานอินเตอรเน็ต เปนตน
3) ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษา
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ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษา เชน บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน และโมดูล (Instructional
packages and module) การใชคอมพิวเตอรการเรียนการสอน (CAI) เครื่องสอน (Teaching machine) การ
สอนเปนคณะ (Team teaching) ศูนยการเรียน (Learning center) การสอนแบบจุลภาค (Micro teaching)
การจัดตารางเรียนแบบยืดหยุน (Flexible scheduling) การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา E-learning หองเรียน
เสมือนจริง การศึกษาทางไกล (Distance Learning) สื่อหลายมิติ การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต เปนตน
ตัวอยางโครงการที่เปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน
โครงการสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและโรงเรียนอินเตอรเน็ตในอาเซียน (ASEAN
Schoolnet : Thailand) โครงการ Intel® Teach to the Future โครงการการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือ
ขายอินเตอรเน็ต ดวยเว็บไซต Think.com โครงการโรงเรียนตนแบบ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู โครงการ
เพิ่มพูนสมรรถภาพ Schoolnet ประเทศไทย เปนตน
4) นวัตกรรมทางการศึกษาที่สําคัญของไทยในปจจุบันที่นารู

ในวงการศึกษาปจจุบัน มีสิ่งที่เรียกวานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน
อยูเปนจํานวนมาก บางอยางเกิดขึ้นใหม บางอยางมีการใชมาหลายสิบปแลว แตก็ยังคงถือวาเปนนวัตกรรม
เนื่องจากนวัตกรรมเหลานั้นยังไมแพรหลายเปนที่รูจักทั่วไป ในวงการศึกษา ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่สําคัญ
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4.1) การจัดการเรียนการสอนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Education & E-Learning)
1) E-Education
ความหมาย E-Education ในแงการสื่อสาร E-Education (การศึกษาอิเล็กทรอนิกส)
คือ การสงขอมูล สื่อการศึกษา และการบริการ เชน Course ware , หองสมุดอิเล็กทรอนิกส และการชําระ
ลงทะเบียนเรียน, ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน สายโทรศัพท เครือขายคอมพิวเตอร เปนตน
ในแงของระบบและกระบวนการ E-Education คือ เทคโนโลยีที่ชวยใหกระบวนการจัดระบบการ
ศึกษา (Education System) เปนการทํางานตามขั้นตอน เปนไปอยางอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนระบบเครือขาย
ในแงการใหบริการ E-Education คือ เครื่องมือที่ชวยสถาบันการศึกษา องคการจัดการศึกษา ตลอดจน
ผูศึกษาหรือผูเรียนลดคาใชจายจากการใชบริการผานเครือขาย ชวยใหขอมูลและการบริการที่รวดเร็วทันสมัย
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประโยชน E-Education
1. ประโยชน ตอผูเรียน เปนตลาดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถเลือกซื้อสินคาความรูและบริการ
การศึกษาจากแหลงตางๆ ทั่วโลก สามารถคัดเลือกและเปรียบเทียบคุณภาพราคา และยังประหยัดเวลาเนื่อง
จากไมตองเดินทาง (ในขณะนี้มี Website บริการใหเขาศึกษากอนจายเงินที่หลัง) สามารถรับขอมูลการศึกษา
ที่เปนประโยชนในการตัดสินใจหลากหลายแงมุม เชน รายละเอียดของหลักสูตร ขอมูลอาจารยผูสอน รวมถึง
ยังสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษานั้นๆ ไดโดยตรงอีกดวย ไดรับความสะดวกในการศึกษา
เพราะสามรถนั่งศึกษาอยูที่บานหรือที่ใดๆ ทั่วโลกที่มีอินเตอรเนต
2. ประโยชนตอผูจัดการศึกษา ขยายตลาดการศึกษาและการบริการออกไปอยางกวางขวาง เพราะ
เครือขายอินเตอรเน็ตครอบคลุมกลุมผูเรียนทั่วโลก สามารถใชเปนชองทางเจาะกลุมเปาหมายผูสนใจเรียนใน
สาขานั้นไดดีขึ้นหรือโดยตรง (เชน ในลักษณะของ Direct Electronic Mailing) เครือขายอินเตอรเน็ตเปน
แหลงขอมูลอันมหาศาลที่สามารถชวยทําการวิจัยการตลาดและการพัฒนาสินคาไดอยางประหยัด สามารถ
ทําธุรกิจการศึกษาระหวางสถาบันกันและกันไดงายและรวดเร็วขึ้น ชวยใหการบริหาร การตรวจสอบ การจัด
จําหนายสื่อการศึกษา การทําธุรกรรมทางการรับชําระเงินลงทะเบียนเรียน รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) E-Learning
ความหมาย e-Learning หมายถึง การเรียนรูจากการถายทอดเนื้อหาผานสื่ออุปกรณที่เปน
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน วีดีโอ ซีดีรอม เครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต
ระบบเสมือนจริง (Visual Reality System) ทางไกลผานดาวเทียมและเฉพาะการเรียน ที่ผานอุปกรณ
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเนื้อหาและเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส
(Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสวนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนจาก e-Learning
ที่สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลนหรือจากแผนซีดี-รอม ก็ได เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่อยูใน
สถานที่ตางๆ ไดมีโอกาสเรียนรูเทาเทียมกัน e-Learning เปนรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการ
เรียนในลักษณะทางไกล (Distance Learning) เปนรูปแบบการเรียน ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน มีแบบฝกหัด และแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ
ได โดยเนื้อหา e-Learning Course ware จะมีการแบงไดเปนหนวย (Module) เพื่อศึกษาดวยตนเองแลวผูเรียน
มีหนาที่ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสอบถามปญหาตางๆ กับเพื่อนๆ รวมชั้นทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งในที่นี้หมายถึงออนไลน หลังจากนั้นผูสอนอาจจะนัดหมายผูเรียนมาพบ (ในชั้นเรียน
หรือในลักษณะออนไลนก็ได)
สวนประกอบของ e-Learning ประกอบดวย 4 สวนหลัก ดังนี้
1) e-Learning Management System (LMS) หมายถึง ระบบการจัดการดานการเรียนรู ซึ่งเปน
สวนที่สําคัญของ e-Learning จะตองนําพาผูเรียนยังเปาหมายที่ตองการ จะทําหนาที่แตงตั้งผูเรียนเขามาเรียน
โดยจัดเตรียมหลักสูตร บทเรียนทั้งหมดเอาไวใหพรอมที่จะใหผูเรียนไดเขามาเรียน เมื่อผูเรียนไดเริ่มตน
บทเรียนแลว ระบบเริ่มทํางาน โดยสงบทเรียนตามคําขอของผูเรียนดานเครือขายคอมพิวเตอรไปแสดงที่
Web Browser ของผูเรียน จากทั้งระบบก็จะคิดตามและบันทึกความกาวหนา รวมทั้งสรางรายงานกิจกรรม
และ ผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียดจนกระทั่งจบหลักสูตร
2) Content Management System (CMS) หมายถึง ระบบการจัดการดานเนื้อหาซึ่งเปนสวน
บริการสําหรับผูออกแบบหรือผูพัฒนาบทเรียน ในการสรางสรรคและนําเสนอเนื้อหาบทเรียน เริ่มตั้งแตเนื้อ
หาสวนของการลงทะเบียน การรวบรวม การจัดเนื้อหา และการนําสงเนื้อหา (Delivery) ไปยังเว็บไซตของ
e-Learning หรือการพิมพเปนเอกสาร หรือการบันทึกลงซีดีรอม เนื้อหาบทเรียนซึ่งเปนองคความรูสําหรับ
ผูเรียนเหลานี้จะถูกจัดการนําเสนอโดยระบบ CMS โดยสามารถปรับปรุงแกไข เพื่อนํากลับมาใชใหม ก็ได
ในกรรีที่เห็นวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
3) Delivery Management System (DMS) หมายถึง ระบบการจัดการดานการนําสง ซึ่งเปนการ
นําสงบทเรียนไปยังผูเรียนไดศึกษาตามวัตถุประสงค การนําสงบทเรียนจึงรวมถึงการจัดการบนเครือขาย
คอมพิวเตอร ทั้งเครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซทราเน็ต การพิมพเปนเอกสารสําหรับผูเรียน
การบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส และการนําสงบทเรียนในรูปแบบอื่นๆ ไปยังผูเรียนใหศึกษาบทเรียนตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ เชน สงผานโทรทัศนตามสาย เปนตน
4) Test Management (TMS) หมายถึง ระบบการจัดการดานการทดสอบเปนสวนของการจัด
การและการนําสง รวมทั้งการดําเนินการสอบใหกับผูเรียน เพื่อทําการประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน
ในระบบ e-Learning โดยทีขอมูลเกี่ยวกับขอทดสอบทั้งหมดจะถูกเก็บไวในฐานขอมูลสวนกลางสําหรับ
ใหผูเรียนตอเชื่อมเขาไปทําการทดสอบตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสวนของ LMS และ CMS ระบบ TMS
จึงประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1) สวนของผูออกแบบและผูพัฒนาบทเรียนสําหรับการออกแบบ แกไข นํากลับมาใชใหม พิมพ
และจัดการเกี่ยวกับขอทดสอบ และ
2) สวนของผูเรียนสําหรับการทําขอทดสอบ รวมทั้งการบันทึกผลความกาวหนาการประเมินผล
และการรายงานผลในรูปแบบตางๆ
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4.2) การศึกษาทางไกล (Distance Learning)
ความหมาย การเรียนทางไกล (Distance learning) หรือการศึกษาทางไกล (distance education)
หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนปกติ เปนการเรียน
การสอนแบบไมมีชั้นเรียน แตอาศัยสื่อตางๆ ที่เรียกวาสื่อประสม ไดแก เอกสาร สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสื่อบุคคลชวยในการจัดการเรียนการสอน
หลักสําคัญของการศึกษาทางไกล ลักษณะสําคัญของการศึกษาทางไกลไวดังนี้
1) ผูเรียนและผูสอนอยูหางจากกัน
2) เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน
3) ใชสื่อและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการบริหารและบริการ
4) ดําเนินงานและควบคุมคุณภาพในรูปองคกรคณะบุคคล
5) มีการจัดการศึกษาอยางมีระบบ
6) มีการใชสื่อประเภทตางๆ หลากหลาย แทนสื่อบุคคล
7) เนนดานการผลิตและจัดสงสื่อการสอนมากกวาการทําการสอนโดยตรง
8) มีการจัดตั้งหนวยงานและโครงสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนการสอนและการบริการผูเรียน
9) ใชการสื่อสารติดตอแบบสองทางในการจัดการศึกษาทางไกล
สื่อและวิธีการศึกษาทางไกล สื่อที่ใชในการศึกษาทางไกลนี้แยกไดเปน
1) สื่อหลัก คือ สื่อที่ผูเรียนสามารถใชศึกษาไดดวยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที่ สื่อหลัก
สวนมากจะเปนสื่อสิ่งพิมพ เชน ตํารา เอกสารคําสอน หรือคูมือเรียน โดยผูเรียนสามารถใชสื่อเหลานี้เปน
หลักในการเรียนวิชานั้นๆ และมีโอกาสพลาดจากการเรียนไดนอยมาก เพราะผูเรียนมีสื่อหลักนี้อยูกับตัวแลว
2) สื่อเสริม คือ สื่อที่จะชวยเก็บตก ตอเติมความรูใหแกผูเรียนใหมีความรูกระจางสมบูรณขึ้น
หรือหากในกรณีที่ผูเรียนศึกษาจากสื่อหลักแลวยังไมจุใจพอ หรือยังไมเขาใจไดชัดเจนมีปญหาอยูก็สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อเสริมได สื่อประเภทนี้จะอยูในรูปแบบของเทปสรุปบทเรียน วิทยุ เอกสารเสริม การ
สอนเสริมหรือการพบกลุม เปนตน ในสวนของวิธีการเรียนการสอนทางไกลนั้นนอกจากผูเรียนจะเรียนดวย
ตนเองจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมแลว สถาบันการศึกษาทางไกลในปจจุบันจํานวนมากได
ใชสื่อวิธีการตางๆ เปนสื่อเสริมอีกดวย เชน กระบวนการกลุม การสาธิต การทดลอง สถานการณจําลอง
การศึกษารายกรณี ฯลฯ โดยผูสอนอาจกําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรมตอเนื่องหลังจากที่ศึกษาเนื้อหาจากสื่อ
หลัก แลวอาจใหไปสัมภาษณผูเกี่ยวของเพิ่มเติม ใหไปฝกปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ โดยใหนักศึกษา
รับผิดชอบไปทํากิจกรรมเหลานั้นเองแลวสง ผลการทํากิจกรรมมาใหอาจารยผูสอนตรวจ หรือจัดใหมีการ
ประชุมปฏิบัติการระยะสั้น มีการอภิปรายกลุม โดยการนัดหมาย ณ ศูนยวิทยบริการในทองถิ่นดวย
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4.3) การศึกษาแบบไรพรมแดน (Asynchronous Learning)
ความหมาย Asynchronous Learning คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูสอน และผูเรียนไมจํา
เปนตองพบกันตามเวลาในตารางที่กําหนดไว (Synchronous Learning) แตผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอ
กันไดตลอดเวลา โดยใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ ซึ่งเปนการเรียนรูที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา และสถานที่
ผูเรียนสามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได (Anywhere Anytime) เปนการเรียนที่อาศัยวิธีการหรือเครื่องมือตางๆ
ที่ทําใหผูเรียน สามารถเรียนรูในลักษณะที่ปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมชวยเหลือกันระหวางผูเรียน โดยใช
แหลงขอมูลความรูตางๆ ทั้งใกลและไกล ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา หรือเขาถึงขอมูลความรูเหลานั้นจาก
ที่ไหน และเวลาใดก็ได ตามความตองการและความสะดวกของผูเรียนเอง ซึ่ง Asynchronous Learning
เปนการใชการสื่อสารระยะไกล (Telecommunication) เพื่อชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับการเรียน
ในระบบหองเรียนหรือการเรียนการสอนที่ผูสอนกับผูเรียนไดพบหนากัน (Face - to - Face Instruction)
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ Asynchronous Learning คือ การนําความกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อ สาร และความสามารถของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดแก ระบบโทรทัศน ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป (Software) ตางๆ มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการศึกษา ทําให
สามารถขจัดขอจํากัดของการเรียนการสอนในลักษณะที่ผูสอนและผูเรียนตองมีเวลาตรงกันในลักษณะตาราง
สอน (Synchronous Learning) มีสถานที่ตรงกัน อาจจะเปนหองเรียนหรือสถานที่ใดที่หนึ่งจึงจะมีกิจ
กรรมการเรียนการสอน ที่ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนในลักษณะ Face - to - Face แตถาหากใช
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ จะชวยสนับสนุนการเรียนรู การเรียนรูในลักษณะดังกลาวสามารถ
เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน โดยที่ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองมีเวลาและสถานที่ตรงกัน นั่นคือผูเรียนสามารถ
เรียนจากที่ไหนและเวลาใดก็ได ตามความตองการ ของผูเรียนเอง โดยผานสื่อตางๆ เชน Multimedia
Computer, Telephone และ Computer Linking Infrastructure, The Internet และ World Wide Web, E - Mail,
Conference System และอื่นๆ เชน Audio - Video
องคประกอบของการจัดการศึกษาแบบ Asynchronous Learning มีองคประกอบ ดังนี้
1) แหลงขอมูลระยะไกล (Remote Resource) ที่ตองใชเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ ในการ
เชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน - E-Mail - Web Board - White Board -Bulletin Board
-Web Phonelink - Chat - Talk online - Video Conference - FTP - Course Homepage
- Course Syllabus - Lecture Note - Tutorials - Homework Assignments - Slides - Multimedia
Courseware - Interactive Multimedia Courseware - Hypermedia Courseware - Visual Library
2) การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) โดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ ผูเรียนจะเปน
ผูควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนตามความตองการของตนเองเปนการเรียนในลักษณะของการ
สื่อสารสองทาง (Two -Way Communication)ทั้งระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันระหวางผูเรียนกับผูสอน
3) การเรียนแบบรวมมือกัน (Collaborative Learning) เปนการเรียนแบบชวยเหลือกัน ซึ่งการเรียน
แบบนี้คือ นักเรียนรวมกันทํางานในกลุมเล็กๆ เพื่อบรรลุเปาหมายหลักรวมกัน
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4) การเรียนการสอนที่ไมจําเปนตองเรียนตามตารางสอน (Teaching and Learning in
Asynchronous Learning) เปนการเรียนการสอนแบบ Asynchronous ซึ่งผูสอนมีบทบาทเปนผูชี้แนะแนวทาง
เปนโคช และผูอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยถือวาผูสอนเปนสมาชิกคนหนึ่งในการเรียนการ
สอนดวย สวนผูเรียนมีบทบาทที่จะตองคนควาหาขอมูลดวยตนเองในการเรียนแบบชวยเหลือกัน และตอง
มีปฏิสัมพันธกัน ผูเรียนจะตองเรียนรูอยางกระฉับกระเฉง ไมใชใหครูเปนผูนําความรูมาใหเพียงฝายเดียว
และตองมีการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
เทคนิคการเรียนแบบ Asynchronous (Asynchronous Techniques) ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้
- Web - Based Instruction - Web - Based Interactive Learning Environment - WWW - Based
Education - Interactive Education Aids - World Lecture Hall - World - Based Multimedia
Web Based Course คือ การที่ผูสอนใหรายละเอียดทั้งดานเนื้อหา แหลงคนควา แบบฝกหัด
ฯลฯโดยการนํารายละเอียดดังกลาวใสไวในเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนสามารถ เรียกใชไดตลอด
เวลา สิ่งที่สนับสนุนใหเกิดลักษณะการเรียนการสอนแบบ Asynchronous มี ดังนี้ การเรียนการสอนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (Collaborative Learning)มีการเสริมเนื้อ
หา (Content Reinforcement) งายในการรับขอมูลจากสื่อตางๆ ทั่วโลกรับขอมูลไดรวดเร็ว ทันเวลา และมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน การเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) การใหความรูผานสื่อ
หลากหลาย (Multimedia)
ลักษณะการเรียนการสอนแบบ Asynchronous Learning ที่กลาวมาขางตน มีการนําเทคโนโลยีตางๆ
มาใช โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อนํามาใชสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกสถานที่ เวลา และ สื่อการเรียนไดตามความ
ตองการ

งานวิเคราะห วิจัย และขอมูลสารสนเทศ
1. การวิจัยทางการศึกษา

1. 1 ความหมายของการวิจัย
การวิจัยทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรูใหมๆ ที่เปนความจริง
เชิงตรรกะ (Logical) หรือความจริงเชิงประจักษ (Empirical) เพื่อตอบปญหาทางการศึกษาอยางมีระบบ
และมีวัตถุประสงคที่แนนอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก
1.2 ลักษณะที่สําคัญของการวิจัย ลักษณะที่สําคัญของการวิจัย ดังนี้
1. เปาหมายของการวิจัยมุงที่จะหาคําตอบตางๆ เพื่อจะนํามาใชแกปญหาที่มีอยูโดยพยายาม
ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรในลักษณะความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
2. การวิจัยเนนถึงการพัฒนาขอสรุป หลักเกณฑ หรือทฤษฎีตางๆ เพื่อที่จะเปนประโยชน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ในการทํานายเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปาหมายของการวิจัยนั้นมิไดหยุดอยูเฉพาะกลุมตัวอยาง
ที่นํามาศึกษาเทานั้น แตขอสรุปที่ไดมุงที่จะอางอิงไปสูกลุมประชากร เปาหมาย
3. การวิจัยจะอาศัยขอมูล หรือเหตุการณตางๆ ที่สามารถสังเกตไดรวบรวมได คําถามที่
นาสนใจบางคําถามไมสามารถทําการวิจัยได เพราะไมสามารถรวบรวมขอมูลมาศึกษาได
4. การวิจัยตองการเครื่องมือและการรวบรวมขอมูลที่แมนยํา เที่ยงตรง
5. การวิจัยจะเกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลใหมๆ จากแหลงปฐมภูมิหรือใชขอมูลที่มี
อยูเดิมเพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงคใหม
6. กิจกรรมที่ใชในการวิจัย เปนกิจกรรมที่กําหนดไวอยางมีระบบแบบแผน
7. การวิจัยตองการผูรูจริงในเนื้อหาที่จะทําการวิจัย
8. การวิจัยเปนกระบวนการที่มีเหตุผล และมีความเปนปรนัย สามารถที่จะทําการตรวจสอบ
ความตรงของวิธีการที่ใชขอมูลที่รวบรวมมา และขอสรุปที่ได
9. สามารถที่จะทําซ้ําได โดยใชวิธีเดียวกัน หรือวิธีการที่คลายคลึงกัน ถามีการเปลี่ยนแปลง
กลุมประชากร สถานการณ หรือระยะเวลา
10. การทําวิจัยนั้นจะตองมีความอดทนและรีบรอนไมได นักวิจัยควรจะเตรียมใจไวดวย
วา อาจจะตองมีความลําบากในบางเรื่อง ในบางกรณีที่จะแสวงหาคําตอบของคําถามที่ยากๆ
11. การเขียนรายงานการวิจัยควรจะทําอยางละเอียดรอบคอบ ศัพทเทคนิคที่ใชควรจะ
บัญญัติความหมายไว วิธีการที่ใชในการวิจัยอธิบายอยางละเอียด รายงายผลการวิจัยอยางตรงไปตรงมา
โดยไมใชความคิดเห็นสวนตัว ไมบิดเบือนผลการวิจัย
1.3 จุดมุงหมายและประโยชนของการวิจัย
1) จุดมุงหมายของการวิจัย จุดมุงหมายของการวิจัยเมื่อพิจารณาตามเปาหมายในการวิจัยแบงได
2 ประการคือ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ ทางวิชาการ เปนการแสวงหาความรู หรือความจริงเพื่อสรางเปน
กฎ สูตรทฤษฎี ในแตละสาขาวิชา ไมคํานึงถึงเรื่องการนําผลการวิจัยไปใช เพราะการวิจัยแบบนี้มีจุดมุงหมาย
เพียงตองการรูเรื่องราวตางๆ เทานั้น เชน การวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติการโคจรของดาวหาง
เปนตน
2. เพื่อนําไปประยุกตหรือใชประโยชนในงานตางๆ มีจุดมุงหมายในการนําผลการวิจัยไปใช
ในเชิงปฏิบัติโดยตรง เชน การวิจัยแกปญหาการจราจร การวิจัยปญหาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อศึกษา
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน เปนตน
2) ประโยชนของการวิจัยทางการศึกษา โดยทั่วไปการวิจัยมีประโยชน ดังนี้
1. ไดขอความรูความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน ผลการวิจัย
ทําใหเราทราบวามนุษยแตละคนมีความถนัดในการเรียนวิชาการสาขาตางๆ แตกตางกันออกไป การศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เกี่ยวกับเทคนิคการสอน ทําใหทราบวาเทคนิคการสอนที่ตางกันนั้นทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
แตกตางกันไปอยางไร
2. ชวยใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจากการไดความรูและ ความเขาใจตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับการศึกษา ทําใหนักการศึกษาสามารถที่จะจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดได
3. กอใหเกิดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมใหมๆ ในการศึกษา ผลของการวิจัยในทางการศึกษาสวน
หนึ่งกอใหเกิดแนวคิด วิธีการเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการใหมๆ ในการจัดการศึกษาใหดีขึ้น
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1.3 ประเภทของการวิจัย
1) แบงตามประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยแบงได 2 ประเภท คือ
1.1 การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) เปนการวิจัยที่ไมไดมุงที่จะนําผล
ของการวิจัยไปใชใหเปนประโยชนทันทีในชีวิตจริง แตมีความตองการที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม ขอเท็จ
จริงพื้นฐานทางทฤษฎีหรือกฎที่เกี่ยวของกับการเกิดขึ้นของปรากฏการณที่ศึกษา เปนการแสวงหาความรู
ใหมๆ เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษยเปนเปาหมายหลัก
1.2 การวิจัยประยุกต (Applied Research)เปนการวิจัยที่มุงนําผลการวิจัยไปใชใหเปนประโยชน
ในทางปฏิบัติ เชน เพื่อนําไปแกปญหา เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจ เพื่อนําไปพัฒนาโครงการ เปนตน
2) แบงตามลักษณะวิธีการวิเคราะหขอมูลแบงได 2 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยที่มุงหาขอเท็จจริงและขอสรุป
เชิงปริมาณ เนนการใชขอมูลที่เปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบ และสรุปตางๆ
มีการ ใชเครื่องมือที่มีความเปนปรนัยในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต
การสัมภาษณ การทดลอง เปนตน
2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่นักวิจัยจะตองลงไปศึกษาและ
สังเกตกลุมบุคคลที่ตองการศึกษาโดยละเอียดทุกดานในลักษณะเจาะลึก ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลจะใชการ
วิเคราะหเชิงเหตุผลไมไดมุงเก็บเปนตัวเลขมาทําการวิเคราะห
3) แบงตามประเภทของศาสตร แบงได2 ประเภท คือ
3.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร (Sciences Research) เปนการวิจัยที่เนนในเรื่องของการทําความ
เขาใจกับปรากฏการณทางธรรมชาติและวัตถุตางๆ รวมทั้งมุงนําเอาความรูที่ไดมาใชใหเกิดประโยชน เชน
งานวิจัยทางดานการแพทย อุตสาหกรรม เคมี ชีววิทยา เปนตน
3.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Research) เปนการวิจัยที่เนนในเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษยรวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย เชน การวิจัยทางการศึกษา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร ศิลป
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เปนตน
4) แบงตามระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง แบบแผนในการวิจัยซึ่งประกอบดวยการเก็บ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบปญหาที่ทําการวิจัย การแบงประเภทของการวิจัยตาม
ระเบียบ วิธีวิจัยนี้เปนที่นิยมใชกันมากซึ่งแบงได 3 ประเภท คือ
4.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการวิจัยที่มุงแสวงหาคําตอบใหกับเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นในอดีตโดยศึกษาจากหลักฐานตางๆ ที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน ผูวิจัยจะตองนําเอาขอมูล
ที่เกี่ยวกับเหตุการณแนวคิดตางๆ ที่คนพบมาประมวล แปลความ วิเคราะห และสังเคราะห
4.2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการวิจัยที่คนหาความจริงโดยอาศัยการ
ทดลองเพื่อใหไดคําตอบในเชิงเหตุผลวามีสิ่งใดเปนเหตุ สิ่งใดเปนผลที่เกิดตามมา การวิจัยประเภทนี้จะมี
การควบคุมตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับการทดลอง
4.3 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เปนการวิจัยที่มุงคนหาคําตอบ คําอธิบาย ของ
สภาพการณหรือเรื่องราวใดๆ ที่อยูในชวงปจจุบันที่กําลังมีการวิจัยโดยชี้ใหเห็นวาปรากฏการณนั้นเปนอยาง
ไร เชน เกิดขึ้นบอยครั้งเพียงใด มีลักษณะที่สําคัญๆ อะไรบาง สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทยอย คือ
4.3.1 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Studies) เปนการศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงปจจุบันที่มีการเก็บขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานของหนวยงานใน
การวางแผนหรือปรับปรุงสภาพที่เปนอยูใหดีขั้น
4.3.2 การวิจัยเชิงความสัมพันธ (Correlational Studies) เปนการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรของปรากฏการณหรือพฤติกรรมตางๆ แบงเปน 3 แบบ คือการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
studies) การศึกษาเปรียบเทียบ(Causal comparative studies)การศึกษาเชิงสหสัมพันธ(Correlation studies)
4.3.3 การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) เปนการวิจัยในลักษณะเฝาติดตามดูความ
เจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆ ที่ฝนแปรไปตามเวลา แบงเปน 2 แบบ คือ การศึกษาภาวะ
การเจริญเติบโต (Growth studies) การศึกษาแนวโนม (Trend Studies)

1.4 ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งตางๆ ที่สามารถแปรเปลี่ยนคาได เชน เพศ แปรคาไดเปนเพศ
ชาย และเพศหญิง ระดับการศึกษาอาจแบงเปนระดับต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีขึ้นไป เปนตน
สิ่งที่ แปรเปลี่ยนคาไมไดไมถือวาเปนตัวแปร เชน คน แมว แตถาเปนเชื้อชาติของคน สีของแมว จะกลาย
เปนสิ่งที่แปรเปลี่ยนคาไดจึงจะถือวาเปนตัวแปร
ประเภทของตัวแปร เกณฑในการจําแนกประเภทของตัวแปรมี 4 ลักษณะ คือ
1. พิจารณาคุณสมบัติของคาที่แปรออกมาแบงเปน 2 ชนิด คือ
1.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) เปนตัวแปรที่แตกตางกันในระหวางพวกเดียวกัน
หรือคาที่แปรออกมาแตกตางกันออกไปตามความถี่จํานวนปริมาณมากนอยหรือลําดับที่
1.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables) เปนตัวแปรที่มีคุณสมบัติแตกตางกันในแงของชนิด
หรือประเภทโดยใชชื่อเปนภาษาที่แสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งตางๆ ในพวกนั้น
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2. พิจารณาความตอเนื่องตามธรรมชาติของตัวแปรแบงเปน 2 ชนิด คือ
2.1 ตัวแปรคาตอเนื่อง (Continuous Variables) เปนตัวแปรที่มีคาตอเนื่องกันตลอด เชน สวนสูง
น้ําหนัก คะแนนสอบ เปนตน คาของตัวแปรเหลานี้ไมจําเปนตองเปนเลขเต็มหนวยพอดีอาจเปนทศนิยม
หรือเปนเศษสวนได
2.2 ตัวแปรคาไมตอเนื่อง (Discrete Variables) ตัวแปรประเภทนี้มีคาเฉพาะตัวของมัน แยกออก
จากกันเด็ดขาด วัดคาเปนจํานวนเต็ม เชน จํานวนหนังสือ เพศ (ชายแทนดวย 0, หญิงแทนดวย 1) เปนตน
3. พิจารณาความเปนไปไดของผูวิจัยที่จะจัดกระทํากับตัวแปรแบงเปน 2 ชนิด คือ
3.1 ตัวแปรที่กําหนดได (Active Variables) เปนตัวแปรที่ผูวิจัยสามารถกําหนดใหกับผูรับการ
ทดลองได เชน วิธีสอน การจัดสอนซอมเสริม การจัดสภาพหองเรียนและอื่นๆ เปนตน
3.2 ตัวแปรที่จัดกระทําขึ้นไมได (Attribute of Organismic Variables) เปนตัวแปรที่ยากจะกําหนด
ใหผูรับการทดลองไดตัวแปรเหลานี้เปนลักษณะของผูรับการทดลอง เชน เพศ สภาพเศรษฐกิจ ความถนัด
เปนตน
4. พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงเหตุผล
4.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variables) เปนตัวแปรที่จะทําใหเกิดสิ่งอื่นตามมา
เปนตัวแปรที่เปนเหตุตัวแปรที่มากอน
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เปนตัวแปรที่เปนผลมาจากตัวแปรตน
4.3 ตัวแปรแทรกซอน (Extraneous Variables) เปนตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรตาม โดยผูวิจัย
ไมตองการใหเกิดเหตุการณนั้นขึ้นโดยผูวิจัยตองพยายามควบคุมตัวแปรแทรกซอน เชน ควบคุมดวยการ
เลือกกลุมตัวอยางควบคุมโดยวิธีการทางสถิติหรือ ผูวิจัยอาจนําตัวแปรแทรกซอนมาศึกษาเปนตัวแปรอิสระ
อีกตัวแปรหนึ่งไปเลย
1.5 ขั้นตอนของการวิจัย

การดําเนินการวิจัยยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก โดยทั่วไปการวิจัยมีลําดับ
ขั้น ของการทําวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา (Problem Identification) เมื่อตองการศึกษาเรื่องใด ตองตั้งปญหาที่จะ
ศึกษาใหชัดเจนซึ่งในขั้นนี้ผูวิจัยจะตองตั้งชื่อเรื่อง และนิยามปญหาที่จะวิจัยวาในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี
จุดมุงหมายอยางไรการที่จะนิยามปญหาไดชัดเจน ตองมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
ขั้นที่ 2 การตั้งสมมุติฐาน (Formulation Hypothesis) การตั้งสมมุติฐานเปนการทํานายผลการวิจัย
เปนการเดาวาเรื่องตางๆ ที่ศึกษานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร
ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูล (Collection of Data) ผูวิจัยจะตองวางแผนวาจะใชวิธีการใดเก็บรวบรวม
ขอมูลและหาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะนําขอมูลมาใชในการตอบสมมุติฐานที่ตั้งไว
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ขั้นที่ 4 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ผูวิจัยจะตองใช วิธีการทางสถิติ เพื่อวิเคราะหผลการวิจัย
และแปลความหมายของขอมูล
ขั้นที่ 5 การสรุปผล (Conclusion) เปนการสรุปผลวาการวิจัยครั้งนี้ไดผลอยางไรบาง พรอมทั้ง
อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ แลวทําเปนรายงานการวิจัย เพื่อเปนเอกสารแสดงผลการศึกษาคนควา
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2.1) ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน ก็คือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เปน
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู เพื่อตอบคําถาม (หาคําตอบ) หรือแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนใน
ชั้นเรียนหรือ กลุมสาระที่ครูรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ
มีขั้นตอนที่เปนระบบ ไดรับการยอมรับและเชื่อถือได การวิจัยในชั้นเรียน เปนบูรณาการวิธีการปฏิบัติงาน
(การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) ตามปกติ กับการพัฒนา องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เขาดวยกัน
นั่นคือไมแยกการวิจัยออกจากการสอน
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2.2) ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการวิจัยที่นักวิจัยซึ่งมีสวนเกี่ยวของทุกคนไดศึกษาวิเคราะหปญหา
ที่เกิดจากกรปฏิบัติการเรียนการสอนในหนาที่รับผิดชอบของตน โดยใชหลักการและวิธีการวิจัย เพื่อใหได
ผลการวิจัยไปใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในหนาที่รับผิดชอบของตนใหดียิ่งขึ้น
ลักษณะที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1. ปญหาวิจัยตองเปนปญหาเกี่ยวของโดยตรงกับงานในหนาที่รับผิดชอบ เพื่อที่วาจะแกปญหา
ไดทันเหตุการณ สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดทันที และเกิดการเรียนรู
2. ครูและผูบริหารโรงเรียนผูประสบปญหาและตั้งปญหาวิจัยเอง เปนนักวิจัยที่ตั้งปญหาวิจัย
ไดเหมาะสม กวาผูที่ไมไดเกี่ยวของ และหาวิธีแสวงหาความรูแกปญหาไดดีกวานักวิจัยที่ไมไดสัมผัสปญหา
โดยตรง
3. เมื่อครูและผูบริหารไดทําการวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเอง ตองสามารถมองเห็นลูทาง/แนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพงานในหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่ตองมีการรวมมือรวมพลังจากบุคลากรที่เกี่ยวของทุกกลุม
5. การวิจัยในชั้นเรียนมิใชภาระงานใหม แตเปนงานเดียวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของครูที่ทําเปนปกติ เปนงานเดียวกับงานประกันคุณภาพกายในระดับบุคคล และใชจงจร P-D-C-A ในการ
ปฏิบัติงานได
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6. การวิจัยในชั้นเรียนมีหลักการและขั้นตอนดําเนินงานเปนแบบเดียวกันใชวงจร P-A-O-R
หรือ P-D-C-A ซึ่งตองทําเปนวงจรตอเนื่องจนกวาจะสามารถตอบปญหาวิจัยได แตระยะเวลาความหนัก
แนนทางวิชาการมีลักษณะแตกตางกันไดหลากหลาย นักวิจัยอาจทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยไมมี
การควบคุม เก็บขอมูลจากการเฝาสังเกตงาย ๆ ใชเวลาสั้นไดรายงานวิจัย 1 – 5 หนา ก็ได หรืออาจออก
แบบการวิจัยใหมีการควบคุมปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับปญหาวิจัย จัดกลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
ดําเนินการวิจัยเปนเดือน เขียนรายงานวิจัยเปนรอยหนาก็ไดและอาจเขียนรายงานแยกเปน 5 บท ตามแบบ
วิทยานิพนธก็ได
7. การวิจัยในชั้นเรียนมีประวัติความเปนมาเริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน แตนักวิจัย
อาจขยายขอบเขตการทํางานออกไปนอกหองเรียน ไปถึงชุมชมได ตามปรัชญาการศึกษาในยุคปฏิรูปการ
ศึกษาที่ไมทีกําแพงกั้นอาณาเขตหองเรียน เพราะกระบวนการเรียนรูที่ดีเกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติอันเปน
หองเรียนธรรมชาติ
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2.3) ลักษณะที่ไมใชงานวิจัยในชั้นเรียน
1. การที่ครูทําแผนการสอน ลงมือสอน และบันทึกผลการสอนแตละคาบ ไมใชการวิจัยปฏิบัติ
การในชั้นเรียน เปนเพียงจุดตั้งตนที่จะทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเทานั้น เพราะกิจกรรมดังกลาวชวย
ครูไดทราบวามีปญหาอะไรที่สามารถนํามาวิจัยได
2. การที่ครูปฏิบัติงานประสบปญหา แลวครูแกปญหาได ยังมิใชการวิจัยปฏิบัติการ จะเปนการ
วิจัยปฏิบัติการตอเมื่อครูตั้งโจทยปญหาซึ่งมีเปาหมายที่เปนการพัฒนางานไวกอน แลวแสวงหาวิธีการที่มี
ระบบในการแกปญหา นํามาลองใช และศึกษาสังเกตผลที่เกิดขึ้นใหไดความรูกอนที่จะนําไปใชปฏิบัติจริง
3. การวิจัยในชั้นเรียนมิไดหยุดที่การสรุปและตีความผลการทดสอบสมมุติฐาน แตตองเลยไป
ถึงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงงานดวย
4. การวิจัยในชั้นเรียนมิใชเปนการวิจัยกลุมตัวอยางผูใหขอมูล แตเปนการวิจัยผูเกี่ยวของกับ
งานของนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตองใหเกียรติในฐานะผูมีสวนรวมในการวิจัยมิใชเพียงแต
ผูใหขอมูล นั่นคือ ในกรณีที่เปนการวิจัยกับนักเรียน นักวิจัยตองรับผังความคิดเห็นของนักเรียนและนํามา
ใชประโยชนดวย
5. เปาหมายสุดทายของการวิจัยในชั้นเรียน มิใชการไดรายงานวิจัยไวนําเสนอหรือขอเลื่อน
วิทยฐานะ รายงานวิจัยเปนเพียงเครื่องมือสําหรับเผยแพรความรูใหเพื่อนครูไดเรียนรู แตเปาหมายสุดทาย
คือการพัฒนาปรับปรุงโดยใชผลงานวิจัย
2.4) ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยปฏิบัติการมีสาระสําคัญอยูที่การแสวงหาความรูความจริงจากการปฏิบัติเพื่อเปาหมายใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการซ้ํากันเปนวงจร
การวิจัย (research cycle) ตอเนื่องกันไป จงจรการวิจัยในแตละวงจรมีการดําเนินการรวม 4 ขั้นตอน ดังนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจตราและการวางแผนงานทั่วไป (Reconnaissance and General Plan)
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่นักวิจัยรับรูปญหา และสํารวจตรวจตราเพื่อทําความเขาใจปญหา ที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานและวางแผนที่จะใชยุทธวิธีตาง ๆ ในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Action)
ในขั้นตอนนี้นักวิจัยลงมือดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว โดยการใชยุทธวิธีตาง ๆ ที่นักวิจัย
เชื่อวาจะแกปญหาไดในการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติการนี้จึงจัดวาเปนหัวใจสําคัญของการวิจัยปฏิบัติ
การ และชื่อของการวิจัยปฏิบัติการไดมาจากกิจกรรมหลักในขั้นตอนนี้นั่นเอง
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามกํากับผลการดําเนินงานโดยการสังเกต (Monitoring the Implementation
by Observation)
ในขั้นตอนนี้นักวิจัย สังเกตและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพและผลการปฏิบัติงานระหวางการ
ดําเนินงานและหลังการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ตองใชวิธี การรวบ
รวมขอมูลโดยการสังเกตอยางมีระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การคิดไตรตรองและการทบทวนแกไข (Reflection and Revision)
ในขั้นตอนนี้นักวิจัยนําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่สามมาพิจารณาไตรตรองหรือใชความ
คิดสะทอนหากผลการปฏิบัติงานยังไมบรรลุเปาหมาย นักวิจัยแสวงหาวิธีการหรือยุทธวิธีใหม มาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และเริ่มดําเนินงานตามวงจรการวิจัยในรอบใหม
ขั้นตอนทั้งสี่ขั้นตอนของวงจรการวิจัยปฏิบัติการนี้ในปจจุบันเปนที่รูจักกันดีในชื่อ วงจรการวิจัย
P-A-O-R หมายถึง Plan – Action – Observation – Reflection and Revision นักวิจัยชื่อ Kemis ไดนําเสนอ
P-A-O-R สําหรับการวิจัยปฏิบัติการเปนวงจรการวิจัยที่ตอเนื่องกันไปดังแสดงในภาพที่ 1 ลักษณะการ
ดําเนินงานของวงจรการวิจัยปฏิบัติการจะเริ่มตนจากวงจรการวิจัยที่ 1 ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4
ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (P) ขั้นปฏิบัติการ (A) ขั้นการสังเกต (O) และขั้นการคิดไตรตรองหรือ
การคิดสะทอน (R) จากนั้นจะเริ่มเขาวงจรการวิจัยที่ 2 สืบเนื่องตอกันไปจนกวาปญหาไดรับการแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดตามเปาหมายที่นักวิจัยตามแนวคิดของ Eliott แสดงใหเห็นกิจกรรมการดําเนินงานใน
แตละวงจรซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน สวนภาพขวามือเปนวงจรการวิจัย P-A-O-R ตามแนว
คิดที่เสนอโดย Kemis วงจรการวิจัยของ Eliott นั้นใหภาพที่ชัดเจนวากิจกรรมการดําเนินการตามวงจรการ
วิจัยแตละวงจรนั้นแตกตางกัน กิจกรรมขั้นการวางแผนงานในวงจรการวิจัยที่ 1 เปนแผนงานทั่วไปที่มีการ
ปฏิบัติตามแผนงาน แตในวงจรการวิจัยที่ 2 กิจกรรมขั้นการวางแผนงานนั้นเปนแผนงานที่มีการปรับปรุง
แกไข และกิจกรรมขั้นการปฏิบัตกิ ารเปนการดําเนินงานตามยุทธวิธีที่แตกตางกันกับการปฏิบัติการในวงจร
มากวิจัยแรก
Freeman อธิบายวา การวิจัยปฏิบัติการมีขั้นตอนการดําเนินงาน รวม 6 ขั้นตอน เปนวงจรการวิจัย
ไดแก
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ขั้นตอนแรกการตั้งขอสงสัย (Inquiry) เปนขั้นตอนการเริ่มสนใจและตั้งตนกระบวนการวิจัย
ขั้นตอนที่สอง การกําหนดคําถาม (Question) เปนขั้นตอนของการทําความเขาใจสิ่งที่เปนปญหา
และจํากัดขอบเขตของปญหาในรูปคําถามที่สามารถทําวิจัยได
ขั้นตอนที่สาม การราบรวมขอมูล (Data collection) เปนขั้นตอนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ดวยวิธีการที่มีระบบเกี่ยวกับคําถามวิจัย
ขั้นตอนที่สี่ การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) เปนขั้นตอนของการแยกแยะจัดระเบียบหรือ
จัดหมวดหมูขอมูล และสังเคราะหสรุปขอมูล (disassembling and reassembling data) เพื่อตอบคําถามวิจัย
ขั้นตอนที่หา การทําความเขาใจ (Understanding) ใหไดแงคิดและมุมมองใหม ที่จะชวยแกปญหา
และนําไปใชประโยชนได
และขั้นตอนสุดทาย การพิมพเผยแพร (Publishing) ผลการวิจัยใหผูเกี่ยวของไดทราบและใช
ประโยชน
วงจรการวิจัยของ Freeman มีลักษณะพิเศษตรงที่มีจุดตั้งตนของจงจรหลายจุด หมายความวา
ครูอาจเริ่มทําการวิจัยไดเกือบทุกขั้นตอน เชน
ครูอาจเริ่มตนที่ขั้นการรวบรวมขอมูลโดยกําหนดใหนักเรียนทําบันทึกประจําวัน แลวนําบันทึก
มาสังเคราะหวานักเรียนมีการพัฒนาในเรื่องใด อยางไร จะเรงรัดการพัฒนาอยางไร
ครูอาจเริ่มตนที่ขั้นการวิเคราะหขอมูล โดยการนําการบานของนักเรียนมาวิเคราะหวานักเรียนทํา
ผิดอยางไร และอะไรเปนสาเหตุทําใหนักเรียนทําผิด จากนั้นก็วิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางในทางแกไขตอไป
วงจรการวิจัยของ Freeman ยังมีลักษณะพิเศษตรงที่กิจกรรมในวงจรแสดงถึงลักษณะบทบาท
ของครู นักวิจัย 4 บทบาทคือ

บทบาทในฐานะ นักปฏิบัติ (Activist) ที่มีบทบาทในการทํา (doing) ตามบทบาทนี้ครูนักวิจัยตอง
ปฏิบัติเพื่อใหรูในสิ่งที่ยังไมรูและตองปฏิบัติในสิ่งที่ควรตองปฏิบัติ นั้นคือครูนักวิจัยทําการสอนและขณะ
เดียวกันตองปฏิบัติการวิจัยเพื่อใหรูจักนักเรียนเปนอยางดีเพื่อที่จะสอนใหไดผลดีดวย
บทบาทในฐานะนักมานุษยวิทยา (Anthropologist) ที่มีบทบาทในการเฝาดู (seeing) บทบาทนี้ครู
นักวิจัยตองสังเกตและทําความเขาใจปรากฏการณ/พฤติกรรม/ความคิดเห็นทั้งที่สังเกตโดยตรงและที่ไมอาจ
สังเกตไดโดยตรงดวย นอกจากนี้ยังตองตระหนักถึงสิ่งที่ตนสังเกตไดและสิ่งที่ผูอื่นสังเกตได ซึ่งมีลักษณะ
แตกตางกันเพื่อเรียนรูจากกันและกัน
บทบาทในฐานะนักเลาเรื่อง (Storyteller) ที่มีบทบาทในการบอกเลา (telling) เพื่อใหองคความรู
ที่ครูนักวิจัยไดเรียนรูเผยแพรไปสูบุคคลที่เกี่ยวของอันจะชวยทําใหเกิดการเรียนรูในวงกวาง Freeman
กลาววาหนาที่ของครู คือการปฏิบัติ แตหนาที่ของนักวิจัย คือการบอกเลาผลการวิจัยดวย ตามหลักการวิจัย
ปฏิบัติการของครู ครูนักวิจัยตองมีบทบาทในฐานะนักเลาเรื่องดวยและสิ่งที่บอกเลามิใชองคความรูเชิง
วิชาการอยางเดียว แตรวมถึงองคความรูที่เกิดจากความรูความเขาใจในการสอนการวิจัยที่ไดปฏิบัติจริงดวย
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วงจรการวิจัยปฏิบัติการที่กลาวมานี้มีหลักการและขั้นตอนคลายคลึงกัน เปาหมายของการวิจัย
ปฏิบัติการเนนความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้น วงจรการวิจัยปฏิบัติการจึงมีลักษณะ
เหมือนกับวงจรคุณภาพ P-D-C-A (Plan –Do-Check-Act) ของ Demming และครูอาจดําเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียนตามวงจร เปนงานเดียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการประกันคุณภาพได กลาวโดย
สรุปการวิจัยในชั้นเรียนเปนเพียงเครื่องมือหรือกลไกที่ชวยใหครูสามารถปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ
ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการประกันคุณภาพทุกขั้นตอนการดําเนินงาน
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การวิจัยปฏิบัติการที่ใชอยูในวงการศึกษาของประเทศตาง ๆ แมวาจะมีขั้นตอนการดําเนินงานเปน
แบบเดียวกัน แตความหนักแนนในการดําเนินงานแตละขั้นตอนมีความแตกตางกัน จึงทําใหงาน วิจัยใน
ชั้นเรียนมีลักษณะแตกตางกัน แบงไดหลายประเภท Freeman แบงประเภทของการวิจัยปฏิบัติการออกเปน
4 ประเภท ตามแนวคิดของนักวิจัยการศึกษา ชื่อ Leo van Lier ซึ่งเสนอหลักการวิจัยวา โดยทั่วไปการวิจัย
การศึกษาประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 2 หลักการ คือ หลักการจัดระเบียบ (organization) ซึ่งแสดงถึง
ระดับความเขมของการจัดควบคุมผูมีสวนรวมในการวิจัยและหลักการปรับเปลี่ยนหรือการแทรกแซง
(intervention) ซึ่งแสดงถึงระดับการแทรกแซงการสอนดวยกระบวนการวิจัยของครู (Teacher research)
4 รูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบมีประโยชนในสภาพการณที่ตางกัน ลักษณะของแผนแบบการวิจัยของครู
ทั้ง 4 รูปแบบ แสดงดวยตัวอยางงานวิจัย ดังนี้
1) แผนแบบการวิจัยที่ 1 แบบทีการควบคุม (Controlling)
ครู Maya แบงนักเรียนในหองเรียนเปน 2 กลุม โดยพยายามแบงใหนักเรียนทั้งสองกลุมมีลักษณะ
คลายกันในดานความสามารถ และสัดสวนของนักเรียนชาย / หญิง ครู Maya สงเด็กนักเรียนกลุมหนึ่งไป
เรียนชั่วโมงศิลปะ และสอนนักเรียนอีกกลุมหนึ่งเรื่องทิศทาง ในวันตอมา ครู Maya ใหงานนักเรียนทั้ง
สองกลุมทํางานเกี่ยวกับแผนที่และการระบุทิศทาง โดยมีวัตถุประสงคจะติดตามดูวาผลการทํางานของ
นักเรียนทั้งสองกลุมตางกันอยางไร นักเรียนกลุมที่ไดรบั การเรียนเรื่องทิศทางไดนําความรูมาใชหรือไม และ
บันทึกผลการวิจัยโดยการบันทึกวิดิทัศน แผนการวิจัยนี้มีการจัดระเบียบควบคุมผูมีสวนรวมการวิจัยโดย
การจัดใหมีกลุมควบคุมเปนกลุมเปรียบเทียบ และมีการแทรกแซงโดยการสอนเพิ่มพิเศษ ลักษณะแผน
แบบการวิจัยนี้ คือ แผนแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experiment design) หรือแผนแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
(quasi-experimental design)
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2) แผนแบบการวิจัยที่ 2 แบบมีการถามและทํา (Asking and Doing)
ครู Betty สนใจศึกษาวานักเรียนการศึกษาผูใหญระดับตนในชั้นเรียนของเธอ จะเขาใจคําสั่ง
ในการทํากิจกรรมหรือไม และชอบการใชรูปแบบคําสั่งของครูแบบใดใน 3 แบบ คือแบบการ สั่งดวยวาจา
แบบการสั่งดวยวาจาและใหผูเรียนทบทวนคําสั่ง และแบบการเขียนคําสั่งบนกระดานดํา ครู Betty สอน
โดยใชคําสั่งแตละแบบเปนเวลาหนึ่งสัปดาห ตอนวันสุดทายของสัปดาห ครู Betty สอบถามนักเรียนวา
ชอบการใชคําสั่งแบบนั้น ๆ หรือไม และใหผูเรียนประมาณคาวาชอบการใชคําสั่งแตละแบบมากนอยเทาไร
โดยใชมาตรประมาณคา (rating scale) 3 ระดับ ชอบมากที่สุด ชอบ และไมชอบ แผนแบบการวิจัยนี้ไมมี
การจัดระเบียบหรือการควบคุม แตมีการแทรกแซงการสอนโดยการใชแบบของคําสั่งที่แตกตางกัน ลักษณะ
แผนแบบการวิจัยนี้ คือแผนแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) หรือ แผนแบบการวิจัยแบบรวม
พลัง (collaborative research)
3) แผนแบบการวิจัยที่ 3 แบบการวัด (Measuring)
ครู Vera มีนักศึกษาผูใหญที่มีภูมิหลังแตกตางกัน ในชั่วโมงสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ที่สองซึ่งมีการสนทนา นักศึกษาบางคนรวมสนทนา แตหลายคนไมเขารวมการสนทนา ครู Vera สังเกต
เห็นวาระดับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาขึ้นอยูกับหัวเรื่องการสนทนา และตัวผูนําการสนทนา เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมมากขึ้น ครู Vera จึงทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา โดย
ใหระบุภูมิหลังของนักศึกษาแตละคนวาอายุเทาไร เรียนภาษาอังกฤษมานานเทาไรความสนใจในหัวขอ
การสนทนาที่มีอยูในเรื่องใดบาง และใหนักศึกษาระบุชื่อนักศึกษาที่ตนอยากใหเปนผูนําการสนทนามา 3
ชื่อ ขอมูลที่ไดชวยให ครู Vera จัดกิจกรรมการสนทนาในชั้นเรียนไดดีขึ้น โดยนักศึกษาทุกคนมีสวนรวม
ในกิจกรรม แผนแบบการวิจัยนี้มีการจัดระเบียบกําหนดชัดเจน โดยการสอบถามขอมูลดวยวิธีการสํารวจ
แตไมมีการสอนแทรกแซงเปนพิเศษลักษณะแผนแบบการวิจัยนี้ คือ แผนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (survey
research)
4) แผนแบบการวิจัยที่ 4 แบบเฝาดู (Watching)
ครู Joan ทําบันทึกเหตุการณประจําวัน (joumal) เกี่ยวกับการสอนนักเรียนชั้น ป.1 ที่เริ่มเรียนอาน
– เขียน โดยบันทึกเหตุการณทุกวัน ตั้งแตตอนเชาอันเปนชวงเวลาที่นักเรียนใชเวลาโดยอิสระ ตอมาใน
ชั่วโมงดนตรี ครู Joan มีเวลา 20 นาที ที่จะตรวจดูความกาวหนาของนักเรียนแตละคน และไดพบวา
นักเรียนแตละคนมีความกาวหนาในการเรียนแตกตางกัน ครู Joan คิดอยางไตรตรอง และบันทึกความคิด
สะทอน (reflective memo)
โดยการตั้งคําถามเปนแนวทางในการบันทึกดังนี้ “ฉันกําลังศึกษากระบวน
การเรียนรูของนักเรียนอยางไร ศึกษาตามมุมมองของครูเพื่อจะหาวิธีการชวยเหลือสงเสริมใหนักเรียนรูดีขึ้น
หรือศึกษาตามมุมมองของนักวิจัย เพื่อจะเก็บขอมูลและทําความเขาใจกระบวนการเรียนรูของนักเรียน?”
ครู Joan บันทึกความคิดสะทอนแยกเปนสองคอลัมน คอลัมนความคิดในฐานะครู และคอลัมนความคิดใน
ฐานะนักวิจัย เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห ครู Joan ตัดสินใจเฝาสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเพียง
2 คน ที่มีลักษณะแตกตางกันมาก และเมื่อบันทึกเหตุการณประจําวันและบันทึกความคิดสะทอนได 2 – 3
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สัปดาห ครู Joan จะนําบันทึกมาศึกษาทบทวน และเขียนรายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู
ของนักเรียนทั้ง 2 คน แผนแบบการวิจัยนี้ไมมีการควบคุม และไมมีการแทรกแซงแตอยางใด ลักษณะ
แผนแบบการวิจัยนี้คือ แผนแบบการวิจัยรายกรณี (case study research) หรือ แผนแบบการวิจัยธรรมชาติ
(naturalistic research)
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แผนแบบการวิจัยของครูทั้ง 4 แบบ ตามแนวคิดของ Freeman ที่นําเสนอขางตนลวน
เปนงานวิจัยปฏิบัติการทั้งสิ้น การแยกประเภทของแผนแบบการวิจัยปฏิบัติการออกเปน 4 แบบนี้มิใชเปน
การแยกประเภทขาดจากกัน ความเปนจริงลักษณะแผนแบบการวิจัยปฏิบัติการยังแตกตางกันตามระดับการ
ควบคุม และระดับการแทรกแซงไดมากนอยแตกตางกัน ดังนั้น การวิจัยปจจัยปฏิบัติการอาจมีแผนแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง หรือแผนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ อีกหลายแบบที่มีระดับการควบคุมและการวัดแตกตางกัน
ไดอีกหลายแบบ
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2.6) ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการ
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ประเภทการวิจัยปฏิบัติการไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research = CAR) การวิจัยในชั้นเรียน
ทําโดยครูผูสอนเพื่อแสวงหาวิธีแกไขปญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้น เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง
2. การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมพลัง (Collaborative Action Research) การวิจัยนี้เปนการวิจัย
ปฏิบัติการที่ดําเนินงานโดยครูหลายคนรวมกันทําวิจัยเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนหลาย ๆ ชั้น หรือ
แผนกวิชา หรือภาควิชา ทีมงานนักวิจัยมักเปนการรวมตัวกันของครูผูมีความสามารถ ความชํานาญเฉพาะ
ดานแตกตางกัน มารวมมือกันทํางานวิจัยโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน การรวมมือรวมพลังทํางานจะทําใหครู
เกิดการเรียนรูแบบลุมลึก (deep leaming) จากกันและกันไดมากกวาการทําวิจัยคนเดียว (Bennet, Foreman –
Peck and Higgins , 1996)
3. การวิจัยปฏิบัติการระดับโรงเรียน (School Action Research) การวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติ
นอกที่ดําเนินงานโดยผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาจรวมหนวยงานนอก
โรงเรียนดวย โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน
4. การวิจัยปฏิบัติการอิงชุมชน (Community- Based Action Research) การวิจัยนี้เปนการวิจัย
ปฏิบัติการตามแนวคิดของ Stringer (1996) ซึ่งมีความเชื่อวาโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธกันแยก
ไมออก และครูมีหนาที่ที่จะตองสรางความสัมพันธแบบสองทางระหวางโรงเรียนและชุมชน ดังนั้น การ
ทําการวิจัยปฏิบัติการโดยอาศัยความรวมมือและรวมพลังจากชุมชน จึงเปนวิถีทางที่จะสามารถระดม
ทรัพยากรจากทุกแหลงในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชุมชนในพรอมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอบขายภาระหนาที่ของครูเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาตามประเภทของการวิจัย
ปฏิบัติการทั้ง 4 ประเภท สะทอนใหเห็นถึงขอบเขตการวิจัยและภาระหนาที่ของครูจากระดับจุลภาคไป
สูระดับมหภาคเหมือนละลอกคลื่น ดังแสดงในภาพที่ 4 ครูที่เปนนักวิจัยที่เริ่มตนทําการวิจัยปฏิบัติการควร
จะเริ่มตนจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกอน เมื่อมีประสบการณในการวิจัยมากขึ้น จึงขยายขอบเขต
การวิจัยกวางขึ้นจนถึงขั้นการวิจัยปฏิบัติการอิงชุมชน นอกจากนี้ครูแตละคนที่ทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนอาจปรึกษาหารือ วิเคราะหเปรียบเทียบผลงานแตละคน และสังเคราะหสรุปเปนรายงานการสังเคราะห
งานวิจัย หรือรวมกันเปนทีมทําการวิจัยปฏิบัติการแบบรวมพลัง (collaborative action research) หรืออาจ
ขยายขอบเขตการทําวิจัยลงสูระดับนักเรียน โดยจัดใหมีการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน (research-based leaming) ได
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2.7) ความสําคัญของการวิจัยในเรียน
1. เปนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน
ดวยการวิจัย
2. เปนการพัฒนาวิชาชีพของครู
3. เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาชีพครูดวยการเผยแพรความรูที่ไดจากการปฏิบัติ
4. เปนการสงเสริม สนับสนุนความกาวหนาของการวิจัยทางการศึกษา
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2.8) เปาหมายของการวิจัยในเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลดีที่สุด ตามจุดมุงหมายและมาตรฐาน การเรียนรู
ของหลักสูตรดวยตัวครูเอง
2.9) บทบาทของครูกับการวิจัยในเรียน
1. ครูในฐานะนักสอน
2. ครูในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร
3. ครูในฐานะนักวิจัย

การพัฒนา ปรับปรุง แกไขหลักสูตรและการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ
ไดตองอาศัยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดยเมื่อไรก็ตามที่ครูมีการวางแผนการสอน(วิเคราะหหลักสูตร
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใช บันทึกผลที่เกิดขึ้น ขณะจัดกิจกรรมและนําผล
(ขอมูล) ที่เกิดกับนักเรียน (ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมของนักเรียน บรรยากาศ ในชั้นเรียน) ไปเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การกระทําเชนนี้เปนบทบาทของนักการสอน นักพัฒนา
หลักสูตรและนักวิจัยในเวลาเดียวกัน
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3. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

m

3.1) ความหมายของการวิจัยพัฒนา (R & D)
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (R & D) เปนการพัฒนาการศึกษา โดยพื้นฐานการวิจัย (Research
Based Education Development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญหนึ่งที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนา การศึกษา โดยเนนหลัก เหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือ ใชเปนกระบวนการในการ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา (Education Product)

roo

.co

R & D จะพบมากในเชิงธุรกิจ เชน การผลิตสินคาขึ้นมา 1 ชิ้น R จะทําการทดสอบคุณภาพ
ของสินคา D จะทําการวิจัยการตลาดถึงสินคาตัวนี้ควบคูไปถึงความพึงพอใจ นําผลที่ไดจาก R & D
หาคําตอบ ไดคําตอบนํามาปรับปรุงไปเรื่อย ๆ
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สําหรับ R & D ในวงการศึกษาไมมีความชัดเจน R เปนการวิจัยเพื่อหาคําตอบ พอไดคําตอบ
ก็จบการวิจัย รูแลว ก็แลวกันไป ไมมีการดําเนินการอะไรตอจากคําตอบวิจัยที่ได หรือวิจัยแลวไมพัฒนา
สําหรับคนที่ทําหรือพัฒนา D จะทําโดยไมไดหาคําตอบกอนวาสิ่งที่ทํามีปญหาหรือสาเหตุของปญหา
ที่แทจริงคือ อะไร อาจคิดเดาเอาเอง หรือทําโดยคนอื่นบอกใหทําหรือสั่งใหไปทํา ทําหรือพัฒนาโดย ไมมี
การวิจัยมากอนนั่นเอง
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ครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ตองทํา R & D เปนการวิจัยแลวไมใหคนอื่นมาพัฒนาให
หมายความวา วิจัยเกี่ยวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อหาคําตอบไดแลว ก็นําคําตอบ (วิธีสอน) ไปใช
พัฒนาการเรียนการสอนเอง ประเด็นหลักของ R & D อยูที่การพัฒนาการเรียนการสอน โดยอิงการวิจัย
ตารางวิเคราะหความแตกตางวิจัย (Research) พัฒนา (Development) และวิจัยและพัฒนา (R &D)
วิจัย (Research)
ปญหาคือ เรื่องการอาน

การดําเนินการ
ศึกษาพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน

พัฒนา(Development)
ทําโครงการมากมาย
เกิดจากนโยบาย/
สั่งใหทําคิดทําเอง
การดําเนินการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ

วิจัยและพัฒนา(R & D)
ปญหาคือ เรื่องการอาน
สาเหตุคือ ขาดสื่อที่มีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ
สรางและปรับปรุงสื่อใหดี
นําไปจัดกิจรรมการเรียนการอสน
บันทึกผลการใช/ผลสําเร็จ พรอม
ปญหา อุปสรรคปรับปรุงสื่ออีกครั้ง
นําไปสอนอีกเปนครั้งที่ 2 บันทึก
ผลสําเร็จหากมีปญหาอีก ก็ปรับปรุง
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สรุป
ทําโดยไมไดหาคําตอบวา
ปญหาคืออะไร
“พัฒนาโดยไมไดวิจัย”

.co

สรุป
ไดคําตอบแลว รูแลวก็จบ
ไมดําเนินการตอ
“วิจัยแลวไมพัฒนา”

/พัฒนาสื่อนําไปสอนอีก บันทึกผล
และเปรียบเทียบผลจนในที่สุดได
สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สรุป
หากคําตอบกอน ลงมือทํา
“พัฒนาโดยอิงการวิจัย”

3.2) ความแตกตางระหวางการวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน

มีความรูวิธีการแกปญหาการ
เรียนการสอน
แกปญหา/พัฒนานักเรียนใน
เรื่องเล็กแตเปนเรื่องที่สําคัญ
เมื่อพบปญหา
วิเคราะหปญหาที่แทจริง
ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับผู
เรียน ในหองเรียน ที่พบ
ปจจุบัน ปญหาเฉพาะหนา
แกปญหา / พัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ในหองเรียนที่ครูรับผิดชอบ
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ทําเมื่อไร
เริ่มตนอยางๆ
ประเด็นปญหาหรือ
คําถามการวิจัย
ทําไปทําไม

สถานที่ดําเนินการ
การดําเนินการ

การสุมตัวอยาง

แกปญหา/พัฒนา กลุมใหญ
เรื่องที่สําคัญ
เมื่อมีงบประมาณ แรงงาน เวลา
เพื่อกําหนดนโยบาย/แกปญหาใหญ ๆ
ตรวจสอบเอกสารทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ปญหาที่มุมกวาง
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เปาหมายในการทํา

roo

คุณสมบัติผูทํา

การวิจัยทางการศึกษา
นักวิจัย นักวิชากร นักการศึกษา
ศึกษานิเทศก
เทคนิคการวิจัย เนื้อหาที่จะทําวิจัย

bk

การวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูสอน

.so

หัวขอ/ประเด็น
ผูทํา

เพื่อใหไดองคความรูใหม

ทุกสถานที่ ที่ตองการหาคําตอบ/
อยากรู
บางครั้งอาจแยกมาทําวิจัยตางหากจาก
แกปญหาอยางรวดเร็ว ทันที
ควบคูกับการเรียนการสอนตาม การเรียนการสอนเนนระเบียบแบบ
ปกติ ไมเนนระเบียบแบบแผน แผนการวิจัย
การวิจัย
ไมเนนการสุมตัวอยาง กลุมที่ เนนการสุมชนิดที่คํานึงถึงความนาจะ
ศึกษาคือผูเรียนที่มีขอบกพรอง เปนเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัว
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การคนควาเอกสาร
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4. การนําผลการวิจัยไปใช
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การวิเคราะหขอมูล

แทนของประชากร ใชวิธีการทางสถิติ
และความนาจะเปน
คนควาอยางงาย ๆ และอนุโลม ทําอยางกวางขวาง ชัดเจน และเนนใช
ใหใชขอมูลแหลงทุติยภูมิ
ขอมูลแหลงปฐมภูมิ
ไมเนนการทดสอบความมีนัย ใชอนุมานสถิติในการทดสอบความมี
สําคัญและมีการนําเสนอขอมูล นัยสําคัญและใชเทคนิคของการวิจัย
เชิงคุณภาพและปริมาณ
ดิบประกอบ
เนนเชิงคุณภาพ
ตัดขั้นตอนที่ไมจําเปนบางอยาง มีการควบคุมตัวแปรอยางเขมงวดและ
ออกไป ใชระยะเวลาสั้น ไมเขม ใชระยะเวลายาวนาน
งวดในการควบคุมตัวแปร
องคความรูที่จะนํามาปรับปรุง องคความรูกวางขวางและครอบคลุมที่
และพัฒนาการเรียนการสอนที่ สามารถสรุปอางอิงไปยังกลุมอื่นได
ดําเนินการอยู/ไมอางอิงไปใช
กับกลุมอื่น
ยึดความสอดคลองกับการ
ยึดความสอดคลองกับทฤษฎี
ปฏิบัติ

การนําผลการวิจัยไปใชเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะครูสามารถใชนวัตกรรมที่คนพบไปปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
ผลการนําไปใชจะทําใหมีความสมบูรณและมีคุณคามากยิ่งขึ้น ตลอดจนผูเกี่ยวของ/หนวยงาน
ใชเปนขอมูลในวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอไป

4.1) ความสําคัญของการนําผลการวิจัยไปใช
1. ทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐาน การเรียนรูของหลักสูตร เพราะครูไดใชสื่อ/
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ผานการตรวจสอบคุณภาพ เชื่อถือได
2. ทําใหครูพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. ผูบริหาร/หนวยงานใชขอมูลไปปรับปรุง/พัฒนา ตรงตามสภาพจริง
5. ครูใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ / ความกาวหนาในวิชาชีพ
6. ทําใหมีขอมูลปรับปรุงหรือพัฒนางานและกําหนดนโยบายของหนวยงานทางการศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4.2) จุดมุงหมายในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
2. เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานเฉพาะดาน
4. เพื่อใชประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูหรือหนวยงาน
4.3) การเผยแพรผลงานวิจัย
หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนตองดําเนินงานตอเนื่อง คือ การสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพร
ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางกวางขวาง ในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการเผยแพรผลงานวิจัย การจัดทําเครือขายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของเว็บไซด หรือ โฮมเพจ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4.4) แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช
1. นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
2. นําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. นําไปใชพัฒนาวิชาชีพ
4.5) แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชของครู
1. ใชแกปญหาการเรียนการสอนโดยตรงนํานวัตกรรมไปใชสอนซอมเสริม/สอนตามปกติ
2. นําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน รูวามีนวัตกรรมอะไร ใชแกปญหาอะไร
3. นําไปใชพัฒนาหลักสูตร หนวยการเรียนรู การวัดและประเมินผล
4. นําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพ
4.6) แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชของผูบริหาร
1. ใชในการวางแผน กําหนดนโยบายการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/
ดัดแปลงงาน/โครงการ ใหเปนไปตามเปาหมายอยางเปนระบบ
2. กระตุนใหครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
3. สงเสริมใหครูคนควาหาความรูใหม ๆ
4. สงเสริมใหครูไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยของตนกับผูอื่น
4.7) จุดที่ควรพิจารณาในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กระบวนการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม (บทที่ 3)
2. กระบวนการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล (บทที่ 3)
3. สรุปผลการวิจัย/ขอคนพบการวิจัยเปนอยางไร (บทที่ 5)
4. ขอบกพรองในการดําเนินงานวิจยั (ขอเสนอแนะ บทที่ 5)
5. ทําไมตองวิจัย / ปญหาคืออะไร (บทที่ 1)
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
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1) ความหมายของระบบ
ระบบ (System) คือ ชุดขององคประกอบซึ่งมีปฏิสัมพันธ ตอกันในรูปของความเปนหนึ่งเดียว
และดําเนินงานรวมไปสูเปาหมายเดียวกัน ประกอบดวยสวนสําคัญสี่ประการ คือ
1. ขอมูลนําเขา (Input)
2. กระบวนการประมวลผล (Process)
3. ผลลัพธ (Input)
4. การควบคุมการยอนกลับ (Feedback Control)
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2) ความหมายของ ขอมูล สารสนเทศ
ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ หรือขอมูลดิบที่ยังไมผานการประมวลผล ยังไมมี
ความหมาย ในการนําไปใชงาน ขอมูลอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปภาพ เสียง หรือ ภาพเคลื่อน
ไหว
สารสนเทศ (Information) คือ ขอมูลที่ผานกระบวนการประมวลผล หรือจัดระบบแลว เพื่อใหมี
ความหมายและคุณคาสําหรับผูใช
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ชุดของคน ขอมูล และวิธีการ ซึ่งทํางาน
รวมกัน เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว หรือ สารสนเทศ คือขอมูลที่ผานการประมวลผล
บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบหรือตรวจสอบแลวมีความชัดเจนขึ้น สามารถนํามาใชในการพิจารณาตัดสิน
ใจ หรือดําเนินการใด ๆ ตอไปได สารสนเทศจะถูกนําเสนอในรูปอัตราสวน รอยละ การเปรียบเทียบ เชน
อัตราครูตอนักเรียน การเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับปจจุบันกับอดีต การเปรียบเทียบผลการดําเนินการ
นับแตเริ่มโครงการ การเปรียบเทียบผลกําไรตอการลงทุน
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการคือคน คนคือผูสรางงานผลิต เปนผูใชบริการ เปนผูแกปญหา
และเปนผูตัดสินใจ คนที่มีคุณภาพจะเปนกระดูกสันหลังขององคการ
3) ประเภทของระบบสารสนเทศ
1) ระบบประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing System : TPS) เปนเครื่องมือของผูบริหาร
ระดับปฏิบัติการ (Operating Manager) เชน ระบบสารสนเทศการบัญชี
2) ระบบสารสนเทศการจัดการ (Management Information System : MIS) เปนเครื่องของผูบริหาร
ระดับสั่งการ หรือระดับกลาง (Tactical Manager) มี 3 ประเภท คือ รายงานตามตารางการผลิต รายงาน
ตามตองการ และรายงานพิเศษ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เปนเครื่องมือของผูบริหาร
ระดับนโยบาย หรือระดับสูง (Strategic Manager) และผูบริหารระดับสั่งการหรือระดับกลาง(Tactical
Manager)
4) ระบบการสนับสนุนระดับนโยบาย (Executive Support System : ESS) จําเปนมากสําหรับการ
บริหารระดับสูง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช วัฏจักรของการพัฒนาระบบ SDLC เปนการติดตอสื่อสาร
อยางตอเนื่องชัดเจนระหวางผูใช กับ
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4) บุคลากรในระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
1) ผูใช (User) ไดแกบุคคลซึ่งใชระบบสารสนเทศเมื่อมีการนําออกมาใช ไดแก ผูใชคอมพิวเตอร
และผูจัดการ
2) นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จะทํางานรวมกับผูใช เพื่อตรวจสอบความจําเปนที่ตอง
ใชสารสนเทศในกระบวนการของผูใช
3) นักออกแบบระบบ (System Designer) เปนผูออกแบบระบบใหตรงกับความจําเปนความ
ตองการของผูใช
4) นักเขียนโปรแกรม (Programmer)ใชโปรแกรม เพื่อรหัสคําสั่งสําหรับใหคอมพิวเตอรแกปญหา
1.2 ความสําคัญและประโยชนของขอมูลสารสนเทศ
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ปจจุบัน IT มีความสําคัญทั้งในชีวิตประจําวัน ชีวิตการทํางาน และการดําเนินงานดานตางๆ จนบาง
ครั้งอาจเปรียบขอมูล และสารสนเทศ ไดเสมือนกับสายเลือดที่หลอเลี้ยงการทํางานทุกดานขององคกรเพราะ
ถาขอมูลและสารสนเทศมีความถูกตองเปนปจจุบัน ทําใหการบริหารจัดการมีศักยภาพยิ่งขึ้น สารสนเทศ
ที่ดี มีประโยชนในดานตอไปนี้
1) ประสิทธิภาพ (Effciency) ไดแก
1.1 ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
1.2 ระบบสารสนเทศชวยใหการเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว
1.3 ระบบสารสนเทศชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว
1.4 ชวยลดตนทุน
1.5 ชวยใหการประสานงานระหวางฝายตางๆเปนไปไดดวยดี
2) ประสิทธิผล (Effeciveness) ไดแก
2.1 ระบบสารสนเทศชวยใหการตัดสินใจ สงผลใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคได
2.2 ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา บริการที่เหมาะสม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2.3 ระบบสารสนเทศชวยในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วขึ้นตรงกับความตองการ
3) ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ไดแก การมีการนําสารสนเทศมาใช
และทําใหเกิดการบริหาร จัดการแบบใหม เชน E- Government Re- engineering Knowledge Management
เปนตน
4) คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิเครื่องมือ
การทํางานรูปแบบใหมๆ เชน Tele/Video Conferencing Electron data Interchange Virtual Organization
เปนตน ซึ่งทําใหประหยัดทรัยากร และเพิ่มคุรภาพชีวิตได

roo

1.3 ลักษณะขอมูลสารสนเทศที่ดี
ในปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการบริหารจัดการ เพราะถาขอมูลมีความ
ถูกตองเปนปจจุบัน จะทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นและผูปฏิบัติงานดานขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน ตองคํานึงถึงลักษณะขอมูลที่ดี ดังนี้
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1. ความครอบคลุม คือ ขอมูลจะตองมีความครอบคลุมกับงานทุกๆเรื่อง และสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ความรวดเร็ว คือ สามารถหาไดอยางรวดเร็ว ทันเวลาที่ตองการ
3. ความถูกตอง คือ ขอมูลจะตองมีความถูกตอง ไมมีขอผิดผลาด
4. ความทันสมัย คือ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
5. ความนาเชื่อถือ คือ แหลงที่มาของขอมูล ตลอดจนกระบวนการจัดเก็บขอมูล
6. ตรวจสอบ ได คือ ขอมูลที่สามารถตรวจสอบได
1.4 กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงาน มีผูจัดไวหลายขั้นแตกตางกันไป
แตโดยทั่วไปแลวมี้ขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การจัดกระทําขอมูล
4. การจัดเก็บขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. การนําขอมูลไปใช
1.5 โปรแกรมที่เกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศในระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
1. โปรแกรม SMIS เปนโปรแกรมที่เก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล สังกัด สพฐ. โดยการเก็บขอมูล
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1.1 ระยะแรก ใชขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของแตละป
1.2 ระยะที่สอง ใชขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของแตละป
2.. โปรแกรม OBEC เปนโปรแกรมที่เก็บขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา โดยใชขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน ของทุกป
3. โปรแกรมโปรแกรม B_OBEC เปนโปรแกรมที่เก็บเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งกอสราง โดยใชขอมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป
4. โปรแกรม M_ OBEC เปนโปรแกรมที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ โดยใชขอมูล ณ วันที่ 30
กันยายน ของทุกป
5. โปรแกรม P_OBEC เปนโปรแกรมที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร
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1.6 ปญหาอุปสรรคในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
จากการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลที่ผานมาทุกป มักจะพบปญหาลักษณะคลายคลึงกันทุกป
กลาวคือ
1. ปญหาดานคอมพิวเตอรและโปรแกรม ซึ่งมีคอมพิวเตอรที่ลาสมัย ความจุไมพรอมสําหรับ การ
จัดเก็บขอมูลขนาดใหญ โปรแกรมจัดเก็บมีการเปลี่ยนแปลงบอย ฐานการเก็บขนาดใหญ ทําใหปรับปรุง
(update)ขอมูลอยูตลอด และบางแหงไมสามารถทําได เนื่องจากงบประมาณจํากัด สวนปญหาโปรแกรม
จัดเก็บขอมูลรายบุคคล เปลี่ยนแปลงบอย ซับซอน ไมสมบูรณ
2. ปญหาบุคลากร ตองปฏิบัติหนาที่สอนดวย คนที่ไดรับการอบรมแลว มีการเปลี่ยนแปลงยายบอย
คนใหมไมมีความรูพื้นฐาน จัดเก็บและทําขอมูลไดชา ไมทันเวลา และบุคลากรบางสวนยังไมใหความสําคัญ
กับการจัดเก็บและทําขอมูลดานนี้
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ง. สรุปสาระสําคัญของบทบาทศึกษานิเทศกตามกรอบหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง
1) หลักการ แนวคิดในการประชุมสัมมนาตามหลักสูตร
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1. วิธีการเรียนรูของผูมีประสบการณ
2. ผูน ําการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการเรงรัดการเปลี่ยนแปลง (Leading change,
Change management, CAP, ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.)
3. การพัฒนาคนในสภาวะการปฏิบัติงานปกติ (On the job training)
4. การพัฒนาคุณภาพโดยกระบวนการนิเทศ(Innovation-นวัตกรรม, วิธีการชวยกระตุนสงเสริมใหคน
ที่ลาหลังใหทันสมัย, การมองเห็นภาพรวมแลวนํามาปรับเปนเปาหมายใหม)
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2) วัตถุประสงค
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3) เทคนิคที่ใชในการประชุมสัมมนา
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1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาหัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการบริหาร
จัดการการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความเปนผูนําทางการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการสรางสรรคงานการนิเทศการศึกษา

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

1. กระบวนการเรียนรูรวมกัน(Participatory Learning)
2. กระบวนการฝกปฏิบัติ และสรุปความรู
3. กระบวนการฝกทักษะผูนํา

4) ทักษะผูนําที่มุงสงเสริมพัฒนา

ประกอบดวย ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการทํางานเปนทีม
และทักษะการสื่อสาร

5) เนื้อหาสาระ/หนวยการประชุมสัมมนา ไดแก
หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4
หนวยที่ 5
หนวยที่ 6

คุณภาพการศึกษาที่เปนอยู (Quality Profiles)
มุงสูเปาหมายที่รวมกัน (Creating A Shared Needs)
สรรคสรางวิสัยทัศนเปนตัวตน (Shaping A Vision)
รวมพลขับเคลื่อนพันธสัญญา (Mobilizing Commitment)
ติดตามความกาวหนาตามเข็มมุง (Monitoring Progress)
ผดุงคุณภาพใหยั่งยืน (Making Change Last)
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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6) สรุปสาระสําคัญ(แนวคิด องคความรู) แตละหนวย
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6.1 หนวยที่ 1 คุณภาพการศึกษาที่เปนอยู (Quality Profiles)
เรื่อง การบริหารโดยใชระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพ
แนวคิดหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเปนตองมีขอมูลคุณภาพ (Quality Profiles) ของสิ่งที่จะพัฒนา
อยางชั ด เจน ครอบคลุ ม ภาระงานทุ ก ด าน จึ งจะทํ าให ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพเริ่ ม ต น อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ศึกษานิเทศกซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงตองมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน
ครู ผูบริหาร และ ศึกษานิเทศกในสังกัดที่ชัดเจน ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
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6.2 หนวยที่ 2 มุงสูเปาหมายที่รวมกัน (Creating A Shared Needs)
เรื่อง การกําหนดเปาหมายความตองการรวมกัน
แนวคิดหลัก
การกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุม และชัดเจน ทําใหสามารถกําหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรง และสอดคลองกับสภาพของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาใหมี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาตองใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหทุกคนรูสึกเปนเจาของงานที่จะพัฒนาและรวมกัน
พัฒนางานอยางเต็มที่
6.3 หนวยที่ 3 สรรคสรางวิสัยทัศนเปนตัวตน (Shaping A Vision)

6.3.1 เรื่อง การออกแบบกิจกรรมนําสูการปฏิบัติ
แนวคิดหลัก
วิสัยทัศน เปนภาพความสําเร็จหรือเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต การแปลงวิสัยทัศนให
เปนการกระทําที่เปนรูปธรรม จะชวยใหการเปลี่ยนแปลงสภาพในอนาคตเขาใจงายและลงมือปฏิบัติไดจริง
ซึ่งเปนบทบาทสําคัญของหัวหนากลุมนิเทศฯ ที่จะตองขับเคลื่อนการนิเทศใหสอดคลองไปกับการบริหาร
และการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย หรือวิสัยทัศนนั้น ๆ
6.3.2 เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
แนวคิดหลัก
การมีนวัตกรรมที่ดี มีคุณภาพ สอดคลองกับกระบวนการที่ตองการบริหารการเปลี่ยนแปลงทําให
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
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กระบวนการนิเทศ
โรงเรียนคุณภาพ
(PI-IDRED)
นักเรียนมีคุณภาพ
Planning
ตามมาตรฐาน
Innovation Developing
Informing
Doing
Reinforcing
Evaluating
Diffussing
P - การวางแผน (Planning)
I - การพัฒนานวัตกรรม (Innovation Developing)
I - การใหความรู (Informing)
D - ลงมือปฏิบัติ (Doing)
R - การสรางขวัญกําลังใจ (Reinforcing)
E - การประเมินผล (Evaluating)
D - การเผยแพรและเรียนรู (Diffusing)
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6.4 หนวยที่ 4 รวมพลขับเคลื่อนพันธสัญญา (Mobilizing Commitment)
เรื่อง การสรางการยอมรับเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดหลักการ
การคิดและการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทําใหทุกคนรูสึกเปนเจาของ ตองการพัฒนาคุณภาพและเกิดการยอมรับเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางกรอบความคิดในการนิเทศ PI-IDRED
Input
Process
Output

6.5 หนวยที่ 5 ติดตามความกาวหนาตามเข็มมุง (Monitoring Progress)

6.5.1 เรื่อง การติดตามความกาวหนา
แนวคิดหลัก
การติดตามความกาวหนาของคุณภาพนักเรียน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง จะทําใหผูนิเทศทราบผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการพัฒนาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของ ตลอดถึงการปรับปรุงแกไขสภาพปญหาขอขัดของในปจจุบัน ไดทันทวงที
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การติดตามความกาวหนาของโครงการ นอกจากจะชวยใหรูวางาน / โครงการกําลังเดินไปถึงจุดไหน
แลว ยังสามารถชวยแสวงหาความรวมมือ และความตอเนื่องของโครงการ อีกทั้งยังจะสามารถหาวิธีการ
แกไข เมื่อพบวากําลังดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย พรอมทั้งยังเปนการกระตุนใหทีมงานและผูเกี่ยว
ของปรับปรุงแกไขวิธีการดําเนินงาน การติดตามความกาวหนา จําเปนตองวัดผลโครงการอยางถูกตองและ
ตอเนื่อง ผลจากการเก็บขอมูลกอนเริ่มโครงการ และผลที่ไดหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง จะทําใหทราบความ
กาวหนา และตองชี้แจงใหทุกคนทราบ
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เครื่องมือที่ใชในการติดตามความกาวหนา
ในปงบประมาณ 2547 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการสนับสนุนจากบริษัท
จี อี แคปตอลประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการ1 อําเภอ 1โรงเรียนในฝน โดยไดนําหลักสูตรกระบวน
การเรงรัดใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Acceleration Process) ซึ่งเปนหลักสูตรพัฒนาองคกรของบริษทั
General Electric ที่ใชรวมกันทั่วโลก มาใชในการพัฒนาศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียนในฝนตนแบบ
กระบวนการเรงรัดใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีองคประกอบการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
อยู 7 ปจจัย ไดแก
1. การนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
2. การสรางความจําเปนรวมกัน (Creating A Shared Need)
3. การแปลงวิสัยทัศนเปนการกระทํา (Shaping A Vision)
4. การกระตุนใหเกิดความรวมมือ (Mobilizing Commitment)
5. การทําใหการเปลี่ยนแปลงคงอยู (Making Change last)
6. การติดตามความกาวหนา (Monitoring Progress)
7. การปรับระบบ และโครงสราง (Change Systems & Structures)

เครื่องมือที่ใชในการติดตามความกาวหนา (Monitoring Progress) ที่กลาวถึงในที่นี้เปนเครื่องมือ
ที่ประยุกตใชมาจากปจจัยหนึ่งในกระบวนการเรงรัดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบริษัท General Electric
ดังกลาว ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการติดตามความกาวหนาของโครงการมี 2 ชนิด คือ
1. ตารางการวิเคราะห พ ฤติก รรมที่ ควรเปลี่ยนแปลงของผูเกี่ยวข อง (Stakeholder : Behavioral
Change Analysis) ใชสําหรับติดตามความกาวหนาของคุณภาพนักเรียน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามงาน / โครงการ
ที่กําลังดําเนินการอยู ตัวอยางเชน โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 อาจวิเคราะหไดดังนี้ลักษณะของเครื่องมือ เปนตารางแสดงความสัมพันธของรายการตาง ๆ 4 อยาง
ซึ่งแตละรายการมีความหมาย ดังนี้
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Stakeholder หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน โครงการพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3มีบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ครูผูสอน ผูบริหาร
และศึกษานิเทศก
Desired Behavior หมายถึง พฤติกรรมที่ตองการพัฒ นาของนั ก เรียน ครูผูสอน ผูบริห าร และ
ศึกษานิเทศก ในที่นี้ใหกําหนดเกณฑ คุณ ภาพที่ตองการพัฒนาดวย เชน โครงการพัฒนาการสอนวิทยา
ศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พฤติกรรมของแตละบุคคลที่ตองการใหเกิดคืออะไร และ
มีเกณฑคุณภาพที่ตองการเทาไร
Progress หมายถึง ระดับพฤติกรรมของแตละคนในสภาพปจจุบัน ซึ่งจะมีโอกาสพัฒนาขึ้นหลัง
จากไดดําเนินการแกไขหรือดําเนินงานโครงการตอไปอีกระยะหนึ่ง
Action หมายถึง วิธีการหรือแนวทางแกไขใหพฤติกรรมใน Progress มีระดับคุณภาพสูงขึ้นตาม
ที่ตองการ
2. ภาพความเปลี่ ย นแปลง (Quality Progress Profile : QPP) ใช สํ าหรับ ติ ด ตามความก าวหน า
ของโครงการที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน วาประสบผลสําเร็จเพียงใด โดยมุงประเมินพฤติกรรมของนั กเรียน
ครูผูสอน ผูบริหาร และศึกษานิเทศก วามีคุณภาพในระดับใด ในที่นี้ใหเปรียบเทียบระหวางเกณฑคุณภาพ
ที่ตองการกับระดับคุณภาพที่เกิดขึ้นจริง จากการติดตามความกาวหนาในแตละครั้ง

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

6.5.2 เรื่อง Coaching
แนวคิดหลัก
การชี้แนะ เปนเทคนิควิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปที่
การทํางานใหไดตามเปาหมายของงานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจ ประสบการณ
ที่มีอยูและ/หรือไดรับการพัฒนาศักยภาพ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.ทําอยางไรหัวหนากลุมนิเทศฯ ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนและ ครูผูสอนจะมองเห็นคุณภาพ
นักเรียนรวมกัน/ตรงกัน เพื่อหาแนวทางเพิ่มพูนคุณภาพรวมกัน
-ศึกษานิเทศกจะชี้แนะเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการสอนของครูอยางไร
-ผูบริหารจะชี้แนะเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการสอนของครูอยางไร
-หัวหนากลุมนิเทศฯ จะสงเสริมให ศึกษานิเทศก/ผูบริหารจะชี้แนะเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการสอน
ของครูอยางไร
2.การมองเห็นคุณภาพรวมกัน/ตรงกัน เกิดจาก
-การรวมกันตรวจสอบขอมูล
-การสรุปประเด็น คุณภาพ สิ่งที่ดีงาม/เปนประโยชน
-แนวทางเพิ่มพูนคุณภาพงาน
-การผูกพันลงมือทํางานรวมกัน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การชี้แนะ(Coaching): ยุทธวิธีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
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บทบาทที่หลากหลายในการพัฒนา
การช วยเหลือครูจําเป น ตองใชก ลุมบุ คคล บทบาท และกิจกรรมที่ห ลากหลายเพื่ อนํ าพาครูไปสู
จุดหมายที่พึงประสงค
จากแผนภาพ แสดงใหเห็นวามีมิติของการชวยเหลือครูใหพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อยางนอย
4 มิติ คือ การนิเทศ(supervision) การเปนพี่เลี้ยง(mentoring) การอบรม(training) และการชี้แนะ(coaching)
ที่ผูที่รับผิดชอบงานพัฒนา ควรใชบทบาทเหลานี้ในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
การนิเทศ เปนการดําเนินการโดยผูมีประสบ
เนนมาตรฐาน
เนนตามศักยภาพ
การณในการใชกระบวนการ วิธีการตาง ๆ ในการให
ความช ว ยเหลื อ อํ านวยการ กํ ากั บ ดู แ ล เพื่ อ คุ ณ ครู
การนิเทศ
การเปนพี่เลี้ยง ทั่วไป
สามารถพัฒนาความรู ความสามารถไดตามเปาหมาย
(supervision)
(mentoring)
ขององคกร
การเป น พี่ เลี้ ย ง เป น วิ ธี ก ารที่ ผู ที่ มี ป ระสบ
การอบรม
การชี้แนะ เฉพาะ
(training)
(coaching)
การณใหความชวยเหลือผูที่มีประสบการณนอยกวา
ใหไดรับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและ การดําเนิน
ความรู ความเขาใจ
การนําไปใช
จํานวนมาก กลุมใหญ กลุมยอย รายบุคคล
ชีวิต ใหพัฒนาไปสูเปาหมายที่ไดวางไวรวมกัน
การอบรม เปนวิธีการใหความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการในการดําเนินการเฉพาะ ใหไดผลตามมาตรฐานที่วางไว
การชี้แนะ เปนวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของคุณครู โดยเนนไปที่การทํางานใหได
ตามเปาหมายของงานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือ ไดรับการอบรม
มาไปสูการปฏิบัติได
บทบาทการนิเทศ และการเปนพี่เลี้ยง มีลักษณะเปนบทบาทใหญ หรือทั่วไป มีบทบาทยอยซอนอยู
มากมาย ไดแก การประสานกับกลุมบุคคลเพื่อมาชวยเหลือการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ประสาน
ผูบริหารในเรื่องนโยบาย การอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ และการวางระบบการทํางานรวมกัน
บทบาทการอบรม และการชี้แนะ มีลักษณะเปนบทบาทยอย หรือเฉพาะ ของการนิเทศและการเปน
พี่เลี้ยง เปนบทบาทที่ทํางานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรง
บทบาทการนิเทศ และการอบรม เปนการทํางานที่เนนมาตรฐานของงานนั้น กลาวคือมีมาตรฐาน
ไว แลวดําเนินการพัฒนาใหเกิดผลตามมาตรฐานนั้น แตในมิติของการนิเทศและการอบรมนั้น เนนไปที่
การช ว ยให ค รู มี ค วามรู ค วามเข าใจในเรื่ อ งที่ นิ เทศหรือ อบรมเป น หลั ก และเป น บทบาทที่ ใช กั บ คุ ณ ครู
กลุมใหญ หรือมีจํานวนมาก
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บทบาทการเปนพี่เลี้ยง และการชี้แนะ เปนการทํางานที่เนนตามศักยภาพหรือความสามารถของ
บุคคล เปนการชวยให คุณ ครูนํ าความรูความเขาใจที่มีอยู หรือที่ไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติใหเกิดผล
ดังนั้นจึงใชในการพัฒนากลุมคนจํานวนนอยอยางเขมขน ตามประกบการทํางานอยางใกลชิด เชน สังเกต
การสอนในชั้นเรียน พิจารณาผลงานนักเรียนรวมกันกับครู เปนการพัฒนาในบริบทการทํางานในโรงเรียน
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บทบาททั้งหมด มีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน การพัฒนาครู จําเปนตองอาศัยบทบาทตางๆ ในจังหวะ
ที่เหมาะสมมาใชอยางผสมผสานกัน โดยมีเปาหมายรวมกันคือ การชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติในชั้นเรียน
ที่ยั่งยืนได ตัวอยางเชน
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เมื่อพบวาอุปสรรคที่ทําใหการสอนกระบวนการคิด เกิดจากนักเรียนมีปญหาเรื่องสุขภาพอนามัย
ทําใหคิดไมไดดี ก็ใชบทบาทการนิเทศ ประสานผูที่เกี่ยวของมาใชความชวยเหลือ หาทางแกปญหา
ในการจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนกระบวนการคิดใหแกครู ตองใชบทบาท
ในการออกแบบการจัดการอบรมที่ชวยใหครูมีความรูความเขาใจเรื่องการสอนกระบวนการคิด
เมื่ อ ครู ก ลั บ ไปที่ โ รงเรีย นเพื่ อ นํ าความรู ใ หม ที่ ไ ด ไ ปจั ด การเรี ย นการสอน ก็ ต อ งอาศั ย บทบาท
การชี้แนะที่ไปชวยใหครูเชื่อมโยงความรูใหมที่ไดไปสูการเรียนการสอนของตนเองใหได
ตอมาเมื่อดําเนินการชี้แนะไปสักระยะ พบวาครูยังขาดความรูความเขาใจที่จําเปนที่ทําใหการสอน
กระบวนการคิดยังไมดีนัก เชน มีปญหาเรื่องการใชคําถามกระตุนคิด เรื่องการใชเครื่องมือสงเสริมการคิด
(thinking tools) ก็อาจมีก ารจัดอบรมในเรื่อ งเฉพาะเพิ่ มเติม แลวตามไปชี้ แ นะตอ จึงเป น วงจรที่ ตอเนื่ อง
สลับกันไปจนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตอง ดังภาพ
การอบรม
(training)

การชี้แนะ
(coaching)

การอบรม
(training)

การใหความรูหรือ
การทํางาน
ทักษะในการทํางาน ในสภาพการณจริง

ความสามารถ
ในการทํางาน
การไปสูเปาหมาย
ที่ตองการ

ดวยเหตุที่ ภาษาที่ใชในภาษาอังกฤษวา train แปลวา รถไฟ และ coach แปลวา รถมา เลยพูดกันเลน
วาการพาครูไปสูจุดหมายที่วางไวตองใชพาหนะหลายอยาง ที่สําคัญคือ รถไฟ กับรถมา ตองพานั่งรถไฟ แลว
ตอรถมาอยูหลายเที่ยวจึงจะถึงเปาหมายที่ตองการ และมีขอเตือนใจวา การใชพาหนะอยางเดียว วิธีการเดียว
ไปถึงเปาหมายไดยาก
นอกจากวิธีการและบทบาทดังกลาวแลว เรื่องของทิศทางหรือเปาหมาย อันเปนดวงดาวในการพัฒนา
ก็มีความสําคัญไมแพกัน ตองมีความชัดเจน ทาทาย แตไปถึงได ทุกคนเดินทางพรอมกัน และฟนฝาอุปสรรค
รวมกัน
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ยุทธวิธีการชี้แนะ (coaching)
ใหลองนึกถึงวา เวลาจะเดินทางไปที่ใด หากไมไกลจนเกินไปนัก เราก็สามารถเดินไปไดเอง แตหาก
ระยะทางไกลการเดินก็ดูเปนเรื่องยุงยากลําบาก จึงจําเปนหาพาหนะมาชวยใหสะดวกสบายขึ้น ในลักษณะ
เดียวกันนี้เอง โลกของการทํางาน งานบางอยางที่ไมซับซอนนัก บุคคลก็สามารถปฏิบัติจนสําเร็จไดดวยตน
เอง แตหากเปนงานที่ตองใชทักษะความสามารถขั้นสูง ก็ยิ่งตองมีวิธีการเขามาชวยเหลือมากยิ่งขึ้น และงาน
การสอนก็ถือเปนงานที่ซับซอนที่สุดอาชีพหนึ่ง จึงจําเปนตอง อาศัยการชี้แนะมากเปนทวีคูณ
ในภาษาอังกฤษ coach หมายถึง ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใชขนสงบุคคลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ตอมามีการยืมคํานี้มาใชในการทํางาน หมายถึง การชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุเปาหมายที่วางไวได
ประวัติความเปนมาของ การชี้แนะ(coaching) มีเรื่องที่นาสนใจ ดังนี้
Zeus และ Skiffington (2002: 6-7) ไดอธิบายวา คําวา coaching ปรากฏ
ขึ้นในภาษาอังกฤษราวป 1500 ซึ่งหมายถึง ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใชขนสงคน
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แนวคิดของการขนสงนี้ไดนํามาใชในการชี้แนะให
บุ ค คลทํ างานมาอย างต อ เนื่ อ ง แต ก็ ไ ม ไ ด เป น ระบบนั ก จนกระทั่ ง ป 1850
การชี้ แ นะถู ก นํ าไปใช ในมหาวิ ท ยาลั ย ในอั งกฤษ หมายถึ ง ผู ติ ว (tutor) หรื อ
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บุคคลที่ชวยใหนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ อยางไรก็ตามการชี้แนะในยุคนัน้ ยังเปน
รถ coach พาหนะขนสงที่
ไปในลักษณะของการสั่งการ การบอก หรืออธิบายความรู (passive passenger)
มาของชื่อการชี้แนะ(
ศิ ริ ก านดา ศรี ช ลั ม ภ (2547: 41) เขี ย นถึ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ออกซฟอรดวา “...ไมใชการบรรยาย การสอนจะเปนแบบมอบหมายใหมีอาจารยที่ปรึกษาคือ ติวเตอร แตละ
สัปดาหจะไปพบกับติวเตอร พรอมกับนักศึกษาอีกประมาณ 3-4 คน ในแตละวิชาที่เรียนนั้น ติวเตอรจะให
หนังสือกับบทความวิชาการใหไปเขียนเรื่องประมาณ 3-4 หนา เมื่อนํามาสงแลวก็มานั่งถกเถียงกัน ซึ่งเปน
การเรียนที่ ใชการระดมความคิด เขาใชระบบนี้โดยตลอด ในสัปดาหนึ่งจะตองเรียนแบบนี้ประมาณ 6-7
ชั่วโมง...”
ราวป 1930-1940 มีการใชการชี้แนะโดยกลุมคนที่เรียกวา พี่เลี้ยง(mentor) เพื่อชวยเหลือบุคคลให
สามารถทํางานไดตามที่พี่เลี้ยงตองการใหเกิดขึ้น ถือเปนยุคแรก ๆ ที่ถือวาการชี้แนะเปนบทบาทหนาที่ของ
พี่เลี้ยง
การชี้แนะในการบริหารธุรกิจ ไดปรากฏครั้งแรกในเอกสารการบริหารธุรกิจในป 1950 ซึ่งถือเปน
ทักษะของการบริหารอยางหนึ่ง
ต อ มาได แ พรข ยายแนวคิ ด การชี้ แ นะไปยั งแคนาดา มี ก ารผนวกเอาการชี้ แ นะทั ก ษะชี วิ ต และ
การชี้แนะทางธุรกิจเขาดวยกัน ในระยะแรกการชี้แนะเปนวิชาชีพที่ปฏิบัติการดูแลตอเนื่องจากการอบรม
และมีการแตงตั้งบุคคลทําหนาที่นี้เปนการเฉพาะ
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การชี้แนะในปจจุบัน ไดแตกแขนงออกมาจากหลักการและการปฏิบัติในสาขาจิตวิทยาการกีฬ า
(sport psychology) นํามาปรับใชในวงการธุรกิจ การบริหาร และการชี้แนะทักษะชีวิต
ในระยะตอมาเริ่มมีการนําแนวคิดเรื่องการชี้แนะมาใชในเกือบทุกวงการ มีผูชี้แนะ(coach) หรือ
พี่เลี้ยง (mentor) ที่ถือเปนวิชาชีพเฉพาะ ในตางประเทศมีองควิชาชีพนี้เขามาดูและพัฒนาทักษะการชี้แนะ
อยางเปนล่ําเปนสัน สําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทย เรื่องการชี้แนะ นี้คงเปนเรื่องใหมมาก เวลาพูด
กันในวงนักการศึกษาที่ไร คนมักเขาใจถึงโคชของนักกีฬาอยูทุกทีไป
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มีคนแปล คําวา coaching เปนภาษาไทยหลายคํา บางคนใชทับศัพทไปเลยก็มี แตผูเขียนชอบคําที่งาย
งามอยาง “การชี้แนะ” เพราะการชี้เปนการบอกทิศทางให การแนะก็เปนการเสนอแนวทางใหเดินไปสูท ศิ นัน้
สวนการจะเดินไปทิศนั้น หรือจะเลือกเดินทางใดก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกของผูรับการชี้แนะเปนหลัก
การชี้แนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปที่การทํางานใหได
ตามเปาหมายของงานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือ ไดรับการอบรมมา
ไปสูการปฏิบัติได
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จากความหมายของการชี้แนะที่ไดประมวลมา อาจสรุปไดดังนี้
1. มีลักษณะเปนกระบวนการ คือ ประกอบดวยวิธีการหรือเทคนิคตาง ๆ ที่วางแผนไวอยางดี
ดําเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งบรรลุเปาหมาย
2. มีเปาหมายที่ตองการไปใหถึง 3 ประการ คือ
2.1 การแกปญหาในการทํางาน
2.2 พัฒนาความรู ทักษะหรือความสามารถในการทํางาน
2.3 การประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน
3. มีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูชี้แนะกับผูรับการชี้แนะ คือ เปนกลุมเล็กหรือรายบุคคล
(one-on-on relationship and personal support) และใชเวลาในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีหลักการพื้นฐานในการทํางาน ไดแก
4.1 การเรียนรูรวมกัน (co-construction) คือ ไมมีใครรูมากกวาใคร จึงตองเรียนไปพรอมกัน
4.2 การใหคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
4.3 การเสริมพลังอํานาจ (empowerment) เปนการชวยคนหาพลังในตัวบุคคล เมื่อคนเจอก็คืน
พลังนั้นใหเขาไป
5. เปนกระบวนการที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กลาวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพตองมี
ความสั มพั น ธกับวิธีการพั ฒ นาอื่น ๆ ลําพังการชี้แนะอยางเดียวไมอาจทําใหก ารดําเนิ น งาน
สําเร็จได
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ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ความ
ตระหนัก

ความรู

ทักษะ

การนํา
ไปใช

.co

ประเภทของการพัฒนาวิชาชีพ
(continuing development components)

m

ความสําคัญของการชี้แนะ
กระบวนการ วิธีการในการพั ฒ นาในการพั ฒ นาครูประจําการนั้ น มีห ลากหลายมาก ซึ่ งตางมีผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูแตกตางกันไป วิธีการที่ถือวามีประสิทธิภาพและชวยใหครู
ไดพัฒนาการสอนไดอยางยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือ การชี้แนะ เนื่องจากสามารถทําใหครูเกิดความรู ทักษะ และ
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติได ซึ่งเปนเปาหมายปลายที่มุงหวังใหเกิดขึ้น ดังตาราง

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

การใหศึกษาคนควาการอาน หรือ การฟงบรรยาย
การใหเห็นแบบอยางและการไดสังเกต
การปฏิบัติงานที่ดี
การใหฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและ
มีเพื่อนครูใหขอมูลปอนกลับ
การรับการชี้แนะการสอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสอน
ที่มา : http://virtualschoolnew.lftm.ncsl.org.uk
Gottesman (2000: 127) ให ข อ มู ล ไว ว าในการถ า ยโยงทั ก ษะใหม (transfer/Internalization of new
skills) เมื่อเราใชวิธีการถายโยงการเรียนรูดวยวิธีการชี้แนะแก ครู และผูบริหาร ความรูและทักษะใหมจะมี
ความคงทนมากกวาวิธีการอื่น ๆ กลาวคือ หลังรับการชี้แนะสามารถจดจําความรูไดถึงรอยละ 90 และแมวา
เวลาจะผานไปนานระดับความรูความเขาใจก็ยังคงอยูที่ระดับรอยละ90 ดังนี้
วิธีการที่ใชในการพัฒนาบุคลากร

ระดับของความรูในระยะสั้น
(know level or short term)

ระดับของความรูในระยะยาว
(application level or long term)

ใหความรูเชิงทฤษฎี(theory)
การสาธิต(demonstration)
การเปนแบบอยาง และแนะ
นําวิธีปฏิบัติ (modeling and
guided practice)
การใหปฏิบัติและรับขอมูล
ปอนกลับ(feedback)
การชี้แนะ(coaching)

20%
35%

5%
10%

70%

20%

80%

25%

90%

90%
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การสรางความสัมพันธและความไววางใจ (trust and rapport)
การชี้แนะเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูชี้แนะกับครูรายบุคคลหรือกลุมครูความเชื่อถือ
และความไววางใจของครูที่มีตอผูชี้แนะมีสวนสําคัญที่ทําให การดําเนินการชี้แนะเปนไปอยางราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ
การเสริมพลังอํานาจ (empowerment)
การชี้แนะเปนกระบวนการที่ชวยใหครูไดคนพบพลัง หรือวิธีการทํางานของตนเอง เปนวิธีการ
ที่ทําใหเกิดความยั่งยืนและครูสามารถพึ่งพาความสามารถของตนเองได เปาหมายปลายทางของ การชี้แนะ
คือ การใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดดวยตนเอง สามารถกํากับตนเอง(self-directed) ได ในระยะ
แรกที่ครูยังไมสามารถทําดวยตนเองไดเพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการทํางานผูชี้แนะ
จึงเขาไปชวยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งครูไดพบวาตนเองสามารถทําไดดวยตนเอง เปนชวยคนหาพลังที่
ซอนอยูในตัวครูออกมา แลวผูชี้แนะก็คืนพลังนั้นใหแกครูไป ใหครูไดใชพลังนั้นในการพัฒนางานของ
ตนเองตอไป
การทํางานอยางเปนระบบ (systematic approach)
การดําเนินการชี้อยางเปนระบบ มีขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจน ชวยใหครูไดจัดระบบ
การคิด การทํางาน สามารถเรียนรูและพัฒนางานไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะเปนกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพที่ตอเนื่อง ในระยะแรกครูอาจไมคุนเคยกับวิธีการเหลานี้มากนัก ทําใหผูชี้แนะจําเปนตองออกแบบ
กระบวนการอยางเปนระบบ ที่ชวยใหครูไดเรียนรูไดดวยตนเอง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การพัฒนาที่ตอเนื่อง (ongoing development)
การชี้แนะเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนได ใชเวลานานในการทําความเขาใจ
และฝกปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมาย การดําเนินการชี้แนะจึงเปนการพัฒนาที่มีความตอเนื่องยาวนานตราบ
เทาที่มีความรูใหมทางการสอนเกิดขึ้นมากมาย และมีประเด็นทางการสอนที่ตองทําความเขาใจและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการชี้แนะก็ยังคงดําเนินการคูขนานไปกับการจัดการเรียนการสอน
จนดูเหมือนเปนงานที่ไมอาจเรงรอนใหเกิดผลในเวลาอันสั้นได จึงเปนงานที่ตองคอยเปนคอยไป
การชี้แนะแบบมีเปาหมายหรือจุดเนนรวมกัน (focusing)
ในโลกของการพัฒนาบุคลากรครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดนั้น มีเรื่องราวที่ตองปรับปรุง
และพัฒนามากมายหลายจุด ดังนั้นนักวิชาการพี่เลี้ยงจึงตองตกลงรวมกันกับคุณครูวาเปาหมายสุดทายที่
ตองการใหเกิดคืออะไร แลวรวมกันวางแผน วางเปาหมายยอย ๆ เพื่อไปสูจุดหมายนั้น
การชี้แนะในบริบทโรงเรียน (onsite coaching)
การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหครูสามารถนําความรู ทักษะการสอนที่มีอยูไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกตใชความรูและทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภาพการทํางานจริง การดําเนิน
การชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นในการทํางานในบริบทของโรงเรียน การดําเนินการชี้แนะเปนการทํางานเชิงลึก
เขมขน เปนการชวยใหครูเคลื่อนจากความรูความเขาใจในการสอนแบบผิวเผิน(surface approach) ไปสูการ
ทําความเขาใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น (deep approach) (Moon, 2004: 84) โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือ
ทํางานการชี้แนะ จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเขาไปทํางานรวมกับครูในโรงเรียน
การชี้แนะที่นําไปใชไดจริง (work on real content)
การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระที่เปนรูปธรรม (being concrete) มีลักษณะเปนพฤติกรรม
ที่สามารถสังเกตได ปฏิบัติไดจริง ชวยใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น การที่ผูชี้แนะเปนบุคคลภายนอกโรงเรียน จึงมีขอจํากัด ตรงที่ไมสามารถอยูกับครูไดตลอด
เวลา การพบปะครูในแตละครั้งจึงมีคุณคามาก จึงควรใชเวลาที่มีจํากัดนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด การชี้แนะ
แตละครั้งจึงเนนไปที่การนําความรูหรือทักษะไปใชไดจริง(Knight, 2004: 33) ไดแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
และเปนขั้นเปนตอน ไมเสียเวลาไปกับการอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี
การทบทวนและสะทอนผลการดําเนินงาน (after action review and reflection)
การสะทอนผลการทํางาน (reflection) เปนวิธีการที่ชวยใหครูไดคิดทบทวนการทํางานที่ผานมา
สรุปเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป การชี้แนะจึงใชการสะทอนผลการทํางานนี้เปน
เครื่องมือสําคัญในการเรียนรู จนไดอีกชื่อหนึ่งวา การชี้แนะแบบมองยอนสะทอนผลการทํางาน(reflective
coaching) การชี้แนะชวยใหบุคคลไดสะทอนความสามารถของตน เพื่อหาจุดที่ตองการความชวยเหลือ เปน
การชวยเหลือรายบุคคลในการนําความรูไปใชในการทํางานและพัฒนาความสามารถของตน ไมใชการสอน
สิ่งใหม จุดพื้นฐานของการชี้แนะอยูบนพื้นฐานของความรูหรือทักษะที่มีอยูแลว
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กระบวนการชี้แนะเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดรูจักชวยเหลือตนเอง (coaching is a process
of helping people to help themselves) มีนั กการศึกษานําเสนอกระบวนการชี้แนะที่ห ลากหลาย เนื่ องจาก
การชี้แนะมีกระบวนเฉพาะไดแก การชี้แนะทางปญญา(cognitive coaching) การชี้แนะการสอน(instructional
coaching) เพื่อนชี้แนะ(peer coaching) ซึ่งการชี้แนะตาง ๆมีรายละเอียดคอนมาก ไมอาจนําเสนอในบทความ
นี้ไดทั้งหมด อยางไรก็ตามกระบวนการชี้แนะโดยทั่วไปมีขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
1.ขั้นกอนการชี้แนะ(pre-coaching)
กอนดํ าเนิ น การชี้ แ นะ มี ก ารตกลงรวมกั น เกี่ ยวกับ ประเด็ น หรือจุด เน น ที่ ตอ งการชี้ แ นะรวมกัน
เนื่ อ งจากการดํ าเนิ น การชี้ แ นะเน น ไปที่ ก ารเชื่ อ มโยงความรูไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ จ ริง เป น การทํ างานเชิ งลึ ก
(deep approach) ดั ง นั้ น ประเด็ น ที่ ชี้ แ นะจึ ง เป น จุ ด เล็ ก ๆ แต เข ม ข น ช ว ยให เข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง แจ ม แจ ง
ชวย คลี่ปมบางประการใหเกิดผลในการปฏิบัติไดจริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิด มีประเด็นมากมาย
ที่ตองชวยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เชน การใชคําถามกระตุนคิด การใชกิจกรรมที่ชวยใหคิดได
อยางหลากหลาย การใชผังกราฟก(graphic organizer)มาใชในการนําเสนอความคิด การชวยใหนักเรียน
อธิบายกระบวนการคิดกระบวนการทํางานของตนเอง ซึ่งในประเด็นเหลานี้ก็ยังมีประเด็นยอย ๆ ที่ซอน
อยูมากมาย ทั้งผูชี้แนะและคุณครูแตละคนก็ตองวางแผนรวมกันวาในแตละครั้งที่ดําเนินการชี้แนะนั้น จะ
ชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ
2.ขั้นการชี้แนะ(coaching)
ในขั้นของการชี้แนะประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ
1.1 การศึกษาตนทุนเดิม เปนขั้นที่ผูชี้แนะพยายามทําความเขาใจวิธีคิด วิธีการทํางาน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคุณครูวาอยูในระดับใด เพื่อเปนขอมูลในการตอยอดประสบการณในระดับ
ที่เหมาะสมกับครูแตละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใชวิธีการตาง ๆ กันไปตามสถานการณ ไดแก
1) การใหครูบอกเลา อธิบายวิธีการทํางานและผลที่เกิดขึ้น
2) การพิจารณารองรอยการทํางานรวมกัน เชน แผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน
3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
1.2 การใหคุณครูประเมินการทํางานของตนเอง เปนขั้นที่ชวยใหครูไดทบทวนการทํางานที่
ผานมาของตนเอง โดยใชตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่ผานมา ไดแก การสอนที่เพิ่งสอนจบไปแลว ชิ้นงานที่
นักเรียนเพิ่มทําเสร็จเมื่อสักครู มาใชประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เปนขั้นสําคัญขั้นหนึ่ง ที่พบวา ครูไมได
ตระหนักรูในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระทําลงไปนัก แต การที่จัดใหมีโอกาสได “นึกยอนและสะทอนผลการ
ทํางาน” ชวยใหครูไดทบทวนและไตรตรองวาตนเองไดใชความรูความเขาใจไปสูการปฏิบัติอยางไร มี
อุปสรรคปญหาใดเกิดขึ้นบาง คําถามที่มักใชกันในขั้นนี้มี 2 คําถามหลัก คือ
อะไรที่ทําไดดี
จะใหดีกวานี้ถา.....
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1.3 ขั้นตอยอดประสบการณ เปนขั้นที่ผูชี้แนะมีขอมูลจากการสังเกตการทํางานและฟงครู
อธิบายความคิดของตนเอง แลวจึงลงมือตอยอดประสบการณในเรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติม ซึ่งผูชี้แนะตองอาศัย
ปฏิภาณในการวินิจฉัยใหไดวาคุณครูตองการความชวยเหลือในเรื่องใด หากไมแนใจก็อาจใชวิธีการสอบถาม
ขอขอมูลเพิ่มเติม ในขั้นตอยอดประสบการณมักมีการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1) เมื่อพบวาคุณครูมีความเขาใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปญหา ก็จําเปนตองแกไข
ปรับความรูความเขาใจใหถูกตองและชวยเหลือในการแกไขปญหา
2) เมื่อพบวาคุณครูเขาใจหลักการสอนดี แตยังขาดประสบการณในการออกแบบการเรียน
การสอน ก็จําเปนเพิ่มเติมความรู แบงปนประสบการณ
3.ขั้นสรุปผลการชี้แนะ(post-coaching)
เปนขั้นตอนที่ผูชี้แนะเปดโอกาสใหคุณครูไดสรุปผลการชี้แนะเพื่อใหไดหลักการสําคัญไปปรับ
การเรียนการสอนของตนเองตอไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะรวมกันอีกครั้งวาความรูความเขาใจอัน
ใหมที่ไดรับการการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตกลงรวมกันเรื่องใหความชวย
เหลืออื่นๆ เชน หาเอกสารมาใหศึกษา ประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม เปนตน
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เครื่องมือสําคัญของการชี้แนะคือ รูปแบบการใชภาษาแบบตาง ๆ ที่ชวยใหคุณครูเกิดการเรียนรู
รูปแบบการใชภาษาของผูชี้แนะเหลานี้ จะเปนแบบอยางใหคุณครูนําไปใชในการชี้แนะตนเองไดในภาย
หลังการใชภาษาในการชี้แนะ มีคุณภาพและระดับที่แตกตางกันไป ซึ่งผูชี้แนะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ในสถานการณที่ครูประสบปญหาในการสอน ผูชี้แนะจํานวนมากมักมีแนวโนมบอกวิธีการ
แกปญหาหรือใหแนวทางแกครูเปนหลัก แทนที่จะชวยใหครูไดคิดและหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่ง
ผูชี้แนะตองตัดสินใจเลือกโดยการถามตัวเอง จํานวน 3 คําถามคือ
1) เราควรบอกวิธีการแกปญหาไปเลยหรือไม
2) เราควรรวมมือกับคุณครูในการแกปญหา ดวยการใหขอมูลบางอยาง หาทางแกรวมกันหรือไม
3) เราควรใหคุณครูไดเรียนรูและแกปญหาดวยตัวเองหรือไม
การบอกวิธีการแกปญหาใหไปเลยกับการปลอยใหครูพยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเองก็มีขอดี
ขอเสียตางกันไป ดังนี้
ขอดี
ปญหาจะถูกแกไขอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
การแกปญหาจะสอดคลองกับความ
เชื่อและคานิยมของผูชี้แนะเอง

ขอจํากัด
ปญหาที่ใหแนวทางแกไขไป อาจจะเปน
การแสดงออกที่ผิวเผินของประเด็นที่ลึกซึ้งของ
ปญหา
คุณครูจะพึ่งพาผูชี้แนะเพื่อแกปญหาในอนาคต
หรือ ตําหนิหากทางแกไขที่ให ไมมีประสิทธิผล
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คุณครูไดเรียนรูกระบวนการแกปญหาเพียงเล็ก
นอยเทานั้น
คุณครูอาจไมนําทางแกไขปญหาที่ไดรับไปใชใน
การแกปญหาไดจริง
คุณครูอาจจะเกิดความไมพอใจเพราะเขารูสึกวา
ตนเองไมดีพอหรือไมมีคุณคา
ผูชี้แนะอาจพลาดโอกาสสําหรับการใหคุณครูได
พัฒนาความสามารถในการชี้แนะตนเอง
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ผูชี้แนะรูสึกพอใจที่เปนผูใหความ
ชวยเหลือแกคุณครู
คุณครูยอมรับวาผูชี้แนะเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพ
ผูชี้แนะไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวน
การแกปญหามากขึ้น
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การใชเครื่องมือ หรือรูปแบบการใชภาษาในการชี้แนะ มี 2 มิติ คือ มิติของการผลักดัน(push) และ
มิติของการฉุดดึง(pull) มีการระดับของการผลักดันอยางสุดขั้วคือ การบอกความรู(telling) ไปจนถึงระดับ
การฉุ ด ดึ ง สู ง สุ ด คื อ การรั บ ฟ ง (listening)
เครื่องมือ
ทั้งนี้วิธีการเหลานี้เปน การชวยใหคุณ ครูได
การรับฟง
พัฒนาการจัดการเรียนเรียนการสอนของตน
การทาทายใหทํางาน
ฉุดดึง
เองได ทั้ งสิ้ น แต ห ากมี จุด เด น และจุด ด อ ย
การถามคําถามปลายเปด
ของแตละวิธีแตกตางกันไป ผูชี้แนะจึงเลือก
ผูชี้แนะ การใหขอมูลปอนกลับ ครู
ใช ให เหมาะสมกั บ สถานการณ ต าง ๆ และ
การแนะนํา
คุณ ครูแ ตละคน มี ข อเตื อนใจวาหากใชมิ ติ
ผลักดัน การสอน
ของการผลั ก ดั น ได แ ก การบอก การสอน
การบอก
การแนะนํ า เพี ย งด า นเดี ย ว ไม ถื อ ว า เป น
การชี้แนะที่แทจริง

กลวิธีการชี้แนะ
กลวิธีในการชี้แนะ เปนความรูเชิงปฏิบัติ(practical knowledge) ที่ผูชี้แนะไดคนพบในการลงมือปฏิบัติ
การชี้แนะกับคุณครูในสถานการณการทํางานจริง แลวเก็บเปนกลวิธีเฉพาะของตนไวใชในการดําเนินการ
ชี้แ นะของตนเอง หากผู ชี้แนะได มีเวที แลกเปลี่ ยนประสบการณ ก ารใช กลวิธีในการชี้แนะเหล านี้ อยาง
ตอเนื่อง ก็จะชวยขยายประสบการณการชี้แนะใหกวางขวางเพิ่มมากขึ้น กลวิธีที่นําเสนอนี้จึงเปนตัวอยาง
บางตอน ดังนี้
เดินทีละกาว กินขาวทีละคํา หมายความวา การเดินไปสูจุดหมาย ตองเริ่มเดินไปทีละกาว ความ
สําเร็จจึงเกิดอยูกับทุกกาวที่เดินไป เปาหมายของการกินขาวคือ การอิ่ม แตก็ตองอาศัยการกินไปทีละคํา
เหมือนการดําเนินการชี้แนะ เปนธรรมดาที่ผูชี้แนะและคุณ ครูสามารถตั้งเปาหมายที่ไปถึงรวมกันได แต
การไปถึงเปาหมายก็เริ่มจากการทํางานเล็ก ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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จับถูก ไมจับผิด การชี้แนะเนนไปที่การชวยคุณครูมองหาวาทําสิ่งใดไดดี ถูกตองเหมาะสมแลว
แมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตามที เปนวิธีการที่ชวยใหคุณครูไมรูสึกอึดอัด เวลามีผูชี้แนะมาทํางานดวย การจับ
ถูกทําใหคุณครูไดเห็นคุณคาในตนเอง และฮึกเหิมที่จะพัฒนางานการเรียนการสอนของตนเองตอไป
ปญหาของใคร คนนั้นก็ตองแก คุณครูมีแนวโนมพึ่งพาผูชี้แนะใหแกไขปญหาให ซึ่งหากผูชี้แนะ
ตกหลุมพรางอันนี้ ก็ตองคอยแกปญหาใหคุณครูอยูร่ําไป การชี้แนะที่ดีจึงไมรับปญหาของคุณครูเขามาแกไข
เสียเอง แตพยายามชวยเหลือใหครูคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
ชมสองอยาง ชี้จุดบกพรองหนึ่งอยาง หากจําเปนตองชี้ใหเห็นจุดบกพรองในการทํางาน ก็ตองใช
ตอเมื่อคุณครูและผูชี้แนะคุนเคย ไววางใจกันพอสมควร ทั้งคุณครูยินดีรับฟงขอบกพรองของตนเอง อยางไร
ก็ดีผูชี้แนะตองยึดหลักไม “ติ” มากกวา “ชม” จึงตองยึดหลักวาใหชมในประเด็นที่ทําไดดีอยางนอย 2 เรื่อง
และชี้ขอบกพรองเพื่อใหปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเทานั้น
การถาม ไมตองหวังคําตอบ การถามคําถามของผูชี้แนะ ชวยใหคุณครูไดพิจารณาอยางรอบดาน
มากขึ้น แบบอยางของคําถามเหลานี้ชวยใหคุณครูเก็บไวถามตนเองได ดังนั้น ในบางคําถามตองอาศัยเวลา
ใน การคิดพิจารณา ก็อาจเปน “คําถามฝากใหคิด” ไมจําเปนตองบังคับใหคุณครูตองตอบใหไดในขณะนั้น
ใหการบาน ตองตามมาตรวจ หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แนะในแตละครั้ง จําเปน ที่จะตองวางแผน
รวมกันสําหรับการชี้แนะในครั้งตอไป คุณครูตองนําบทเรียนที่ไดครั้งนี้ไปปรับปรุงการสอนของตนเอง เปน
เหมือนการใหการบานไว แลวก็กลับมาตรวจดูวาสามารถปรับปรุงไดดีเพียงใด เพื่อหาทางชี้แนะตอไป
ถาจะบอก ตองมีทางเลือก การบอกวิธีการแกปญหาใหแกครูใชในสถานการณที่มีเวลาจํากัด หรือ
ในกรณีที่ครูมีความเขาใจคลาดเคลื่อนบางประการ ผูชี้แนะอาจเลือกใชวิธีการบอก หรือสั่งใหทํา อยางไรก็
ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอยางนอย 2 ทางเลือก เพื่อใหครูสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหเหมาะสม
กับสภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
แกลงทําเปนไมรู ผูชี้แนะอาจทําบทบาทของผูที่ไมรู ไมเขาใจ ใหครูชวยอธิบายหรือใหคําแนะนํา
ก็จะชวยพัฒนาความสามารถของครูไดดีทีเดียว
อดทนฟงใหถึงที่สุด ในบางกรณีที่ครูอาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเลาใหผูชี้แนะฟง หลายเรื่องอาจ
ไมเขาทา หากแตผูชี้แนะสามารถอดทนฟง โดยไมตัดบทหรือ แทรกแซง ก็จะไดเขาใจความคิดของครูมาก
ขึ้น บางทีคุณครูก็อาจไดคิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมาไดบาง
เราเรียนรูรวมกัน ผูชี้แนะไมจําเปนตองรูไปเสียทุกเรื่อง ผูชี้แนะไมจําเปนตองเกงกวาครู แตถือวา
ทั้งผูชี้แนะและครูสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเสมอ ปญหาบางเรื่องที่ตางไมเขาใจก็ตองมาชวยกันหา
แนวทางแกไขรวมกัน
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6.6 หนวยที่ 6 ผดุงคุณภาพใหยั่งยืน (Making Change Last)
เรื่อง การพัฒนาองคกรใหยั่งยืน
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แนวคิดหลัก
การวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานในองคกรโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม การใชทรัพยากร
อยางคุมคา บังเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและมีผลกระทบที่นาพอใจเกิดขึ้น เปนวิธีการบริหารองคกรที่จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ นําไปสูประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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1. ทําไมเรื่องนี้จึงสําคัญ
1. การเปลี่ยนแปลงจะคงอยูไดเมื่อไดรับความใสใจจากคนที่เกี่ยวของอยางจริงจัง
2. การเปลี่ยนแปลงทุกอยางตองแขงขันกับเวลา การจัดสรรทรัพยากรและความใสใจของคนใน
องคกร
3. เรามักจะใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชวงตน ๆ โดยไมไดผสานเขามาเปนสวน
หนึ่งของการทํางานปกติ
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2. อะไรคือสิ่งที่เราตองการ
1. การตอกย้ําการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม
2. การนําเอาการเปลี่ยนแปลงนี้เขาไปผสานเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ
3. การปรับเปลี่ยนระบบและโครงสรางตาง ๆ ในองคกรเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงนี้กลืนเขาไป
เปนสวนหนึ่งของการทํางานประจําวันของแตละคนในองคกร
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูนําการเปลี่ยนแปลงและทีมงานกําหนด และดําเนิน
กลยุทธที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง
3. ดัชนีวัดความสําเร็จ – เราประเมินสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดีเพียงใด
1. ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
2. ระดับของแรงตอตานที่คาดวาจะไดรับ
3. ระยะเวลาที่ตองใชในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
4. การเปลี่ยนแปลงนี้เขาไปเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติไดอยางไร
5. ทรัพยากรที่ตองใชในการเปลี่ยนแปลงนั้นมีใหใชเพียงพอหรือไม
6. เราไดใชหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือโครงสรางปจจุบันใหชวยสนับสนุนเปลี่ยนแปลงอยางไร
ความสามารถในการกําหนดและดําเนินกลยุทธที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง
ตั้งแตระยะแรก ๆ ของโครงการเปนเรื่องสําคัญ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4. ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ
1. Prioritization (การจัดลําดับความสําคัญ)
เนนที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดงายตอเนื่องใหเห็นผลเร็วและเตรียมความพรอมสูการเปลี่ยน
แปลงใหญตอไป
2. Integration (การทําใหสอดคลอง / ประสาน)
ประสานหรือ ทํ าให การเปลี่ ยนแปลงอัน นี้ เข าไปเป น ส ว นหนึ่ งของการทํ างานปกติ เพื่ องายต อ
การปฏิบัติ
3. Operationalization (การนําไปสูการปฏิบัติ)
นําการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสูการปฏิบัติ หรืออีกนัยหนึ่งคือทําใหคนมีความเชื่อที่จะนําไปสูการกระทํา
ที่เราตองการ
4. Recalibration (การปรับเปลี่ยน)
ปรับระบบและโครงสรางที่มีอยูใหสนับสนุนการกระทําที่เราตองการเห็นจากการเปลี่ยนแปลงนี้
5. Determination (ความมุงมั่น)
เตรียมพรอมที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงจนสําเร็จลุลวง
5. สมการของความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง
=
=
=

คุณภาพ (Quality) ของการเปลี่ยนแปลง
การยอมรับ (Acceptances) การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Change)
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การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการจัดการใหเกิดคุณภาพที่ยอมรับไดของผูมีสวนเกี่ยว
ของทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึง
U การอุทิศตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
U การมุงสูคุณภาพแท คุณภาพที่มาจากความตองการของลูกคา
U การใชยุทธศาสตรทางเทคนิค และเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
6. องคประกอบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 7 ปจจัย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
การสรางความจําเปนรวมกัน (Creating a Share Need)
การแปลงวิสัยทัศนเปนการกระทํา (Shaping A Vision)
การกระตุนใหเกิดความรวมมือ (Mobilizing Commitment)
การทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู (Making Change Last)
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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6. การติดตามความกาวหนา (Monitoring Progress)
7. การปรับเปลี่ยนระบบ และโครงสรางเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ (Change
Systems & Structure)
โมเดลการเปลี่ยนแปลง CAP : A Model For Change
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ในการเปลี่ยนแปลงไปสูความสําเร็จ จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 สภาวะ คือ ระยะปจจุบัน
(Current State) ระยะเวลาที่ดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Transition State) และ ระยะที่เปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ
(Improved State)
โดยมีมิติของความสําเร็จ 4ประการและมีคําถามที่ทุกคนตองถามตนเองและผูมีสวนรวมรับผิดชอบ
ดังนี้
ประการที่1 : เปาหมาย (Goals)
- การเปลี่ยนแปลงไดรับการยอมรับหรือไม?
- เปาหมายไดรับการยอมรับจากสมาชิกทั้งหมดหรือไม?
- การเปลี่ยนแปลงและเปาหมายสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานของทีมหรือไม?
ประการที่ 2 : บทบาท (Roles)
- บทบาท และความรับผิดชอบไดรับการอธิบายและไดรับการอธิบายอยางชัดเจนหรือไม?
- สนับสนุนบทบาทหนาที่ของทีมอยางเต็มที่หรือไม?
- มีความรู วิธีการ ทรัพยากร พรอมหรือไม?
ประการที่ 3 : กระบวนการ (Processes)
- กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเปนที่เขาใจ และยอมรับกันหรือไม?
- กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นสนับสนุนเปาหมายและบทบาทหนาที่หรือไม?
ประการที่ 4 : ความสัมพันธระหวางบุคคล
- มีความสมบูรณ และสนับสนุนความเปนทีมที่ดี หรือไม?
- เปดเผย ไวเนื้อเชื่อใจ ยอมรับตอกันอยางเพียงพอหรือไม?
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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สวนที่ 3 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
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กฎหมายการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติราชการ
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สวนที่ 3 : กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ก. กฏหมายหลักในการจัดการศึกษา
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กอนที่จะไดศึกษาและเรียนรูสาระสําคัญของกฎหมายทั้งกฎหมายการศึกษา กฎหมายปฏิบัติราชการ
และระเบียบกฎหมายที่สถานศึกษาควรทราบ ดังที่จะกลาวตอไปนี้ อาจใหมีความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับ
กระบวนการกฎหมาย (นิติบัญญัติ) เพื่อเปนความรูพื้นฐาน ดังนี้
1. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหการเสนอรางกฎหมาย
(พระราชบัญญัติ) กระทําได 3 ทาง คือ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 20 คน ศาลหรือ
องคกรอิสระตามรัฐนูญ(เฉพาะที่ใหอํานาจ)และ ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน
2. กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติของรัฐสภา (ทั้งสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ แลวแตกรณี) มีการพิจารณา 3 วาระ คือ วาระที่ 1 จะพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการ
หรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น วาระที่ 2 เปนการพิจารณาในรายละเอียด ชื่อราง คําปรารภ
พิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา จะมีการอภิปรายไดเฉพาะที่มีการแกไข หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติหรือ
สงวนความเห็นไวเทานั้น วาระที่ 3 ลงมติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ โดยไมมีการอภิปราย หากสภาไมเห็น
ชอบรางพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แตหากสภาเห็นชอบประธานสภาผูแทนราษฎรก็จะเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป เมื่อวุฒิสภาเห็นชอบแลว ประธานวุฒิสภา เสนอนายกรัฐมนตรี
นําทูลเกลาฯใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช
เปนกฎหมาย สวนกฎหมายอื่นที่ไมใชพระราชบัญญัติ ใหออกโดยฝายบริหาร หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ลําดับชั้นของกฎหมาย ในประเทศไทย มีลําดับความสําคัญหรือลําดับชั้นของกฎหมาย ตามลําดับคือ
1) รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุด 2) กฎหมายที่รัฐธรรมนูญ ใหฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) เปนผูออก ไดแก
ระมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประกาศ พระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชนพระราช
บัญญัติ และประกาศกาศคณะปฏิวัติ 3)กฎหมาย ที่ฝายบริหาร เปนผูออก คือ พระราช กฤษฏีกา กฎกระทรวง
ประกาศ กระทรวง/กรม อาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ.และ4)กฎหมาย ที่องคกรสวนทองถิ่น เปนผูออก
เชน เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด ขอบังคับสุขาภิบาล ประกาศตาง ๆ ของทองถิ่น เปนตน
4. ประมวลกฎหมาย ไดแก ประมวลรัษฎากร กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายที่ดิน และกฎหมายอาญา
5. สิ่งที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง กฎ ขอกําหนด ขอบังคับ บัญญัติ คําวินิจฉัย เอกสารที่
กฎหมายระบุใหประกาศ
ตอไปนี้จะกลาวถึงกฎหมายหลักในการจัดการศึกษาที่เปนพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้
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1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มีดังตอไปนี้
1) ความมุงหมายของการจัดการศึกษา
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การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุข
ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ
สามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2) หลักการจัดการศึกษาและหลักการจัดระบบ โครงสรางสวนราชการ
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หลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
หลักการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้
1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา

4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา
6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
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4) ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ
1) การศึกษาในระบบ
2) การศึกษานอกระบบ และ
3) การศึกษาตามอัธยาศัย
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3) สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ง
มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดัง
กลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้ง
แตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น
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5) แนวการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพของผูเรียน
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความ
สําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา
ในเรื่องตอไปนี้
1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา
4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
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สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ
6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6) การบริหารและการจัดการการศึกษาระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถาน
ศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานตาม
กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตพื้นที่การศึกษา
ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่
การกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวน ทองถิ่น ให
สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
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เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
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7) มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพ
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8) ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานให
สถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความ
เขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่องรัฐพึงจัดสรรงบประมาณ
และจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ
ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกรอิสระ
ภาย ใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวม
ทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
กฎหมายกําหนดการจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น
ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนขาราชการใน
สังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล
สูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสม
กับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
เปนเงินอุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
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9) ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินทั้งจากรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา
ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่เปน
ทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือ
แยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปน
ที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่
เปนนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชนเกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายได
ที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ บรรดา
รายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล
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10) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน
รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้
โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย
โดยสรุปแลว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของชาติ
กําหนดใหมีปฏิรูปครั้งใหญในดาน การจัดการเรียนเรียนรู ปรับโครงสรางหนวยงาน ปฏิรูปครูและบุคลากร
การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีฯ และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายที่ออกตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญ จะนําเสนอเฉพาะมาตราที่สําคัญ ดังนี้
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1) มาตรา 6 ใหจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล
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หมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง (มาตรา 9-32 )
2) มาตรา 9 ใหจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง ดังนี้
1) สํานักงานปลัดกระทรวง
2) สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการ ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3) มาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) สํานักงานรัฐมนตรี
2) สํานักงานปลัดกระทรวง
3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สวนราชการตาม 2) 3) 4) 5) และ6) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรม 1) เปนแคสวนราชการ
หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 33-39)
4) มาตรา 34 ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
การแบงสวนราชการภายในตาม 1) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวง และใหระบุอํานาจหนาที่
ของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแบงสวนราชการภายในตาม 2) และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
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การแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
5) มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม มาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะ
เปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง
6) มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับสงเสริมและสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
องคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการ ในคณะกรรมการ
สถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพ และลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางไปจากสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป อาจกําหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจําเปน
เฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
7) มาตรา 39 สถานศึกษาและสวนราชการตาม มาตรา 34 (2) มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปน
หนาที่ของสวนราชการนั้นๆ
โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทาง
ราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการ
2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถาน
ที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทาง
ราชการ
3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษา หรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตาม
ที่ไดรับมอบอํานาจ
4) จัดทํารายงานประจําป เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
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5) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไป ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงาน
อื่นที่กระทรวงมอบหมาย
สถานศึกษาและสวนราชการตาม มาตรา 34 (2) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาสวน
ราชการรองจากผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได
หมวด 3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญานิติบุคคล (มาตรา 40-43 )
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หมวด 4 การปฏิบัติราชการแทน (มาตรา 44-47 )
8) มาตรา 45 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ที่
ผูดํารงตําแหนงใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่ง
ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว
ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
การบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติ
ใน มาตรา 44 (1) และ (2) ดังตอไปนี้
6) ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจใหขาราชการในสถาน
ศึกษา หรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
7) ผูดํารงตําแหนง (1) ถึง (6) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
การมอบอํานาจตามมาตรานี้ใหทําเปนหนังสือ
คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอํานาจใหทํา
นิติกรรม ฟองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงหรือสวนราชการตาม มาตรา 10 หรือกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ
หมวด 5 การรักษาราชการแทน (มาตรา 48-56 )
9) มาตรา 54 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหคนใดคน
หนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ไดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนก็ได ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสวนราชการที่เรียกชื่อยางอื่น และมีฐานะเทียบเทา
สถานศึกษาดวยโดยอนุโลม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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10) มาตรา 55 ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูซึ่งตนแทน
สรุปสาระสําคัญของการปฏิรูปโครงสรางหนวยงานการศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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1) กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
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2) การแบงสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการจัดระเบียบราชการในกระทรวง ดังนี้
1) ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล
(ไดแก มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญา การบริหารจัดการใหเปนไป
ตาม กฎหมายของสถานศึกษานั้นๆ)
2.1) การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง ประกอบดวย
1) สํานักงานปลัดกระทรวง
2) สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการ ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหแบงเปนดังนี้ และมีหัวหนา
สวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
1) สํานักงานรัฐมนตรี
2) สํานักงานปลัดกระทรวง
3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4 ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สวนราชการตาม 2) 3) 4) 5) และ6) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรม
2.2) การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา แบงเปนดังนี้
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
การแบงสวนราชการภายในตาม 1) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวง และใหระบุอํานาจหนาที่ของ
แตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแบงสวนราชการภายในตาม 2) และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษากําหนด และ
การแบงสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิก
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง
2.3) การจัดระเบียบสวนราชการที่เปนสถาบันอุดมศึกษา ที่สอนระดับปริญญา และเปนนิติบุคคล
ไดแกสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
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3) โครงสรางการบริหารของสํานักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตบริหารและจัดการศึกษา กําหนดขึ้นโดยมาตรา 37 ของ พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546 ประกอบไปดวย 185 เขต ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนผูประกาศจัดตั้ง การบริหารงานโดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับ
บัญชาขาราชการและมีหนาที่กํากับ ดูแล และสงเสริมสนับสนุน และประสานงานสงเสริมกระจายอํานาจ
หนาที่และบทบาทการดําเนินงานใหแกสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนสํานักงานที่ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา แบงสวนราชการภายในเปนกลุมดังนี้ กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม
สงเสริมสถานศึกษาเอกชน และหนวยตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล มีผูอํานวยการสถานศึกษาเปน
ผูบังคับบัญชา มีการกํากับ ติดตามการบริหารกิจการสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่ใหบริการดานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดสถาน
ศึกษาใหมีคุณภาพ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ
ในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบงสวนราชการ
ภายในออกเปนกลุมหรือศูนย เชน กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล
หรือกลุมบริหารงานทั่วไป โดยขออนุมัติตอเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาอาจแบงสวนราชการในกลุม
เปนกลุมงาน ก็ไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) หนวยงานที่ไมเปนสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตามเจตนากฎหมาย) เชน
1) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
2) สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3) สถาบันพัฒนาและสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
4) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
6) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
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3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญ ดังนี้
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1) นิยามศัพทที่สําคัญ ในพระราชบัญญัตินี้ ไดแก
“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการ
ศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติ
งานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตาง ๆ
“ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
“ครู” หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
”ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน หรืออุดมศึกษาต่ํากวา
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการศึกษาใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวย
งานการศึกษาตาง ๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้
2) ใหมีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา “คุรุสภา” มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1)วัตถุประสงค ของคุรุสภา ดังตอไปนี้
1) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
2) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
3) ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
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2.2) อํานาจหนาที่ของคุรุสภา ดังตอไปนี้
1) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2)ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ
4) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
5) สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6) สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ของสถาบันตาง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8) รับรองความรูและประสบการณทางวิชาชีพ รวมทั้งความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
9) สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
10) เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
11) ออกขอบังคับของคุรุสภาวาดวย
ก) การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา 13
ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
และการรับรองความรู ประสบการณทางวิชาชีพ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ค) หลักเกณฑและวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
ง) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต
จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภาและ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ซ) องคประกอบ หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
ฌ) หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
ญ) การใด ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
12) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายปญหาการพัฒนาวิชาชีพ
13) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ
14) กําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคุรุสภา
15) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภา
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3) องคประกอบและอํานาจหนาที่คณะกรรมการคุรุสภา
3.1) องคประกอบคณะกรรมการคุรุสภา กรรมการคุรุสภามีจํานวน 39 คน ประกอบดวย
1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย
2) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูอํานวยการ
สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกฎหมาย ดานละหนึ่งคน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษาไมนอยกวาสามคน
4) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร หรือศึกษาศาสตร หรือ
การศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวนหนึ่งคน
5) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาจํานวนสิบเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามสัดสวนจํานวนผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา
6) ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนเลขานุการ
3.2)อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุรุสภา มีดังตอไปนี้
1) บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคุรุสภาซึ่งกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้
2) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 54
4) เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่สวนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติตาม
อํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
คุรุสภา
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6) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในเรื่องดังตอไปนี้
ก) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอื่นของ
พนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา
ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออก
จากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ รวมทั้งวิธีการ เงื่อนไขในการจาง
พนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา
ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของคุรุสภา
จ) กําหนดอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
7) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะก.ก.คุรุสภา
9) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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4) คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
4.1 องคประกอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีคณะกรรมการ จํานวน 17 คน ประกอบดวย
1) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
รู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย
4) กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
ที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร การศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจากผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวาสิบป หรือดํารงตําแหนง
อาจารย 3 หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนง
ผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบ
การณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป
6)ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ
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4.2) อํานาจหนาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีดังตอไปนี้
1) พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
2) กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3) สงเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ ใน
การประกอบวิชาชีพ
4) สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพไปสูความเปนเลิศในสาขาตาง ๆ ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับของคุรุสภา
5) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อกระทํา
การใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตร
ฐานวิชาชีพ
7) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย
5) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหนาที่ดังตอไปนี้
1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคุรุสภา
2) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
3) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอตอคุรุสภา
6) ใหวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดวิชาชีพควบคุมอื่น(เชนศึกษานิเทศก) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูใดประกอบวิชาชีพที่ไดรับการยกเวนไมตองมีใบอนุญาต ไดแก
1) ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการ
ศึกษา
2) ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนแตในบางครั้งตองทําหนาที่สอน
ดวย
3) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมหรือผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทําการ
ฝกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเปนผูใหการศึกษาหรือฝกอบรม
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
4) ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
5) ผูที่ทําหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือสถานที่เรียน
ที่หนวยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการ
แพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด
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6) คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้ง
ของรัฐและเอกชน
7) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
8) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
7) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของผูขอรับใบอนุญาต มีดังตอไปนี้
ก) คุณสมบัติ ไดแก
1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
3) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ข) ลักษณะตองหาม ไดแก
1) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
2) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
3) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแหงวิชาชีพ
8) หามมิใหผูใดแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะประกอบวิชาชีพ โดยไมได
รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และหามมิใหสถานศึกษารับผูไมไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพควบคุม
ในสถานศึกษา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคุรุสภา
9)ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขตามขอบังคับ
ของคุรุสภา
10)ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนด
ในขอบังคับของคุรุสภา
11) มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย
1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
12) มาตรฐานการปฏิบัติตน คือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ดาน ประกอบดวย
1) จรรยาบรรณตอตนเอง
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
5) จรรยาบรรณตอสังคม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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13) โทษผูประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ ที่เปนอํานาจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ใหลงอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
1) ยกขอกลาวหา (ไมมีโทษ)
2) ตักเตือน
3) ภาคทัณฑ
4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป
5) เพิกถอนใบอนุญาต (เทาอายุใบอนุญาต คือ 5ป หรือเทาที่อายุยังเหลือ)
14) สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมาชิกกิตติมศักดิ์
เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแตงตั้งโดยมติเปนเอกฉันท
15) คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)
15.1) วัตถุประสงค การสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตอไปนี้
1) สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา
2) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษา
3) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณการศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
4) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดําเนินงานดานสวัสดิการ
สวัสดิภาพและผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
15.2 ) องคประกอบคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีจํานวนกรรมการ 23 คน ประกอบดวย
1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ดานละหนึ่งคน
4) กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนสิบสองคน
ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา
สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
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15.3) อํานาจหจาที่คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีดังตอไปนี้
1) ดําเนินงานดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา
2) สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติ
งานดานการศึกษา
3) สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษาไดรับสวัสดิการ
ตาง ๆ ตามสมควร
4) ใหความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําในเรื่องการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชนและความมั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษาแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
5) ดําเนินงานและบริหารจัดการองคการจัดหาผลประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ออกขอบังคับและหลักเกณฑในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายใหกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกระทําการใด ๆ แทน
8) สรรหาและแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
9) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
16) อํานาจหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (นิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ) มีดังตอไปนี้
1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย
3) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยสรุป พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายวิชาชีพครู
กลาวถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีใบประกอบวิชาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุรุสภาเปนองคกร
วิชาชีพ และสก.สค.เปนองคกรดูแลเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมเปน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แลวมีสาระสําคัญ ดังนี้
1.คณะกรรมการบริหารบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติ เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ไดแก
1.1) คณะกรรมการบริหารบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคณะกรรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกวา
"คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" เรียกโดยยอวา "ก.ค.ศ." (มาตรา 7)
1.1.1)องคประกอบ ก.ค.ศ. มีจํานวน 29 คน ประกอบดวย
1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกรรมการ
2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานกรรมการ
3) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 8 คน ไดแก
- ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- เลขาธิการกรรมการการอุดมศึกษา
- เลขาธิการคุรุสภา
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ - เลขาธิการ ก.พ.
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒมิซึ่ง ครม. แตงตั้ง จํานวน 9 คน ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงดานการศึกษา ดานกฎหมาย ดานบริหารจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการ
บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร ดานผลิตพัฒนาครู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจัดการความรู หรือ
ดานวิจัยประเมินผล
5) กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 9 คน
- ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน
- ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือเรียกชื่ออยางอื่นตามก.ค.ศ.กําหนด 1 คน
- ผูแทนครูจํานวน 6 คน (จากสพฐ.4 คน จากอาชีวะ 1คน จาก สป. หรือ สอศ หรือ
ก.ทองเที่ยวกีฬา หรือ ก. วัฒนธรรม จํานวน 1คน
- ผูแทนบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน
1.1.2) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒมิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป แตอาจไดรับเลือกตั้งใหมไดอีก แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระมิได (มาตรา 13)
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเปนกรรมการในก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือคณะอนุกรรมการตามพรบ.นี้ในขณะเดียวกันไมได ยกเวนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1.1.3) อํานาจและหนาที่ของ ก.ค.ศ. มีดังตอไปนี้ (มาตรา 19)
1) เสนอและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
2) กําหนดนโยบาย วางแผนและกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงานการศึกษา
3) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือ
การจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการและบุคลากรทางการศึกษายังไมเหมาะสม เพื่อให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือนวิทยฐานะ เงินเดือนประจําตําแหนง เงินเพิ่ม คาครองชีพ
สวัสดิการหรือประฌยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม
4) ออกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
5) พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ.
มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
6) พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษระบบ
คุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน
8) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจและการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่นแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
ก.ค.ศ. มอบหมาย
11) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําชี้แจงดานการบริหารงานบุคคลแก
หนวยงานการศึกษา
12) กําหนดมาตรฐาน พิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการการดําเนินการทางวินัย ออกจาก
ขาราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
13) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและปรเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางงการศึกษาเพื่อรักษาความเปนธรรม และมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคลตรวจสอบและ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา ให
ผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงและใหมีอํานาจออกระเบียบ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ.
14) ในกรณีที่ปรากฎวาสวนราชการ หนวยงานทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คณะอนุกรรมการหรือผูปฎิบัติหนาที่ตามพรบ.นี้ ไมปฏิบัติ หรือปฎิบัติไมถูกตองเหมาะสม หรือปฎิบัติขัด
หรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหก.ค.ศ.มีอํานาจ
ยับยั้งการกระทําดังกลาวไว เมื่อก.ค.ศ.มีมติประการใด ใหสวนราชการ หนวยงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การ
ศึกษา หรือคณะอนุกรรมการหรือผูปฏิบัติหนาที่ตาม พรบ.นี้ปฏิบัติตาม
15) พิจารณารับรองรองคุณวุฒิของผูรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒอยางอื่น
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการกําหนดอัตราเงิน
เดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ
16) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องปฏิบัติการตาง ๆ ตามที่กําหนดมนพระราชบัญญัตินี้
17) พิจารณาจัดระบบระเบียบประวัติและแกไขทะเบียนประวัติกับวัน เดือน ปเกิดและควบคุม
การเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
1.2) คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมี "คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา"
เรียกโดยยอวา "อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา" (มาตราที่ 21)
1.2.1)องคประกอบ ของอ.ก.ค.ศ. มีจํานวน 12 คน ประกอบดวย
1) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
2) อนุกรรมการโดยตําแหนง จํานวน 2 คน ไดแก
- ผูแทน ก.ค.ศ.
- ผูแทนคุรุสภา
(ตองไมเปนขาราชการครูฯ ไมดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูแทนคุรุสภาตองเปนสมาชิก
คุรุสภาและมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน (ดานการบริหารบุคคล ดานการศึกษา
ดานกฎหมายหรือการคลัง และดานอื่นที่เปนประโยชน ดานละ 1 คน)
4) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ผูแทนครูประถม 1 คน
- ผูแทนครูมัธยม 1คน
- ผูแทนผูบริหารประถม 1 คน - ผูแทนผูบริหารมัธยม 1 คน
- ผูแทนบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
5) ผูอํานายการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
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1.2.2) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ (มาตรา 23)
1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลอง
กับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
3) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผู
บริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากขาราชการ การอุทธรณ และการ
รองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
5) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การสงเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดทําและพัฒนามาตรฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคคลากรทาง
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
9)พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
10) ปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
1.3) คณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ (มาตราที่ 26)
1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2)เสนอความคิดตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
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4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
สวนจํานวน สัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามหลัก
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคลและหลักการไดรับ การ
ปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (มาตรา 30)
3. คุณสมบัติทั่วไป ของผูซึ่งจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) อยูภายใตกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตองมีอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
2) มีคุณสมบัติทั่วไป 13 ประการ
4. ใหมีบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา โดยแยกตางหากจากบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน ยกเวนบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) (มาตรา 31)
5. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (มาตรา 33)
และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ (มาตา 34)
6. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภท คือ (มารา 38)
1) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา (38 ก) ไดแก
1.1 ครูผูชวย
1.2 ครู
1.3 อาจารย
1.4 ผูชวยศาสตราจารย 1.5 รองศาสตราจารย 1.6 ศาสตราจารย
2) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารหารศึกษา (38 ข) ไดแก
2.1 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
2.2 ผูอํานวยการสถานศึกษา
2.3 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 ผูอํานวยการสํานํางานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
3) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น (38 ค) ไดแก
3.1 ตําแหนงประเภทนิเทศการศึกษา ไดแก ศึกษานิเทศก
3.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
3.3 ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังนี้ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส
ระดับทักษะพิเศษ
3.4 ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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7. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ
1) ตําแหนงครูมีวิทยฐานะ ไดแก
1.1 ครุชํานาญการ 1.2 ครูชํานาญการพิเศษ 1.3 ครูเชี่ยวชาญ 1.4 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2) ตําแหนงผูบริหาร มีวิทยฐานะ ไดแก
2.1 รองผูอํานวยการชํานาญการ 2.2 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
2.3 รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 2.4 ผูอํานวยการชํานาญการ
2.5 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 2.6 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
2.7 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
3) ตําแหนงผูบริหารการศึกษามีวิทยฐานะ ไดแก
3.1 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
3.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
3.3 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
3.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
4) ตําแหนงศึกษานิเทศกมีวิทยฐานะ
4.1) ศึกษานิเทศกชํานาญการ 4.2) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
4.3) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
4.4) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
8. ตําแหนงคณาจารยตอไปนี้เปนตําแหนงทางวิชาการ (การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน
เปนไปตามกฎหมายนั้นๆ)
8.1) อาจารย
8.2) ผูชวยศาสตราจารย
8.3) รองศาสตราจารย
8.4) ศาสตราจารย
9. การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ใหบรรจุจากผูสอบแขงขันได (มาตรา 45)
2) ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถ
ดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตามประสงคของทางราชการ
(ม. 50) หรือหนวยงานทางการศึกษามีเหตุผลและมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนราชการที่จะตองบรรจุ
แตงตั้งบุคลากรซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการ (ม. 51)
10. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน แตอาจมอบใหหนวยงานการศึกษาที่มี
ความพรอมเปนผูดําเนินการสอบแขงขันได (มาตรา 47)
11. ก.ค.ศ.อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตําแหนงเปนสัญญาจาง
ปฏิบัติงานรายป โดยมีสภาพเปนขาราชการหรือเปนพนักงานราชการโดยไมตองเปนขาราชการ (มาตรา 52)
12. ผูบังคับบัญชาตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 53)
1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับตําแหนง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1.1) ตําแหนงที่มีวิทยฐานะพิเศษ โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
1.2 ) ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
2.3) ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
2) ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.1) รองผูอํานวยการสถานศึกษา
2.2) ผูอํานวยการสถานศึกษา
2.3) ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา 38 ข (7) 2.4) ตําแหนงศึกษานิเทศก
2.5) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
2.6) ตําแหนงที่มีวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
3) ผูอํานวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สําหรับตําแหนง
3.1) ตําแหนงครูผูชวย 3.2) ตําแหนงครู
3.3) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสถานศึกษา
13. ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะ ๆ
เพื่อดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีการพัฒนา
ขาราชการครูใหดําเนินการในมาตราเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน งดเงินประจําตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ
หรือใหออกจากราชการ (มาตรา 59)
14. กําหนดใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในฐานะครู มีการเตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขมขน
ในตําแหนงครูผูชวย เปนเวลา 2 ป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู สวนตําแหนงอื่นใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ เปนเวลาตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด (มาตรา 56)
15. กําหนดใหการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษา
อื่น ภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ของผูประสงคและผูรับยายแลวแตกรณี (มาตรา 59)
16. ใหมีการยายสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด โดยยึดหลัก
การใหผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกิน 4 ป เวนแตมีเหตุผลและมีความจําเปนเพื่อประโยชน
ราชการ จะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอกันในคราวเดียวกันไดคราวละ 1 ป แตตองไมเกิน 6 ป (มาตรา 60)
17. การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหทําในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรมเปดเผย
โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติการเปนหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริย
ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ถาครูผูนั้นเปนครูใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียน
เปนหลัก (มาตรา 73)
18. กําหนดใหมีขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพื่อใหปฏิบัติงานบังเกิดผล และ
มีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ (มาตรา 74 )
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19. กําหนดใหมีเงินวิทยพัฒน กรณีผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผูที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ (มาตรา 75)
20. กําหนดใหมีการจัดสวัสดิการแกครอบครัวของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถึงแก
ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ (มาตรา 77)
21. กําหนดใหขาราชการครูฯมีสิทธิไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือวิจัย
กรณีไปตามความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานหรือคุณวุฒิขาดแคลน (มาตรา 81)
22. กําหนดหลักการเชนเดียวกับบทบัญญัติวินัยและการรักษาวินัย ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนและเพิ่มเติมหลักการดังตอไปนี้
1) กําหนดใหขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่น
โดยปราศจากความจริงถาเปนเหตุใหผูอื่นไดรับความเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(มาตร 89)
2) กําหนดใหขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทํา
การหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ของตน การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถา
เปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐนะ
ใดโดยไมชอบดวยกฏหมายหรือเปนการกระทําอันมีลักษณะเปนการใหหรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิ
ประโยชนอื่น เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 90)
3) กําหนดใหขา ราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ของผูอื่นโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่นหรือจางวานใหผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ใชในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้น การฝาฝนหลักการดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตร 91)
4 ) กําหนดใหขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หนาที่โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือ
ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การฝาฝนหลักการดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(มาตรา 93)
5) กําหนดใหขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอื่นเสพยาเสพ
ติด เลนการพนันเปนอาจิณหรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษาไมวาจะอยูในความรับ
ผิดชอบของตนหรืไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตร 94)
6) ผูบังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพื่อใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย (มาตรา 95)
23. กําหนดใหโทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ (มาตร 96)
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1) ภาคทัณฑ 2) ตัดเงินเดือน 3) ลดขั้นเงินเดือน 4) ปลดออก 5) ไลออก
24. กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีอันมีมูลวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรงหรือไมรายแรง ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมใน
การสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหา
ทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา (มาตรา 98)
25. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรง จะแตงตั้งไดเมื่อมีกรณีอันมีมูลวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงเทานั้น (มาตรา 98)
26. กําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานทางการศึกษามีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรงได (มาตรา 98)
27. องคกรที่มีอํานาจพิจารณาความผิดอยางรายแรง (มาตรา 100)
1) ก.ค.ศ.พิจารณาตามตําแหนง อธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนง
ซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษและตําแหนงศาสตราจารย
2) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากขอ 33.1
28. การรายงานกานดําเนินการทางวินัย กําหนดไวดังนี้ (มาตรา 104)
1) กรณีความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง ใหรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เวนแต
มติของ อ.ก.ค.ศ. กับ หัวหนาสวยราชการหรือผอ.สพท. ขัดแยงกันใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา
2) กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ใหรายงานสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ.
29. กําหนดใหการออกจาราชการเหมือนกับที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พล
เรือน พ.ศ.2535 แลวยังกําหนดใหออกจากขาราชการ เพราะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
ผูนั้นไมสามารถไปดํารงตําแหนงอื่นไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 107) เมื่อครบกําหนด 30 วัน
นับแตวันเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 109)
30. การอุทธรณ
1) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ใหอุทธรณตอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งหรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี (มาตรา 121)
2) การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออก ไลออกหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณ
หรือรองทุกขตอ ก.ค.ศ. (มาตรา 122)
31. การรองทุกข
1) กรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวา อ.ก.ค.ศ. มีมติไมถูกตองไมเปนธรรมใหรองทุกข
ตอ ก.ค.ศ. มติของก.ค.ศ. เปนอันสิ้นสุด
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกสั่งใหออกจากขาราชการมีสิทธิ์รองทุกขตอ
ก.ค.ศ. (มาตรา 122)
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สรุปสาระที่เปลี่ยนแปลงตามพรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
๑) แกไขมาตรา ๗ เดิม ซึ่งองคประกอบของ ก.ค.ศ. เดิม มี ๒๑ คน แกเปน ๒๙ คน
๒ )แกไขมาตรา ๑๕ เดิมโดย เพิ่ม เรื่องการพนจากความเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใน ก.ค.ศ. เมื่อผูนั้นไมไดดํารงตําแหนงตามประเภทตําแหนงที่ไดรับเลือกตั้ง
๓) แกไขมาตรา ๑๘ เดิม หามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรรมการ/อนุกรรมการ
ตามกฎหมายนี้ มากกวา ๑ คณะ
๔) แกไขมาตรา ๑๙ (๑๔) เดิม ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งชั่วคราว กรณีสวนราชการ หนวยงานการ
ศึกษา อ.ก.ค.ศ. คณะอนุกรรมการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือปฏิบัติ
การไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด
๕) แกไขมาตรา ๒๑ เดิม องคประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยเพิ่ม อนุกรรมการจาก
๙ คน เปน ๑๒ คน
๖) แกไขมาตรา ๓๘ ข เดิม โดยตัดตําแหนงรองอธิการบดีและอธิการบดีออก โดยใหนํากฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
๗) แกไขมาตรา ๔๐ เดิม การกําหนดระดับตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของคณาจารย เดิม ใหออกกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.แกเปนวา ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม ทําใหไมตองออกเปนกฎ ก.ค.ศ. อีก
๘) แกไขมาตรา ๕๓ (๒) (๓) เดิม ใหเลขา กพฐ. บรรจุแตงตั้งรอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งเดิม เปน
อํานาจของ ผอ.สพท.
๙) แกไขมาตรา ๕๓ (๖) เดิม ในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับ โดยใหสภาสถาบันทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง
๑๐) แกไขมาตรา ๕๖ เดิม ปรับตัวบทใหมเรื่องการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ๒ ป
(ทดลองปฏิบัติราชการ) สําหรับครูบรรจุใหมในการใหมีความชัดเจน

๑๑) แกไขมาตรา ๕๙ เดิม ปรับเรื่องการยายรอง ผอ. เขตพื้นที่ฯ โดยให เลขาธิการ กพฐ. เปนผูสั่งยาย
โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
๑๒) แกไขมาตรา ๑๐๔ เดิม เรื่องรายงานการดําเนินการทางวินัย โดย วินัยไมรายแรงภายหลังจากที่
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ พิจารณาแลวให รายงานหัวหนาสวนราชการ สวน วินัยรายแรงใหรายงาน ก.ค.ศ.
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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๑๓) แกไขมาตรา ๑๒๓ เดิม ใหเพิ่มวรรคสองและวรรคสามเขามาโดย กรณีที่ความทุกขเกิดจากการ
กระทําของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ใหรองทุกข ตอ ก.ค.ศ.และคําวินิจฉัย
ของ ก.ค.ศ. ใหถือเปนที่สุด และ
๑๔) เพิ่มมาตรา ๑๖ บทเฉพาะกาล ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยู
ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตาม พ.ร.บ. นี้ ทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๘๐ วัน นับแต พ.ร.บ.นี้ใชบังคับ
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5. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
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พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 เปนกฎหมายที่ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ. 2545
มาตรา 55 ที่กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีรายได ที่พอเพียงและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ มีสาระสําคัญคือ
1) กําหนดใหมีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ(บัญชี) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา(ตามกฎหมายสภาครู) เชน ครูผูชวย ครู ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2) กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดแก
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชน บุคลากร 6 เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 7 เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 นิติกร 7 เปนตน หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ขอ 1ที่ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน และ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนตามกฎหมายขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
3) เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ไมถือวาเปนเงินเดือน
4) ให ก.ค.ศ. เสนอและใหคําปรึกษาแก รมต.ศธ. เพื่อเสนอปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
เงินประจําตําแหนง คาครองชีพ สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลตอ ครม. เมื่อคาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก
หรือ การจัดสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล ไมเหมาะสม แตตองพิจารณาความเหมาะสม ความเปนธรรม ความ
แตกตางจากขาราชการอื่น สภาวะเศรษฐกิจการคลังประเทศและปจจัยอื่นที่จําเปนดวย
5) การปรับบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนงใหสูงขึ้นตามขอ 4 ใหปรับรอยละ
เทากัน และไมเกินรอยละ10 ของอัตราปจจุบัน การปรับใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา หากปรับแลวมีเศษ
ไมถึง 10 บาท ใหปรับขึ้นเปน 10 บาท
6) บัญชีอัตราเงินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ประกอบไปดวย อันดับ เรียกใหเขาใจงายๆวาแทง (6 อันดับ(แทง) ไดแก ครูผูชวย อันดับค.ศ.1 อันดับ
ค.ศ.2 อันดับ ค.ศ.3 อันดับ ค.ศ.4 และอันดับ ค.ศ. 5) และขั้น ( มีทั้งหมด 24 ขั้น มีขั้นเต็ม เชน ขั้นที่ 5
และมีขั้นครึ่ง เชน 5.5 แตละอันดับจะมีจํานวนขั้นตางกัน) ดังนี้
6.1) ครูผูชวย มี 14 ขั้น (หากรวมขั้นครึ่งก็มี 28 ขั้น) ขั้นต่ําสุด 7,940 (8,700)บาท ขั้นสูงสุด 16,840
บาท (บัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม 1 ตุลาคม 2550)
6.2) อันดับ ค.ศ.1 มี 21 ขั้น ขั้นต่ําสุด 7,940 (11,930) บาท ขั้นสูงสุด 27,500 บาท
6.3) อันดับ ค.ศ.2 มี 20 ขั้น ขั้นต่ําสุด 12,530(15,410) บาท ขั้นสูงสุด 33,540 บาท
6.4) อันดับ ค.ศ.3 มี 24 ขั้น(มากสุด) ขั้นต่ําสุด 12,530(18,910) บาท ขั้นสูงสุด 47,450 บาท
6.5) อันดับ ค.ศ.4 มี 20 ขั้น ขั้นต่ําสุด 23,230 บาท ขั้นสูงสุด 50,550 บาท
6.6) อันดับ ค.ศ.5 มี 19 ขั้น ขั้นต่ําสุด 28,550 บาท ขั้นสูงสุด 64,340 บาท
ตัวเลขในวงเล็บ เชน อันดับ ค.ศ.1 (11,930) บาท หมายถึง ขั้นประสิทธิภาพ
7) กําหนดบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จําแนกเปนตําแหนงและวิทยฐานะโดยสรุป ดังนี้
7.1) อัตรา 3,500 บาท ตอเดือน สําหรับ 1)ครู 2)ศึกษานิเทศก 3)รองผูอํานวยการสถานศึกษา
และ4)ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะชํานาญการ
7.2) อัตรา 5,600 บาท ตอเดือน สําหรับ 1)ครู 2)ศึกษานิเทศก 3)รองผูอํานวยการสถานศึกษา
และ 4)ผูอํานวยการสถานศึกษา 5) รองผูอํานวยการ สพท. ที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
7.3) อัตรา 9,900 บาท ตอเดือน สําหรับ 1)ครู 2)ศึกษานิเทศก 3)รองผูอํานวยการสถานศึกษา
และ 4)ผูอํานวยการสถานศึกษา 5) รองผูอํานวยการ สพท. 6) ผูอํานวยการ สพท. ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7.4) อัตรา 13,000 บาท ตอเดือน สําหรับ 1)ครู 2)ศึกษานิเทศก 3)ผูอํานวยการสถานศึกษา และ
5)ผูอํานวยการ สพท. ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
8) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด เมื่อไดรับวิทยฐานะใด เมื่อเปลี่ยนตําแหนง ก็จะไดรับ
วิทยฐานะนั้นติดตัวมาดวย เชน เปนครูชํานาญการพิเศษ เมื่อสอบคัดเลือกผูอํานวยการสถานศึกษาได ก็จะ
ไดรับการบรรจุแตงตั้ง(เปลี่ยนตําแหนง)เปนผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ ไดรับเงินวิทยฐานะ
ตามกฎหมายดวย
อนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายนี้มีอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องเงินเดือน คือ พระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 กฎหมายฉบับนี้ไมมีผลตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แตจะเกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ที่เปนสถาบันทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ขาราชการพลเรือนอื่น เดิมที่ขาราชการครูที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายนี้ ก็จะไมไดรับตาม
กฎหมายนี้ เพราะไดรับตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แลว
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บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แนบทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
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ข. กฎหมายปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีสาระพอสังเขปดังนี้
1) วัตถุประสงคของการบริหารราชการแผนดินตามกฎหมายนี้
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนเรื่องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อใหการ
บริหารราชการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค ดังนี้
1.1)ตองบริหารเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (citizen centered) เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน
1.2) ตองหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไวลวงหนาที่สามารถแสดง
ผลและวัดผลงานไดอยางชัดเจน
1.3) ตองมีประสิทธิภาพและคุมคา ในการดําเนินภารกิจของรัฐจะตองมีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย
ที่ใชในการดําเนินงานทั้งภายในหนวยงานตนเอง และระหวางหนวยงานในกรณีที่เปนการดําเนินภารกิจใน
ลักษณะเดียวกัน ที่นํามาเปรียบเทียบกันได เพื่อดูผลลัพธที่เกิดขึ้นวามีความคุมคากับเงินลงทุนที่เกิดจากภาษี
ของประชาชนหรือไม หากไมคุมคาก็ไมควรดําเนินการตอไป
1.4) ตองลดเวลาและขั้นตอน โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่เปนอยูเดิม
มอบอํานาจการตัดสินใจใหกับผูที่อยูใกลชิดกับประชาชน จัดบริการใหประชาชนสามารถรับบริการใหแลว
เสร็่จในที่เดียวกัน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.5) ตองจัดระเบียบองคกรทุกหนวย โดยจะตองมีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนทํางาน
ใหมอยูเสมอสวนราชการจึงควรจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของงาน หรือโครงการที่จะทําใหสอด
คลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและงบประมาณของประเทศ ซึ่งอาจมีผลตองพิจารณายุบเลิกสวน
ราชการที่ไมจําเปนและการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหเหมาะสม
1.6) ตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมุงเนนถึงความ
ตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจความตองการของ
ประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่ใหประชาชนทราบและเขาใจงายเวลามาติดตอ
1.7) ตองประเมินผลอยางสม่ําเสมอ สวนราชการตองสรางระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ
ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหนวยงานให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ / นอกจากนี้ยังจะชวยใหการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบและรางวัล
แกขาราชการเปนไปตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
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2) หลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังที่ดี พ.ศ. 2546
ไดกําหนดหลักจําเปนที่จะตองรวมมือกันปฏิบัติทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาชน ประกอบดวย
2.1) หลักที่ 1 หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฏหมาย กฏ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยเปนธรรม และ
เปนที่ยอมรับ จึงตองมีการปรับเปลี่ยน ทบทวน แกไข เผยแพรเสมอ
2.2) หลักที่ 2 หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงามปฏิบัติใหเปนแบบอยางแกสังคม
และสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อสรางความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต
2.3) หลักที่ 3 หลักความโปรงใส ไดแก การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมี
ความโปรงใส ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและเขาใจงาย
2.4) หลักที่ 4 หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ
2.5) หลักที่ 5 หลักความรับผิดชอบ ไดแก ความตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับ
ผิดชอบตอสังคม การเอาใจใสในปญหาของบานเมืองและมุงมั่นแกปญหา รวมถึงการเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกตาง
2.6) หลักที่ 6 หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิด
ประโยชนสูงสุด มีความคุมคา
เมื่อสวนราชการปฏิบัติราชการเปนไปตามจุดมุงหมายของพระราชกฤษฎีกานี้แลว สิ่งที่ประชาชน
จะไดรับ คือ
1) ไดรับรูเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน/โครงการ และงบประมาณ ของสวน
ราชการตางๆ ที่ไดมีการดําเนินการไป
2) ไดรับรูถึงผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และเกิดความเปนธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
กับหนวยงานของรัฐ
3) ไดรับรูรับทราบและไดรับผลจากการที่สวนราชการตางๆ ไดจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
4) รับรูและสามารถเขาตรวจดูถึงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งระยะเวลาแลวเสร็จ
และรายละเอียดตางๆ ของสวนราชการ
5) ไดรับความรวดเร็วและความสะดวกในการติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขอ
อนุมัตในเรื่องใดๆ ที่เปนอํานาจของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน จากศูนยบริการรวมโดยไมตองไป
ติดตอกับอีกหลายสวนราชการ รวมทั้งในจังหวัดและอําเภอดวย ที่จะจัดใหมีศูนยบริการรวม
6) สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกสวนราชการเพื่อใหปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือ
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7) ในกรณีที่มีขอของใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสวนราชการและไดมีหนังสือสอบถามไปแลวจะ
ไดรับการประกันวาสวนราชการนั้นๆ จะตองตอบคําถามขอสงสัยโดยเร็วภายในเวลาไมเกิน 15 วัน หรือตาม
ระยะเวลาที่ไดประกาศไว
8) จะไดรับการอํานวยความสะดวกในเรื่องการรับขอมูลทางระบบเครือขายสารสนเทศจากสวนราชการ
9) จะไดรับทราบขอมูลและสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละปรวมทั้งเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางที่สวนราชการจะดําเนินการในปงบประมาณนั้นๆ
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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1) เจตนารมณ / หลักการ / แนวคิด
การใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปนเพื่อ
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและสิทธิทางการเมืองไดอยางถูกตองเปนจริง อันเปนการสงเสริมให
มีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้น เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและใหประชาชนรู
สิทธิของตนเองอยางเต็มที่ ปกปกรักษาประโยชน คุมครองสิทธิสวนบุคคลเกี่ยวกับขอมูลโดยมีขอยกเวนอัน
ไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหาย
2) สาระสําคัญ
ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยการผานวิธีการใดๆ และไมวาจะจัดทําไวใน
รูปแบบของเอกสารแฟมงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียงโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งบันทึกไวปรากฏได
ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ (ที่มีหุนสวน 50% ขึ้นไป) ราชการสังกัดรัฐสภา ศาล เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการพิจารณา
พิพากษา องคกรควบคุมการประกอบอาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
เจาหนาที่รัฐ หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะของตัวบุคคล เชน การ
ศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือ
มีเลขหมาย รหัส หรือบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของ
คณะ หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูถึงแกกรรมดวย
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ลักษณะการเปดเผยขอมูลขาวสาร
1) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได
1.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งนี้เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอยางกฎ
หรือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
1.2 ขอมูลขาวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด
2) ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ประกอบดวย
2.1 ขอมูลขาวสารของทางราชการที่กอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผย
มิได
2.2 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยได (โดยคํานึง
ถึง การปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่
เกี่ยวของประกอบกัน) คือ
1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธของประเทศ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ
2) การเปดเผยจะใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคได
3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตทั้งนี้ไม
รวมถึงการรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการนําความคิดเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว
4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
5) รายงานทางแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล
โดยไมสมควร
6) ขอมูลขาวสารของทางราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือที่มีผูใหมาโดยไม
ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ทั้งนี้คําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางไรก็ไดแตตองระบุ
เหตุผลและประเภทของขอมูลขาวสารไวดวยและใหถือวาคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการเปน
ดุลยพินิจ
3) ขอมูลขาวสารที่บุคคลยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารได เชน
1) แผนงานโครงการงบประมาณรายจายประจําป
2) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ
3) มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ
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การขอขอมูลขาวสาร การรองเรียน และการอุทธรณ
1) การขอขอมูลขาวสาร ควรทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อและลงสําเนา
2) การรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ สามารถดําเนินการดวยเหตุ
2.1 ไมจัดพิมพขอมูลขาวสาร ลงในราชกิจจานุเบกษา 2.2 ไมจัดทําขอมูลขาวสารใหดู
2.3 ไมจัดทําขอมูลขาวสารใหตามที่ขอ
2.4 ฝาฝนไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
2.5 ไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันควร
3) การอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารราชการใหอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ดวยเหตุ คือ
3.1 ไมเปดเผยขอมูลขาสาร
3.2 ไมฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
3.3 ไมแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ทั้งนี้ การอุทธรณใหอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแจง
ผูมีอํานาจสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ ตามกฎกระทรวง มีดังนี้
ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการที่เปนขาราชการธุรการ ขาราชการฝายอัยการที่เปน
ขาราชการธุรการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการรัฐสภาสามัญ หรือขาราชการกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 6
ขึ้นไป
หนาที่ของหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับขอมูลขาวสารราชการ
1) ตองจัดขอมูลขาวสารราชการตอไปนี้ใหประชาชนตรวจดูได ดังตอไปนี้
1.1 จัดสถานที่ในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารราชการ
1.2 จัดดัชนีที่รายละเอียดเพียงพอสําหรับการคนหาดวยตนเอง
1.3 จัดใหมีขอมูลขาวสารใหตรวจดูไดสะดวก
1.4 จะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย หรือความปลอดภัยก็ได
1.5 การดําเนินการจัดขอมูลขาวสารราชการ อาจจัดไวที่หองสมุดของหนวยงานอื่น หรือ
ของเอกชนที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งของหนวยงานของรัฐก็ได
2) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนหรือหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวน
แตเปนการเปดเผยกรณีตอไปนี้
2.1 เปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวย
งานนั้น
2.2 เปนการใชขอมูลปกติ ตามวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2.3 เปดเผยตอหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดานการวางแผน หรือสถิติ หรือสํามะโนตางๆ
ซึ่งมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
2.4 เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลใด
2.5 เปดเผยตอหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา 26
วรรค 1 หรือตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
2.6 เปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายการ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใด
2.7 เปนการใหเพื่อความจําเปนในการปองกันอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล
2.8 เปดเผยตอศาลและเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว
2.9 กรณีอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เงื่อนไขการปฏิบัติการเปดเผยขอมูลขาวสาร
1) การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความผิดตามกฎหมายใดใหถือวาเจาหนาที่ของ
รัฐไมตองรับผิดชอบเปนการกระทําโดยสุจริต
2) การเปดเผยขอมูลขาวสารไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐนั้นพนจากความรับผิดตามกฎหมาย
จะพึงมี
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3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

1) เจตนารมณ / หลักการ / แนวคิด
การดําเนินงานทางปกครองตองมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่ดําเนินงานเปนไปโดยความถูกตองตาม
กฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับ สามารถรักษาประโยชน อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้ง
ยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือ
มีมาตรการในการปฏิบัติราชการ
2) สาระสําคัญ
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่
เพื่อใหมีคําสั่งทางการปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางการปกครองตาม พ.ร.บ. นี้
คําสั่งทางการปกครอง หมายความวา การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่มีผลเปนการสรางมิติ
สัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
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วินิจฉัย อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความถึงการออกกฎ และการอื่นที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ขอหามในการพิจารณาทางการปกครอง เจาหนาที่ที่จะทําการพิจารณาทางการปกครองไมได คือ
1. เปนคูกรณีเอง
2. เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
3. เปนญาติของคูกรณีหรือบุพการี หรือผูสืบสันดานพี่นอง ลูกพี่ลูกนอง นับไดเพียงใน 3 ขั้น
หรือญาติเกี่ยวพันทางการแตงงานนับไดเพียง 2 ชั้น
3. เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม
4. เปนผูพิทักษหรือผูแทนของคูกรณี
5. เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้
6. เปนนายจางของคูกรณี
สิทธิของคูกรณี
1. เจาหนาที่ตองใหโอกาสของคูกรณีไดทราบขอเท็จริงและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลัก
ฐานอยางเพียงพอ
2. คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได
แตถายังไมไดทําคําสั่งทางการปกครองในเรื่องนั้นคูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย
เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยาน หลักฐาน ถาเปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับ
ลักษณะคําสั่งทางการปกครอง
1. คําสั่งทางการปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือในการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได
แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได
2. คําสั่งทางการปกครองที่กําหนดเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลดวย
3. คําสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไดใหระบุกรณีและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ
หรือโตแยงไวได ถาไมมีการแจงหรือการแจงใหม หากระยะดังกลาวสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับ
ตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งทางการปกครอง
4. ผลของคําสั่งทางการปกครอง ใชยืนยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป ตราบเทา
ที่ยังไมมีการเบิกถอน หรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น
การอุทธรณคําสั่งทางการปกครอง
1. กรณีคําสั่งใดไมออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครอง
ไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางการปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
2.คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ โดยแจงขอโตแยงและขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายที่อางอิง
ประกอบดวย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3. ใหเจาหนาที่พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ
4. ถาเจาหนาที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงาน ความเห็นพรอมทั้ง
เหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนด 30 วันและใหผูมีอํานาจใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงาน
การเพิกถอนคําสั่งทางการปกครอง
1. คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมด หรือบางสวนโดยจะใหมีผลยอนหลังหรือมี
ผลในอนาคตไปถึงขณะหนึ่งตามที่กําหนดก็ได
2. การเพิกถอนคําสั่งทางการปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการใหเงินหรือทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนที่มิอาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชในความคงอยูของคําสั่งทาง
การปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน
3. ในกรณีที่เพิกถอนคําสั่งใหมีผลยอนหลัง การคืนเงินทรัพยสินหรือประโยชนที่ผูรับคําสั่งไดไป
ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
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4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉ.2 (2545) ฉ.3 (2548)
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1) เจตนารมณ / หลักการ / แนวคิด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเพื่อใหมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาล
ปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครอง
หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่องของกฎหมายมหาชน ซึ่งระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจํา
เปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษตางจากคดีปกติทั่วๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหาร
ราชการแผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหายแกเอกชน ในขณะเดียว
กันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐไดในการพิจารณาจึงจําเปนตอง
ใชระบบไตสวน เพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และตองมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจาก
คําพิพากษาของศาลปกครองรวมทั้งตอง มีหนวยงานธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ เพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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2) สาระสําคัญ
หนาที่ของศาลปกครอง มีหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีทางปกครอง ซึ่งเปนขอพิพาทระหวางหนวย
งานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเอกชน และรวมทั้งขอพิพาทระหวางหนวยงานของ
รัฐดวยกัน
เหตุแหงการพิพาท
1. หนวยงานของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยกฎหมาย
2. หนวยงานของรัฐ ไมสุจริต
3. หนวยงานของรัฐ ปฏิบัติไมชอบดวยเหตุผล (ไมเปนธรรม)
4. หนวยงานของรัฐ ละเลยตอหนาที่
5. หนวยงานของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
6. หนวยงานของรัฐ ไมปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง
7. หนวยงานของรัฐ ทําละเมิดตอประชาชน
เจาหนาที่ของรัฐ คือ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานทางการปกครอง คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งใช
อํานาจตามกฎหมาย ออกกฎ คําสั่งที่มีผลกระทบตอบุคคล และบุคคลที่อยูใตบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
ของหนวยงานและเจาหนาที่ดังกลาว
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไดแก การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทํา
โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองรูปแบบ ขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น
การอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ตองอุทธรณภายใน 30 วัน
ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง
1. ผูไดรับความเสียหายหรือเดือดรอน
2. ผูซึ่งมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
3. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพิจารณาเห็นวาไมชอบตามรัฐธรรมนูญ
การฟองไมตองทําตามแบบและไมตองเสียคาธรรมเนียมเวนแตคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองที่ขอใหใชเงิน
คําฟอง คําฟองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพระบุรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อ ที่อยู และลงลายมือชื่อของผูฟองคดี
2. ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
4. ขอเท็จจริงเกี่ยวของและคําขอที่ตองการใหศาลปกครองพิพากษา
การยื่นฟอง ผูฟองตองยื่นดวยตนเองตอเจาหนาที่ศาลปกครองหรือ จะสงไปรษณียลงทะเบียน
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ฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจ ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยู หรือศาลชั้นตนที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือสถานที่ทํางานเฉพาะ
ของศาลปกครองหรือศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษา (กรณีเปนการอุทธรณคําพิพากษา)
อายุความฟองคดี
1. คดีทั่วไป
1.1 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รู หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
1.2 พนกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือฟอง เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมายและ
ยังไมไดรับหนังสือชี้แจงแลว แตไมมีเหตุผล
1.3 มีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
2. คดีเกี่ยวกับการทําละเมิด หรือความรับผิดชอบอยางอื่นของหนวยงานทางการปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐมีอายุความ 1 ป นับแตวันที่ควรรู หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกิน 10 ป นับแต
วันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
3. คดีเกี่ยวกับการคุมครอง ประโยชนสาธารณะจะยื่นเมื่อไรก็ได
ผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครอง
1. สั่งการ
: มุงยกเลิกเพิกถอนคําสั่งไมถูกตอง : ใหงดเวนการกระทํา
2. ยกเลิก
: ทําใหคําสั่งนั้นสิ้นผล (นับแตมีคําพิพากษา)
3. เพิกถอน
: ใหมีผลเหมือนไมมีคําสั่งนั้นเลย
4. แกไข
: เปลี่ยนแปลงคําสั่งใหหนักขึ้นหรือเบาลง
ประเด็นอื่นที่นาสนใจ
1. ศาลปกครอง ประกอบดวยศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด
2. ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลได
3. กรณีที่ตองชําระคาธรรมเนียมศาล คูกรณีสามารถยื่นคําขอตอศาลใหยกเวนคาธรรมเนียมได
วาตนไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะจายเปนคาธรรมเนียมศาลได ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันรับแจง หรือยื่น
อุทธรณคําสั่งนั้นตอศาลปกครองสูงสุดได
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2539

1) เจตนารมณ/ หลักการ/ แนวคิด
การที่เจาหนาที่ดําเนินกิจการตางๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการ
เฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความ
เสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนการไม
เหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทําตางๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป
เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจาก
เจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

249

roo

.co

m

ปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้นยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่
ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบ โดยไมคํานึงถึง
ความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณี เปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการ
บั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จนบางครั้งกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่
ไมกลาตัดสินใจดําเนินงานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแก
เจาหนาที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคล และการดําเนินการทาง
วินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่งอันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใดๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น
จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทํา
เพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยก
ความรับผิดของแตละคน มิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของรัฐ
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2) สาระสําคัญ
กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแกเอกชน ในกรณีที่เจาหนาที่ไดปฏิบัติการไปตามหนาที่แลวเกิดละเมิดขึ้นแก
เอกชนพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้นสังกัดอยูเปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ในผลแหงละเมิดนั้น และผูเสียหายสามารถฟองรองใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได
เทานั้น จะฟองรองเจาหนาที่ไมได หรือแมแตในกรณีที่เจาหนาที่นั้นไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด
ผูเสียหายก็จะฟองเจาหนาที่นั้นโดยตรงไมได จะตองฟองกระทรวงการคลังแทน แตถาการละเมิดนั้นไมได
เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหายก็จะตองฟองตัวเจาหนาที่ผูทําละเมิดเทานั้น จะฟองหนวย
งานของรัฐไมได
อยางไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้นแลว และผูเสียหายไดฟองคดีตอศาล โดยฟองใหหนวยงาน
ของรัฐ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหากในกรณีนั้นหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่
เจาหนาที่ ตองรับผิดเปนสวนตัวหรือเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในฐานะสวนตัวดวย หนวยงานของรัฐก็มีสิทธิ
ขอใหศาลเรียกเจาหนาที่เขามาเปนคูความในคดีได หรือถาผูเสียหายฟองใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทด
แทนและในกรณีนั้น เจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับ
ผิดดวย เจาหนาที่ก็มีสิทธิขอใหศาลเรียกหนวยงานของรัฐเขามาเปนคูความในคดีไดเชนเดียวกัน สําหรับการ
ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนดังกลาวนี้ ผูเสียหายก็จะตองฟองเสียภายในเวลา 1 ป นับแตวันที่ผูเสียหายรูถึง
การละเมิดและรูตัวผูจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือภายใน 10 ป นับแตวันที่มีการทําละเมิด มิฉะนั้น
ก็จะหมดอายุความฟองรอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตในคดีที่ผูเสียหาย
ฟองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ถาหากศาลพิจารณายกฟองเนื่องจาก
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ซึ่งถูกฟองนั้น ไมใชผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน อายุความในการ
ฟองรองผูที่ตองรับผิดแตไมไดถูกเรียกเขามาในคดีนั้นจะขยายออกไปอีกจนถึง 6 เดือน นับแตวันที่คํา
พิพากษานั้นถึงที่สุด
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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สําหรับการเรียกรองใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ผูเสียหายไมจําเปนตองฟองรอง
เปนคดีตอศาลเสมอไป ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานนั้นเองเพื่อใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนก็
ไดในกรณีเชนนี้หนวยงานของรัฐก็จะตองพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา และตองใหแลวเสร็จภายใน 180
วันแตหากพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดเวลานั้นก็ตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
หรือรัฐมนตรีผูกํากับดูแลทราบและอาจขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีก 180 วันเมื่อหนวยงานพิจารณา
วินิจฉัยเปนประการใดแลว หากผูเสียหายไมพอใจก็สามารถรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ตอ
ไปไดภายใน90 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ หรือผูเสียหายก็มีสิทธินําคดีไป
สูศาลปกครอง ไดภายในกําหนดเวลาดังกลาวเชนเดียวกัน
แมวาเจาหนาที่จะไมตองรับผิดโดยตรงตอผูเสียหายในการชดใชคา สินไหมทดแทนก็ตามแตก็ไมได
หมายความวาเจาหนาที่จะหลุดพนจากความรับผิดทั้งหมดไปเสียทีเดียว กลาวคือ เจาหนาที่ตองรับผิดชอบ
ในจํานวนคาสินไหมทดแทนนั้นดวย ถาหากตนไดกระทําใหเกิดการละเมิดขึ้นดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง ในกรณีเชนนี้เมื่อหนวยงานของรัฐไดชดใช คาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปแลว
ก็มีสิทธิมาไลเบี้ยเอาแกเจาหนาที่ได แตหนวยงานของรัฐจะมีสิทธิไลเบี้ยไดมากนอยเพียงใดนั้น จะตอง
พิจารณาถึงระดับของความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยเจาหนาที่
อาจจะไมตองถูกไลเบี้ยจนเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได และถาการละเมิดนั้นเกิดจากความผิดหรือความ
บกพรองของหนวยงานของรัฐหรือเกิดจากระบบการดําเนินงานสวนรวม ก็ตองหักสวนแหงความรับผิดนั้น
ออกเสียดวยจะใหเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนนี้ไมได นอกจากนั้นถาการละเมิดเกิด
จากการกระทําของเจาหนาที่หลายคน เจาหนาที่แตละคนก็จะรับผิดชอบแตเฉพาะการละเมิดในสวนที่ตน
เปนผูกระทําเทานั้น ไมตองรวมรับผิดไปถึงในสวนที่คนอื่นเปนผูกระทําดวย คือไมใหถือวาเจาหนาที่ทุกคน
เปนลูกหนี้รวมกันในมูลละเมิดนั้น หรือ ถาเจาหนาที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปกอน
เจาหนาที่ก็มีสิทธิมาไลเบี้ยเอาจากหนวยงานของรัฐไดในทํานองเดียวกันสิทธิในการไลเบี้ยในทั้งสองกรณี
นี้มีอายุความ 1 ปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปแลวและเปนกรณีทเี่ จาหนาที่
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นดวย หนวยงานของรัฐก็มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงิน
คาสินไหมทดแทนดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดไดโดยไมตองฟองคดีตอศาล
กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้นสังกัดอยู หรือหนวยงานอื่นของรัฐก็ตามถาการละเมิดนั้นไมได
เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ กรณีก็ตองบังคับกันไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย อันเปนหลักทั่วไปในเรื่องละเมิด แตถาเกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหนาที่แลวการจะเรียกให
เจาหนาที่นั้นตองรับผิดชดใชคาเสียหายก็ตองพิจารณาไปตามหลักเกณฑเดียวกันกับกรณีที่เจาหนาที่กระทํา
ละเมิดตอเอกชนที่กลาวไวแลวขางตน กลาวคือเจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวย
งานของรัฐก็ตอเมื่อไดกระทําไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น หากไมไดจงใจหรือไม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ไดประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือประมาทเลินเลอเรื่องเล็กนอยตามปกติธรรมดาเจาหนาที่ก็ไมตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ตองรับผิดการจะเรียกใหเจาหนา
ที่ชดใชคาสินไหมทดแทนไดเทาใดก็จะตองพิจารณาถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปน
ธรรมในแตละกรณีไป เจาหนาที่อาจไมตองชดใชจนเต็มจํานวนก็ไดและถาหนวยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานสวนรวมก็มีสวนผิดหรือมีความบกพรองอยูดวย ก็ตองหักสวนแหงความรับผิดนั้นออกจะให
เจาหนาที่ตองรับผิดชอบในสวนนี้ไมได รวมทั้งในกรณีที่การละเมิดนั้นเกิดจากเจาหนาที่หลายคนเจาหนาที่
แตละคนก็รับผิดเฉพาะสวนที่ตนไดกระทําละเมิดเทานั้นไมตองรับผิดอยางลูกหนี้รวม แตไมวาการละเมิด
นั้นจะเกิดจากการกระทําในทางปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตามสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในทั้ง 2 กรณีนั้น
จะมีอายุความ 2 ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองชดใชคาสิน
ไหมทดแทน อยางไรก็ดีในกรณีหนวยงานของรัฐที่เสียหายเห็นวาเจาหนาที่ไมตองรับผิดแตกระทรวงการ
คลังตรวจสอบแลวเห็นวาเจาหนาที่ตองรับผิด อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจะมี
กําหนด 1 ปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําการละเมิดตอหนวยงานของรัฐอันเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
หนวยงานของรัฐก็มีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่นั้นชําระเงินคาสินไหมทดแทน ภายในเวลาที่กําหนดได
โดยไมตองฟองคดีตอศาลในทํานองเดียวกับการใชสิทธิไลเบี้ยในกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้นแกเอกชนดังกลาว
ขางตน แตถาไมไดเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐก็ไมมีอํานาจเชนนั้น ตองฟองรอง
เปนคดีไปตามปกติ
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นโยบายของรัฐบาล นโยบายปฏิรูปการศึกษา
สภาพสังคม เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
วิสัยทัศนและการวางแผนกลยุทธ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มนุษยสัมพันธและการประสานงาน
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สวนที่ 4 : ความรอบรู
1. นโยบายรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการขับเคลื่อน
ก. นโยบายรัฐบาล (นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
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นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยรัฐบาลจะบริหารราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ
ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ ๓ ปของรัฐบาลดังตอไปนี้

roo

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
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๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความ
เขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มุงสรางจิตสํานึกพลเมืองที่คํานึงถึง
หลักเหตุผลเพือ่ คนสวนใหญ แสวงหาทางออกที่สรางสรรคอยางสันติ ประนีประนอม และเคารพความ
คิดเห็นทีแ่ ตกตาง โดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย
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๑.๒ แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” มาดําเนินภารกิจดานการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประชาชน ดานการ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงสงเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงการอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม ดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีบริการสาธารณะขั้นพืน้ ฐานอยางทัว่ ถึง โดยใหภารกิจตาง ๆ มี
ความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถชี ีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน รวมทั้งเนนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนและมีการจัดการอยางมีเอกภาพ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย ความสมานฉันท
และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

๑.๓ สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและสรางสัมพันธไมตรีทดี่ ีระหวางประเทศในภูมิภาค โดยเรง
แกไขปญหาการกระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทูต และสรางกลไกการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนรวมกับประเทศเพื่อนบาน บนหลักการของการใชประโยชนรวมกัน และการอยูรวมกันอยาง
สันติของเพื่อนบานที่ดใี นภูมิภาค

๑.๔ สรางกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤตการเงินของโลกที่สงผลตอการ
เคลื่อนยายเงินทุนทั้งระยะสัน้ และระยะยาว ทั้งการเคลื่อนยายเงินทุนเขาประเทศและออกไป
ตางประเทศ และดูแลสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ
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ดําเนินงานดานนโยบายการเงินและการคลังอยางสอดคลองกัน เพื่อสรางเสถียรภาพของระบบการเงินและ
ตลาดทุนใหมภี ูมิคุมกันตอความผันผวนของสภาวะการเงินโลก
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๑.๕ เรงสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยสราง
บรรยากาศที่ดสี ําหรับการลงทุน แกไขกฎระเบียบทีเ่ ปนปญหาอุปสรรคตอการลงทุนภายในประเทศและใน
ตางประเทศ รณรงคประชาสัมพันธภาพลักษณที่โดดเดนเปนเอกลักษณของไทย รวมทั้งเสริมสรางความ
มั่นใจของนักทองเที่ยวอยางเรงดวน เพื่อสรางรายไดเขาประเทศและผลักดันใหประเทศไทยคงความเปน
แหลงทองเที่ยวชั้นนําของโลกอยางตอเนื่อง
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๑.๖ เรงรัดการลงทุนทีส่ ําคัญของประเทศ ทั้งโครงการตอเนื่องและโครงการใหมที่มีความพรอมใน
การดําเนินการ เชน การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนและรถไฟชานเมืองในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รถไฟทางคู การพัฒนาบริการรถโดยสารสาธารณะ การพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาขีด
ความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานสําคัญอื่น ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา
และการชลประทาน การลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ควบคูกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ เปนตน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยคํานึงถึง
วินัยการคลังของประเทศ และมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและตรวจสอบได
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๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะภัยธรรมชาติ ภาวะ
เงินเฟอ และราคาน้ํามัน โดยใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติทั้งในดานเงินทุนและการสรางอาชีพ
ดูแลระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานใหอยูใ นระดับที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภค
และผูผลิต รักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานในประเทศไมใหผันผวนจนเกินไป แมราคาพลังงานของโลก
จะผันแปรมาก พรอมกับสงเสริมการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใชพลังงานทางเลือก

๑.๘ จัดตัง้ สภาเกษตรกร และสรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตร เพื่อใหสภาเกษตรกรเปนกลไก
แทนเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยกันเอง และใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุนอยางทัว่ ถึงและมีระบบประกันความเสี่ยงที่ชวยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ รวมถึงดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพภายใตการผันแปรอยางรุนแรงของตลาดโลก
และสรางผลตอบแทนที่เปนธรรมตอเกษตรกร
๑.๙ สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของชุมชน ผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางโอกาส
ทางอาชีพ การดูแลและจัดการทรัพยากรในทองถิ่นและสงเคราะหดแู ลสังคมในชุมชน โดยจะเรงรัดดําเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีการบริหารจัดการทีด่ ี ผลักดันใหมกี ารจด
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ทะเบียนเปนนิติบุคคลและการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหทวั่ ถึงทุกหมูบานและทุกชุมชน
อยางมีความตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนในระยะยาว

.co

m

๑.๑๐ สนับสนุนสินเชื่อรายยอยใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยสานตอโครงการธนาคารประชาชนเพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหแกประชาชนผูมี
รายไดนอย สรางทางเลือกและลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ สรางผูประกอบการใหม และสนับสนุน
สินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจ ผานสถาบันการเงินของรัฐ
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๑.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนให
ชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน และพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ คุณภาพ
มาตรฐานสินคาและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ สราง
ความเขมแข็งของเครือขายการผลิตระหวางชุมชน และเชื่อมโยงภาคเอกชนใหมี สวนรวมสนับสนุน
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

๑.๑๒ เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด ปราบปรามผูมีอิทธิพล อบายมุข และสิ่งยั่วยุเยาวชน โดย
สนับสนุนการปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทย พนภัยยาเสพติด” เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ลดปริมาณผู
เสพยา และปองกันมิใหกลุม เสี่ยงเขาไปเปนเหยื่อของยาเสพติด ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคู
กับมาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม และใชมาตรการทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมตัดชองทางการหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลใน ทุก ๆ ดาน
๑.๑๓ เรงรัดปรับปรุงระบบสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบประกันสุขภาพใหมีคุณภาพการบริการ
เพิ่มขึ้น และขยายการบริการใหประชาชนเขาถึงบริการที่ดีอยางทั่วถึง ตามแนวทาง “โครงการ ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค”

๑.๑๔ เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําทัง้ ในและนอกเขต
ชลประทาน โดยฟนฟูและขุดลอก คู คลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดนิ
ดําเนินการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และคลองสงน้ําขนาดเล็กเขาไรนา เพื่อ
ประโยชนในการปรับโครงสรางภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและ
พื้นที่เกษตรกรรม สงเสริมการพัฒนาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพือ่ การอุปโภคและบริโภคแกประชาชน
ใหทวั่ ถึงทุกพืน้ ที่ ระบบประปาบาดาล และน้ําสะอาดโรงเรียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดย
การพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการผันน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน
๑.๑๕ เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อพรอมรับวิฤกตโลก
รอน โดยการปราบปรามการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด เสริมดวยการปรับปรุงแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ และ
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พิสูจนสิทธิ์ที่ดินประเภทตาง ๆ รวมทั้งที่ดิน ปาไม และเรงพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะการจัดฝาย
ตนน้ําเพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหปาตนน้ํา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง การเตรียมการเพื่อปองกันภัยน้ําทวม
และน้ําแลง การเลือกปลูกพืชใหเหมาะสมกับสถานการณปริมาณน้ํา การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานทางเลือกที่สะอาดในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งรวมทั้งการใชพลังงาน
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดกาซเรือนกระจก และการสรางจิตสํานึก
ในการตระหนักถึงหนาที่ในการปองกันปญหาโลกรอนแกคนไทยทุกวัยและทุกระดับ
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๑.๑๖ จัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคา
พลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก โดยเปดโอกาสใหทกุ ภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ
ประชาชน เขามามีสวนรวมจัดทําแผนแมบทดังกลาวเพือ่ เปนแนวทางการพัฒนารองรับสถานการณอยางเปน
ระบบในระยะยาว
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๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
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๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยด ํารงรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
พระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกประชาชนในชาติใหมีความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริยและปองกันไมใหตกเปนเครื่องมือใชแสวงหาผลประโยชนเฉพาะกลุม ตลอดจน
สรางบรรยากาศใหเกิดความรัก ความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติ
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๒.๒ เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมัน่ คง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณ
ภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชนของชาติ โดยมุงพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ และ
เตรียมความพรอมของกําลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกําลังประชาชนใหมีสว นรวมในการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ พรอมทั้งใหการสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษาสันติภาพภายใต
กรอบกติกาของสหประชาชาติ

๒.๓ พัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ยังไมมีสถานะที่ชัดเจน เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับขบวนการลักลอบเขาเมืองที่ผูมี
อิทธิพลใหการสนับสนุน ดูแลใหความเปนธรรมและเฝาระวังไมใหเกิดปญหาที่กระทบตอความมัน่ คงและ
ความสงบสุขภายในประเทศควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไมมีสถานภาพ
ที่ชัดเจน ภายใตความสมดุลระหวางการรักษาความมัน่ คงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้น
พื้นฐาน
๒.๔ พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการ
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งมุงพัฒนาระบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใหเกิดประโยชนทาง
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เศรษฐกิจควบคูกับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการดําเนินการอยางจริงจังเพื่อการรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล และเรงขจัดเงือ่ นไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและ
พัฒนาความรวมมือระหวางกันทั้งดานเศรษฐิจและดานความมั่นคง
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๒.๕ ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและการเสริมสราง
ผลประโยชนของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานพลเรือน ตํารวจ ทหาร และให
ความสําคัญแกขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เปนประโยชนตอการปองกันและแกไข
ปญหาของชาติไดอยางแทจริง
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๒.๖ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพือ่ รับมือกับภัยคุกคาม
ดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้นที่นับวันมีแตจะมากขึ้น โดยมุงระดมสรรพ
กําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และ
ฟนฟูความเสียหายของชาติทเี่ กิดจากภัยตาง ๆ

ww

๓.๑ นโยบายการศึกษา
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๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
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๓.๑.๑ ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพและความรูของนักเรียนตามแผนการเรียนการสอนอยาง
สัมพันธกับทรัพยากรและปจจัยแวดลอมตาง ๆ อันจะนําไปสูการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน และการเปนศูนยกลางดานการศึกษาในภูมภิ าค
๓.๑.๒ จัดใหคนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ปโดยไมเสียคาใชจาย โดยเฉพาะผู
ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และ
ผูดอยโอกาสอื่น ๆ ไดรับการศึกษาอยางทัว่ ถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอผานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาและเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถของประเทศ รวมทั้งตอยอดใหทุนการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ

๓.๑.๓ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคูกับการสงเสริมการเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตร เพื่อสรางจิตสํานึกใน
ความเปนไทย พรอมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ เชน สํานักงาน
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บริหารและพัฒนาองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรียนรู พิพธิ ภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพัฒนาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนยบําบัดและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผูดอยโอกาสอืน่ ๆ
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๓.๑.๔ สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูอยาง
จริงจัง สงเสริมการใชสื่อการเรียนรูทางไกล จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยาง
กวางขวาง จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูใหโรงเรียนอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
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๓.๑.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศดานการศึกษาวิจยั และ
สรางสรรคนวัตกรรม การใหบริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและพัฒนากําลังคน ใหสอดรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ พรอมทั้งเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ
และมีเสนทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานตาง ๆ เชน ปโตร
เคมี ซอฟตแวร อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพ การทองเที่ยว และการบริหารจัดการขนสงสินคาและ
บริการ เปนตน ตลอดจนจัดใหมกี ารรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานตอการขยาย
บทบาทศูนยซอ มสรางเพื่อชุมชน
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๓.๑.๖ สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ดวยมาตรการที่เปน
รูปธรรม ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพรอมรับการถายโอนการจัด
การศึกษา ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน
๓.๑.๗ สงเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทัง้ ระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การ
บริหารจัดการ การกํากับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาใชในการปรับกลยุทธของ
การจัดการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
๓.๒ นโยบายแรงงาน

๓.๒.๑ ฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและสราง
โอกาสการเขาสูภาคการผลิตและบริการที่มรี ะดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น หรือมีการบริการบนพื้นฐานความมี
ไมตรีจิตของไทย และใหมกี ารฝกอาชีพใหแกประชาชนทั้งในเมืองและชนบทอยางสอดคลองกับความ
ตองการ รวมทั้งการเสริมสรางการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสรางรายไดและแกปญหาความยากจน
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๓.๒.๒ จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอการจางงาน การเลิกจางอัน
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาคการผลิตและบริการ พรอมทั้งจัดใหมีการจางงานใหม
โดยเร็ว
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๓.๒.๓ ใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย ซึ่งใหความสําคัญแกความปลอดภัยในการทํางานและ
สวัสดิการแรงงาน การดูแลหลักประกันความมั่นคงแกผใู ชแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแก
แรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากขึ้น

roo

๓.๒.๔ สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการในหลากหลายแนวทาง อาทิ การทํางานแบบ
บางเวลา การทํางานชั่วคราว การทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทํางานของ
ผูสูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะดาน

.so
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๓.๒.๕ สงเสริมแรงงานไทยใหมีฝม ือและมีโอกาสการทํางานในตางประเทศ รวมถึงดูแลใหแรงงาน
ไดรับความเปนธรรมในกระบวนการตั้งแตขั้นตอนการจางงานจนถึงระหวางการทํางานใน
ตางประเทศ
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๓.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
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๓.๓.๑ เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไม
มีอุปสรรค และจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการ
เจ็บปวยเรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พรอมทั้งนํา
มาตรการภาษีการบริโภคสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาใชกระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล
ให ลด ละ และเลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ

๓.๓.๒ ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพทั้งระบบอยางมีบูรณาการ
และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ การผลิตและพัฒนาแพทยและบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งการเพิ่ม
สิ่งจูงใจ ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย
และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคูกับการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางบริการ
สุขภาพ โดยการพัฒนามาตรฐานบริการในระดับสากล การสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
เอกชน และการปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการเปนศูนยกลางบริการดาน
สุขภาพ
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๓.๓.๓ ดําเนินการระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อปองกันปญหาการปวยและตาย
ดวยโรคอุบัติใหม และระบาดซ้ําในคน พรอมทั้งสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง วินิจฉัย และดูแล
รักษาพยาบาลอยางเปนระบบที่ประสานเชือ่ มโยงทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ
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๓.๓.๔ เพิ่มแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนและขยายบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขใหเปนกําลังสําคัญของ
ชุมชนในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน
ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งเชื่อมโยง
การดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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๓.๓.๕ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและสรางนิสัยรักการกีฬา เพื่อสราง
เสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ และพัฒนา
ทักษะทางดานกีฬาของนักกีฬาปกติและผูพิการสูความเปนเลิศที่จะนําชื่อเสียงมาสู
ประเทศชาติ
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๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
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๓.๔.๑ อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อใหมีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
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๓.๔.๒ ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต
ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมปิ ญญาทองถิ่น และการดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน
พิพิธภัณฑตาง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรูแ ละใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐานความรูแ ละความ
เปนไทย รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมระดับ
โลก ควบคูไปกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหมากขึ้น
๓.๔.๓ พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและนันทนาการ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไทยเกิด
การเรียนรูที่ถกู ตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคณ
ุ ธรรม เอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรูศ ิลปะ
อยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคาซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
๓.๔.๔ ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน เพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
ทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและ
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เยาวชน พรอมทั้งขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยางเทาทัน
สถานการณ
๓.๕ นโยบายความมัน่ คงของชีวิตและสังคม
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๓.๕.๑ สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยบทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดตอเนื่องทุกชวงวัย ใหมีจิตใจทีด่ ีงาม มีทักษะ
ชีวิต มีความรูค ูคุณธรรม และปลูกฝงคุณคาที่ดีของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนการทํากิจกรรมทาง
สังคมรวมกันควบคูกับการเปดพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมของครอบครัว และการสรางคานิยม
ครอบครัวอบอุน

.so
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๓.๕.๒ สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
สรางความมั่นคงของชุมชน โดยเชื่อมประสานกับบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
สงเคราะห ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ครอบครัวมีสวนรวม เชน กิจกรรมดานกีฬา
และนันทนาการ กิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา เปนตน
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๓.๕.๓ สรางหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิเด็ก
สตรี และคนพิการ ในทุกรูปแบบอยางเด็ดขาด สงเสริมความรูและอาชีพใหสตรี และคนพิการใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได รวมทั้งเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอ ยโอกาสอยาง
เหมาะสม
๓.๕.๔ เตรียมความพรอมสูการเปนสังคมผูสูงอายุ ยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสรางหลักประกันดานรายไดและระบบการออมในชวงวัย
ทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา สรางพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย และสงเสริมการใช
ประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง รวมทั้งขยาย
การใหเบีย้ ยังชีพใหครอบคลุมคนชราที่ไมมีรายไดอยางทั่วถึง
๓.๕.๕ สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง และเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในเขตเมือง โดยมีการวางผัง
เมืองอยางเปนระบบ ควบคูก ับการบังคับใชกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด และจัดใหมบี ริการขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม มีโรงเรียนใกลบานที่มคี ุณภาพ มีการสื่อสาร
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
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๔. นโยบายเศรษฐกิจ
๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
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๔.๑.๑ สรางความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงินและตลาดทุน โดย
วางระบบและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลสถาบันการเงินและตลาดทุน ที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงวิศวกรรมและนวัตกรรมทางการเงิน และสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ
การเงินโลก
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๔.๑.๒ สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ดูแลเงินเฟอใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใตการผันแปรอยางรุนแรงของเศรษฐกิจโลก โดยมีกรอบนโยบาย
การเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพสอดคลองกับสถานการณและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสอดประสานกับนโยบายการคลังและตลาดทุน
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๔.๑.๓ รักษาวินัยการคลังเพือ่ ใหเกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของทองถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผนดินทั้งระบบใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยางบูรณา
การ ทั้งนี้ จะเรงดําเนินการและเตรียมความพรอมในการออกกฎหมายวาดวยการบริหารการคลังที่ดี ใหเปน
กลไกในการกํากับและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
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๔.๑.๔ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีใหมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับ
รายจายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๔.๑.๕ สงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว เพื่อใหประชาชนมีเงินออมเพียงพอกับการดํารงชีพใน
ยามชรา โดยไดรับอัตราตอบแทนจากการฝากเงินหรือการลงทุนที่เหมาะสมและในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได รวมทั้งเปนการสรางฐานเงินออมเพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต
๔.๑.๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทดั เทียมกับตลาดหลักในภูมภิ าคและตลาดโลกทั้ง
ดานธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยใหความสําคัญผานการสงเสริมการออมของประเทศ การเพิ่ม
บทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเปนแหลงทุนสําหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญของรัฐ
และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย และการใหบริการทางการเงินอยางกวางขวาง
ทั่วถึง ทั้งนี้จะจัดใหมีกลไกเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนใหสอดคลองกับการพัฒนาตลาดเงินและการ
เชื่อมโยงกับตลาดทุนทั่วโลก
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๔.๑.๗ วางกรอบการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่มีแหลงเงินและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงวินัยการคลังของประเทศ และสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนเพื่อลดภาระการลงทุน
ของภาครัฐ
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๔.๑.๘ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางฐานรายไดและมูลคาใหกับทรัพยสินของรัฐ มีระบบ
การบริหารจัดการและการกํากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล ทั้งการจัดทําและแยกบัญชี
เชิงสังคม ความโปรงใส และการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมทั้งเรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหา
ฐานะการเงิน
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๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
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๔.๒.๑ ภาคเกษตร
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๔.๒.๑.๑ พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มดานการเกษตรอยางครบวงจร โดยเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ การฟนฟู
สภาพแวดลอมดินและน้ํา รวมทั้งจัดพื้นทีก่ ารผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง เพื่อผลิตพลังงานทดแทนและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อรองรับวิกฤตอาหารและพลังงานโลก
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๔.๒.๑.๒ พัฒนาการประมง โดยบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของการ
ประมง พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งประมงชายฝงและประมงน้ําจืดในระดับพื้นบาน สงเสริมความ
รวมมือดานการประมงกับตางประเทศในนานน้ําสากล และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว
น้ํา

๔.๒.๑.๓ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดดานปศุสัตว โดยการพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนใหมี
ความปลอดภัยและมาตรฐานสากล ปรับปรุงพันธุปศุสัตว เชน โค กระบือ สุกร และอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพ
ระบบการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคสัตว พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตว และเปดตลาดสินคาปศุสัตวสูตลาดโลก

๔.๒.๑.๔ สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยการแปรรูปทีไ่ ดคุณภาพและ
มาตรฐานสากล เพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานมาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยดานอาหารตามมาตรฐานสากล เรงรัดการเจรจาขอตกลง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อปองกันมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใช
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ภาษี รวมทั้งใหมีระบบปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินคาเกษตร
ในชุมชน
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๔.๒.๑.๕ สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในระดับชุมชนตามแนว
พระราชดําริ เพื่อใหครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางดานอาหาร สงเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู
ระบบเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตาม
แนวพระราชดําริ โดยเกษตรกรและชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางและแนวทางดวย
ตนเอง
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๔.๒.๑.๖ ปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร โดยสรางระบบนิคมการเกษตร และเรงรัดการ
กําหนดเขตการใชที่ดิน เพื่อการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพและครบ
วงจร รวมทั้งมีความเหมาะสมและสมดุลทั้งดานอาหารและพลังงานทดแทน ดวยการบูรณาการหนวยงาน
และภาคีความรวมมือตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกร ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร ตลอดจนสงวนและคุมครองพื้นที่การเกษตรจํานวน ๑๓๐ ลานไร สําหรับทําการเกษตรอยาง
ยั่งยืน
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๔.๒.๑.๗ สรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกร
รุนใหมทุกระดับวัย ทั้งในดานการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต การบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง
ๆ ดวยองคความรูจากนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ สงเสริมและพัฒนา
ระบบการเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรใหเปนฐานรากที่มั่นคงของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม

๔.๒.๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสรางมูลคาใหแกสินคา
อุตสาหกรรม โดยบูรณาการความรวมมือขององคกรและหนวยงานของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของผูประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพเครือ่ งจักรและระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการภายในกลุม
อุตสาหกรรม บนพื้นฐานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา
๔.๒.๒.๒ พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ เชน
อาหาร เหล็ก ยานยนต ปโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส เปนตน ใหเปนฐานการผลิตในระดับ
ภูมิภาคและโลก ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือใหสิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดหา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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และพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ ๒๐ ป
ขางหนา โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของชุมชนใน
พื้นที่
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๔.๒.๒.๓ สรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิม่ มูลคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ใหแกสินคาทีผ่ ลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมอื ผสมผสานกับการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน กลุมสินคาแฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ และสินคาอืน่ ๆ พรอมทั้งใชมาตรการดาน
การตลาดและสรางตราสัญลักษณสินคาของไทยใหเปนทีน่ ิยมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
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๔.๒.๒.๔ สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุม
เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและศักยภาพในการแขงขันดวยการสนับสนุนดานองคความรูแ ละนวัตกรรม รวมถึง
การสรางธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบตอ
สังคม
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๔.๒.๒.๕ สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบม เพาะสําหรับผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและบริการ
ที่มีมูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมทอี่ อกแบบใหมคี วามเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ตา งๆ พรอมทั้ง
สรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนใหมกี ารนําองคความรูแ ละ
นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ

๔.๒.๓.๑ ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ทั้งราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
และเอกชน ในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ตลอดถึงคุณคาทางสังคมจากการทองเที่ยว โดยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการทองเที่ยวใหยั่งยืน มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ไดเอกลักษณ และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพืน้ ที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชวี ิตของ
ชุมชน ตลอดจนดูแลใหนกั ทองเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉอฉล และอุบัติเหตุที่ควรปองกันหรือ
หลีกเลี่ยงได ทั้งที่เกิดจากความบกพรองในการดําเนินงานหรือจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งใหความสําคัญใน
เรื่องการควบคุมปริมาณนักทองเที่ยว และผลกระทบสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว

๔.๒.๓.๒ สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบาน รวมถึงการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดตาง ๆ ควบคูกับการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งที่เปนชาวไทยและชาว
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ตางประเทศ เชน กลุมครอบครัว กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมทองเที่ยวศรัทธา กลุมประชุม
และแสดงสินคา กลุมที่มีความสนใจดานระบบนิเวศ การผจญภัย และกลุมสนใจวัฒนธรรมทองถิ่นและ
แหลงประวัตศิ าสตรและโบราณสถาน เปนตน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของชุมชนในแตละทองถิ่น
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๔.๒.๔ การตลาด การคา และการลงทุน

bk

roo

.co

m

๔.๒.๓.๓ สงเสริมภาคบริการโดยเฉพาะผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มศี ักยภาพ เพื่อ
ขยายฐานการดําเนินการและการตลาดสูระดับภูมิภาค อาทิ บริการสุขภาพ การศึกษานานาชาติ การบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกอสราง ธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬา
และนันทนาการ และธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ เปนตน รวมทั้งสรางโอกาสใหมใหแกเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคที่จะเพิ่มมูลคาใหแกผูประกอบการและธุรกิจของคนไทย เชน ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจจัดประชุม
และแสดงสินคา ธุรกิจออกแบบแฟชัน่ ธุรกิจที่ใชความโดดเดนทางวัฒนธรรมและความเปนไทย เปน
ตน โดยจัดทําแผนแมบทเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่ใหความสําคัญในการพัฒนาองคความรูและสราง
นวัตกรรม ความเขมแข็งของผูประกอบการมาตรฐานธุรกิจ บุคลากรและการตลาด
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๔.๒.๔.๑ สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน และ
คุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการในดานการคุมครองและ
ปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
๔.๒.๔.๒ ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่สงเสริมการคาการลงทุน เพื่อสรางบรรยากาศ
การลงทุนที่ดแี ละสรางความเชื่อมั่นใหนกั ลงทุนทั้งในประเทศและจาก
ตางประเทศ

๔.๒.๔.๓ ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม เพื่อลดการพึ่งพาการ
สงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกและบริการในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง
แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง โดยมุงเนนการสงเสริม
สินคาและบริการที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม

๔.๒.๔.๔ พัฒนาสินคาและบริการที่สรางโอกาสใหมในการหารายได เชน สินคาและบริการฮา
ลาล ซึ่งจะขยายโอกาสในการสงออก การบริการและดึงดูดการลงทุนและการทองเทีย่ วทั้งในประเทศและ
จากตางประเทศ
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๔.๒.๔.๕ ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนทางการคาภายใตกรอบความรวมมือ
และขอตกลงทางดานการคาในระบบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการคาระหวางประเทศและการคา
ชายแดน
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๔.๒.๔.๖ สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาทีผ่ ูประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา การทําสัญญาสินคาเกษตรตามขอตกลง การเปดสาขา การหาตัวแทนและ
หุนสวนในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ

roo

๔.๓ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและ
บริการ
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๔.๓.๑ พัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปสูภมู ิภาคอยางทัว่ ถึง เพียงพอ และมี
คุณภาพ โดยเฉพาะการจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เชน น้ํา
สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การกําจัดขยะมูลฝอย บริการสื่อสารโทรคมนาคม ที่อยูอาศัย และถนนใน
ชนบทปลอดฝุน เปนตน
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๔.๓.๒ พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเชือ่ มโยงโครงขายการบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคา
และบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งพื้นที่ชนบท เมืองและระหวางประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการขนสงระบบรางใหสามารถเชื่อมโยงการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดตนทุนสินคาและบริการเพือ่ การสงออก

๔.๓.๓ พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวีทงั้ ภายในและระหวางประเทศ รวมถึงการ
พัฒนาทาเรือน้าํ ลึกบริเวณพืน้ ที่ภาคใตและโครงขายเชื่อมโยงอนุภูมภิ าคเปนประตูการคาใหม ตลอดจนการ
พัฒนาทาเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการใหมกี ารขนสงทางน้ํา
เพิ่มขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๔ พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยวและการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชียและ
โลก

๔.๓.๕ สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกีย่ วเนื่องดานการขนสง เพื่อใหเกิดการเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีทั้งดานการผลิตและการบริหารจัดการ
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๔.๓.๖ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ รวมทั้งดําเนิน
มาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและชุมชนอยางจริงจัง
๔.๔ นโยบายพลังงาน
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๔.๔.๑ เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหมีพลังงานใชอยางเพียงพอตอการพัฒนา
ประเทศ และใหพึ่งพาตนเองทางพลังงานไดมากขึ้น เพื่อความอยูดกี ินดีของประชาชน โดยเรงรัดการสํารวจ
และผลิตพลังงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น เสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธดานพลังงานอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการลงทุนดานพลังงานในตางประเทศ ดูแลวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาใหมี
ความเหมาะสมตอภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการตัดสินใจพัฒนา
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
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๔.๔.๒ สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหราคาพลังงานในประเทศมีความเหมาะสม มี
เสถียรภาพ ภายใตการผันแปรอยางรุนแรงของตลาดโลก สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและการลงทุน
โดยกําหนดโครงสรางราคาเชื้อเพลิงใหสะทอนตนทุนทีแ่ ทจริงตามกลไกตลาดและเปนธรรมตอประชาชน
เพื่อกอใหเกิดการแขงขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน พรอมทั้งดูแลใหกจิ การพลังงานมีมาตรฐาน
คุณภาพ การใหบริการ และความปลอดภัยที่ดี

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

๔.๔.๓ สงเสริมและวิจยั พัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง ดวยการกําหนดให
พลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ โดยเฉพาะในดานของเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ แกสโซฮอล ไบโอดีเซล การ
เรงรัดการใชกา ซธรรมชาติในภาคขนสงและอุตสาหกรรมใหมากขึน้ การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่
มีศักยภาพในประเทศ รวมทั้งการกําหนดมาตรการสงเสริมการผลิตและใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม
และจูงใจตอทัง้ ผูผลิตและผูบริโภค และมีความสมดุลดานอาหาร พลังงาน และ
สิ่งแวดลอม
๔.๔.๔ สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยรณรงคสงเสริมให
เกิดวินัยในการประหยัดพลังงานของคนในชาติ และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย
สงเสริมใหเกิดมาตรฐานในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน การเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานของอุปกรณไฟฟาเพื่อผูบริโภค การพัฒนาระบบขนสงมวลชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการขนสงสินคาและบริการใหใชระบบรถไฟฟาและระบบรางมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ลดปญหามลพิษ และลดปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง
๔.๔.๕ สงเสริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงาน ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดย
กําหนดมาตรฐานการผลิตพลังงานและมาตรฐานเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รณรงคและ
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สงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด
(CDM- Clean Development Mechanism) ใหเพิ่มมากขึ้น
๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๔.๕.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงขายสื่อสารความเร็วสูง ให
ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เปนธรรม และแขงขันได เพื่อเปนโครงขายหลักสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญาชวยลดความเหลื่อมล้ําระหวางเขตเมืองและชนบท และเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ
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๔.๕.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดานบริการความรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมกี ลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

๔.๕.๓ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
บริการภาครัฐและเอกชน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสการเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการขนสงสินคาและ
บริการ การเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ รวมถึงการปองกันการเขาถึงสื่อที่เปนภัยตอสังคมโดยเฉพาะตอ
เด็กและเยาวชน การบริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศและ
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศและจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐที่ครอบคลุมดานการลงทุนในฮารดแวรและซอฟตแวร
การพัฒนาบุคลากร และการสรางเครือขายในการเชื่อมโยงและใชประโยชนของขอมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกัน
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๑ อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยเรงรัดปราบปรามการบุกรุกทําลายปา ซึ่งรวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ สรางขวัญและกําลังใจเจาหนาที่ กําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาด การ
ปองกันการเผาปา ไรนา และทําลายหนาดิน การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและ
ปองกันการชะลางทําลายดินโดยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ รวมทั้งอนุรักษปาตนน้ําและ
ปองกันรักษาปาที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปา และปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ และ
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพืน้ ที่ที่เหมาะสม รวมทัง้ การทําฝายตนน้ําลําธารหรือฝายชะลอน้ําตามแนว
พระราชดําริ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

269

.co

m

๕.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนโดยเฉพาะระดับพื้นที่ ใหมีความสมดุลของการ
ใชประโยชน การถือครอง และการอนุรักษฐานทรัพยากรที่ดิน ปาไม ปาชายเลน สัตวปา ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและทรัพยากรธรณี โดยการใชระบบภูมสิ ารสนเทศ เทคโนโลยี ควบคูกับการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งใหความสําคัญในการ
เรงรัดการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย การกําหนดพืน้ ที่ศักยภาพแร การแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง การอนุรักษและฟนฟูปะการังและหญาทะเล การอนุรักษและแกไขปญหาเรื่องชาง และการธํารงรักษา
สืบสานทางวัฒนธรรมอยางจริงจัง
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๕.๓ คุมครองและฟนฟูพนื้ ที่อนุรักษที่มคี วามสําคัญเชิงนิเวศ รวมทั้งอนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญในการ
สํารวจจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และสรางกลไกการบริหารจัดการการใชประโยชน เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร
พลังงาน สุขภาพ และสรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลในระยะ
ตอไป
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๕.๔ จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน
อุทกภัย ภัยแลง หมอกควัน ไฟปา ธรณีพบิ ัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการ
ลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนจากผลกระทบสิ่งแวดลอมอื่น โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน

๕.๕ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะเรงรัดการสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตใน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดทําระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
การลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา
๕.๖ ดูแลและรักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําและคูคลอง โดยเฉพาะพื้นทีว่ ิกฤตดานคุณภาพน้ํา เชน
เจาพระยา ทาจีน และทะเลสาบสงขลา โดยการสนับสนุนกลไกและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การเพิ่มสมรรถนะและความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การสงเสริมการบําบัดน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิด และการสนับสนุนการจัดการน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก
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๕.๗ สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผลิตวัสดุที่สามารถยอยสลายได การ
หมุนเวียนการใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีทสี่ ะอาดและการใชหลักผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจา ยเพื่อ
กระตุนใหเกิดการลดการกอมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม มีการตอยอดภูมิ
ปญญาดั้งเดิมดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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๕.๘ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินกิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเครือขายที่
เกี่ยวของใหความสําคัญแกความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่จะนํามาสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

.so

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
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๖.๑ สงเสริมการนํางานวิจยั ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาหลักมาใชในการพัฒนา
ประเทศ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโน
เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีอนาคตที่มีการลงทุนไวแลว เชน เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เปนตน โดยใหความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัย
ตลอดจนพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะนําไปสูการวิจยั พัฒนาตอยอด และมีการใชประโยชนองคความรู
และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย

๖.๒ สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนใหมฐี านความคิดเชิงวิทยาศาสตร และสนับสนุน
การสรางนวัตกรรมจากทุนทางสังคม และพัฒนาระบบเชื่อมโยงสถาบันจัดการความรูของประเทศทุกระดับ
ใหเปนเครือขายทุนทางปญญาของประเทศเพื่อสนับสนุนการสรางคุณคาและนวัตกรรม

๖.๓ เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางสรรคสินคาและบริการที่มมี ูลคาทางเศรษฐกิจสูง ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพเพื่อรักษา
บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวในระบบ รวมทั้งจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถดึงดูด
บุคลากรที่มีความรูชั้นสูงจากตางประเทศเพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูกับบุคลากร
ไทย
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๖.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคณ
ุ ภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาของของคนไทยเพื่อปองกัน
มิใหไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานใหทนั สมัย รวมทั้งพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี
อุทยาน วิทยาศาสตร และศูนยแหงความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญ
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๖.๕ จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติเชิงบูรณาการและสรางเครือขายการวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจฐานความรู โดยมีการวิจัยทั้งขัน้ พืน้ ฐานและ
วิจัยประยุกต รวมทั้งใหมกี ารติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการวิจยั ของชาติ และสงเสริม
ภาคเอกชนใหมีการวิจยั และพัฒนาเพิ่มขึ้น
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๖.๖ ปรับระบบวิจยั ใหไดมาตรฐานโดยพัฒนาศักยภาพของหนวยงานวิจยั พัฒนาบุคลากรดาน
การวิจยั สงเสริมใหมีการกําหนดเสนทางอาชีพนักวิจัยที่ชัดเจน พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและ
ระบบงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอน โดยสรางศูนยและแหลงเรียนรูทางการวิจัย
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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๗.๑ สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกบั ประเทศเพื่อนบาน โดยขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
การเงิน การคาการลงทุน การทองเที่ยว การคมนาคม ขนสง และความรวมมือดานอืน่ ๆ ภายใตกรอบความ
รวมมืออนุภูมภิ าค เพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอ กัน
๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในฐานะทีไ่ ทยเปนประธานอาเซียนจนกระทั่งถึงสิ้นป ๒๕๕๒ และสงเสริม
ความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเงิน
ซึ่งมีความจําเปนเรงดวนภายหลังวิกฤตการเงินของโลกที่เกิดขึ้นในป ๒๕๕๑ เพื่อนําไปสูการเริ่มตนของการ
สรางประชาคมทางการเงินของเอเชีย
๗.๓ สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับทุกประเทศและองคกรมุสลิมระหวาง
ประเทศ เพื่อใหประเทศและองคกรเหลานีม้ ีความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
๗.๔ มีบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ
โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับภูมภิ าคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง สงเสริม
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กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนมนุษยธรรม และการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนรวมมือในการ
แกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย

m

๗.๕ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และ
องคการเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย
พรอมกับการสรางภูมิคุมกันและขีดความสามารถในการแขงขันใหเศรษฐกิจไทย
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๗.๖ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณทดี่ ี
และความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา เพือ่ ใหประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวาง
ประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประชาชนและประเทศไทย
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๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงาน
ไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและ
ความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณและความเปนไทย
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๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
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๘.๑.๑ ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช
ในการใหบริการรูปแบบตาง ๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน

๘.๑.๒ พัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมให
ใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ
โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจาย
คาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
๘.๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดขี ึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีพ
อยางมีศักดิ์ศรี โดยการเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการใหเหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งปรังปรุงสวัสดิภาพการทํางานและภาระหนี้สิน เพื่อใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐมีความสมดุลระหวางการทํางานกับชีวติ สวนตัว
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๘.๑.๔ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหขาราชการ
เปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน รวมถึง
พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้น ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยดึ มั่นในความ
ซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม
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๘.๑.๕ พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามารับราชการ ดวย
การปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน เพื่อใหระบบ
ราชการเปนนายจางอันเปนที่หมายปองของผูสมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายถายโอน
กําลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น ๆ
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๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปี ระสิทธิภาพและความ
โปรงใส สามารถแกไขปญหาทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองได พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลผูดอยโอกาส ใหตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น และเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับ
แผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเปนฐานสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน
ทองถิ่นใหเขมแข็ง
๘.๑.๗ ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่นใหมีความเหมาะสม โดยเรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดสรรรายไดใหทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งพารายไดของ
ตนเองไดมากขึ้น
๘.๑.๘ สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดผาน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวัดและกลุมจังหวัด วางยุทธศาสตรการพัฒนาและ
ทิศทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ศักยภาพของพื้นที่ และความตองการของประชาชน
๘.๑.๙ สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อแกไขปญหาของชุมชน
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๘.๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน โดยใหประชาชนมีสวน
รวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น เพื่อเปนพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่บรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารรวมเสนอความเห็น ปญหาและแนวทางแกไข และมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ
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๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม

roo

๘.๒.๑ สนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงานของรัฐในการใหความเห็น หรือ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม จัดใหมกี ารพัฒนากฎหมายเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายใหทนั สมัย เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและเปนประโยชนตอ สังคม
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๘.๒.๒ ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง และ
สงเสริมการใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายทีม่ ีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน
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๘.๒.๓ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระบบงานยุติธรรมทั้งทางอาญาและทางแพงใหเปนไปตาม
หลักนิติธรรม โดยมีจุดมุงหมายใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํา
ผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย บนพื้นฐานของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอยางเขมแข็ง รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมในทางแพงและในดานอืน่ ๆ ที่จะ
ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้ จะเรง
ดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๘.๒.๔ พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหมีระบบการอํานวยความยุติธรรมทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยสงเสริมใหมีการนําหลักความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท และหลักการระงับขอพิพาททางเลือกอื่นมาใชในการไกลเกลี่ยและประนอมขอ
พิพาททั้งระบบ ทั้งการดําเนินการในชุมชนโดยยังไมเขาสูระบบยุติธรรมในชั้นตํารวจ อัยการ และศาล โดย
ผลักดันใหมกี ฎหมายกลางทีส่ ามารถจัดระบบและรองรับการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการและ
สามารถคุมครองสิทธิผูเกี่ยวของทุกฝายไดอยางเหมาะสม
๘.๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น โดยการนํา
หลักการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในลักษณะ “หุนสวน” ภายใตหลักการยุติธรรมชุมชน
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มาใช เพื่อใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการในกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการอํานวยความยุตธิ รรม ตั้งแตชนั้ ปองกันอาชญากรรม การไกลเกลี่ย
ขอพิพาท จนถึงการดูแลผูกระทําความผิดทีพ่ นโทษและกลับสูชุมชน โดยใหมีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปน
องคกรกลางในการดําเนินการพัฒนากลไกระบบงานยุตธิ รรม ยุติธรรมทางเลือก และสรางแนวทางในการ
ดําเนินงานรวมกับภาคประชาชน ศูนยยุตธิ รรมชุมชนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปอยางบูรณาการสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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๘.๒.๖ พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟน ฟูผูกระทําความผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชน
และผูใหญใหมีความหลากหลายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโอกาสในการ
แกไข ฟน ฟู และสามารถกลับตนเปนพลเมืองดี ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก โดยอยูบนพื้นฐานของ
สิทธิและเสรีภาพที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ
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ข. นโยบายดานการศึกษา
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๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
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นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลกําหนดไวในนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิตดังนี้
๓.๑ นโยบายการศึกษา
๓.๑.๑ ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพและความรูของนักเรียนตามแผนการเรียนการสอนอยาง
สัมพันธกับทรัพยากรและปจจัยแวดลอมตางๆ อันจะนําไปสูการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน และการเปนศูนยกลางดานการศึกษาในภูมภิ าค
๓.๑.๒ จัดใหคนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ ป โดยไมเสียคาใชจาย โดยเฉพาะ
ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และ
ผูดอยโอกาสอื่นๆ ไดรับการศึกษาอยางทัว่ ถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอผานกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อ
การศึกษา และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถของประเทศ รวมทั้งตอยอดใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๑.๓ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคูกับการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและประวัติศาสตร เพื่อสราง
จิตสํานึกในความเปนไทย พรอมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตางๆ เชน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพัฒนาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนยบําบัดและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสนั้ และผูดอยโอกาสอื่นๆ
๓.๑.๔ สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูอยางจริงจัง
สงเสริมการใชสื่อการเรียนรูทางไกล จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง จัดหา
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูใหโรงเรียนอยางทัว่ ถึง ตลอดจน
พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
๓.๑.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศดานการศึกษาวิจยั และ
สรางสรรคนวัตกรรม การใหบริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ พรอมทั้งเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ
และมีเสนทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานตางๆ เชน ปโตร
เคมี ซอฟตแวร อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพ การทองเทีย่ ว และการบริหารจัดการขนสงสินคาและการ
บริการ เปนตน ตลอดจนจัดใหมีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานตอการขยาย
บทบาทศูนยซอ มสรางเพื่อชุมชน
๓.๑.๖ สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ดวยมาตรการที่เปน
รูปธรรม ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพรอมรับการถายโอนการจัด
การศึกษา ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน
๓.๑.๗ สงเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การบริหาร
จัดการ การกํากับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนําขอมูลตางๆ มาใชในการปรับกลยุทธของการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง.

ค. นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มีสาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ธรรมนําความรู มีคุณภาพ มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู และยืนหยัดบนเวทีโลกบนพื้นฐานความ
เปนไทย
พันธกิจ
1) เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน
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2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชากรไดมีโอกาสรับการเรียนรูท ี่ใชคุณธรรมนําความรูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกระดับการศึกษาของคนไทย
2) เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพสูงขึน้ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสูสังคมฐานความรู สามารถ
แขงขันบนเวทีโลกบนพื้นฐานความเปนไทย
3) เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ ตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสูงขึ้น รอยละ10 ภายใน 5 ป
3) ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
4) รอยละ 60 ของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ ม.ตนขึ้นไปมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนในการ
ประกอบอาชีพ
5) สถานศึกษารอยละ 70 มีความแข็งแกรง คลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรและมาตรการ
1) สรางความเสมอภาคและโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา
1.1) จัดบริการการศึกษาใหทั่วถึงในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
1.2) สรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแกผพู ิการและดอยโอกาส
1.3) สงเสริมการจัดการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
1.4) สงเสริมการศึกษาของเอกชนและการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
1.5) สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1) ปลูกจิตสํานึก สรางเจตคติ ปรับพฤติกรรม
2.2) ปรับกระบวนการเรียนเรียนรู หาตนแบบ สืบทอด
2.3) สรางภูมิตา นทานโดยเครือขาย ขยายผลบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษาและสื่อ
2.4) กํากับ ติดตาม ประเมินผล
2.5) อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3) เรงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3.1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3.2) สงเสริมและสนับสนุนดานวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรู
3.3) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
3.4) ปรับหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
3.5) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู
3.6) บูรณาการภูมิปญญากับการจัดการเรียนรูวิทยาการสมัยใหม
3.7) พัฒนาการศึกษาและวิจยั เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
3.8) สงเสริมศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและ
พัฒนาระบบธุรกิจ
3.9) สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคและสรางภาคี
เครือขายและความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการศึกษา
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4) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
4.1) ปรับปรุง กลไกการประสานงานการจัดการศึกษาในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
4.2) พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
4.3) เรงรัด ปรับปรุงแกไขและประกาศใชกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษา
4.4) เรงผลักดันการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา
4.5) ปรับสถานภาพของอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการและมีศักยภาพและความพรอมเปน
สถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐตามความสมัครใจ
4.6) พัฒนาการวางแผนที่เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายพัฒนา
4.7) พัฒนาระบบขอมูลกลางทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับ
5) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
5.1) พัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
5.2) พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
5.3) ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4) เรงรัดแกปญหาการขาดแคลนครู คณาจารยโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
5.5) สรางขวัญ กําลังใจ ความกาวหนาและความมั่นคงในวิชาชีพครู
5.6) พัฒนาและสงเสริม ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการรวมกันทั้งภายในและตางประเทส
5.7) พัฒนาระบบงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
6.1) จัดการศึกษาเพื่อสรางความมั่นคง
6.2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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6.3) สงเสริมศาสนสถาน
6.4) เสริมสรางโอกาสการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
6.5) สงเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา
6.6) พัฒนาการบริหารจัดการ
7) การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของการพัฒนาประเทศ
7.1) สรางและเสริมสรางคานิยมการศึกษาวิชาชีพ
7.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3) เรงผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย
พยาบาลและสาขาที่ขาดแคลน
7.4) พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับตอการพัฒนาประเทศและสรางระบบตอบแทน
ที่เหมาะสม
7.5) เรงรัดการผลิตและพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
1) สภาพปญหาดานการศึกษา
1.1) การขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา
- เด็กและเยาวชนที่ตกหลนยังไมไดรับการพัฒนา
- เด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสและปจจัยสนับสนุนการศึกษา
1.2) การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการบริหารจัดการ พบวา
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับตองเรงรัดแกไข
- การขาดแคลน อัตรากําลังครูผูสอนและเจาหนาที่บางสวน
- การใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน ยังมีนอย เนื่องจากมีขอจํากัด ทั้งอุปกรณและครูที่มี
ความรูความสามารถดาน ICT ครู บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
- การทํางานแบบบูรณาการและเครือขายยังไมกระจายตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่
- การนํานโยบาย กฎหมาย มาตรฐานการศึกษา สูการปฏิบัติไปสูความสําเร็จในระดับหนึ่ง แต
ยังตองปรับปรุงในเรื่องของการสงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนของผูเกีย่ วของ
ระดับหนึ่ง แตยังตองปรับปรุงในเรื่องของการสงเสริมความรูความเขาใจที่ถกู ตองชัดเจนของผูเกี่ยว
ของในระดับตางๆและพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการประสาน กํากับดูแล การนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ
- การขาดแคลนคุรุภัณฑการศึกษาหรือไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในแตละ
สาขาวิชา
- โครงการที่เปนโครงการใหมโครงการนํารอง อาจประสบปญหาในเรื่องความเขาใจของผู
ปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ลาชา สงผลใหการดําเนินงานลาชา และกระจุกตัวในชวงปงบประมาณ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1.3) ผลกระทบทางการศึกษาจากเหตุการณกอความไมสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
2) สาระสําคัญของ แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมนําความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู และยืนหยัดบนเวทีโลกบนพื้นฐานความ
เปนไทย
พันธกิจ
เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ เสริมสรางโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชน โดยยึดคุณธรรมนํา
ความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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เปาประสงค
1) ปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น ประชากรวัยแรงงาน มีความรูและทักษะ ที่จําเปน
ในการประกอบอาชีพและเพิม่ ผลผลิต
2) ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
3) ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
4) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความเขมแข็ง มีอิสระ มีความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ
4) การศึกษาชวยสรางสมานฉันท ความสามัคคี และใชสันติวิธีในการแกปญหา
นโยบาย
1) เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู สรางความตระหนัก สํานึกในคุณคาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคณ
ุ ธรรมเปน
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู ที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนาและสถานศึกษา
2) ขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของประชาชนใหกวางขวาง ทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย และขายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4) กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทองถิ่น
6) พัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

281

bk

roo

.co

m

ยุทธศาสตร
1) สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีชีวติ ประชาธิปไตยและธรรมมาภิบาลแกประชาชนและเยาวชนทุกระดับ โดย
เชื่อมโยงความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม
2) สรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
3) เรงปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
4) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
5) เรงรัดผลักดันการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
6) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย
7) จัดการศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมปละวัฒนธรรมใหเกิดสันติสุข
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ง. นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.

1) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ป 2551
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คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไดกําหนดนโยบาย
การศึกษาเพื่อสนองตอบตอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) นโยบายคุณธรรม นําความรูสูการปฏิบัติ
2) นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4) นโยบายการกระจายอํานาจและเสริมสรางความเขมแข็ง ใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5) นโยบายการเสริมสรางการมีสวนรวม
6) นโยบายการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
2) การขับเคลื่อนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ป 2551
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดทบทวนสภาพแวดลอมขององคกรจากการนําผล
การดําเนินงานตามกลยุทธ ป 2550 ที่พิจารณาจากเปาหมาย จุดเนนของกิจกรรมสําคัญที่ไดติดตามจาก
ทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํามาปรับปรุงงานหลักตามนโยบาย และงานสนองนโยบายใหมีมิติความ
ตอเนื่อง แกจุดบกพรอง และพัฒนา
ใหเกิดความกาวหนาสงผลสูนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังมี โดยป2551 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดการขับเคลื่อน
กลยุทธป 2551 ดังตอไปนี้
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 กลยุทธคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
 กลยุทธขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน
้ ฐานอยางกวางขวางและทัว่ ถึง
 กลยุทธพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
 กลยุทธกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา สถานศึกษา
 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมผูปกครองชุมชนภาคเอกชนและทองถิ่นในการจัดการศึกษา

3) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2552
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 กลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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สืบเนื่องจากนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผนดิน ปงบประมาณ 2551
– 2554 ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใหหลักประกัน ขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะ
ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ การมีสภาพแวดลอมที่นําไปสู การมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี มีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข ไดกําหนดใหมีนโยบายการศึกษา 10
ประการ ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึง
อุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
2. การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
3. พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวฒ
ั น
4. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนและการ
เรียนรูอยางจริงจัง รวมทั้ง การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง
5. ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปโดยไมเก็บคาใชจาย และใหครอบคลุม
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก มากขึ้น
6. เพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต และ
เชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถของประเทศ
7. สนับสนุนการใหทนุ การศึกษาทัง้ ในและตางประเทศสําหรับผูด อยโอกาส
8. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและการบริการ
9. เรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของประเทศ
พรอมทั้งพัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
10. ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนํานโยบายดานการศึกษาดังกลาวมาพิจารณา
ทบทวนรวมกับผลดําเนินงานตามเปาหมายกลยุทธปงบประมาณ 2551 เพื่อกําหนดเปนนโยบายใน
ปงบประมาณ 2552 ดังนี้
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานเปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรในวัยเรียนอยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พันธกิจ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา ดวยระบบการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เปาหมายการใหบริการของ สพฐ.
ดานโอกาสทางการศึกษา
1. ประชากรในวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาขัน้ พื้นฐานอยางเทาเทียม ทัว่ ถึง และไดรับโอกาสใน
การศึกษาปฐมวัยอยางนอย 1 ป กอนเขาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
2. ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูเรียนในเขตพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
อยางเทาเทียมและทั่วถึงตามลักษณะของผูเรียนแตละกลุม และประเภท
3. ผูเรียน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับอัตลักษณ วิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
ดานคุณภาพการศึกษา
1. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
2. ครูผูสอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและให
ความสําคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผูเรียน
3. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในและผานการประเมินการศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตลอดจน
องคคณะบุคคลตามกฏหมายมีความพรอม และมีความเขมแข็งที่จะปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใชเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน
กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกีย่ วกับการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดทําผลผลิตจํานวน 5 ผลผลิต ไดแก ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผู
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการไดรับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ และ
เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จํานวน 185 เขตพื้นที่
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การศึกษาเปนหนวยกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา ใหกับสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่เปนหนวย
ปฏิบัติการจัดการศึกษา
ซึ่งในปงบประมาณ 2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ 6 กลยุทธ ดังนี้
1. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกนกั เรียนทุกคน
2. เพิ่มอัตราการเขาเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทัว่ ไป ผูพิการ ผูดอยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน และ
พัฒนารูปแบบการใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแกเยาวชนที่อยูน อกระบบการศึกษา
3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผูเรียน สมรรถนะครูและบุคลากร
อยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ
4. เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกสถานศึกษาและ
หนวยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรูแ ละการบริหารจัดการ
5. สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
6. เรงพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะมีเปาหมายความสําเร็จของกลยุทธรวมกันตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไดจัดทําเปนนโยบายไว การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบผลดําเนินงานตามเปาหมายความสําเร็จในแตละกลยุทธเดิมปงบประมาณ 2551
เปรียบเทียบเปาหมายความสําเร็จในแตละกลยุทธปงบประมาณ 2552 นอกจากนัน้ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายังตองไปวิเคราะหปจจัยที่เปนแรงเสริม และปจจัยที่เปนแรงตานที่มีผลตอการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในดานผูเรียน วามีผลจากคุณสมบัติของผูสอนหรือวิธีการสอนของครู หรือมีสาเหตุมาจากการ
บริหารจัดการในเรื่องอะไร ผลความสําเร็จตามเปาหมายกลยุทธและการประเมินมาตรฐาน คือแรงเสริมที่จะ
พัฒนาตอยอดและจัดกิจกรรมเสริมแรงสูรูปแบบที่เปนทีย่ อมรับ สําหรับผลความสําเร็จที่ต่ํากวาเปาหมาย กล
ยุทธและต่ํากวาการประเมินมาตรฐาน คือแรงตานที่จะตองหาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาอื่นประกอบ
เพื่อหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงและแสวงหาเครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพของปญหามาใชออกแบบ โดยที่กลุมของกิจกรรมจะสามารถกําหนดไดจากมาตรการของแตละ กล
ยุทธตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ 2552 นอกจากนั้นใน
สภาพของแตละพื้นที่ของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอาจมีพื้นที่ที่เปนจุดเปนปญหาตอเปาหมาย
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ความสําเร็จถาแกไขจุดนี้ไดจะทําใหเปาหมายในภาพรวมบรรลุผลตามเกณฑได ก็จะใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของบประมาณสนับสนุนเปนพิเศษโดยการเสนอขอมูลที่เปนแรงตาน รูปแบบ เทคโนโลยีที่ถูก
ปรับใหเหมาะสม และเกณฑเปาหมายความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นเปนเงื่อนไขการเสนอของบประมาณ
เพิ่มเติม และจัดทําในรูปแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552
ประเด็นนโยบายสําคัญนโยบายรัฐบาลทีส่ พฐ.ตองดําเนินการ
1. เรียนฟรี 14 ป โดยไมเสียคาใชจาย
1.1 มีการเก็บคาใชจายเพื่อใหขาราชการเบิกได สําหรับที่ไมใชขาราชการจะทําอยางไร
1.2 ควรจัดงบประมาณไปใหกับโรงเรียนเพิ่มมากพอสมควรกวาที่ไดรับในปจจุบัน ควรเสนอขอใช
เงิน งบกลางป จํานวน 18,000 ลานบาท เปนงบประมาณที่ไมไดมากเกินกําลังของรัฐบาล อยูที่การ
จัดลําดับความสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร ไดจัดเรียนฟรีให 20 รายการ ซึ่งจัดใหมากกวา
รัฐบาล
1.3 การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 49 วรรคแรก
ยังไมเ พียงพอ ขอใหเพิ่มเติมเพื่อชวยลดภาระของผูปกครอง ใหเ ปนไปตามนโยบายเรี ยนฟรีที่แทจริง
รวมทั้งใหมีงบประมาณเพื่อการอบรมครูและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูปกครองและประชาชน โดยมีรายละเอียดวา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณกวา 2 แสนลานบาท
เปนจํานวน 2 ใน 3 ของงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการไดรับ งบประมาณที่ไดรับสวนใหญเปนงบ
รายจายประจําและงบลงทุน สวนงบประมาณที่จะนํามาใชแกปญหาไดรับคอนขางนอย ปจจุบันคาครองชีพ
สูง ทําใหผูปกครองไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 49 วรรคแรกกําหนดวา บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม
เก็บคาใชจาย กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการขอปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวเพื่อจัด
ใหการศึกษาฟรี และไดรับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 มีนาคม 2551 อุดหนุนใหเรียนฟรีไปบางแลว แตยัง
ไมทั่วถึง เงินที่รัฐจัดใหไมเพียงพอ และมีปญหารองเรียนมากจากผูปกครองในนโยบายเรียนฟรี ไมเปนไป
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพราะข อ เท็ จ จริ ง ผู ป กครองยั ง ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม อี ก ประมาณคนละ 2,500 บาท
โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ คาพัฒนาสิ่งแวดลอม คา
ไฟฟา เทคโนโลยี เปนตน โรงเรียนมีปญหา ไดมีกรรมการแกไขปญหา แตผลกระทบยังเกิดกับผูปกครอง
ขอให ช ว ยสํ า รวจว า ที่ จ ะทํ า ให เ รี ย นฟรี เ ป น จริ ง ทั้ ง เรื่ อ งงบประมาณและการบริ ห ารจั ด การ ฝากถึ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและขาราชการกระทรวงศึกษาธิการวา ประชาชนไดอานิสงคจากรัฐบาล
จริงหรือไมเกี่ยวกับการเรียนฟรี ซึ่งตองแกไขหลายจุด/หลายแหง รวมทั้งตองมีงบประมาณอบรมบุคลากร
ครู แ ละการยกระดั บ สถานศึ ก ษาให เ ท า เที ย มกั น และฝากขอให ข อใช เ งิ น งบกลางหรื อ งบส ว นอื่ น มา
สนับสนุนการจัดเพิ่มเงินอุดหนุนเรียนฟรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อชวยเหลือประชาชนใหไดเรียนเทาเทียมกัน
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1.4 ตั้งแตป 2540 มีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเด็กไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม
เก็บคาใชจาย แตผูปกครองยังตองจายเพิ่มอีกหลายรายการ เชน คาอาหารกลางวัน ภาษาอังกฤษ สมาคม
วารสาร ชุดพละ ครูพี่เลี้ยง เครื่องใชตางๆ เปนตน
1.5 การจัดการศึกษาใหเรียนฟรีตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดการศึกษาฟรี 12 ป + 2 ป เปน 14 ป ยังไม
สามารถแกปญหาเรียนฟรีไดจริง มีขอรองเรียนจากผูปกครองเกี่ยวกับภาระคาใชจาย ไดมีการสํารวจพบวา
ไมพอใจในการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตองระดมงบประมาณเพื่อใชในการจัดเงินรายหัวใหเหมาะสม
2. งบเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.1 เงินไมเพียงพอใหเด็กกูยืมเรียน ควรเพิ่มงบประมาณใหเด็กกูยืมเรียน เพราะมีเด็กเกงสอบเขา
เรียนหมอ แตเขาเรียนไมไดตองไปโฆษณาหาทุนเรียนเอง ทําใหเกิดความเครียด และควรใหครูเขามามี
สวนรวมในการใหเด็กสอบและไดมีทุนเรียน รวมทั้งควรปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการ ไมใหลาชา และมี
หลักประกันวา เด็กสามารถไดทุนเรียนตอ
2.2 การกู ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) ขอใหท บทวนมติ ก ารกู เ งิ น ที่ ข ยายฐานเพิ่ ม รายได เป น
ครอบครัวผูมีรายได 200,000 บาทตอป ทําใหคนที่มีรายไดนอยไดรับทุนนอยลง
3. โอกาสทางการศึกษา
3.1 ขอใหเด็กตางจังหวัดทั่วประเทศไดรับโอกาสทางการศึกษา
3.2 จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตพบวา โอกาสทางการศึกษา ป 2550 เมื่อเทียบกับป 2545
ลดลง ทุกระดับการศึกษาดังนี้ ระดับปฐมวัยลดลง ระดับประถมศึกษาลดลงเหลือรอยละ 90 เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหเรียนอาชีวศึกษา:อุดมศึกษา อัตราสวน 50:50
4. คุณภาพการศึกษา
4.1 งบประมาณที่จัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษา มีความสําคัญมากนอยแค
ไหน โรงเรียนยังขาดสิ่งใด และที่ สมศ.ประเมินแลวไมถูกสงตอไปฝายนโยบาย
4.2 สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาเป น หน ว ยงานที่ อ อกข อ ทดสอบประเมิ น คะแนนหลั ก เช น
คณิตศาสตร อยูในเกณฑต่ํา ตองแกไขดวน ระบบ Admission และ A-net ยังไมประสบความสําเร็จใน
ปจจุบัน เนื่องจากเกิดปญหาระบบการสอบเขาและปญหาดานฐานขอมูลที่ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นให
ผูปกครองของผูเรียนได ควรรีบดําเนินการแกไขใหทันในปงบประมาณ 2553
4.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา จะทําอยางไรใหศูนยเด็กเล็กเปนศูนย
พัฒนาทางสมองของเด็กไทย และจะโอนใหทองถิ่นดําเนินการหรือไม
4.4 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน วั น นี้ เ กิ ด วิ ก ฤติ วิ ช าหลั ก ควรเป น ความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา แต ผูปกครองตองจายคาเรียนกวดวิชา รัฐมนตรีบอกวา 3 เดือนจะเห็นผล
ขณะนี้ยังไมเห็นผล และ รัฐบาลตองใหความสําคัญเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษายังไมมีคุณภาพ และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตไมสามารถที่จะพัฒนาไดรับการสงเสริมใหเปนผูที่มีศักยภาพ
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4.6 อุดมศึกษา มีการสอบแทนกันและการปองกันการสอบแทนกันในระบบ Admission, O- net
และ A-net
4.7 คุณภาพอุดมศึกษาเรื่อง การปลอมใบสุทธิ มีการซื้อใบสุทธิปลอม ประมาณ 1,451 คนจาก
สถานศึกษา 718 แหง และ
5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.1 การจัดงบประมาณ ขอใหเห็นความสําคัญในเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจัด
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียนขาดแคลนครูวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในชวงชั้นที่ 2 คือ ชั้น ป.4 ป.5
และ ป.6 แตละชั้น มีหองเรียน 2 หอง แตมีครูวิทยาศาสตรเพียง 1 คน ทําใหดูแลไมทั่วถึง และไมเพียง
พอที่จะแกปญหา ขอใหกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับครูวิทยาศาสตรที่ขาดแคลน เพื่อใหเด็กมี
ความสามารถมากขึ้น
5.2 ผลการจัดลําดับการแขงขันทางดานวิทยาศาสตรของประเทศ เปนอันดับที่ 49 จาก 55 ประเทศ
ควรให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ ง ขี ด ความสามารถในด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และการจั ด อั น ดั บ
ความสําคัญทางดานวิทยาศาสตรโดยดวน รวมทั้งควรสอนใหเด็กมีเหตุผล และควรปูพื้นฐานทางการศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และเทคโนโลยี เพื่อไดแกไขปญหาของชาติ และการจัดงบประมาณปหนาขอใหเห็น
ความสําคัญทางดานวิทยาศาสตร
6. หลักสูตร
6.1 ควรบรรจุเรื่อง ภาวะวิกฤติโลกรอนไวในหลักสูตร
6.2 คุณภาพของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ใชมาแลว 5 ป มีขอบกพรอง ไดแก
มีเนื้อหา และสาระการเรียนรูมากเกินไป การนําหลักสูตรไปใชกับเด็กทุกคน ทําใหเสียโอกาสในการไดรับ
การศึกษาที่ดี และกระทรวงศึกษาธิก ารตองเตรีย มงบประมาณใหเพียงพอในการจั ดทําหลักสูตร และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเกิดประโยชนมากขึ้น
9. การขาดแคลนครูและบุคลากร
9.1 การขาดแคลนครู การบรรจุครูใหมจะใชงบประมาณสูง ควรใชครูอัตราจางแทน
9.2 สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม บางแหงขาดนักการภาร
โรง ขาดพนักงานขับรถยนต ทําใหครูตองมาทํางานและขับรถเอง ควรสนับสนุนอัตราการขาดดังกลาว
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกครู
9.3 ปญหาการขาดแคลนครู ทราบวามีมติคืนอัตราครูเกษียณรอยละ 100 มีแผนงบประมาณทั้งระบบตั้งไว 200
ลานบาท (สพฐ. และ สอศ.) ยังไมเพียงพอ ไดรับเพียง 5,000 อัตรา ขอใหการแกไขปญหาการขาดแคลนครู
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จ. วาระแหงชาติดานการศึกษา
วาระแหงชาติดานการศึกษาที่สําคัญ ที่เปนมติคณะรัฐมนตรี ที่สําคัญมีดังตอไปนี้
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ขณะนีค้ ุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ําลงทุกระดับ
และทุกประเภท ไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาการศึกษาครั้งใหญ โดยเชิญนักการศึกษาและหนวยงาน
ผูเกี่ยวของจํานวนมาก มาระดมความคิดและกอบกูบูรณาการแนวทางเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษาไทยให
ชัดเจนโดยไดกําหนดเปนวาระแหงชาติดานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะไมใชเพียงมาตรการยุบเลิก ยุบรวมอยางเดียว แต
จะมีแนวทางพัฒนาโดยยึด "ระบบกลุมโรงเรียนเปนฐาน (School System Based Management)" โดยไมได
ยึดโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management หรือ SBM) ซึ่งอาจนําตัวอยางของรูปแบบวิธีการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช เชน แบบรวมชวงชัน้
โรงเรียนขนาดเล็กที่
บริษัท CP ไปชวยพัฒนา หรือรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น การทุมเทพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก จึงจะชวยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหใกลเคียงกัน และยังเปนการฉุดผลการประเมินสถานศึกษาโดยรวมขึ้นมาดวย
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3. ยุทธศาสตรการแกปญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต คือ
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และบางสวนของสงขลา เนื่องจากทุกคนตั้งความหวังวา การพัฒนาที่ยั่งยืนตองอาศัย
การศึกษาเปนตัวนํา แตแนวทางจัดการศึกษาในปจจุบันยังไมชัดเจนตอการพัฒนาในพื้นที่ที่มีความ
หลากหลาย เพราะฉะนัน้ จึงตองจัดทํายุทธศาสตรการศึกษาในพืน้ ที่นี้เปนการเฉพาะ ซึ่งจะเนนการแกปญหา
หลายดาน โดยเฉพาะเรื่อง "ความเปนไทย" เพราะหากคนไทยใชภาษาไทยสื่อสารกันไมไดจะเกิดปญหา
ความไมเขาใจ โดยจะมีระบบการสอน ๒ ภาษา นอกจากนี้ยังมีเรื่อง "ไทยคดีศึกษา" ซึ่งตองจัดกันใหมใน
สวนของสาระวิชาหนาทีพ่ ลเมือง และศีลธรรม รวมทั้ง "การใชวิชาสามัญ อาชีพ สอนควบคูกับศาสนา" ใน
สวนของ "การพัฒนาครูผูสอนศาสนา" ก็ยิ่งเปนเรื่องสําคัญที่ตองทํา เพราะหากมีการสอนผิดๆ ถูกๆ ยิ่ง
อันตรายมากตอการเปนเครื่องมือชี้นําไมใหเกิดความสันติสุขในพื้นที่
ซึ่งวาระแหงชาติดานการศึกษามีสาระสําคัญในแตละเรื่อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วาระแหงชาติ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนนโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ และไดมีความพยายามที่จะ
พั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ ง จากการประเมิ น สมรรถนะการศึ ก ษาไทยกั บ นานาประเทศของ International
Institute for Management Development (IMD) ที่ใชเกณฑประเมินใน ๑๐ ดัชนีหลัก ประกอบดวย
อัตราสวนนักเรียน/ครูประถมศึกษา อัตราสวนนักเรียน/ครูมัธยมศึกษา อัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษา อัตราการ
ไม รู หนั งสื อ การลงทุ น การศึ ก ษา ผลสั ม ฤทธิ์ อุ ด มศึ ก ษา การถ า ยโอนความรู ร ะหว า งภาคธุ ร กิ จ กั บ
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มหาวิทยาลัย การตอบสนองความสามารถในการแขงขันของระบบการศึกษา การตอบสนองความสามารถ
ในการแขงขันระดับอุดมศึกษา และทักษะดานภาษาที่ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ พบวา
สมรรถนะดานการศึกษาของไทยคอนขางตกต่ํา

m

นอกจากนี้ จากผลการทดสอบระดั บ ชาติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ และ ๖ ก็ พ บว า
ความสามารถทางภาษา การคิดคํานวณ และเชิงวิเคราะห มีภาพรวมคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐
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ศธ.ไดจัดการประชุมแบบเขมรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยไดมีการพิจารณารายงานที่ สกศ.
เสนอ และได มีขอสรุปวา ป จจัยที่ มีผลโดยตรงตอคุณภาพการศึ กษามี ๖ ประการ คือ นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระบบการศึกษา ความเขมแข็งของสถานศึกษา และการ
มีสวนรวมของเอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ศธ. ยังไมไดสงเสริมใหเด็กมีพฒ
ั นาการรอบดานอยางเพียงพอกอนการ
เขาเรียน เชน IQ ต่ําหรือลดลง มีปญหาดานพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ สังคม ยังไมเต็มที่ รวมทั้งการ
เตรียมผูเรียนกอนจะเขาเรียน เปนตน

.so

ผูเ รียนหรือนักเรียน

ww

พบวามีปญหาการขาดแคลนครู และปญหาคุณภาพของครู โดย
มีขอเสนอใหพัฒนาครูประจําการ ใหทบทวนระบบการพัฒนาครู
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ICT ในปจจุบันควรจะนําเทคโนโลยีเขามาเปนตัวชวยในฐานะ
เครื่องมือของครู และเครื่องมือของเด็ก จึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเต็มที่
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 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบหนวยกิตมาเปนเวลานาน แตยังไมสะทอน
ความเปนหนวยกิต จึงควรจะใชระบบหนวยกิตใหเต็มที่ มิใชใชเพียงครึ่งๆ กลางๆ อยางที่เปนอยูใ นขณะนี้
โดย ศธ.จะสรางความพรอมใหกับโรงเรียน คิดระบบใหดี มีการเตรียมการใหกับโรงเรียน ซึ่งอาจจะใชเวลา
ระยะหนึ่ง ๓-๕ ป และมีหลายเรื่องที่เชื่อมโยงกับความออนแอทางการศึกษา เชน การใชระบบชั้นเรียน การ
ตกหรือซ้ําชั้น การเลื่อนชั้นอัตโนมัติ การวัดผลที่ไมเขมขน มีการกําหนดไวเพียงเกรดเฉลี่ย ๑.๐๐ หรือไมถึง
๑.๐๐ ก็เลื่อนชั้นได จึงไดเสนอใหมกี ารทบทวนการจัดระบบการศึกษาใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ดานระบบการศึกษา

การสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา ผลการเรียนเกิดที่สถานศึกษา สถานศึกษาจึงตองมีความ
เขมแข็ง ซึ่งหมายถึงระบบกระจายอํานาจที่เบ็ดเสร็จและสิ้นสุดที่สถานศึกษา ระบบการเตรียมความพรอม
ใหกับผูบริหาร ครู คณาจารย เพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดในระดับสถานศึกษา รวมทั้ง ระบบการชวย
สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางเขมแข็ง
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ซึ่งไดแก การรวมจัด ไมวาจะเปนเอกชน ทองถิ่น
รัฐบาล หรือบุคคลจัด ควรจะมีการกําหนดสัดสวนการรับผิดชอบ เชน ทองถิ่นควรเนนการศึกษาของเด็กเล็ก
และการศึกษาภาคบังคับ เอกชนควรเพิม่ ความรับผิดชอบจาก ๑๘% เปน ๒๕% หรือไม ในการมีสวนรวม
ที่จะเขามาสนับสนุนรัฐ โดยสวนนี้จะเนนไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีทรัพยากรสามารถ
สนับสนุนได ศธ.ไดเสนอวา การจะให อปท.เขามารวมรับภาระเปนเรื่องที่สําคัญ หากมีกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ที่เปนอุปสรรค คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะดูแลแกไข
เพื่อใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเต็มที่
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ขอเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
จากขอสรุปพบวา ปญหาการศึกษามีสาเหตุจากปจจัยสําคัญ 6 ประการ คือ
1. คุณภาพผูเรียนตกต่ํา
2. ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ยังไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางการเรียนรู
4. ระบบการศึกษาที่สงผลรายตอคุณภาพการศึกษา เชน การเลื่อนชัน้ อัตโนมัติของนักเรียน
ขั้นพื้นฐาน ระบบเด็กฝาก
5 โรงเรียนขนาดเล็ก 1ใน 3 ออนลา และ
6. ขาดสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ดังนั้น จึงตองแกไขใหถูกจุดดวยยุทธศาสตรหรือแนวทางตางๆ อันตองประกาศใหคนทั่วไปไดรับรู
เพื่อหาทางชวยเหลือ สนับสนุน ซึ่งเรียกวา ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วาระแหงชาติ
(เปนมติคณะรัฐมนตรี) ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ประการ ดังนี้

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมอยาง
นอย 1 ป กอนเขา ป.1 ทบทวนเกณฑ/ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน เรงทบทวนเกณฑการจบ
หลักสูตรแตละชวงชัน้ และระบบการเรียนแบบหนวยกิต จัดใหมีระบบแนะแนวใหผูเรียนรูจักตนเองและ
สาขาอาชีพตางๆ จัดใหมีศนู ยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา จัดใหมีระบบฐานขอมูลสาธารณะอุดมศึกษา และ
จัดการสงเสริมการอานใหเปนระเบียบวาระแหงชาติ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยขอคืนอัตราเกษียณ
และเกษียณกอนกําหนด และวงเงินคืน 100% ยกเลิกระบบครูอัตราจาง จัดใหมีระบบคัดสรรครูที่มีคุณภาพ
ปรับเกณฑกําหนดอัตราครูดวยภาระงานใหชัดเจน และมีบุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะสมพอเพียง และ
จัดใหมีสถาบันเฉพาะทางดานการผลิตและพัฒนาครูเปนลักษณะสถาบันระดับชาติ (National Institute of
Education)

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทําแผนกลยุทธการใช ICTปรับคุณภาพการ
สอน ชวยแกปญ
 หาขาดครูโดยครูสอนนักเรียนจํานวนมากขึ้น ใชการสรางคลังขอมูลจากโรงเรียนชัน้ นํา
ใหนกั เรียนสรางนวัตกรรมจาก ICT และใหเขาถึงแหลงเรียนรูดวยตนเอง จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรNational
Education Network เรงจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และระดมบริษัทเอกชนระดับโลกมารวม
พัฒนา เชน Intel &reg; Education Initiative Activities, Microsoft : Partnership in Learning, Google Apps
4) ยุทธศาสตรการจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา สงเสริมสถานศึกษา พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยนําผลคะแนนวัดประเมินผลระดับชาติและผลคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาประกอบ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดระบบคูปองเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
ผูดอยโอกาส ขจัดระบบฝากนักเรียนและเก็บเงินบริจาค ยกเลิกระบบสอบผานโดยใหซอมเสริมโดยเด็กออน
มากใหซ้ําชั้น ระบบการสอนแบบทองจําและสอบปรนัย และ ทบทวนระบบการรับนักเรียนทั่วไป นักเรียน
เกงพิเศษ นักเรียนพิการและนักเรียนดอยโอกาส
5) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ กระจายอํานาจทั้งดาน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณและบริหารทั่วไป สงเสริมสถานศึกษาที่มีความพรอมพัฒนาเปนองคการ
มหาชน สงเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาบทบาทนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหมีบทบาทในการบริหารและจัดการศึกษา
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ใหรัฐกําหนดนโยบายและ
เปาหมายที่ชดั เจนในการสนับสนุนเอกชน ชุมชน ฯลฯ เขามารวมจัดการศึกษา มีกลไกสงเสริมสนับสนุน
และสรางแรงจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษามากขึ้น เชน ลดหยอนภาษี พัฒนา ทบทวนกลไก
การมีสวนรวมบริหารจัดการ โดยองคคณะบุคคลทั้งระดับชาติ และระดับสถานศึกษา และชวยเหลือ
โรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนา"ระบบกลุมโรงเรียนเปนฐาน (School System Based Management)"
7) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวม ใชการศึกษาสรางสังคมแหงการเรียนรู สราง
โอกาสแหงการเรียนรู สรางบทบาทประชาสังคม ผูปกครองและชุมชนรวมสนับสนุนและตรวจสอบ
สงเสริมสื่อเพื่อการศึกษา สงเสริมบทบาทธุรกิจในการศึกษา และระดมความชวยเหลือ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

ความเปนมา
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.ปจจุบัน มีจํานวน 12,828 แหง (ที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน)
หรือ คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จากผลการประเมินคุณภาพ พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาดานคุณภาพ
การศึกษามาก ทั้งนี้เปนเพราะดวยสาเหตุ ปจจัยสําคัญ ดังนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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1) การบริหารจัดการต่ํากวามาตรฐาน
2) โรงเรียนหางไกลยิ่งยุบเขาไปไมไดเพราะถายุบโรงเรียนนั้นแลวก็ไมมีโรงเรียน
3) อีกทั้งเรื่องทักษะการเรียนการสอน ไมมีเทคโนโลยี
4) งบประมาณที่จํากัด ชุมชนอยากจน
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดเสนอยุทธศาสตรเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก เรียนวายุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (เปนมติคณะรัฐมนตรี) ประกอบดวยยุทธศาสตรการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ประการ คือ
1) ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ ประกอบดวย
การพัฒนาระบบวางแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนในแตละ สพท.
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในพื้นทีใ่ กลเคียงกัน
การสรางแรงจูงใจแกผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ ประกอบดวย
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
- การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
- การผลิตและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
- การนิเทศ ติดตาม กํากับ และการวิจัยและพัฒนาสื่อ
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3) ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน ประกอบดวย
- การจัดทํามาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก
- การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
- การจัดอัตรากําลังครู การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
- การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- และสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑทจี่ ําเปน
4) ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
- การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- การสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง
- การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม
- การเตรียมความพรอมในการมีสวนรวม
- การจัดใหมีระบบและกลไกในการระดมทรัพยากร
- การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (ระยะ 3 ปงบประมาณ 50-52)
1. ระยะที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๐-กันยายน ๒๕๕๑) จะพัฒนาระบบวางแผน ระบบการเรียนการสอน
และทําความตกลงกับหนวยงานที่เกีย่ วของในเรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ โดยจะ
นํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพใน ๑๗๕ สพท. (ยกเวน กทม.) จํานวน
๘๐๐ โรง ( สพท.ละ ๑-๓ ตําบล)
2. ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๑-กันยายน ๒๕๕๒) จะนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิภาพใน ๑๗๕ สพท.(ยกเวน กทม.) จํานวน ๑,๗๕๐ โรง (สพท.ละ ๑๐ โรง)
3.ระยะที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓) จะขยายผลไปยัง ๑๗๕ สพท. ๆ ละ ๑ อําเภอ
คาดวาจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมโครงการ ๔,๐๐๐ โรง จากนั้นจะประมวลผลการดําเนินงานเพือ่ ปรับ
ยุทธศาสตรและเสนอแผนดําเนินการสําหรับโรงเรียนที่เหลือเพื่อเสนอรัฐบาลตอไป
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ตัวอยางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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สรุปมาเปน ๗ รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ ๑ การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้นเรียน ประกอบดวยการจัดการเรียนรู แบบชวงชัน้ และการ
เรียนรูแบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียน ใหโรงเรียนทีม่ ีครูไมครบชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนไดโดย
ไมทิ้งหองเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใชในการจัด การเรียนรูใหสอดคลอง และเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
รูปแบบที่ ๒ การบูรณาการหลักสูตร เปนการนําความรูมารวบรวมประมวลไวในหนวยเดียวกัน
สําหรับโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้นมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่
เปนอยู รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใชใหบังเกิดผลตามที่ตอ งการ สําหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา
สามารถดําเนินการไดโดยศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร จากนั้นนําวัตถุประสงคตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู
ในแตละกลุมวิชาที่สอดคลองกันมาเชื่อมโยง สูการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณา แลวนํามากําหนด
กิจกรรม เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรู ไดครั้งเดียวพรอมกันในแตละชวงชั้น
รูปแบบที่ ๓ ความรวมมือจากชุมชน เพื่อแกปญหาที่สําคัญและเรงดวนของทุก สพท. ในเรื่องการ
ขาดแคลนครู งบประมาณไมเพียงพอ และขาดสื่อเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของชุมชนผูปกครอง
กรรมการสถานศึกษา องคกรทองถิ่น เครือขายสถานศึกษา ตลอดจนผูมีสวนเกีย่ วของทุกฝาย ซึ่งเปนแรง
สนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการพัฒนาตอยอดทัง้ ในดานการบริหารจัดการ งบประมาณ ตลอดจน
ทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ ๔ การใช ICT ในการพัฒนาคุณภาพ โดย สพท. หลายแหงไดนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
หลากหลาย เชน รถคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Mobile unit) เพื่อใหบริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู
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หางไกล การสงเสริมการเรียนการสอนดวยการรับสัญญาณ การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน
เปนตน
รูปแบบที่ ๕ รูปแบบโรงเรียนเครือขาย เปนการรวมมือกันระหวางโรงเรียนหลัก และโรงเรียน
เครือขาย ในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนผูบริหารและครูไดรับ การพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ ๖ ผสมผสานดวยวิธกี ารหลากหลาย สพท. เปนการผสมผสานรูปแบบ ที่ ๑-๕ ดังกลาว
ขางตนมาดําเนินงาน นับวาเปนรูปแบบทีท่ ําใหโรงเรียนจํานวนมาก ประสบผลสําเร็จ
รูปแบบที่ ๗ การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ เปนรูปแบบทีม่ ีผูบริหารใชความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสยั ทัศน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความเปนประชาธิปไตยยึด
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม เปนที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตลอดจนมุงมัน่ สรางเครือขายการทํางาน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาภาคใต
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาภาคใตเพื่อพัฒนาการศึกษา นํามาซึ่ง
ความสงบสุข มีสาระสําคัญสรุปไดดํางนี้
1) เปนแผนพัฒนายุทธศาสตรระยะ 4 ป พ.ศ. 2551 - 2554 แผนนีใ้ ชชื่อวาแผนยุทธศาสตรการศึกษา
เพื่อความอยูเย็นเปนสุข หรือในภาษามลายูวา Pendidikan Demi Keameanan Dan Kevahagiaan โดยให
การศึกษาเปนปจจัยในการสรางความอยูเย็นเปนสุขของคนในพืน้ ที่
2) คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
ที่มีรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปนประธาน
3) หลักแนวคิด "การศึกษาเพื่อความอยูเย็นเปนสุข"
4) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ดาน ดังนี้
1) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ดานคุณภาพสถานศึกษา
3) ดานคุณภาพการศึกษา
4) ดานโอกาสทางศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ
5) ดานศาสนศึกษาและการเสริมสรางสมานฉันทบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6) ดานการศึกษาเพือ่ อาชีพและการมีงานทํา
7) ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีสวนรวม
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2. สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกจนถึงปจจุบัน
๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕

๔. รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓

.co

๓. รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒
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๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
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๕. รัถธัมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราสดร พุทธศักราช 2485
๖. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
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๗. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐

.so

๘. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๐
๙. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๙๑

ww

๑๐. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๙๑
๑๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ [15 ธันวาคม 2549 ผูอาน : 386]
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๑๒. ประกาศพระบรมราชโองการใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔
๑๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕

๑๔. ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๑๘ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๐๐
๑๕. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
๑๖. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
๑๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ 9]
๑๘. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
๑๙. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘
๒๐. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
๒๑. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
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๒๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
๒๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘
๒๔. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๒
๒๖. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
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๒๗. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๓๕
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๒๕. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔

๒๘. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕
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๒๙. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๓๕
๓๐. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๓๕
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๓๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
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๓๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
๓๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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๓๔. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘
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๓๕. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
๓๖. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2.1 หลักการ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดถูกรางขึ้นบนสถานการณที่จะตองนําพาประเทศ
ไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ จัดใหมีการเลือกตั้งภายในป พ.ศ. 2550 แกปญหาของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กอใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไม
เปนธรรม การดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐที่ลมเหลวและการใชสิทธิ เสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยาง
เต็มที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงมีสาระสําคัญที่มุงจะแกไขปญหาดังกลาว โดย
ดําเนินการใน 4 แนวทางดวยกัน คือ
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1) การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่
2) การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
3) การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
4) การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1. การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่
รัฐธรรมนูญจะตองไมใชรัฐธรรมนูญของคนเพียงหยิบมือเดียวคือนักการเมืองเทานั้น แตรัฐธรรมนูญ
ตองเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีพื้นที่ รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได โดยดําเนินการดังนี้
1.1 เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิม มากกวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สิทธิและเสรีภาพ
ที่เพิ่มขึ้น ไดแก
1) การใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรับรอง มีผลผูกพันเชนเดียวกับ
สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
2) การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด
3) เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหประชาชนเขาถึงกระบวน
การยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียคาใชจายตามควร โดยเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและ
ทุพพลภาพไดรับการคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และที่สําคัญคือประชาชนมี
สิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเองไดเปนครั้งแรก
4) สิทธิดานแรงงานที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกัน
ในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ไดรับการบัญญัติไวเปนครั้งแรก
5) สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนไดรับการคุมครองอยางไมเคยมีมากอน ไมเพียงแตหามปดกิจการสื่อ
มวลชนเทานั้น ยังหามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอขาวสารและหากมีการดําเนินการดังกลาวไมวาทาง
ตรงหรือทางออม ก็ถือเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ รวมทั้งหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน
เจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนดวย เพื่อปองกันการใชสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนของ
ตนเอง
6) ประชาชนยังไดรับการศึกษาฟรี 12 ป โดยเพิ่มใหผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้การจัดการศึกษา
อบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิตก็ไดรับความคุมครองและสงเสริมจากรัฐเชนกัน
7) เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวไดรับสิทธิเพิ่มขึ้นในการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา
ตามศักยภาพและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
8) บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เปนครั้งแรก
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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9) ขยายสิทธิชุมชน โดยการเพิ่มสิทธิของชุมชน และชุมชนทองถิ่นเพื่อใหครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัว
กันของบุคคลขึ้นเปนชุมชนโดยไมจําเปนตองเปนการรวมตัวกันมาเปนเวลานานจนถือวาเปนชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิม นอกจากนี้ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่ง
แวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ จะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสียกอน โดยชุมชนมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว
10) ประชาชนมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เปนครั้งแรก รวมทั้งมีสิทธิเขาถึงรายละเอียดของราง พระราชบัญญัติที่เสนอ
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา นอกเหนือจากสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ
11) ในการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่มีผลกระทบตอประชาชน รัฐจะตอง
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน และเมื่อมีการลงนามแลว จะตองใหประชาชนเขาถึงราย
ละเอียดของสนธิสัญญา รวมทั้งตองแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการลงนามในสนธิสัญญา อยาง
รวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรมดวย
1.2 ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพงายขึ้นกวาเดิม โดยมีมาตรการ ดังนี้
1) แบงหมวดหมูของสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนอานและเขาถึงรัฐธรรมนูญไดโดยงาย
โดยแบงหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยออกเปนสวนๆ ไดแก สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน สิทธิชุมชน สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
2) สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว แมยังไมมีกฎหมายลูกตราขึ้น ประชาชน
ก็สามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นไดทันที โดยการรองขอตอศาล
3) กําหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐ ธรรมนูญ
1.3 ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองอยางชัดเจน โดยไดมีการ
บัญญัติให
1) ตัดคําวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากทายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย
เพื่อสงสัญญาณวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญไมใชตามกฎหมาย
2) กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหชัดเจน
(สวนใหญประมาณ 1 ป) เพื่อมิใหผูมีอํานาจถวงเวลาในการตรากฎหมายลูกอันเปนการลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน
3) ใหประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ
4) ใหชุมชนมีสิทธิฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน
5) ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฟองศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได ในกรณีที่กฎหมาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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กฎ คําสั่ง หรือการกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญ และเปนผูเสียหายแทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีที่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
1.4 ทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความชัดเจน รอบดานและผูกพันรัฐมากกวาเดิม โดยการบัญญัติให
1) มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหครอบคลุมทุกดานอยางชัดเจน ไมวาจะเปนดาน
ความมั่นคง ดานศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ดานกฎหมายและการยุติธรรม ดานการตางประเทศ
ดานเศรษฐกิจ ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและ
พลังงาน และดานการมีสวนรวมของประชาชน
2) กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่องที่สําคัญเพิ่มขึ้น เชน รัฐตองพัฒนาระบบงานภาครัฐโดย
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม สงเสริมและสนันสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต
และการตลาดสินคาเกษตร จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนและ
ตองระมัดระวังในการกระทําใดอันทําใหสาธารณูปโภคดังกลาวตกอยูในความผูกขาดของเอกชน กําหนด
หลักเกณฑการใชที่ดินตามหลักวิชาใหครอบคลุมทั้งผืนดินผืนน้ําทั่วประเทศ ดําเนินการใหเกษตรกรมีสิทธิ
ในที่ดินอยางทั่วถึง ฯลฯ
3) กําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหสอดคลองกับแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด และตองจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการ วามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เสนอตอรัฐสภาปละ 1 ครั้ง
1.5 ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถิ่นและกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อเปนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับประเทศ โดยการกําหนดให
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระอยางเต็มที่ในการบริหารงานของตนเองในทุกดาน การจัดทํา
บริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การจัดโครงสรางที่คลองตัว
2) ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะเปนขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนระดับประเทศ มีคณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่นเปนของตนเอง ที่อิสระจากสวนกลาง โดยใหสามารถโอนยายขาราชการระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวมทั้งการใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมระดับทองถิ่นดวย
3) เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นสามารถลงประชามติใน
เรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองได ลดจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองทองถิ่นและการ
เสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น รวมทั้งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรายงานการดําเนินงานตอ
ประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบกํากับการบริหารจัดการ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4) ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีมาตรฐานกลาง
ในการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความ
แตกตางของการพัฒนาและการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการจัดใหมีกลไกการ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชน
2. การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มุงเนนใหมีรัฐบาลที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตอง แตความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพตองไมใชการผูกขาดอํานาจแตเพียงผูเดียว จนนําไปสูการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
จําเปนอยางยิ่งที่รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะตองลดการผูกขาดอํานาจและสรางดุลยภาพของอํานาจในทาง
การเมืองขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้
2.1 เสริมสรางอํานาจทางการเมืองใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนเปน “ผูเลน” มิใช “ผูดู” ทางการ
เมืองอีกตอไป ซึ่งมีมาตรการมากมายดังที่ไดกลาวไวแลวในขอ 1 เชน
1) การใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องการดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐ
การทําสนธิสัญญา (การลงประชามติในเรื่องที่สําคัญและมีผลผูกพันการตัดสินใจของรัฐบาล และการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2) ใหประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรองรัฐที่ใชอํานาจไมเปนธรรมได
3) ใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองไดงายขึ้น เชน การลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อถอดถอน
นักการเมืองและการเสนอกฎหมาย ทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น
2.2 จํากัดการผูกขาดและการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมของรัฐบาล โดยมีมาตรการ ดังนี้
1) ใหนายกรัฐมนตรีอยูไดไมเกิน 2 สมัย หรือ 8 ป
2) การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะตองถูกตรวจสอบโดยเครงครัดจากศาลรัฐธรรมนูญ มิใชตาม
อําเภอใจของรัฐบาลอีกตอไป รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดไดก็ตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบ
ดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได มิใชเปนกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา
3) ใหมีหมวดการเงิน การคลัง และงบประมาณขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมิใหรัฐบาลใชจายเงิน
อยางไมมีวินัยทางการเงินและงบประมาณ อันจะกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของประเทศ โดยจะตอง
มีการกําหนดวัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน และโครงการใหชัดเจน รายจายงบกลางตองมีจํานวนจํากัดและ
ตองแสดงเหตุผลและความจําเปนดวย
4) ใหรัฐสภา ศาล และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการของสภา
ไดโดยตรง เพื่อมิใหรัฐบาลใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือตอรองการทําหนาที่ขององคกรเหลานี้
เชนเดียวกับการใหองคกรตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอแกไขกฎหมายของตนไปยังรัฐสภาไดโดยไมถูก
รัฐบาลขัดขวาง
5) ใหองคกรอัยการเปนอิสระจากรัฐบาล เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางเต็มที่ โดย
เฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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6) กําหนดขอบเขตภาระหนาที่ของรัฐบาลรักษาการอยางชัดเจน เพื่อมิใหรัฐบาลรักษาการแทรกแซง
การทํางานของฝายประจํา และใชกลไกของรัฐไปสนับสนุนพรรคการเมืองและผูสมัครฝายตนในการเลือกตั้ง
7) หามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา ในระหวางอายุของสภา เพื่อปองกัน
การเกิดเสียงขางมากอยางผิดปรกติในสภา
2.3 ใหคนดีมีความสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนอิสระจากการครอบงําของพรรค
การเมือง เพื่อทําหนาที่ผูแทนประชาชนอยางเต็มที่ โดยบัญญัติอยางชัดเจนวา
1) ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากเขต
เลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ใหญขึ้น เพื่อใหคนดีมีความสามารถสามารถแขงขันกับคนที่
ใชเงินได ปรับปรุงระบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปนระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่มี
การแบงเปนกลุมจังหวัด เพื่อมิใหมีการกระจุกตัวผูแทนราษฎรแตในสวนกลาง และยกเลิกสัดสวน 5% เพื่อ
ใหพรรคเล็กมีที่นั่งในสภาเพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคิดทางการเมือง
2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และการลง
มติในการอภิปรายไมไววางใจ
3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายไดโดยไมตองขออนุญาตจากพรรคการเมืองของ
ตนอีกตอไป
2.4 ใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยางแทจริง ดวยการกําหนดใหการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาเปนระบบสรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุมวิชาชีพ แทนที่ระบบการเลือกตั้งซึ่งถูกแทรกแซง
โดยงายจากพรรคการเมือง ระบบการสรรหาจะทําใหการเมืองของประเทศไมเปนการเมืองของนักการเมือง
ที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้น แตเปนการเมืองของประชาชนที่ความหลากหลายทั้งทางพื้นที่ วิชาชีพ และเพศ
ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมดวย
2.5 หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงขาราชการประจํา โดยการกําหนดหาม
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนและพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ในการปฏิบัติ
ราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจํา การบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน
3. การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
ความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองคือสิ่งที่ขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
นักการเมืองจํานวนมากไมตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ อาศัยศรีธนญชัยทางการเมืองหลบเลี่ยงกฎหมาย สรางผล
ประโยชนทับซอน ร่ํารวยบนความทุกขยากของชาติบานเมืองและประชาชน มาตรการที่จะนําประเทศไทย
ไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริงในทางเนื้อหา มิใชประชาธิปไตยในทางรูปแบบ จึงไดแก
3.1 บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเอาไว
1) จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐจะตองมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยมี
กลไกและระบบในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการละเมิด
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2) การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมที่รายแรงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนําไปสูการถอดถอนออก
จากตําแหนง
3.2 กําหนดมาตรการเพื่อไมใหมีผลประโยชนทับซอนทางการเมือง โดยการบัญญัติ
1) หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวน
ทองถิ่น หามมิใหรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หามมิใหรับเงินหรือประโยชนใดๆ จาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ รวมทั้งหามมิใหเปนหุนสวนหรือผู
ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเขาเปนคูสัญญากับหางหุน
สวนหรือบริษัทดังกลาว
2) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ทั้งนี้
ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจาก
กรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น
โอนหุนใน หางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่นทั้งนี้ตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขา
ไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว
3.3 การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความเขมขนขึ้น คือ นอกจากจะ
ตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะแลว ยังขยายไปถึงทรัพยสินที่อยูในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออมดวย นอกจากนี้การแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะตองเปดเผยใหแกสาธารณชน เชนเดียวกับของรัฐมนตรี
3.4 ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี พนจากตําแหนงในกรณี
ที่ศาลมีคําพิพากษาไดงายขึ้น
1) กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอ
การลงโทษก็พนจากตําแหนง เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2) กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษก็ตามก็พนจากตําแหนง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ
ความ ผิดฐานหมิ่นประมาท
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3.5 หามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดําเนินการในลักษณะที่มีผล
ประโยชนทับซอน
1) กรณีประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ในระหวางการดํารงตําแหนงจะเปนกรรมการ
บริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมิได
2) กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง
การปฏิบัติหนาที่ หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น
4. การทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคกรตรวจสอบและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนความหวังของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ถูกแทรกแซงและลมเหลวในการทํางาน การปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบทั้งระบบจึงจําเปนตองเกิดขึ้น
4.1 ปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ เพื่อใหไดคนที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง โดยการ
กําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทน
ราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนคณะบุคคลสรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
4.2 ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น
1) ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรง
2) ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาคดีที่มีการฟองวานักการ
เมืองไมแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเท็จดวย
3) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดูแลเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และขาราชการประจําระดับสูงเทานั้น เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4) ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายตอประชาชนโดยสวนรวม
หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะขึ้นไดเอง โดยไมจําตองมีการรองเรียนได
5) เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฟอง
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญ และ
เปนผูเสียหายแทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6) ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการใหความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมาย
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดวย
7) ใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และศาล สามารถแปรญัตติงบประมาณไดโดยตรงกับกรรมา
ธิการของสภา
8) ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีไดงายขึ้นโดยใชเสียงเพียง 1/4 นอกจาก
นี้ยังกําหนดใหสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีที่หลบการอภิปรายไมไววางใจโดยไปดํารงตําแหนงรัฐ
มนตรีอื่นได เชนเดียวกับการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาตอบกระทูถามและชี้แจงกับสภา
ดวยตนเอง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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9) แยกองคกรอัยการออกมาเปนอิสระจากรัฐบาลเพื่อใหองคกรอัยการทํางานไดอยางอิสระในการตรวจ
สอบการใชอํานาจของรัฐบาล
4.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
1) การใหใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอุทธรณตอศาลฎีกาได สวนการเลือก
ตั้งระดับทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศาลอุทธรณได
2) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดขององคกรตามรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได
3) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญรือองคกรในกระบวนการยุติธรรม
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ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ไว หลายหมวด หลายมาตรา ดังนี้
หมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพชนชาวไทย
สวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่นรวมทั้งการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันการควบรวมหรือการครอบ
งําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูล
ขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคมมิได ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุน
แทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดใน
ทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาวมิได
สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อ
ใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู
ดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมจากรัฐ
มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับ
ความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สวนที่ ๙ สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
มาตรา ๕๒ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม รวมทั้งมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ
และสติปญญาตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือ
ประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
หมวด ๔ หนาที่ของชนชาวไทย
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
มาตรา ๘๐ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรมดังตอไปนี้
๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกคนชรา ผูยากไร
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน
รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุข
๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สนับสนุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สรางเสริมและปลูกฝงความรูและจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรูรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย พัฒนาคุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพครูบุคลากรการศึกษาและจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสมและเพียงพอ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับความตองการในแตละพื้นที่
๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลดังกลาวได
๖) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ คานิยม
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น และตองปลูกฝงและสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในเรื่องดังกลาว
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย
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2.3 สรุปสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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1. ตราไว ณ วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน
2. มีทั้งหมด 15 หมวด บทเฉพาะกาล 309 มาตรา
3. ผูรับสนองพระบรมราชโองการคือประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ(นายมีชัย ฤชุพันธ)
4. ขั้นตอนสุดทายกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ การลงประชามติ
5. หมวดที่ 1 บททั่วไป(มาตรา1-7) วาดวยประเทศไทยและการปกครองและรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
6. หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย มีสาระสําคัญ ดังนี้
- พระมหากษัตริยเปนพุทธมามกะ เปนอัครศาสนูปถัมภก เปนจอมทัพไทย
- คณะองคมนตรี มี 19 คน (ประธานองคมนตรีและองคมนตรีไมเกิน 18 คน)
- การแตงตั้ง พนตําแหนงองคมนตรี ขาราชการในพระองค และสมุหราชองครักษ เปนไปตาม
พระราชอัธยาศัย
- กลาวถึงการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระมหากษัตริยและผูสืบราชสันตติวงศ
7. หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มีสาระสําคัญ ดังนี้
7.1 สวนที่ 1 บททั่วไป
- การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
- บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาล
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไมได เวนแตใชอํานาจตามกฎหมาย
7.2 สวนที่ 2 ความเสมอภาค
- บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
- การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทําไมได
- ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป
7.3 สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
- บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
- บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
- บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย
- บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง
- บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
- บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา
7.4 สวนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
- บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
7.5 สวนที่ 5 สิทธิในทรัพยสิน
- สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง
- การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
7.6 สวนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
- บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
- บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน
7.7 สวนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
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- บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพการโฆษณา และการ

สื่อความหมายโดยวิธีอื่น
- พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน
หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
- คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
7.8 สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

- บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่ รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และ
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การสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
- การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู
ดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
- บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
7.9 สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
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- บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนา
- บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณมีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
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และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
- บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมี
สิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
7.10 สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
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- บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ ไดรับขอมูล คําชี้แจงจากรัฐ
- บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
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ราชการสวนทองถิ่น อันเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
7.11 สวนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

- บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม การรวมกันเปนสมาคมฯ จัดตั้งพรรคการเมือง

7.12 สิทธิชุมชน
- บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
- สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา การไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
7.13 สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
- บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญลมลางการปกครองไมได
8. หมวดที่ 4 หนาที่ชนชาวไทย ชนชาวไทยมีหนาที่ดังนี้
- พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
- ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย
- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
- เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม
- พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งแวดลอม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- ขาราชการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความ
สะดวกแกประชาชนหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี วางตัวเปนกลางทางการเมือง
9. หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
9.1 สวนที่ 1 บททั่วไป
- ครม.จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงชี้แจงนโยบายบริหารราชการตอรัฐสภากอน
- ครม.ตองทําแผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
- ครม.ตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายที่แถลง
9.2 สวนที่ 2 แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ

- รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
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9.3 สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
- ใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน
- จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
- กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่
- จัดระบบงานราชการและงานของรัฐใหบริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
- ดําเนินการใหมีหนวยงานทางกฎหมาย และจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง
- ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
9.4 สวนที่ 4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
- คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย
- สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
- จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
- จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย
- สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
องคการศาสนา เอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ
- สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู
9.5 สวนที่ 5 แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
- จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
- ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับตามกฎหมาย คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลจากการละเมิด
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9.6 สวนที่ 6 แนวนโยบายดานการตางประเทศ
- รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ
- รัฐตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี
- รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ
9.7 สวนที่ 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
- รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด
- ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลัง
- จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
- ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
- คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
- สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ
- สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง
- สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
9.8 สวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ
- กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน
- จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
9.9 สวนที่ 9 แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
- สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ
- สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม
- สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
9.10 สวนที่ 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
- ใหมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจระดับชาติและระดับทองถิ่น
- ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทําบริการสาธารณะ
- ใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
- สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง สงเสริมความรูดานการเมือง
10. หมวดที่ 6 รัฐสภา
10. 1 สวนที่ 1 บททั่วไป
- รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา(สมาชิก 480 และ 150 ตามลําดับ)
- ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา
- รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมาย
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ตองไดรับคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา บังคับใชเปนกฎหมายตอไป
- 1ใน 10 ของสส. หรือ สว. เขาชื่อเสนอประธานสภาของตนพิจารณาการสิ้นสุดสมาชิกภาพได
10.2 สวนที่ 2 สภาผูแทนราษฎร(สส.)
- สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย สส. 480คน โดยเปนสส.จากการเลือกตั้งแบบแบงเขต 400 คน
และ สส. เลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน 80 คน
- กําหนดใหมี สส.รอยละ95(จํานวน 456 คน) ถึงประกอบเปนสภาผูแทนราษฎรได
- อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ป สมาชิกภาพของสส.เริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งจน
กระทั่ง หมดวาระ หรือยุบสภา หรือตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
- หากหมดวาระใหเลือกตั้งใหมภายใน 45 วัน หากกรณียุบสภาเลือกตั้งใหมภายใน 45-60 วัน
10.3 สวนที่ 3 วุฒิสภา (สว.)
- สมาชิกวุฒิสภาประกอบดวย สว.150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด 76 คน และ
มาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตนหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง(คือ 74 คน)
- กําหนดใหมี สว.รอยละ95 ( จํานวน 143 คน) ถึงประกอบกันเปนวุฒิสภาได
- สมาชิกภาพของ สว.มีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการสรรหา
- วาระ สว.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงใหเลือกตั้งใหมภายใน 30วัน สว. สรรหาภายใน 60วัน
10.4 สวนที่ 4 บทที่ใชแกสภาทั้งสอง
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
- กอนเขารับหนาที่ สส. สว.ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
- แตละสภาใหมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน
- การประชุมแตละสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงจะเปนองคประชุม
- ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
10.5 สวนที่ 5 การประชุมรวมกันของรัฐสภา
- การประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา
- กรณีที่ตองประชุมรวมกัน เชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การเปดอภิปรายทั่วไป การแถลง
นโยบาย การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ กําหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การเปด ปดประชุมรัฐสภา การพิจารณา มีมติ หรือใหความเห็นชอบเรื่องแตงตั้งผูสําเร็จราชการ การสืบราชสันติวงศ หรือการสืบราชสมบัติของสถาบันพระมหากษัตริย เปนตน
10.6 สวนที่ 6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตรามี 9 รายการ ไดแก พรบ.วาดวยการเลือกตั้ง สรรหา
สส. สว. วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยพรรคการเมือง วาดวยการออกเสียงประชามติ วาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง วาดวยผูตรวจการ
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แผนดิน วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
- ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดแก ครม. สมาชิก1ใน10 ของสส.หรือสว.
ประธานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
- การพิจารณาราง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญของทั้งสองสภาใหกระทําเปนสามวาระ ไดแก วาระที่1
ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 พิจารณาเรียงลําดับมาตรา(ใชเสียงขางมาก) และวาระที่ 3 ใหความเห็นชอบ(กึ่งหนึ่ง)
10.7 สวนที่ 7 การตราพระราชบัญญัติ
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- ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดแก ครม. สส. 20 คน ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน หากเปนกฏหมายการเงินตองใหนายกรัฐมนตรีรับรอง
- รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอนแลวจึงเสนอวุฒิสภา

- ใหพิจารณา 3 วาระ หากเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีเสนอพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธย
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ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหบังคับใชเปนกฎหมายตอไป
10.8 สวนที่ 8 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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ระหวางนั้นใหระงับการประกาศใชไวกอน
10.9 สวนที่ 9 การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดย
- สส.สว.มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได
- ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้น
- สส.ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
- สส.ไมนอยกวาหนึ่งในหกของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
- สว.ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอ
เปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน (โดยไมมีการลงมติ)
11. หมวดที่ 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน โดย
- ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภา
เพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ(เสนอกําหมาย)
- ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
วุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงเหตุเพราะกระทําความผิด
- ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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12. หมวดที่ 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
- งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ออกไมทันใช พรบ.ของปกอน
- ราง พรบ.งบประมาณรายจายประจําป ราง พรบ.งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และราง พรบ.โอน
งบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวัน
- การจายเงินแผนดินจะกระทํา ไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมาย
- เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินใหหนวยงานของรัฐนั้น
ทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป การใชจายเงิน
ตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังดวย
13. หมวดที่ 9 คณะรัฐมนตรี(ครม.)
- คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน
- นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาผูแทนเปนผูเสนอแตงตั้ง
ภายใน 30 วันนับแตประชุมรัฐสภาครั้งแรก
- กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย และตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาภายใน 15 วันตั้งแตแตงตั้ง และตอจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติราชการแตละป
- พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา การประกาศใชและ
เลิกใชกฎอัยการศึก การประกาศสงคราม การทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสัญญาอื่น
พระราชทานอภัยโทษ ถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ แตงตั้งขาราชการฝายทหาร
และฝายพลเรือนตั้งอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป(กรณีตําแหนงโปรดเกลาฯ)
14. หมวดที่ 10 ศาล
14.1 ศาลรัฐธรรมนูญ

- ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่น

อีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา(ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามสนองฯ)
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
- องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบ
ดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก
- ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่พิจารณาขอพิพาทของกฎหมายและขอพิพาทในหนาที่ขององคกรรัฐ
14.2 ศาลยุติธรรม
- ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา มีหนาที่พิจารณาคดีทั่วไป
- ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกา
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ไดโดยตรง ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สส.
และสว. สวนใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
- ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
14.3 ศาลปกครอง
- ศาลปกครองมีหนาที่พิจารณาคดีทางการปกครอง
- ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได
- มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเปนองคคณะบริหาร
14.4 ศาลทหาร

roo

- ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
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และคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
15. หมวดที่ 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
15.1 สวนที่ 1 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
15.1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
- กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดป เปนไดวาระเดียว
- คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งหรือ
การสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
15.1.2 ผูตรวจการแผนดิน
- ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
- ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เปนไดวาระเดียว
- มีหนาที่พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี การไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม(ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล)
15.1.3 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ปปช.)

- คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
- ใหมีปปช.ประจําจังหวัดตามกฎหมาย ปปช. มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป เปนไดวาระเดียว
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- ปปช.มีหนาที่ ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอน
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นักการเมือง การดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือไตสวนวินิจฉัยบริหารระดับสูงหรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ การตรวจสอบทรัพยสิน หนี้สินผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง รวมถึงการกํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
15.1.4 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
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- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น
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อีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
- กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เปนไดวาระเดียว
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
- การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง
- ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง
15.2 สวนที่ 2 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
15.2.1 องคกรอัยการ

ww

- พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม
- การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
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อัยการ และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
- ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งอัยการสูงสุด
15.2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
อื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
- กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เปนไดวาระเดียว
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอความเห็นแกหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิมนษยชน หรืออื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด
15.2.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.)

- องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคํา ปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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16. หมวดที่ 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
16.1 สวนที่ 1 การตรวจสอบทรัพยสิน

- นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. ขาราชการการเมืองอื่น ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
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ตามที่กฎหมายบัญญัติ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอ ปปช.ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง(ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน)
- ผูใดจงใจไมยื่น ยื่นเท็จ ปกปด ปปช. เสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวินิจฉัย ซึ่งหากผิดจริงตองพนตําแหนง ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง มีกําหนด 5 ป
16.2 สวนที่ 2 การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
- หาม สส. สว.ไปดํารงตําแหนงหนาที่อื่นในหนวยงานราชการ หนวยรัฐวิสาหกิจ ทองถิ่น
- หาม สส. สว.กาวกายสัมปทาน เขาเปนคูสัญญากับรัฐฯ เปนหุนสวนบริษัทที่สําสัญญากับรัฐฯ
- หาม สส. สว.รับเงิน หรือผลประโยชนอื่นเปนพิเศษจากหนวยงานรัฐ
- หามใชตําแหนงหนาที่แทรกแซง กาวกายเพื่อผลประโยชนตนเอง ผูอื่น พรรคการเมือง (ในการ
ปฏิบัติงาน บรรจุ แตงตั้ง ยายโอน เลื่อนตําแหนง เงินเดือนขาราชการประจํา) เวนแตดําเนินตามนโยบาย
- นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือ
เขาไปบริหารหรือจัดการหุนสวนนั้น
16.3 สวนที่ 3 การถอดถอนจากตําแหนง

- นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
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รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริต
ตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวา
จงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนง
- ผูมีสิทธิ์ยื่นเรื่องตอวุฒิสภาคือ สส. สว. จํานวน 1 ใน 4 ของสภา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน
16.4 สวนที่ 4 การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
- นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. หรือขาราชการการเมือง ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา (รวมถึงบุคคลอื่นเปน
ตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดวย)
- การยื่นใหยื่นตอ ปปช.เมื่อปปช.พิจารณาแลวสงใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองพิจารณาวินิจฉัย (โดยเสียงขางมากและเปนที่สิ้นสุด)

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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17. หมวดที่ 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

- ใหมีประมวลจริยธรรมซึ่งกําหนดเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
- หากขาราชการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเปนความผิดวินัย หากเปนผูดํารงตําแหนงทาการเมือง
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
หากเปนการกระทําผิดรายแรง ใหสงเรื่องให ปปช. พิจารณา โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนง
- ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม
18. หมวดที่ 14 การปกครองสวนทองถิ่น
- รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(การกํากับ ดูแลเทาที่จําเปน)
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัด
บริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
- ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่และ
จัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง(วาระ4 ป) ประชาชนมีสิทธิ์ลงคะแนนสียงถอดถอนได
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
19. หมวดที่ 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

- ครม. สส.ไมนอยกวาหนึ่งในหา สว.ไมนอยกวาหนึ่งในหา หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน

ไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิ์ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
- ขอแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไมได
20. บทเฉพาะกาล
- ใหองคมนตรี ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเปนตอไป สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่จนกวาจะมีวุฒิสภา
- วาระเริ่มแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระแคสามป
- ครม.(สุรยุทธ)ทําหนาที่จนกวาจะไดครม.ชุดใหม(สมัคร)และใหคมช. พนตามครม. (สุรยุทธ)
- ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินภายใน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
- ใหครม. ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยสงเสริม
การศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต
วิทยาลัยชุมชน หรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม และสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
แถลงนโยบายตอรัฐสภา
- ใหครม.ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่น ภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา
- ใหแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระภายในเกาสิบวันนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัติ
การตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และใหจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
- บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว 2549 )
ถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอน
หรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญ
โดยสรุป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มี หมวด 15 และบทเฉพาะกาล รวมทั้งหมด
309 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมวด 6 รัฐสภา หมวด 7 การมีสวน
รวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
หมวด10 ศาล หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หมวด 13
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น
หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1. ลักษณะและจุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ลักษณะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1) เปนแผนระยะปานกลาง (3-5 ป) ชวงเวลาเปนปงบประมาณ
2) เปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ (ของทุกภาคสวน) ตางกับแผนบริหารราชการแผนดิน
(เปนเครื่องมือรัฐ)
3) แตละแผนมีจุดเนนที่แตกตางกัน
4) เปนแผนยุทธศาสตรหลักในเชิงวิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาประเทศ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เปนแผน 6 ป เนนเฉพาะดานเศรษฐกิจ
ใหความสําคัญดานเศรษฐกิจ
พูดเรื่องสังคม ประชากร
พูดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สวล.
มีนโยบายพัฒนาประเทศแนวใหม .
ใหความสําคัญการวางแผนลางขึ้นบน.
ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
คนเปนศูนยกลางพัฒนา พัฒนาสมดุล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน สมดุล

.co

1 (2504-2509)
2 (2510-2514)
3 (2515-2519)
4 (2520-2524)
5 (2525-2529)
6 (2530-2534)
7 (2535-2539)
8 (2540-2544)
9 (2545-2549)

roo

1) ฉบับที่
2) ฉบับที่
3) ฉบับที่
4) ฉบับที่
5) ฉบับที่
6) ฉบับที่
7) ฉบับที่
8) ฉบับที่
9) ฉบับที่

m

จุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตละฉบับที่ผานมา
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2. สรุปสาระแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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1.วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนาสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน(Green and Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนําความ
รอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชน เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และ
เปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศ ที่มี
ธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคม
โลกไดอยางมีศักดิ์ศรี
2.พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใต
แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน
2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม
3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข
3.วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
3) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4) เพื่อสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัย
การผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
5) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและ การลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศ
6) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
7) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน
4.เปาหมาย
1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความ เขมแข็งของชุมชน
1.1) การพัฒนาคน
1) คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม
อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยาง
มีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข
2) เพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่ม
เปน60% ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน10 คน ตอประชากร
10,000 คน
3) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวย
โรคที่ปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไป
สูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว
1.2) การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มกิจกรรมสรางสรรคสังคมและ
บรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ 4 ภายในป 2554

2) เปาหมายดานเศรษฐกิจ
2.1) โครงสรางเศรษฐกิจ สัดสวนภาคเศรษฐกิจ ในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศ เพิ่มขึ้นเปน
75% ภายในป 2554 และสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปน 15% ภายในป 2554
2.2) เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ย 3.0-3.5% ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ไมเกิน 50% และความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1:1 ในระยะของแผนฯ 10
2.3) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุด 20% แรก ตอรายไดของ
กลุมที่มีรายไดต่ําสุด 20% ไมเกิน 10 เทาภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวา 40% ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3.1) รักษาความสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอย
กวา 33% และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวา 18% ของพื้นที่ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นที่ทําการเกษตร
ในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร
3.2) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัย
คุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย
4) เปาหมายดานธรรมาภิบาล
4.1) มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ 5.0 ภายในป
2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงาน ที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการใหได
10% ภายในป 2554
4.2) สรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนา
องคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพิ่มขึ้นในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ดังนี้
1)ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูงสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจากองคความรู
สมัยใหมภูมิปญญาทองถิ่นและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี
ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความเปนธรรม
ในสังคมอยางยั่งยืน
6.การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการ ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการขับเคลื่อน
1) เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ
2) กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
3) เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
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อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ
6) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสาร
ระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น
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แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
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1. กรอบนโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
- การจัดการศึกษาจะกอใหเกิดผลตองมีการดําเนินการและมีการจัดทําแผนที่ตอเนื่อง
- การทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ เปนการจัดทําแผนเพื่อใหสัมพันธและสอดคลองกับแผนฯ
๑๐ ในชวงระยะเวลา ๕ ป ปจจุบันเรามีแผนการศึกษา ๑๕ ป ซึ่งควรสอดคลองกับแผนการศึกษา ๑๕ ป
แตที่ผานมายังมีปญหาในเรื่องการดําเนินการที่ไมตอเนื่อง
- ประเด็นและขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน
ก. กรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ตองสะทอน ๒ มิติ ดังนี้
- บทบาทของการศึกษา ไมใชเฉพาะพัฒนาคน ตองรวมถึงการพัฒนาองคความรู
เสริมสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
- การศึกษาควรจะมีบทบาทที่เปนทั้งผูนําและผูตามในสังคม โดยจะตองกลาชี้ กลาคิด
และตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง สําหรับการผลิตคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตองผลิตให
ตรงกับตามความตองการของสังคม
ข. ผลการวิเคราะหตองสะทอนถึงปญหาใหครบถวน และเจาะลึกถึงรากเหงาของปญหา
ใหสามารถเชื่อมโยงไปสูประเด็นยุทธศาสตร กรอบแนวทาง เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปตามเปา
ประสงค และแนวทางในการแกปญหาที่ถูกตอง เชน ๑) การแกปญหาขาดแคลนครู คือ ตองไมเพิ่มครู
ควรใหครู ๕ ป ที่ตองปฏิบัติงานสอน ๑ ป ไปปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู การจัดการเรียน
การสอนในบางระดับอาจจะสอนเปนรายวิชา บางวิชาเรียนรวมกันในหองใหญ โดยครูไมตองสอนซ้ําใน
เนื้อหาเดียวกันหลายหอง ซึ่งจะลดภาระของครูได และเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เปนการเพิ่ม
ทักษะใหแกผูเรียน และยังเปนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาสื่อ คนควาและทดลองดวยตนเอง
รวมทั้ง ครูประจําการที่ไมมีวุฒิตามที่กําหนด ควรได รับการอบรมหรือเรียนเพิ่ม เพื่อเปนการเพิ่มมาตรฐาน
คุณภาพใหครูอีกดวย ๒) การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น อยูในขั้นตอนของกฎหมายโดยอาจยกเลิก หรือ
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ดําเนินการตอตามความสมัครใจ และความพรอมในการถายโอน ๓) ตามกฎหมาย อปท. สามารถจัดการ
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2. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต
- การศึกษาไทยควรมีภูมิคุมกันตนเองกอน และมีจตุสดมภ (๔ เสาหลักในการเรียนรู)
Learning to know, Learning to do, Learning to live together และ Learning to be โดยจะตองเปนการศึกษา
ที่มีคุณภาพและใหทุกคนมีสวนรวม เพื่อเปนการลดตนทุน
- การขับเคลื่อนนโยบาย ควรยึด ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) กระแสโลกาภิวัฒน
๒) สังคมฐานความรู ๓) สังคมผูสูงอายุ การจัดการศึกษาควรมีเปาหมายในการผลิตคนเพื่อนําไปสูการแขง
ขัน การวิจัยและพัฒนา ควรจัดใหมีในทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสามารถทําวิจัยและพัฒนาได และควรจัด
ระบบการศึกษาใหชัดเจน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และการกูยืมไดอยางชัดเจน
- ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการกําหนดทิศทางการศึกษา คือ พลังการเปลี่ยนแปลง ไดแก
๑) โครงสรางประชากร ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ การวางแผนการศึกษาตองใหความสําคัญ
กับการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต อยางจริงจัง ๒) ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตองคํานึงถึงการจัดระเบียบโลก
ใหม (New World Order) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดตัวหนึ่งในการจัดการศึกษา ๓) การเงินและการคลัง ๔)
เทคโนโลยี และ ๕) การปกครอง สังคม คือ การมีหลักธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย โปรงใส ตรวจสอบได
ซึ่งการศึกษาในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงแนวการสอนจากที่สอนพื้นฐาน เปนการเนนทักษะเฉพาะโดยการ
ฝกอบรมใหกับกลุมวัยแรงงาน และกลุมผูสูงอายุที่มีจํานวนมากขึ้น
- การจัดการศึกษาตองหาหุนสวนทางการศึกษากับประเทศเพื่อนบาน อาจจะพัฒนาหลักสูตร
แบบตางประเทศ โดยวิธีการ “สอนโดยไทยใชหลักสูตรนอก” หรือการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาเปน
ที่ปรึกษา ปรับเปลี่ยนสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหเปนศูนยพัฒนาอาชีพ และสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษาตองเนนพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ จริงจัง
จริงใจในการปฏิบัติงาน ไมเห็นแกตัวและไมลืมตัว
- การจัดการศึกษาควรเนนใหคนเปนคนดีและคนเกงเทา ๆ กัน (๕๐:๕๐) ควรตั้งเปาหมาย
ของผูจบการศึกษาในแตละระดับใหชัดเจน และตองมีการปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการ
จัดสรรงบประมาณของชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหาร ครู โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดม ศึกษา
เนนการสรางคุณภาพ การใชทรัพยากรใหคุมคา และใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ เพื่อ
ใหการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษาไดรับคาตอบแทนที่สอดคลอง
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กับทักษะความสามารถ นอกจากนี้ ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมถูกตอง และกระทรวงไมควรยึดติดกับระยะเวลาหรือชวงชั้นการเรียน
ควรมีความยืดหยุนใหกับผูเรียนที่มีศักยภาพใหสามารถจบไดกอน ๑๒ ป หรือถาไมมีศักยภาพ ก็ควรมีการ
ซ้ําชั้น
- การศึกษาไทยควรเนนความสามารถของผูเรียนมากกวาปริญญาบัตร และตองมีเจาภาพรับผิด
ชอบดานการปฏิรูปการศึกษาที่จริงจัง และตอเนื่อง
3. สาระสําคัญ
1) โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อใหคนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย ๑๐ ป
- ใหมีหนวยงานรับผิดชอบ ติดตามเด็กที่ไมไดเรียนใหเขาเรียน
- ควรมีมาตรการที่เปนคุณเชิงบังคับที่จะชวยเหลือใหเด็กทุกคนไดเขาเรียน
- การจัดระบบเรียนรวม รัฐบาลจัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการที่จําเปนสําหรับเด็ก
พิการจะเอื้อใหเด็กพิการสามารถเรียนตอไดเพิ่มขึ้น
- ควรชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและพิการไดเขาเรียน
- ไมควรมีการสอบเขาสําหรับเด็กภาคบังคับ
การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ควรจัดทุนและเงินกูสําหรับใหผูมีฐานะยากจนเขาเรียนได การกูระบบใหมไมคอยเปนธรรม
กับผูดอยโอกาส
- รัฐควรจัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อเอื้อใหผูพิการสามารถ
เขาเรียนไดมากขึ้น
การเรียนรูตลอดชีวิต /แหลงเรียนรู
- การศึกษานอกโรงเรียนควรจัดใหมีคุณภาพ เนนสอนใหเด็กรูจักวิธีเรียน รูวาแหลงเรียนรู
มีอะไรอยูที่ไหน รูวิธีการใชหองสมุด ตองไมหวงหองสมุด เปดโอกาสใหเขาไปใชไดสะดวก
- การศึกษาตลอดชีวิตตองใหความสําคัญกับหองสมุดและการพัฒนาบุคลากรหองสมุด ตอง
สงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรูชุมชน สงเสริมใหเด็กและคนทั่วไปอานหนังสือใหเปนนิสัย
การจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสและประชากรวัยแรงงาน
- รัฐควรมีนโยบายที่จะจัดการศึกษาตามความตองการของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น
- การจูงใจใหสถานประกอบการเขามาจัดการศึกษา หรือพัฒนาแรงงาน เชน มาตรการทางภาษี
- สงเสริมใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมจัดการศึกษาใหมากขึ้น
2) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
การพัฒนาคุณธรรมนําความรู ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- ควรสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมนําความรูใหเปนรูปธรรมที่ปฏิบัติไดในทุกระดับ
และมีรูปแบบที่เปนระดับชาติ
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพึ่งตนเอง ภูมิคุมกัน และสามารถปองกันตนเองได มีความ
เขมแข็ง เพื่อใชเปนทุนที่จะสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
- การพัฒนาคุณธรรมนําความรู ตองสรางภูมิคุมกันภายในกอน และตองปลูกฝงคุณธรรมตั้งแต
ปฐมวัย- มหาวิทยาลัย เริ่มที่การสรางความเชื่อ ศรัทธา และการเสริมสราง โดยการบูรณาการรวมกับหนวย
งานทางศาสนา
- คุณธรรมนําความรู ยึดหลัก 3 ประการ ไดแก ๑) รวมมือกันในทุกระดับตั้งแตรัฐบาล หนวย
งานที่เกี่ยวของ และระหวาง บาน วัด โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรม ๒) รวมมือกันผนึกกําลัง
ดานคุณธรรมนําความรูใหเขมแข็ง ๓) ปลูกจิตสํานึกใหแกนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดม
ศึกษาใหมีคุณธรรมและความรู โดยความรวมมือตั้งแตระดับรากหญา ลักษณะ (บ ว ร)
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรมบรรจุใสไวในเนื้อหาสาระทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา
- ควรมีความสมานฉันททั้งดานวัฒนธรรม สังคม และการเมือง ตองยอมรับความแตกตางทาง
ความคิด โดยมีวัฒนธรรม คานิยมรวมกันบนพื้นฐานของความเปนไทย
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา
- รูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตองเนนการพัฒนาวิชาชีพของกําลังแรงงาน เพื่อ
เปนการสรางศักยภาพหรือความเปนมืออาชีพ ไมใชเนนการศึกษาเพื่อใหไดรับปริญญาบัตร
- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับทั้งของรัฐและเอกชน
- เรงดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพในทุกระดับทุกหลักสูตร เพื่อเปนการยกระดับคุณ
ภาพสูสากล โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
- ควรมีการสงเสริมความรูพื้นฐาน และเพิ่มความรูดานทักษะและเชื่อมโยงกับการใชเครื่องมือ
โดยอาจมีการเรียนรูกับผูมีประสบการณหรือมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง
- ตองมีเกณฑมาตรฐานหรือสถาบันดูแลครู ไมใชเฉพาะครูในระบบอยางเดียว ควรพิจารณา
บุคคลที่ประสบความสําเร็จและที่สามารถเพิ่ม GDP ใหกับประเทศประกอบดวย
- จัดทําสาระของหลักสูตรเชิงสากล เพื่อใหเกิดทักษะ โดยเนนการเรียนการสอนที่ใชทักษะ
เปนฐาน
- สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเปนการสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่ง
ประดิษฐใหม ๆ ขึ้นมา
- การพัฒนากําลังคนระดับกลาง กระทรวงและสถานประกอบการตองรวมกันกําหนด
สมรรถนะวิชาชีพ แลวนําสมรรถนะมาพัฒนาหลักสูตร เพื่อการแขงขันและตรงกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่น
- แผนการศึกษาตองใหความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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- การจัดทําหลักสูตรตองคํานึงความสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่น ใหคูขนานกัน และ
ตองมีความยืดหยุน อาจใชภาษาแมสื่อสารในเบื้องตน และภาษาไทยเปนภาษาที่ ๒ นําสูการเรียนรูอื่น ๆ
การผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
-ระบบการผลิตครูตองใหความสนใจกระบวนการบมเพาะใหมีความลุมลึกในวิชาชีพ ปลูกฝง
คุณลักษณะพึงประสงค คุณธรรมและคานิยมไทย
- ควรมีหนวยงานหรือสถาบันจัดทําเกณฑเพื่อเทียบโอนประสบการณใหแกผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในหลากหลายอาชีพ เชน พอคา นักธุรกิจ ใหสามารถเปนครูสอนในโรงเรียน เปนการเชื่อมโยงความรู การ
ศึกษาเพื่อชีวิตสูสถานศึกษา
- ใหความสําคัญกับการผลิตครูระดับปฐมวัย พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการอบรมบมเพาะเด็ก
ใหมีคุณลักษณะพึงประสงคตั้งแตวัยเยาว
- นโยบายการผลิตครูและแนวปฏิบัติตองสอดคลองกัน ผลิตครูมากแตจบแลวไมมีงานทํา
- หนวยงานผลิตครูตองเปนผูนําในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- ยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครู พัฒนาครูใหมีความกาวหนา มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
การประเมินและการประกันภายใน – ภายนอก
- บูรณาการการประเมินใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ไมทําใหเปนภาระสวนเกินของครู
- KPI ที่ใชในการประเมินคุณภาพ ควรกําหนดเปนชุดเดียวกัน จะลดภาระงานครูไดมาก
- เกณฑประเมินกลุมโรงเรียน อาจมีความแตกตางกันไดตามสภาพแวดลอม แลวจึงนําสู
เกณฑกลางที่ทุกสวนยอมรับได
การเปดเสรีทางการคาและบริการ (FTA) ดานการศึกษา
- การเปด FTA ดานการศึกษาจะทําใหนักเรียนไทยเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น ตองเรง
สรางภูมิคุมกันระบบการศึกษาไทย เตรียมคนไทยใหพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง และคุมครองผู
ประกอบการสถานศึกษาเอกชนที่เปนคนไทย
- ระบบการศึกษาไทยตองสอนใหผูเรียนรูจักแขงขันกับตนเอง รูวิธีที่จะปกปองตนเอง เรียนรูวา
จะรวมมือและแขงขันกับคนอื่นอยางไร
- หลักสูตรที่จะแขงขันกับนานาชาติได ตองมีสาระที่เปนสากล ใหผูเรียนมีทักษะ รูจักคนควาหา
ความรูนอกหองเรียน รวมทั้งตองพัฒนาความรูดานภาษาทั้งไทยและอังกฤษ
- ควรเผยแพรสาระที่ประเทศไทยทํา FTA ดานการศึกษากับประเทศตาง ๆ และเตรียมความ
พรอมใหกับหนวยงานดานการศึกษาของไทย
การผลิตกําลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- การสงเสริมใหคนเรียนอาชีวศึกษา ตองมีแรงจูงใจดานความกาวหนาของวิชาชีพและผลตอบ
แทนที่ไดรับ โดยมีการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3)การบริหารและการจัดการศึกษา
การกระจายอํานาจ
- สงเสริมใหผูบริหารทั้งในสวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษามีความ
ชัดเจนในเรื่องของการกระจายอํานาจ
- การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการศึกษาใหชัดเจนและกระจายให
ตามความพรอมของแตละ อปท. ที่จะเปนผูจัด ผูรวมจัด หรือสนับสนุนสถาบันการศึกษาในกํากับ
- สงเสริมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตาม พรบ.ของมหาวิทยาลัย และแกไขปญหาดาน
งบประมาณ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การมีสวนรวมของเอกชน
- ใหความสําคัญกับการกําหนดสัดสวนระหวางรัฐและเอกชน และหาแนวทางที่จะนําไปสู
การปฏิบัติ
- หามาตรการในการสรางความมั่นคงใหครูเอกชน
- การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเปนการศึกษาทางเลือกควรไดรับการสนับสนุนอยาง
ชัดเจน
- สงเสริมใหผูเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญมีเหมือนนักเรียนปกติ ไมใชผูดอยโอกาส
ทรัพยากรและการลงทุน
- รัฐตองสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอที่กอใหเกิดคุณภาพ
- การอุดหนุนคาใชจายยังไมเพียงพอตอคาใชจายที่เปนจริง
- สถานศึกษา ตองมีศักยภาพในการระดมทรัพยากร
- ภาคสวนตาง ๆ ตองมีสวนชวยสนับสนุนการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต
- ตองบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
- ประยุกต/เปรียบเทียบ การดําเนินงานในพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ เชน ชายแดน กลุมชาติพันธุ
- ใหความสําคัญและดูแลการศึกษาในพื้นที่มากขึ้น เชน ปอเนาะ ตาดีกา รวมทั้ง ควรมีมาตร
การที่หลากหลายและจริงจัง
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
- มีการทํา work shop และกําหนดเปาหมายเปนรายปที่ชัดเจน เพื่อการติดตามและประเมินผล
- มีการกํากับ ดูแลอยางตอเนื่อง
- จัดเตรียมบุคลากร เพื่อทดแทนบุคลากรที่ออกไป
- จัดอันดับคุณภาพ (Ranking) สถาบันการศึกษาเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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4. สรุปเปาหมายการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ
เปาหมายการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สรุปไดดังนี้
- เมื่อสิ้นสุดแผนในป 2554 แลวประชากรไทยจะมีการศึกษาเฉลี่ย 10 ป
- กําลังแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ
- เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและทั่วถึง
เพิ่มสัดสวนการจัดการศึกษาของรัฐ-เอกชนเปน 70:30\
- สวนอาชีวศึกษานั้นจะเพิ่มจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เปนรอยละ 20 และ
10 ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
- ใหสถานประกอบการรวมโครงการทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปนรอยละ 30
- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมจัดการศึกษาในสัดสวนที่สูงขึ้น
- มีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษาใหแกสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามากขึ้น
โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 70 มีความเขมแข็งคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทั่วไป ผูบริหารเศรษฐกิจมีเปาหมายที่สําคัญสามประการคือ
ก) ดานประสิทธิภาพ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมักจะพิจารณาจากการขยายตัวของผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestio Product) ซึ่งแสดงวาในระยะเวลา 1 ป ประเทศผลิตสินคาและ
บริการรวมแลวเปนมูลคาเทาใด ดังนั้น การที่ประเทศมี GDP ขยายตัว จึงหมายถึงวาสังคมมีการผลิตสินคา
และบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง มีทรัพยากรมากขึ้น ประชาชนโดยรวมมีความมั่งคั่งมากขึ้น ซึ่งการ
ขยายตัวไดดีแสดงวาระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่ดี
ข) ดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญไมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การไมมี shock ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ประชาชนโดยทั่วไปยอมไมชอบการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําให
ปรับตัวไดยาก ในดานเสถียรภาพนี้มักจะมองไดหลายมิติคือ การมีเสถียรภาพในระดับราคาของสินคา หมาย
ถึง การที่ระดับราคาของสินคาไมเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ประชาชนสามารถคาดการณราคาสินคาและ
บริการได การมีเสถียรภาพของการมีงานทํา หมายถึง การที่ตําแหนงงานมีความเพียงพอตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน การมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หมายถึง การที่อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราตางประเทศไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ซึ่งจะมีผลตอเสถียรภาพของราคาในประเทศ และทําให
วางแผนการทําธุรกรรมระหวางประเทศมีความยุงยากมากขึ้น
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

329
ค) ดานความเทาเทียมกัน โดยทั่วไป หมายถึง ความเทาเทียมกันทางรายได เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยน
แปลงไปในทางที่ดีขึ้น แตปรากฏวา รายไดของคนในประเทศมีความแตกตางกันมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงใหเห็น
วามีคนเพียงกลุมนอยไดประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สถานการณจะเลวรายไปกวานี้อีก หาก
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แตปรากฏวา มีคนจนมากขึ้นเรื่อยๆ
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2 โครงสรางและเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีกระแสพระราชดํารัสใหผูบริหารประเทศและประชาชน เห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเปนลําดับขั้น ไมเนนเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วมาเปนเวลานานแลว เชนพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่วา
"ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของ
ประชาชนกอน ดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร
แลวการชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปน
พื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอ ที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสราง
ความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปน
คอยไปตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันการผิดพลาดลมเหลว"
และพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517
"...ใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวด......"
วิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 แสดงใหเห็นปญหาในการแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารเศรษฐกิจ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผานมายังไมมีความสมดุล ไมสอดคลองกับพระราชดํารัส จึงไดมีการประมวลพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศและไดสรุปเปนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระบรมราชานุญาตใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่เกา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดย
เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียว
กันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
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อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดมีการศึกษาโครงสรางและเนื้อหา โดยกลุมพัฒนากรอบแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตรของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจําแนกองคประกอบของปรัชญาเปนกรอบความคิด
คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณะทํางานนี้สรุปวา กรอบความคิด ของปรัชญานี้ เปนการชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอยางการประยุกตที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใชไดทั้งระดับปจเจกชนครอบครัว ชุมชน
ประเทศ ในที่นี้มองในแงการบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เปนการมองโลกในลักษณะที่เปนพลวัต
มีการเปลี่ยนแปลง มีความไมแนน และมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก คือไมใชปดประเทศ แตในขณะเดียว
กันก็ไมเปนเสรีเต็มที่อยางไมมีการควบคุมดูแล ไมใชอยูอยางโดดเดี่ยวหรืออยูโดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด
คุณลักษณะเนนการกระทําที่พอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและการสรางภูมิคุมกัน
เนื้อหา ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุมกันที่ดีตอผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง หากขาดองคประกอบใดก็ไมเปนความพอเพียงที่สมบูรณ
ความพอประมาณ คือ ความพอดี กลาวอยางงายๆวาเปนการยืนไดโดยลําแขงของตนเอง โดยมีการ
กระทําไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปในมิติตางๆ เชน การบริโภค การผลิตอยูในระดับสมดุล การใชจาย
การออมอยูในระดับที่ไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเอง พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความมีเหตุมีผล หมายความวา การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณ ในมิติตางๆ จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุมีผล ตองเปนการมองระยะยาว คํานึงถึงความเสี่ยง มีการพิจารณาจากเหตุปจจัยและขอมูล
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิด
การมีภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควร พลวัตในมิติตาง ๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตางๆ
อยางรวดเร็วขึ้น จึงตองมีการเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
การกระทําที่เรียกไดวาพอเพียงไมคํานึงถึงเหตุการณและผลในปจจุบัน แตจําเปนตองคํานึงถึงความเปนไป
ไดของสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตขอจํากัดของขอมูลที่มีอยู และสามารถสรางภูมิคุมกัน
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ เงื่อนไขการปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การมีความรอบรู รอบคอบระมัดระวัง
มีคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต
ความรอบรู คือ มีความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆอยางรอบดาน ในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
ประโยชนพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติอยางพอเพียง การมีความรอบรูยอมทําใหมีการตัดสินใจที่
ถูกตอง
ความรอบคอบ คือ มีการวางแผน โดยสามารถที่จะนําความรูและหลักวิชาตางๆมาพิจารณาเชื่อมโยง
สัมพันธกัน
ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได ในการนําแผนปฏิบัติที่ตั้ง
อยูบนหลักวิชา เหลานั้นไปใชในทางปฏิบัติ โดยการระมัดระวังใหรูเทาทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ในสวนของคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจาหนาที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ
มีสองดานคือ ดานจิตใจ/ปญญาและดานกระทํา ในดานแรกเปนการเนนความรูคูคุณธรรมตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม สวนดานการกระทําหรือแนวทางดําเนินชีวิต
เนนความอดทน ความเพียร สติ ปญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทําใหการปฏิบัติตามเนื้อหาของ
ความพอเพียงเปนไปได
ปรัชญากลาวถึงแนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับดวย โดยความพอเพียงเปนทั้งวิธีการและผล
(End and mean) จากการกระทํา โดยจะทําใหเกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงหมายถึง ความสมดุลในทุกดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ความสมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผลจะ
นําไปสู ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใตพลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
แนวทางการจัดการทางเศรษฐกิจและธุรกิจในอดีตมีจุดออนหลายประการดังกลาวแลว ซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาที่ไมสมดุลจนเกิดวิกฤติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวคิดใหม ในการบริหารเศรษฐกิจ
ที่ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืนตามวัตถุประสงคได
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3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
1) นโยบายเศรษฐกิจที่สอดคลองกับปรัชญา ในสวนนี้เปนการวิเคราะหวา
จากคุณลักษณะและเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการ
บริหารเศรษฐกิจควรจะเปนอยางไร เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยพิจารณาจากโครงสรางดาน
คุณลักษณะ เนื้อหา และเงื่อนไข
จาก คุณลักษณะ ของปรัชญานี้ชี้ใหเห็นวา การบริหารเศรษฐกิจจะตองเปนทางสายกลาง รูเทาทัน
เพื่อการใชประโยชนจากกระแสโลกาวิวัฒน ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจจะไมใชการปดประเทศ ตองสงเสริม
การคาและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ณัฏฐพงศ ทองภักดีและคณะ(2542) ชี้วาการใช
ประโยชนจากกระแสโลกาภิวัฒนตามแนวนี้ จะสอดคลองกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเรื่องการผลิตและการ
คาทําตามความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศเปนหลักการสําคัญ นั่นคือการสรางความไดเปรียบ
อยางแทจริงของประเทศ นโยบายเศรษฐกิจจะตองสนับสนุนการแขงขันทางการผลิตและการคาเพื่อใหสังคม
มีประสิทธิภาพ และผูบริโภคไดประโยชน ไมปกปองอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไมมีความไดเปรียบในการ
ผลิตโดยตั้งภาษีนําเขาสูง ซึ่งจะทําใหไมไดประโยชนจากการคาระหวางประเทศ เพราะสินคานําเขาจะมีราคา
แพง ตนทุนการผลิตในประเทศสูงขึ้น การสงออกทําไดยากขึ้นในขณะเดียวกันตองมีนโยบายสําหรับผูเดือด
รอนจากการกระแสโลกาภิวัฒนใหปรับตัวได
สวน เนื้อหา ของปรัชญาที่กลาวถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีระบบภูมิคุมกันแสดง
วา นโยบายเศรษฐกิจตองมีความสมดุล สามารถใหเหตุใหผลและชี้แจงใหสาธารณชนเขาใจได มีความ
โปรงใส มีการคํานึงถึงความเสี่ยง และตองมีระบบในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางภูมิคุมกัน
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ความพอประมาณ คือ การอยูไดโดยตนเอง ยืนโดยขาของตนเอง มีการคา การติดตอกับสังคมอื่น
แตตนเองอยูได ไมพึ่งพิงแตภายนอก ในดานของนโยบายสามารถมองทั้งระดับปจเจกชน ชุมชนและสังคม
ในแงปจเจกชน นโยบายตองชวยใหปจเจกชนยืนบนขาของตนเองได นั่นคือ มิมาตรการใหโอกาส
ทางเศรษฐกิจตามศักยภาพของแตละคน มาตรการใหประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษา การบริการของรัฐ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอยางทั่วถึง รวมทั้งการเขาถึงแหลงเงินทุน ในขณะเดียวกันตองมีมาตรการไมใหมีการ
สรางหนี้สินมากเกินไปจนเกิดความไมพอเพียง
ในดานของชุมชน นโยบายเศรษฐกิจตองสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อชวยใหคนในชุมชนยืน
ไดดวยตนเอง ชุมชนแตละชุมชนยอมมีความแตกตางกัน ตามลักษณะของประชากร ทรัพยากร วัฒนธรรม
ดังนั้น นโยบายตองใหชุมชนพัฒนาความแตกตาง นโยบายกระจายอํานาจจากสวนกลางจะมีสวนสําคัญใน
การสรางสาธารณูปโภคและบริการที่สนองตอบตอความตองการของชุมชนไดดีกวาการดําเนินงานจากสวน
กลาง นอกจากนี้จะตองสงเสริมการสรางเครือขายของชุมชนดวย
ในสวนของระดับประเทศ ความพอประมาณ คือ การที่จะมีนโยบายใหความสําคัญแกวัตถุประสงค
ทั้งสามดานคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพและความเทาเทียมกัน โดยไมมุงใหมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากไปจนไมพอประมาณ เกิดปญหาดานเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็ตองมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่สรางความเปนอยูที่ดีแกประชาชน โดยมีนโยบายโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม นโยบายการเงิน
การคลังที่กํากับ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของไทยควรเนนเรื่องเสถียรภาพ ซึ่งในอดีตมาตรการการเงินของ
ไทยประสบความสําเร็จในการสรางเสถียรภาพ โดยในปจจุบันนโยบายการเงินแบบ Inflation targeting ก็
เนนเสถียรภาพดานราคาเชนกัน (สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 2542) นโยบายระดับ
ประเทศตองมีความสมดุลดานการออมและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
นโยบายการออมของประเทศมีความสําคัญมากขึ้น เมื่อสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรมีแนวโนมจะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การสาธารณสุขของประเทศดีขึ้น สุขภาพอนามัยของประชาชนจึงดีขึ้นดวยทําให
คนมีอายุขัยที่ยาวนานขึ้น ดังนั้น จึงสงผลใหสัดสวนของผูสูงอายุมากขึ้น เมื่อเทียบกับสัดสวนของผูที่อยูใน
วัยทํางาน ดังนั้น ผูที่อยูวัยทํางานอาจจะรับภาระเลี้ยงทั้งเด็กและผูสูงอายุไมไหว รัฐบาลจึงจําเปนตองมีการ
ชวยเหลือใหประชาชนมีการออมในชวงที่ยังอยูในวัยทํางานเพื่อจะไดนําเงินที่ออมนี้ไปใชจายเมื่อตนเอง
เกษียณอายุไปแลว เพื่อลดภาระของผูที่ทํางานในอนาคต เชน โครงการประกันสังคมเปนตน
ในดานความมีเหตุมีผล ความรอบคอบ การกําหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ ตองมี
ความระมัดระวัง พิจารณาเหตุและผลของการกระทํา โดยคํานึงถึงผลระยะยาว และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้ง
จากสภาพแวดลอมและจากมาตรการของรัฐ การกําหนดนโยบายของรัฐมีพื้นฐานขอสมมุติในดานดีมากเกิน
ไป ตองวิเคราะหดวยวาหากสิ่งแวดลอมเปลี่ยนในดานราย ผลของนโยบายจะเปนอยางไร เปนที่นาสังเกตวา
ภาวะฟองสบูเกิดจากในระบบมาจากการที่มองเศรษฐกิจในแงดีเกินไป เชน เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวด
เร็วก็คาดวาจะขยายตัวเชนนี้ตลอดไป จนมีมาตรการลงทุนขนาดใหญไมมีการเผื่อกรณีที่เศรษฐกิจไมเปนไป
ตามคาด ซึ่งจะทําใหเปนวิกฤติเศรษฐกิจได
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การลงทุนของรัฐบาลตองมีเหตุผล ความรอบคอบ จึงตองมีการวิเคราะหโครงการเพื่อใหเห็น
ความคุมคาของโครงการ ซึ่งจะตองพิจารณาทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดลอมโครงการ
ที่ควรลงทุนจะมีความคุมคาตอสังคม แสดงถึงความพอเพียง การวิเคราะหโครงการยังทําใหเห็นถึงความ
สามารถในการชําระหนี้ของโครงการรัฐบาลดวย
นโยบายรัฐตองไมสรางความไมรอบคอบใหแกประชาชน ตัวอยางเชน การประกันไมให
ธนาคารลม ก็อาจทําใหมีแรงจูงใจที่ผูบริหารธนาคารไมสนใจความเสี่ยงที่จะมีผลตอการประกอบการของ
ธนาคารได หรือโครงการเกี่ยวกับการผอนภาระหนี้ของประชาชน ตองไมทําใหประชาชนมีการกูหนี้ที่เกิน
ตัว โดยคาดวาจะไดรับความชวยเหลือจากนโยบายรัฐ
การมีภูมิคุมกันคือ นโยบายรัฐบาลตองคํานึงถึงผลของนโยบายในระยะยาวไมเพียงผลเฉพาะหนา
มีระบบที่ดีตอการจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง เชน
มาตรการเตือนภัยลวงหนา เพื่อใหเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติได ระบบเตือนภัย
ลวงหนา ควรมีทั้งระดับ ประเทศ และระดับภูมิภาค เพราะความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ทําใหปญหาในประเทศหนึ่งจะสามารถกระทบประเทศอื่นในภูมิภาคได
มาตรการสรางระบบ Social safety net มีกลไกสรางสวัสดิการหรือเครือขายตางๆ เพื่อดูแลผูเดือด
รอน ไมวาจากการวางงาน ไฟไหม น้ําทวม หรืออุบัติเหตุตางๆ เชน การประกันการวางงาน ซึ่งจะสามารถ
ชวยเหลือคนที่อาจจะวางงานจากการที่ผูผลิตตองปดกิจการลงเนื่องจากผูผลิตขาดความสามารถในการแขง
ขัน เมื่อประเทศเปดเสรีในการลงทุนมากขึ้นแตการประกันการวางงานนี้ตองเปนการรับประกันในระยะสั้น
หรือ ชั่วคราวเทานั้น มิฉะนั้นอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหคนไมทํางานกันมากขึ้น เพราะถึงแมไมมีงานทําแตก็
ยังมีเงินใชจากการที่รัฐบาลชวยเหลือนั่นเอง
มาตรการรองรับผลของโลกาภิวัฒน ที่อาจจะทําใหมีผูผลิตที่ไมสามารถแขงขันไดตองมีการปรับ
เปลี่ยนกิจการ เชน กองทุนเพื่อการปรับตัวของผูประกอบการและแรงงานที่ถูกกระทบ
การมีเครื่องมือปองกันการผันผวนของระบบเศรษฐกิจ เชน มาตรการการคลังหรือการเงินกํากับการ
เคลื่อนยายของเงินทุน เครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความรวมมือระดับ
ภูมิภาคเพื่อปองกันความผันผวนหรือวิกฤติเศรษฐกจิของประเทศสมาชิก
จะเห็นไดอยางชัดเจนวา เนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย้ําใหตระหนักถึง ความสําคัญของการ
มีความสมดุลและมีความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินบริหารเศรษฐกิจ
นโยบายที่จะทําใหมีความรอบรูรอบคอบที่จะนําไปสู ความระมัดระวัง คือมีมาตรการที่ทําใหมี
ระบบขอมูลขาวสารที่ดี ที่ประชาชนเขาถึงได การบริหารเศรษฐกิจตองมีระบบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ที่ทันสมัย นโยบายรัฐตองสรางสังคมเปนสังคมแหงความรู ประชาชนมีการศึกษาที่ดี จึงทําใหมีความรูความ
รอบคอบได
การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย คือระบบสังคมตองมี ธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน
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ในดานของธรรมาภิบาลภาครัฐ
การบริหารเศรษฐกิจตองมีนโยบายลดการฉอราษฏรบังหลวงซึ่งทําใหมีผลเสียตอทั้งดานการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจและความเทาเทียมกัน เพราะเปนการใชทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ มีตนทุนสูงเกิน
ควร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชี้ใหเห็นวาคนจนจะถูกกระทบจากการฉอราษฏรบังหลวงมากกวาคนมีเงิน
รัฐจะตองลดกฎระเบียบที่ไมจําเปนที่เปนโอกาสใหเจาหนาที่ใชอํานาจในทางมิชอบ มีการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศใหมากขึ้นเพื่อใหมีความโปรงใส รวมทั้งมีมาตรการใหภาคเอกชนใหบริการประชาชนแทนภาครัฐ
นอกจากนี้ตองมีมาตรการลดแรงจูงใจในการฉอราษฤรบังหลวง โดยเพิ่มรายไดของขาราชการ แตเพิ่มโอกาส
ในการถูกจับและลงโทษที่หนักสําหรับผูที่ทุจริต
ในดานของภาคเอกชน
การมีบรรษัทภิบาลคือการทําใหผูบริหารไมทุจริตและกระทําการโดยคําจึงถึงผลประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสียตอธุรกิจ การบริหารเศรษฐกิจจะตองมีโครงสรางกฎหมายและสถาบัน ใหคุมครองผูถือหุน
รายยอย มีระบบขาวสารขอมูลที่ดีแกผูลงทุนเพื่อใหลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี มีบรรษัทภิบาล
ที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ลงโทษผูบริหารที่ฉอโกง
2) การบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ
หากมีการวางนโยบายและดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ได
อภิปรายขางตน สังคมจะสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจในดานตางๆไดอยางสมดุล ดานการขยายตัว
เกิดขึ้นได โดยใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัฒน การผลิตมีประสิทธิภาพจากระบบธรรมาภิบาลและ
บรรษัทภิบาลที่ดี การขยายตัวมีความพอประมาณ นั่นคือจะมีความยั่วยืนไมใชเฉพาะระยะสั้น และมีความ
สมดุล จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และกอบศักดิ์ ภูตระกูล(2546) ชี้ใหเห็นวา แนวทางพัฒนาตามพระราชดําริ
เปน "การพัฒนาแบบ ลางพรอมบน ชนบทพรอมเมือง ซึ่งจะชวยใหเกิดความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ
"เพราะเปนการพัฒนาในทุกสวนของสังคม"
ดานเสถียรภาพ คอนขางชัดเจนวาความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกัน คือ การลด
ความเสี่ยง ความผันผวน ไมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เพระหากวามีแนวโนมที่
เศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไมพึงประสงค ก็จะมีเครื่องมือที่จะหลีกเลี่ยง รวมทั้งมีกลไกใน
การปรับตัว อยางไรก็ตาม ตามหลักความสมดุล หากมีเสถียรภาพในปจจุบันแตสรางความไมมีเสถียรภาพใน
ระยะยาว ก็จะมีปญหาเชนกัน ตัวอยางเชน การมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่คงที่ แตใหมีการ
ไหลเขาของเงินทุนเปนไปอยางเสรี ทําใหมีแรงกดดันใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศตองปรับ
เปลี่ยนอยางรุนแรงได และเกิด shock ขึ้นไดในระบบเศรษฐกิจ
แนวทางบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดความเทาเทียมกัน เพราะเปนแนว
คิดที่คํานึงความสมดุลของคนในสังคม ใหทุกสวนในสังคมมีความพอเพียงยืนไดดวยตนเองผลจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจจะกระจายทั่วถึงกวาแนวคิดที่จะใหมีความเจริญจากสวนบนและหลั่งไหลลงสูสวนลาง การ
สรางภูมิคุมกันคือ การใหมีกลไกการบรรเทาผูเดือดรอน คือ การมี social safety net มีระบบสังคมที่เอื้ออาทร
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มีการดูแลคนในสังคมทุกระดับ เงื่อนไขที่ใหคนมีความรอบรูซื้อสัตยคือการใหโอกาสทางการศึกษา การทํา
ใหสังคมมีคุณธรรม เปนธรรมแกคนทั่วไป โดยทั่วถึง
4. รัฐกับเศรษฐกิจพอเพียง
Adam Smith ผูไดรับการยกยองเปนบิดาแหงเศรษฐศาสตร เนนที่ใหระบบตลาดทํางานอยางเสรี โดย
จะมีมือที่มองไมเห็นนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยบทบาทรัฐที่สําคัญแบงเปนสามดาน
(1) การปกปองการรุกรานจากตางประเทศ (2) การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ดูแลเกี่ยวของกับการ
ปกปอง คุมครอง ประชาชนภายใตการปกครองของตนเอง (3) การสรางสาธารณูปโภค ที่เอกชนไมสามารถ
ทําได ดังนั้น ในทัศนะนี้รัฐจะไมมีบทบาทมากนักที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรในยุคใหม ใหความสําคัญของบทบาทรัฐในการบริหารเศรษฐกิจมากขึ้น โดยภายใต
ระบบกลไกตลาด รัฐจะมีบทบาทในการสรางสถาบันตางๆ ที่ทําใหระบบตลาดทํางานไดดี เชนการกําหนด
กรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ การออกกฏเกณฑกํากับดูแลตลาดและการแลกเปลี่ยน และเขามาแทรกแซงเมื่อ
ตลาดมีความลมเหลวทํางานไมไดสมบูรณ (Stiglitz J. 2000 pp. 76-89 ) เชน การผูกขาดโดยธรรมชาติ
(Natyral monopoly) การมีผลกระทบภายนอก (Externality) นักเศรษฐศาสตรเห็นวาระบบตลาดในความเปน
จริงจะไมเกิดขึ้นอยางสมบูรณ รัฐตองเขามามีบทบาทอยางเข็มแข็งเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเศรษฐกิจ ประกอบกับแนวทฤษฏีเศรษฐศาสตร จะมีขอสรุปไดวา การบริหารเศรษฐกิจไมสามารถจะใชระบบกลไกตลาดเพียงอยางเดียวตองอาศัย
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ รัฐจะตองทําใหตลาดทํางานได และแกไขความลมเหลวของระบบตลาด นองจากนี้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ใหเห็นดวยวา รัฐตองมีบทบาททางสังคม ที่จะสรางใหคนในสังคมมีความ
พอเพียง มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน นั้นคือ เปน บทบาทที่ลึก ไปกวาการทําใหระบบตลาดทํางานตามแนวคิด
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก ซึ่งหากจะมองในแตละดานที่สําคัญคือ
รัฐตองสรางความสมดุลในการจัดการเศรษฐกิจ ก) คํานึงถึงเปาหมายทางเศรษฐกิจทั้งสามดาน
ดังกลาวขางตน ข) ขจัดความไมสมดุลในดานตางๆในระบบเศรษฐกิจ ค) มีระบบที่จะสรางความพอ
ประมาณ ความมีเหตุมีผลของคนในสังคม
รัฐตองมีระบบการจัดการเศรษฐกิจมหภาค ตองเนนเสถียรภาพและการจัดการความเสี่ยง โดยไม
มองในแงดีเกินไป เพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไดดี มีความยืดหยุนรองรับตอ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้ใหเห็นวา การดําเนินตามปรัชญานี้ เงื่อนไขสําคัญคือ รัฐตองมีระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี นั่นคือ การสรางใหการบริหารจัดการทั้งภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดรับชอบ ความ
โปรงใส โดยประชาชนตองมีสวนรวม
รัฐเองตองมีความพอเพียง โครงการและมาตรการรัฐ ตองไมสรางความไมพอประมาณ ความไมมี
เหตุมีผล การลงทุนและการกอหนี้ของภาครัฐตองไมเกินตัวและคํานึงถึงผลกระทบระยะยาว หากใหการตัด
สินใจของรัฐมีเหตุมีผล รัฐจะตองมีขอมูลที่ดี มีการศึกษาเพื่อวางแผนวางนโยบายที่ดี คนในรัฐบาลตองมีการ
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ศึกษา มีความรูความเขาใจในปญหาของประเทศอยางแทจริง ซึ่งโยงถึงการมีระบบการเมืองที่ดีดวย
ความพอเพียงดังกลาวนี้ รวมถึงการที่รัฐตองมีความตระหนักถึงขอจํากัดหรือความลมเหลวของรัฐ
ในการแทรกแซงตลาดเชนกัน เปนธรรมชาติของภาคราชการที่จะมีประสิทธิภาพแตกตางจากภาคเอกชน
นักการเมืองมักจะไมเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นไดจากขอจํากัดดังนี้ และเขาแทรกแซงตลาดเกินความจําเปน
ขอจํากัดของรัฐบาลมีประเด็นดังนี้
ขอจํากัดดานขอมูล
การที่รัฐเขาแทรกแซงตลาดตองมีขอมูล เชน การที่รัฐจะทําการผลิตหรือควบคุมการผลิตรัฐบาลตองรู
ความพอใจและความตองการของผูบริโภค และตนทุนของการผลิตทั้งอุตสาหกรรมจึงจะกําหนดปริมาณและ
ราคาที่เหมาะสมได รัฐเองจึงมีตนทุนที่จะตองหาขอมูลนั้น
การวางนโยบายกํากับดูแลระบบตลาดก็ตองมีขอมูลที่ดี ตัวอยางเชน การกําหนดปริมาณมลภาวะให
โรงงานกําจัด หากจะมีประสิทธิภาพตองรูถึงตนทุนการกําจัดมลภาวะและผลกระทบของมลภาวะนั้นจึงจะ
สามารถกําหนดไดอยางเหมาะสม หรือ การปลอยกูของธนาคารรัฐใหแกชาวบานแทนตลาดเงินกูนอกระบบ
รัฐอาจจะมีขอมูลของผูขอกูนอยกวาผูใหกูนอกระบบ ซึ่งมีความคุนเคยกับผูขอกูมากกวา สามารถประเมินได
วาจะสามารถใชหนี้ไดหรือไม รวมทั้งมีวิธีติดตามหนี้ที่มีตนทุนต่ํากวากรณีของรัฐ การปลอยกูของรัฐอาจจะ
มีโอกาสเปนหนี้เสียมากขึ้น เปนลักษณะของความไมพอเพียงลักษณะหนึ่ง
ขอจํากัดของมาตรการตอพฤติกรรมภาคเอกชน
มาตรการรัฐหลายมาตรการจะมีผลผานทางพฤติกรรมหรือกิจกรรมของภาคเอกชน จึงตองดูดวยวา
ตลาดหรือภาคเอกชนตอบสนองแคไหน ถาไมมีการตอบสนอง มาตรการก็ไมมีผล ถึงมีการตอบสนองก็จะมี
ความเฉื่อย (time lag) จึงเห็นผลงานชา การแกไขปญหาอาจไมทันการ เชน บางภาวะรัฐบาลดําเนินนโยบาย
เรงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการมีนโยบายลดอัตราดอกเบี้ย โดยหวังผลใหมีการขยายตัวของการลงทุน
ในภาคเอกชน อยางไรก็ตาม การดูวาจะมีการลงทุนสูงขึ้นหรือไมนั้นตองดูสภาพหรือสภาวะของภาคเอกชน
ในชวงเวลานั้นดวย คือ ขึ้นอยูกับวาเอกชนจะมีการตอบสนองนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยมากนอยหรือไมอยาง
ไร เพราะถาเอกชนไมมีการลงทุนเพิ่มขึ้นผลลัพธจากการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะไมเกิดขึ้นเชนกัน สรุปในกรณี
นี้ คือ รัฐบาลควบคุมเครื่องมือไดแตตองอยูภายใตพฤติกรรมของภาคเอกชนดวย
ขอจํากัดในการดําเนินการของขาราชการ
รัฐบาลจะดําเนินการโดยการสั่งการผานขาราชการ หากขาราชการมีเปาหมายตางจากรัฐ เชน ตองการ
หาผลประโยชนสวนตัวจากมาตรการรัฐ หรือตองการอํานาจมากกวาการบริการประชาชนตามนโยบายของ
รัฐ รวมถึงกลุมผลประโยชนก็อาจมีอิทธิพลตอขาราชการ ลักษณะเชนนี้ทําใหนโยบายรัฐไมมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการมีธรรมาภิบาลที่ดีจะลดปญหานี้ได อยางไรก็ตาม กฎเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบราชการก็จะมีผล
ใหมาตรการของรัฐขาดประสิทธิภาพไดเชนกัน
ขอจํากัดทางกระบวนการการเมือง
นักการเมืองมีเปาหมายของตนเอง มีผลประโยชนของตนเอง ซึ่งอาจไมใชประโยชนตอประชาชน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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การออกนโยบายแทนจะเปนตามเปาหมายเศรษฐกิจก็อาจเปนเรื่องการออกนโยบายหรือมาตรการตาม
ประโยชนสวนตัว ซึ่งอาจเรียกวา คอรัปชั่นทางนโยบายหรือมาตรการรัฐได
นอกจากนี้ กระบวนการทางการเมืองก็มีขอจํากัดในตัวเอง กฎหมายมีความลาชาในการผานสภา
กลุมการเมืองมีผลประโยชนที่แตกตางกัน การดําเนินมาตรการตางๆจึงมีความลาชา ขาดประสิทธิภาพ
การเลือกตั้งทําใหเกิดการใชจายที่ขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได มีปรากฏการณที่เรียกวาวงจร
การเลือกตั้ง (Eiection cycle) เปนลักษณะที่นักการเมืองมีวัตถุประสงคที่สนองประโยชนของตัวเอง นั่นคือ
การไดรับการเลือกตั้งใหม ดังนั้น เมื่อจะเลือกตั้งก็จะมีการตั้งงบประมาณใชจายมาก เพื่อเปนการสรางความ
นิยมตอประชาชน งบประมาณมักจะขาดดุลในชวงกอนการเลือกตั้ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ใหเห็นบทบาทของรัฐในการบริหารเศรษฐกิจที่กวางกวาแนวคิดเศรษฐ
ศาสตรโดยทั่วไป โดยรัฐตองมีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สงเสริมใหระบบตลาดทํางานไดดีและแทรก
แซงเมื่อตลาดมีความไมสมบูรณ และตองสรางความพอเพียงในระบบเศรษฐกิจ ทั้งระดับประชาชน ชุมชน
และประเทศ ยิ่งไปกวานั้นรัฐเองตองมีความพอเพียงโดยตัวเองอีกดวย
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นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขึ้นครองราชย แรกมีปฐมพระราชโองการในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแกมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๓ เปนตนมา ไมเพียงพสกนิกรชาวไทยเทานั้นแมแตชาวตางประเทศยอมไดเห็นและ
รับทราบถึงการเสด็จฯออกเยี่ยมเยียนอาณาประชาราษฎรในทุกเขตคามดวยพระองคเองตลอดมา
ดวยเหตุนี้ ทําใหพระองคทรงพบวาราษฎรไทย มีปญหาอยางมากไมวาในเรื่องดานการพัฒนาแหลง
น้ําและชลประทาน ดานการพัฒนาที่ดิน ดานเกษตรกรรม ดานการศึกษา ดานงานวิจัย ดานการแพทยและ
การ สาธารณสุข ดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ดานอาชีพเสริมและอื่นๆ
เหลานี้ คือ ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งปจจุบันมีมากกวา 1000 โครงการ และ
นับวันก็จะขยายกวางขวางออกไปตามลําดับ
ดังนั้นการที่จะใหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตางๆสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญอยางมากกับการสงเสริมการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง
ในฐานะที่เปนสวนสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศ ใหเหมาะสมกับสภาพบริบทสอด
คลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสากล ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่วา
“…งานดานการศึกษาเปนงานที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อม
ของชาตินั้นขึ้นอยูกับการศึกษาของชาติเปนขอใหญตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีแลวระยะนี้บานเมืองของเรา
มีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลง
ไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเปนอาการที่นาวิตก ถาหากยังคงเปนอยางนี้อยูตอไปเราจะเอาตัวไมรอด
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ปรากฎการณเชนนี้นอกจากเหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาอยางแนนอน เราตองจัดงานดาน
การศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการประสานมิตร
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
“…การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม
และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได
สะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว…”
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พระบรมราโชวาทในหลายวโรกาส สะทอนความหมายของการศึกษาไดเปนอยางดีวา เปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศใหเปนคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางครบถวน การศึกษา
เปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือที่ใชเพื่อชวยสรางทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเกิดการพัฒนาอยางครบถวน ทั้ง
ในดานรางกาย จิตใจและสติปญญา ใหสามารถนําไปปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของประชาชนใหอยูในวิถี
ทางที่ถูกที่ควรตลอดการสรางมาตรฐานในลักษณะของ“ความรูคูคุณธรรม” ในชีวิตของผูเรียนดวย
พระราชปณิธานแนวแนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริที่จะใหการศึกษาเปน
หนทางในการสรางทรัพยากรมนุษยของขาติอยางครบถวนปรากฏในพระราชกรณียกิจมากมาย อาทิ
พระราชทานทุนทรัพยในการกอตั้ง “โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ” ขึ้นเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน
ชาวเขา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งโรงเรียนสําหรับบุตรของผูปวยโรคเรื้อนโดยเฉพาะ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอในขณะนั้นบังคับมิใหโรงเรียนใดรับบุตรผูปวยโรคเรื้อนเขาเปนนักเรียน
โดยปถัดมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา “โรงเรียนราชประชาสมาสัย”
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯริเริ่มกอตั้งกองทุนการศึกษา “ทุนนวฤกษ” ในมูลนิธิชวยเหลือนักเรียนขาด
แคลนในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยผูที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพยใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เปนตน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด รับสนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไปดําเนินการ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีโรงเรียนมัธยมศึกษา(เดิม)ที่จัดเปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ จําแนกเปน กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา ( เดิม ) ตามพระราชดําริ
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดใหมีโครงการสนอง
พระราชดําริ
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กลุมที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ( เดิม )ตามพระราชดําริ จําแนกเปน
กลุมโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 21 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนรมเกลา สนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะสงเสริมการศึกษาและ
ความมั่นคงของชาติ แกนักเรียนในพื้นที่ซึ่งมีปญหาดานความมั่นคง โดยความสนับสนุนของกองทัพบก
จํานวน 6 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จํานวน 6 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 3 โรงเรียน
กลุมที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ จําแนกเปน
กลุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนราชสักการะ แดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ (5 ธันวาคม2530) ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2529 จํานวน 5 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุ 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535) จํานวน 11 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนรัชดาภิเษก จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงครองราชย 25 ป เมื่อ พ.ศ. 2514 จํานวน 9 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก จัดตั้งขึ้นจากโรงเรียนที่มีอยูเดิม ใหเขารวมเปนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองราชยยืนนากวาพระมหากษัตริยทุกพระองค
จํานวน 31 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถานทางการศึกษาสี่มุมเมือง
ในวโรกาสที่กรุงเทพมหานครมีอายุครบ 200 ป ในป พ.ศ. 2525 จํานวน 4 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ ในป พ.ศ. 2536 จํานวน 12 โรงเรียน
กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในมหามงคลวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ป พ.ศ. 2539 จํานวน 10 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จัดตั้งขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่พระองคทรงเอาพระทัยใสในการ
ศึกษาของชาติ และไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2536
กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาของชาติ ทรงสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่
ที่พระองคเสร็จฯ ใหไดรับการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาจึงถือเปนโอกาสที่จะได
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สนองพระราชปณิธานดวยการจัดสรางสถานศึกษาเปนอนุสรณสถาน ใหอนุชนรุนหลังไดรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองคทานสืบไป จํานวน 12 โรงเรียนในทุกเขตการศึกษา
กลุมที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จัดใหมีโครงการสนองพระราชดําริ จํานวน 43 โรงเรียน
สําหรับกลุมโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดเปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ กระจายอยูตาม
ภูมิภาคตางๆ จําแนกเปน กลุมโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชดําริ กลุมโรงเรียนประถมศึกษาใน
โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกลุมโรงเรียนประถมศึกษา
ในโครงการดวยรักและหวงใย
กลุมที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานเงิน
ใหกระทรวงศึกษาธิการ สรางโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุโซนรอน “แฮเรียต” พัดพังเมื่อวันที่ 25-26
ตุลาคม 2505 จํานวน 12 โรงเรียน และไดพระราชทานชื่อวา “โรงเรียนราชประชานุเคราะห” ตอมาไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาใหสรางเพิ่มขึ้นอีก มีจํานวน 19 โรงเรียน คือ
กลุมที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งไดมีพระราชดําริใหจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 111 โรง
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2540-2544 โดยมีโครงการตามพระราชดําริ 8 โครงการ คือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง
วัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กใน
ถิ่นทุรกันดาร โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการฝกอาชีพ โครงการสงเสริมสหกรณ และโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการดวยรักและหวงใย ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหวงใยเด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ที่อยูในพื้นที่แหงแลงกันดารเปนอยางยิ่ง ทรงมีพระราชประสงคใหเด็กที่ขาดแคลนอาหาร
กลางวัน ไดมีอาหารรับประทานอยางเพียงพอ และมีคุณคาทางโภชนาการ พระองคไดพระราชทาน
ทรัพยสวนพระองค เพื่อจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเหลานี้ จึงเกิดโครงการดวยรักและ
หวงใยขึ้นเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2529 ที่อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆของนักเรียน ปจจุบันมีโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในโครงการนี้ ทั้งหมด จํานวน 82 โรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ จํานวน 9 โครงการ
โครงการขยายวิทยาลัยในวังชาย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โครงการฝกอบรมเยาวชน
เกษตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสง
เสริมการศึกษาโรงเรียนจรรยาอิสลาม (ปอเนาะ) บานศาลาใหม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โครงการจัดการ
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เรียนการสอนเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร บานเหมืองเตาดํา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงการพัฒนาชุมชนชาว
ไทยภูเขา บานน้ําแคะ อ.บอเกลือ จ.นาน โครงการจัดการศึกษาสําหรับชาวไทยภูเขา พื้นที่อ.แมแจม
จ.เชียงใหม โครงการสงเสริมอาชีพบานกุดหวา อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน โครงการสงเสริมอาชีพแก
คนพิการบานสงแดง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนหมูบานที่มีคนพิการมาแตกําเนิดจํานวนมาก ประมาณ 200
คน และโครงการตามพระราชดําริศูนยฝกอาชีพบานอีกุด อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 9 โครงการ ไดแก การสนับสนุนการปฏิบัติ
งานในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา และที่หวยทราย
จ.เพชรบุรี จัดตั้งศูนยสาธิตและขยายพันธุไมผล ตามพระราชดําริ บริเวณปราสาทหนองหงส ทายเขื่อนลํา
นางรอง ตําบลโนนดินแดง อําเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย การสนับสนุนงานศิลปาชีพ โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติ
การวิชาชีพเกษตรกรรม บางไทร จ.อยุธยา
รวมสนับสนุนโครงการพัฒนาลุมน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการฝกอบรมเยาวชน
เกษตร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญานสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี โครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนา นครศรีธรรมราช โครงการทับทิมสยาม โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.มุกดาหาร และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ลําพูน
สําหรับการศึกษาพัฒนาสืบสานงานโครงการสวนพระองค มี โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อ
ศึกษาพัฒนาอนุรักษพืชพรรณไมผล ไมยืนตนที่อยูในพื้นที่ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตามที่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ ไดทรงมีพระราชดําริ โครงการหวาย กรมอาชีวศึกษา ขยายผลในการศึกษาของนัก
ศึกษาไปสูประชาชนอยางกวางขวาง
โรงเรียนนํารองประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนนํารองประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดศธ. 82 แหง
จําแนกเปนสังกัดสพฐ. ๓๘ แหง สังกัด กศน. ๒๐ แหง สังกัดสอศ.๒๔ แหง สังกัด กทม. 2 แหง สังกัด
อปท. 1 แหง รวม ๘๕ แหงทดลองใชตัวอยางหนวยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนจุดเดนใน
การดําเนินงาน หลากหลายโครงการที่กําลังดําเนินการอยางจริงจัง อาทิ
โครงการบูรณาการการเรียนรูสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาโรงเรียนอยางยั่งยืน ที่บูรณา
การการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตคนไทยและเนนเปนตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับ
โรงเรียนของเทศบาลเพื่อเผยแพรสูองคกร การปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ โครงการกิจกรรมสหกรณโรง
เรียน สงเสริมแนวคิดสหกรณใหเกิดขึ้นในโรงเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง
โครงการเกษตรครบวงจร เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการดังกลาวเปนโครงการที่สนอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะมุงเนนการสรางความมั่นคงในระดับชุมชนใหพึ่งตนเองไดโดยใชโรงเรียน
เปนฐานความรูวิทยาการเขาสูชุมชนในโรงเรียนจํานวน ๒๑ แหง ๒๖ หมูบาน
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โครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย รวมไปถึงการใชชีวิตหรือที่เรียกวาวิถีชีวิต
ของคนไทยทั้งในอดีต ปจจุบันทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบท โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานงานพระราชดําริ เผยแพรความรูจัดนิทรรศการเผยแพร
ความรูสูชุมชน
โครงการสืบสานวิถีชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียงลุมน้ําประแส เพื่อพลิกฟนลุมน้ําประแสใหกลับมามี
สภาพที่อุดมสมบูรณ โดยชุมชน จะไดใชประโยชนจากแมน้ําไดตอไป และจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
จากแหลงการเรียนรูอาชีพในชุมชนลุมน้ําประแส
โครงการธนาคารโรงเรียน ที่ฝกใหนักเรียนไดเรียนรูการจัดทําบัญชี รายรับ รายจาย และเพื่อการรู
จักออมทรัพย ตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ โครงการในพระราชดําริเลี้ยงไกแจตานภัยยาเสพติด และการทํานา
สาธิต
โครงการพัฒนาครู- บุคลากร และนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู แบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกอยางพอเพียง คิดแลวทํารวมกัน สูครอบครัวและสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง
โครงการนักสืบสายน้ํา โครงการโตะเรียนเพื่อนอง โครงการผักสวนครัวรั้วกินได โครงการกลวย..
กลวย..กลวย โครงการคลินิกวิชาการ โครงการสรางผูประกอบการรานซอมจักรยานยนตใหกับนักเรียน นัก
ศึกษา ใหสามารถประกอบอาชีพอิสระของตนในทองถิ่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหบันทึกอนุทินชีวิน
วิวัฒน คลายๆไดอารี่ที่จะโนตไวบันทึกไวเปนสัตยาบันเปนธรรมนูญของตัวเอง บันทึกประจําวันที่นําหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนา มาเปนแกนหลักในการสอนใหนักเรียนรูจักตัวเองมากขึ้น
โครงการปุยชีวภาพจากเศษวัสดุและจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ โครงการหาราไดระหวางเรียน
โครงการชีววิถี โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียนเครือขายการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
โครงการวิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เกษตรอินทรีย งานไมประดับตกแตงบูรณาการวิชาชีพเนนให
ผูเรียนเกิดความตระหนักสูการปฏิบัติ พัฒนาครู- บุคลากรเปนแบบอยางโดยยึดหลักความพอเพียงแบบยั่งยืน
โครงการสรางผูประกอบการรานซอมจักรยานยนตใหกับนักเรียน นักศึกษา ใหสามารถประกอบ
อาชีพอิสระของตนในทองถิ่น
โครงการปุยชีวภาพจากเศษวัสดุและจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ โครงการหาราไดระหวางเรียน โครงการชีว
วิถี โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียนเครือขาย และ สถานศึกษาดีเดน “รวมใจสูภัย
เศรษฐกิจ” การบูรณาการวิชาชีพสูการปฏิบัติ การบริการชุมชน
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3. วิสัยทัศนและการวางแผนกลยุทธ
ก. แนวคิดสาระสําคัญของวิสัยทัศน (Vision )
1. ความหมายวิสัยทัศน
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สมมุติวา V คือ วิสัยทัศน (VISION)
I คือ ภาพฝนในอนาคต (IMAGE) และ
A คือ การกระทํา (ACTION)
สามารถเขียนเปนสมการไดวา V = I + A
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วิสัยทั ศน (VISION) หมายถึ ง การมองภาพอนาคตของผูนํ าและสมาชิ ก ในองค ก ร และกํ าหนด
จุดหมายปลายทางที่ เชื่ อมโยงกับ ภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาด วยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางที่
ตองการจุดหมายปลายทางที่ตองการ จุดหมายปลายทางตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมีความเปนไปได
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2. ความสําคัญของวิสัยทัศน
1. ชวยกําหนดทิศทางที่จะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมองคกร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
2. ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง และรูวาจะทํา
อะไร (What) ทําไมตองงทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมื่อใด (When)
3. ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็ม
ใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางาน มีการทํางานและมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ และ
ทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
4. ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องคกรที่มี
คุณภาพ และสังคมที่เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน
3. ระดับของวิสัยทัศน

ระดับวิสัยทัศน แบงได 3 ระดับดังนี้

มองภาพอนาคตเกี่ยวกับองคกร
ในระบบสังคมโลก

มองภาพอนาคตเกี่ยวกับองคกร
มองภาพอนาคตเกี่ยวกับตนเอง
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4. ลักษณะของวิสัยทัศน (VISION) ที่ดี
ลักษณะของวิสัยทัศน(VISION)ที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
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1. มีมุมมองแหงอนาคต (FUTURE PERSPECTIVE) สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และคานิยมขององคกร รวมทั้งวัตถุประสงคและภารกิจขององคกรนั้น ๆ
2. ริเริ่มโดยผูนําและสมาชิกมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน (Share and Supported) มีความ
นาเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิดความผูกพัน (Commitment)
รวมกัน และทุกคนพรอมที่จะใหการสนับสนุน
3. มีสาระครบถวนและชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะทอนใหเห็นถึงจุดหมายปลายทาง
และทิศทางที่จะกาวไปในอนาคตที่ทุกคนเขาใจงาย สามารถทําใหสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย สาระตางๆ
จะชวยกระตุน ทาทายความสามารถและความรูสึกนึกคิดของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
4. ใหความฝนและพลังดลใจ (Positive & Inspiring) ทาทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเราและ
สรางความคาดหวังที่เปนสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได นั่นคือ มีเสนทางที่ทาทายความสามารถ
5. มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวิธีการที่มุงสูจุดหมายชัดเจน และเมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา
ในอนาคต ทั้งในดานบุคคลและองคกร ทั้งนี้ จะตองมีความสอดคลองกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดเปน
วิสัยทัศน
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5. องคประกอบที่ดีของวิสัยทัศน
- สิ่งที่ฝน - เกี่ยวกับเรื่องอนาคต - เปนเครื่องบอกทิศทางไปสูจุดหมายที่ตองการอยางมีพลัง
- มีเปาหมายที่เปนไปได
- มีพลัง ทาทาย เรงไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค
- กระชับ ชัดเจน ทุกคนเขาใจตรงกันบอกทั้งเสนทาง และเปาหมาย
6. กระบวนการสรางวิสัยทัศน

กระบวนการสรางวิสัยทัศนประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความหมายและใหเห็นความ
สําคัญและความจําเปนในการสรางวิสัยทัศนในองคการรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิกที่มีตอองคกร
2. ขั้นดําเนินการสรางวิสัยทัศน มีขั้นตอนดังนี้
2.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เชน วัตถุประสงค ภารกิจหนวยงาน
ความคาดหวังและความตองการของสมาชิก ผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
2.2 วิเคราะหสถานภาพปจจุบันของหนวยงานเพื่อใหผูบริหารเขาใจและตระหนักในสถานภาพ
ปจจุบันและศักยภาพของหนวยงาน
2.3 กลุมผูบริหารเสนอมุมมองแหงอนาคต เปนลักษณะของการสรางฝนของผูบริหารแตละคน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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(Create Individuals Dream) จะไดมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม
2.4 นํามุมมองของผูบริหารแตละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the Dreams)
เพื่อใหมุมมองของแตละคนมาเชื่อมโยงกัน แลวเรียงลําดับความสําคัญ
2.5 คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหนวยงานที่เปนความฝนของทุกคน
2.6 ขัดเกลาสํานวนใหสื่อความหมายชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย สรางพลังดลใจ มีสาระครอบคลุม
องคประกอบของวิสัยทัศน
3. ขั้นนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ เมื่อกําหนดวิสัยทัศนตามขั้นตอนการสรางวิสัยทัศนแลจะไดวิสัยทัศน
ของหนวยงาน และเมื่อคณะกรรมการบริหารแลว ควรสื่อสารใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบและเขาใจตรงกัน
กําหนดแผนงานและโครงการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และนําแผน/โครงการไปปฏิบัติ
4. ขั้นประเมินวิสัยทัศน การประเมินวิสัยทัศนทําใหทราบวาวิสัยทัศนนั้น มีพลังและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการวามีความกาวหนาที่มุงไปสูวิสัยทัศน
เพียงใด ควรปรับปรุงแกไขการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนอยางไร
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7. การนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ
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การนําวิสัยทัศน(ภาพอนาคต)ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมควรมีดังนี้
1. นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน เปนไปอยางมีระบบและประสานประโยชนตามนโยบายและ
แผนอยางจริงจัง
2. การปรับเปลี่ยนผูบริหารไดงาย เชนเดียวกับภาคเอกชนในกรณีที่บริหารงานผิดพลาดหรือเปน
ผูที่ขาดความกาวหนา
3. ใชเครื่องมือเครื่องใชเทคนิคการปรับปรุงงาน เชนเดียวกับภาคเอกชนเพื่อทํางานใหรวดเร็ว
และลดขั้นตอนในการทํางาน
4. การพัฒนาเจาหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน ตลอดจนการปรับทัศนคติขาราชการ ใหเปนผูรับใชประชาชนมากกวาเปน
ผูปกครองหรือเปนนาย และใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบงานและสังคม
5. การใชเทคนิควิชาการบริหาร (Management Technique) มาชวยในการบริหาร
6. การใชความรูเฉพาะสาขา (Professional) เพื่อปฏิบัติงานใหไดผล
7. การใชเทคนิคอื่น ๆ ประกอบการบริหารใหเปนผลสําเร็จ
8. การใหความรู ขาวสาร ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกแกผูที่อยูในสังคมเมืองในภูมิภาค
ควร มีนโยบายในการกระจายอํานาจ ทั้งการกระจายงานและกระจายเงิน เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการ
9. การปรับองคกร โครงสรางและกําลังคนของหนวยงานใหกระทัดรัดและคลองตัวเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ขององคกรและสภาพปจจุบัน พึ่งเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
10. การปรับปรุงกฎหมาายและระเบียบใหสามารถปฏิบัติไดคลองตัวและรวดเร็ว
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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8. ตัวอยางของวิสัยทัศน (Vision) หนวยงานการศึกษา
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1) วิสัยทัศนของสถานศึกษา เชน
1.1 วิสัยทัศนของโรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัด สพท.บุรีรัมย เขต 3
“โรงเรียนนางรองพิทยาคม รวมกับชุมชมมุงมั่นยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเปนผูใฝเรียน ใฝรู
คูคุณธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม สืบทอดภูมิปญญาไทย สงเสริมประชาธิปไตย มีพลามัยที่สมบูรณ เพิ่มพูน
สุนทรีย เปนคนดีของสังคม”
1.2 วิสัยทัศนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สพท.เชียงใหม เขต 1
“โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปนสถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหบรรลุมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ พัฒนาคุณธรรมอันพึงประสงค และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ”
2)วิสัยทัศนของหนวยงานทางการศึกษา เชน
2.1 วิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
“มุงมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลใหขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
2.2 วิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบ
รมวิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และจัดการองคความรูตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
2.3 วิสัยทัศนของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
“ภายในป 2550 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเปนองคกรที่เชี่ยวชาญดานการพัฒนา
นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษา เพื่อให
คนไทยทุกคนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู”
3) วิสัยทัศนของเขตพื้นที่การศึกษา เชน
3.1วิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 เปนองคกรหลักในการจัด สงเสริม สนับสนุน และ
ประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
และพัฒนาสูความเปนเลิศ”
3.2 วิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 เปนองคการแหงการเรียนรู เปนผูนําในการประสาน
สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพดวยเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ควบคูกับภูมิปญญาไทย ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี”
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ข. การวางแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. องคความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ
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การวางแผนกลยุทธ หรือ Strategic Planning นั้นเปนสิ่งที่ใชกันแพรหลายมากในกิจการดานการ
ทหาร ในดานการศึกการสงคราม ในดานการเมืองระหวางประเทศ และโดยเฉพาะในการบริหารในวงการ
ธุรกิจเอกชนนั้นประสบความสําเร็จสูงมาก กาวหนาและเปนที่กลาวขวัญถึงกันมาก ปจจุบันนี้การวางแผน
แบบแผนกลยุทธไดแพรหลายเขามาในวงงานตาง ๆ และวงงานของราชการมากขึ้น แตคําที่นิยมใชและที่
ไดรับการยอมรับกันในวงราชการสวนใหญนิยมเรียกวา แผนยุทธศาสตร
การวางแผนเชิงกลยุทธนั้น เปนการวางแผนที่มีการกําหนดวิสัยทัศน มีการกําหนดเปาหมายระยะ
ยาวที่แนชัด มีการวิเคราะหอนาคตและคิดเชิงการแขงขันที่ตองการระบบการทํางานที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวสูง สําหรับการทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ตองการระบบการทํางานที่คลองตัว ตองการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําสูเปาหมายใน
อนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความอยูรอด (Survive) และความกาวหนา (Growth)
ขององคการ ของหนวยงาน หรือของธุรกิจของตนในอนาคต
การวางแผนกลยุทธหรือการวางแผนเชิงกลยุทธนี้มีสวนเปนอยางมากตอการสรางความเปนผูนํา
(Leadership) หรือในการสรางภาพลักษณ (Image) ที่แสดงถึงจุดเดนของหนวยงาน ขององคการหรือของ
ธุรกิจในการวางแผนกลยุทธนั้น จะมีการกําหนดเปาหมายรวมขององคการ สําหรับการดําเนินในอนาคตที่
เรียกวา วิสัยทัศน มีการคิดในเชิงรุก มุงเอาดี เอาเดน เอากาวหนา กาวไกล มุงเอาชนะ เอาความยิ่งใหญ เนน
คุณภาพ เอาความเปนเลิศ
มีถอยคําสําคัญที่จะไดพบเห็นที่มีการกลาวถึงกันมาก ในแวดวงการบริหารจัดการและการวางแผน
กลยุทธและที่มักจะไดยินอยูเสมอ ๆ เชน
การมองการณไกล มีวิสัยทัศน
คิดกวาง – มองไกล มองไปขางหนา
วิเคราะหสิ่งแวดลอมในอนาคต
รูจุดแข็ง – จุดออนและสถานการณขององคการ
รูจักเลือก แลวมุงความพยายามสูโอกาสนั้น
สรางวิสัยทัศน
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงครวมขององคการอยางชัดเจน
ไมติดยึดกับปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาในระบบปจจุบัน
ปรับระบบและการทํางานปจจุบันใหรับกับการดําเนินงานสูจุดที่ตองการในอนาคต
การวิเคราะหจุดออน – จุดแข็งในวงการธุรกิจนั้นเปนที่รูกันวา การวางแผนกลยุทธหรือ Strategic
Planning นั้นมีบทบาทชัดเจนมากตั้งแตบริษัท General Electric เริ่มนํามาใชในระบบการจัดการธุรกิจในชวง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ทศวรรษที่ 1960ซึ่งเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นชัดเจนวา การเปลี่ยนแปลงของปจจัยหรือสภาวะแวดลอมมาก
มีผลกระทบอยางสูงตอความอยูรอดและความกาวหนาขององคการมาก วาองคประกอบภายในขององคการ
ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถควบคุมไดงายกวาผูที่อยูวงการวางแผนกลยุทธทุกคนจะรูจัก Strategic Business Unit
หรือ SBU และรูจักบทบาทของหนวยงานที่เปน หนวยระดับดาว (Stars) หนวยแมวัว (Cash Cows) หนวย
ที่ เปนสุนัข (Dogs) กับหนวยงานที่อยูในระดับนาสงสัย (Question Marks) ตองเฝาสังเกตและ พวกนักพัฒนา
กลยุ ท ธ ส ว นใหญ จะรู จั ก SWOT Analysis กั บ SWOT Matrices ที่ ใ ช ใ นการสร า งทางเลื อ กกลยุ ท ธ
(Alternatives) ที่มุงหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ํา, W ต่ํา – O สูง และ W ต่ํา – T ต่ํา วาคืออะไรตองพิจารณา
อะไรเปนหลัก
การวางแผนเชิงกลยุทธ ไมวาจะเปนในสวนของเอกชนหรือในสวนของรัฐก็ตามนั้น จะเนนความ
สามารถในการคาดคะเนสภาพในอนาคต การคิดไปในอนาคต เพื่อจะไดกําหนดหนทางหรือกลยุทธการ
ทํางานในอนาคตของหน วยงาน สู จุดหมายที่ตองการ เพื่อเตรียมเผชิญ กับการแขงขันหรือเผชิญ กับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนนถึงความสามารถในการปรับตัวขององคการ เพื่อนําองคการไปสูจุดหมายที่
ตองการ
2. ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ
1. การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหบริบท
และสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเด็นสําคัญ
2. การวางแผนกลยุทธ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเปน
ตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบตอความสําเร็จและความลมเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ
เปนการวางแผนขององคการ โดยองคการและเพื่อองคการไมใชเปนการวางแผนที่ตองกระทําตามที่หนวย
เหนือสั่งการ
3. การวางแผนกลยุทธ เปนรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนกระแสหลัก
ในการบริหารภาครัฐในปจจุบัน และสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเตรียม
ออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับมีการจัดทําแผนกลยุทธใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนางาน
สูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการ
4. การวางแผนกลยุ ท ธ เป น เงื่อ นไขหนึ่ ง ของการจั ด ทํ าระบบงบประมาณแบบมุ งเน น ผลงาน
(Performance Based Budgeting) ซึ่งสํานักงานงบประมาณกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด
จัดทํากอนที่จะกระจายอํานาจดานงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอนลงไปใหหนวยงาน
5. การวางแผนกลยุทธ เป น การวางแผนที่ ให ความสํ าคัญ ตอ การกําหนด “กลยุท ธ” ที่ ไดมาจาก
การคิ ด วิเคราะห แ บบใหม ๆ ที่ ไม ผูก ติด อยูกั บ ป ญ หาเก าในอดี ตไม เอาข อจํากั ด ทางด านทรัพ ยากร และ
งบประมาณมาเปน ขออาง ดังนั้ น การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบทาทายความสามารถ เปน
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รูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง จึงเปนการวางแผนพัฒนา
ที่ยั่งยืน
3. ขอแตกตางระหวางการวางแผนกลยุทธกับการวางแผนทั่วไป
การวางแผนกลยุทธ เปนการวางแผนเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหมกาวสูวิสัยทัศนที่ตองการ
ในอนาคต การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนในภาพรวมขององคการ ทุกกลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนปจจัย
ที่ชี้อนาคตขององคการนั้น
การวางแผนทั่วไป เปนการวางแผนเพื่อแกปญหา การปองกันปญหา หรือการพัฒนาผลผลิตของ
องคการ ดังนั้น การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อการใหไดแนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหงาน
โครงการขององคการบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น
โครงสรางของแผนกลยุทธ การจัดทําแผนกลยุทธนั้น อาจจะสรุปเปนขั้นตอนของการจัดทําแผน
กลยุทธในอีกแนวหนึ่ง เพื่อชวยใหขั้นตอนชัดเจนและเปนทางเลือกในกระบวนการจัดทําแผน ภายหลังจาก
ที่ไดทราบถึงแนวคิดพื้นฐานขั้นตนแลวไดวาการวางแผนกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหภารกิจหรือพันธะกิจ (Mission Analysis)
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคต (Environmental Analysis)
3. การวิเคราะหองคการ (SWOT หรือ Situation Analysis)
4. การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
5. การคนหาอุปสรรคและปญหาในการดําเนินงาน (Obstacles)
6. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Decision)
7. การกําหนดนโยบาย (Policy Decision)
8. การกําหนดกิจกรรม (Activity) สําคัญตามกลยุทธและนโยบาย
9. การจัดทําเปนแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
การดําเนินการเพื่อใหไดแผนกลยุทธทั้ง 9 กระบวนการแลวเราอาจจัดทํารูปเลมแผนประกอบดวย
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
สวนที่ 3 วิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมาย มาตรการ
สวนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน / โครงการ (อาจเขียนแยกเปนรายยุทธศาสตรที่กําหนดไว)
สวนที่ 5 แผนการควบคุม กํากับ ติดตาม
สวนที่ 6 ภาคผนวก
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรทางการศึกษา เพื่อศึกษาแนวโนมการพัฒนา
การศึกษาใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น โดยแนวโนมการพัฒนาการ
ศึกษาขององคกรทางการศึกษาตองมีความเปนไปไดในการพัฒนาตามเงื่อนไขขอจํากัดและองคประกอบ
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ที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา ซึ่งไดแก นโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด รูปแบบการ
บริหารงานขององคกรทางการศึกษาและปจจัยที่เกี่ยวของอื่นการศึกษาความตองการของชุมชน เปนการ
สํารวจความตองการขององคกรชุมชนที่องคกรทางการศึกษาตั้งอยูความตองการของผูปกครองนักเรียนและ
ความตองการของชาวบานในชุมชนสรุปมาเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนการวิเคราะห สภาพขององคกรทางการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการพั ฒ นาการศึกษา จะตอง
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ดวยเรียกวา SWOT Analysis ซึ่งไดแก
1. Strength - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
2. Weakness – จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
3. Opportunity – โอกาสที่จะดําเนินการได
4. Threat – อุปสรรคหรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคการ
การวิเคราะห SWOT อาจเรี ย กอี ก อย างหนึ่ งวา เป น การทํ า Situation Analysis เป น การวิ เคราะห
สภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญใน
การดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต การวิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) วิเคราะหจุดแข็ง
จุด อ อ น เพื่ อให รูตนเอง (รูเรา) รูจัก สภาพแวดลอม (รูเขา) ชั ด เจน และวิเคราะห โอกาส – อุป สรรค เพื่ อ
ประโยชนในการกําหนดวิสัยทัศน หรือเลือกกลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมตอไปซึ่งจะเกี่ยวของกับการทํา
Strategic Decision การทํา Strategic Decision เปนการตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือวิธีดําเนินงานที่สําคัญที่เปน
หลักในการปฏิบัติไปสูสภาพที่ตองการในอนาคตขององคการเพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนาคต
ตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งเปนการเลือกโดยคํานึงถึงสภาพในอนาคต โดยคํานึงถึงจุดที่ตองการโดยรูสถานการณ
เห็นถึงโอกาสและรูจุดดี จุดเดนตลอดจนจุดออนในการดําเนินงานไปสูจุดหมายที่ตองการขององคการใน
อนาคต เปนการคนหากลยุทธโดยหลักการ มองกวาง เห็นไกล รอบคอบ ตามหลักการกําหนดกลยุทธใน
แบบตาง ๆ เชน กลยุทธที่มุงหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ํา, W ต่ํา – O สูง และ W ต่ํา – T ต่ํา กลยุทธเชิงรุก
กลยุ ท ธ เพื่ อ ความเจริ ญ ก า วหน า (Growth Strategy) กลยุ ท ธ แ บบคงที่ (Stability Strategy) กลยุ ท ธ แ บบ
ตัดทอนปองกัน (Retrenchment and Defense Strategy) กลยุทธการตั้งราคา – การขาย กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการเปนผูนํา กลยุทธในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและบริการ กลยุทธการจํากัดขอบเขต
ปฏิบัติการ เปนตน
5. กําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ เปาประสงคและยุทธศาสตรขององคการ
วิสั ย ทั ศ น (Vision) คื อ ภาพในอนาคตขององค ก รที่ ผู นํ าและสมาชิ ก ทุ ก คนรว มกั น วาดฝ น หรื อ
จินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริงในปจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และ
ความเชื่อเขาดวยกัน พรรณนาใหเห็นทิศทางขององคการอยางชัดเจน มีพลังทาทาย ทะเยอทะยาน และมี
ความเปนไปได เนนถึงความมุงมั่นที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ หรือดีที่สุดใหกับลูกคาและสังคม
วิสัยทั ศนจะเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เปน การตัดสิน ใจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางธุรกิจ
เปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการอยูรอดทางธุรกิจ ซึ่งจะกลาวถึงอีกครั้งในเรื่องยุทธศาสตรขององคการ
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6. ทําไมองคกรตองมีวิสัยทัศน
1. วิสัยทัศนสรางพลังใหกับองคกร การจะทําใหองคกรมีการรวมพลังมุงไปในทิศทางเดี่ยวกันได
ตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ภาวะผูนําที่จะนําคนทั้งองคกรไดและวิสัยทัศน
ของหนวยงานหรือองคกร
2. วิสัยทัศนทําใหไดเปรียบในแขงขัน ในโลกของการแขงขันผูนําที่มีวิสัยทัศนยอมไดเปรียบเสมอ
เพราะสามารถคะเนเหตุการณในอนาคตไดและวิสัยทัศนทําใหเกิดความทะเยอทะยานหาญกลาที่จะเปนหนึ่ง
วิสัยทัศนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศนอาจจะเขียนในรูปของรอยแกวแบบใดก็ได แตควร
ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการคือ
1. ทานตองการทําอะไรใหสําเร็จ (ภารกิจ)
2. ทําไมทานจึงตองการทําใหสําเร็จ (วัตถุประสงค)
3. ทานคาดหวังผล (Results) เชนไร
กระบวนการกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น นั้ น ทํ าได ห ลายรูป แบบ แต สิ่ งที่ ต อ งมี เหมื อ นกั น ก็ คื อ วิ สั ย ทั ศ น
กําหนดขึ้นโดยคณะผูนําขององคกรซึ่งกําหนดรวมกันโดยการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นวิสัยทัศน
ตองมีความชัดเจน ความยาวเหมาะสมกับโครงสราง ขนาด และลักษณะขององคกร บอกไดวาองคกรจะเปน
อยางไร และทําอะไรในอนาคต รวมทั้งระบุความเชื่อที่เปนพื้นฐานนําไปสูวิสัยทัศนนั้น วิสัยทัศนของแตละ
องคกรควรมีเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว เพื่อจําแนกใหความแตกตางจากองคกรอื่น ๆ ได นอกจากนี้วิสัยทัศน
ของแตละหนวยงานยอยในองคกรจะตองสอดคลองหรือสนับสนุนวิสัยทัศนขององคกรดวย
7. กระบวนการสรางวิสัยทัศน
1. การระบุวัตถุประสงคใหชัดเจน
ขั้นที่หนึ่ง ประชุมคณะทํางานออกแบบสรางวิสัยทัศนใหแตละคนระบุเหตุการณ หรือการ
ตัดสินใจในอดีต 4 – 8 อยางที่เคยเกิดขึ้นกับองคกร
ขั้นที่สอง ใหสมาชิกแตละคนเขียนวัตถุประสงคของเขาในการทํางานใหกับองคกร โดยใหแสดง
ออกจากสวนลึกของจิตใจและเพิ่มความหมายใหกับงานที่ทํา การเขียนวัตถุประสงคอาจนําดวยคําถาม
ขั้นที่สาม เปนกิจกรรมกลุมใหจินตนาการวาในอนาคตอีก 20 ปขางหนา เมื่อวันนั้นมาถึงองคกร
ควรจะประสบความสําเร็จในดานใด มีชื่อเสียงดานใด บรรลุวัตถุประสงคขอใดบาง ยังบกพรองดานใดบาง
ขั้นที่สี่ กลุมอธิบายวาลักษณะขององคกรที่คาดหวังเปนอยางไร และสะทอนใหเห็นถึง
วัตถุประสงคขององคกรเพียงใด
ขั้นที่หา นําขอคิดที่ไดทั้งหมดมารวมเขากันเปนขอความที่ระบุวัตถุประสงค
ขั้นที่หก พิจารณาวาจะวัดหรือประเมินวัตถุประสงคนั้นไดอยางไร
2. การระบุภารกิจใหชัดเจน (Mission) เปนการพิจารณาวาองคกรของทานควรจะทําอะไรที่พิเศษ
หรือยิ่งใหญใหสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกันแลว พบวาภารกิจองคกร
ของทานควรแตกตางจากองคกรเหลานั้นอยางไร ใหเขียนภารกิจลงไปใหชัดเจน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3. การวิเคราะหองคกร เนื่องจากวิสัยทัศนตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริง จึงจําเปนตองวิเคราะห
จุดแข็งและจุดออนขององคกรเพื่อดูความเปนไปได และดูวาอะไรทําใหองคกรของเราแตกตางจากองคการ
อื่นในวงการเกี่ยวกัน อะไรคือสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจากเราขณะเดียวกันก็ใหวิเคราะหสิ่งแวดลอมขององคกร
ดวย
4. การสรางวิสัยทัศน ยอนกลับไปดูวัตถุประสงค (Purpose) และภารกิจ (Mission) ที่เขียนไวแลว
นํามากําหนดเปนวิสัยทัศนพิจารณาความเปนไปไดจากการวิเคราะหองคกร แลวปรับแกไขอีกครั้ง จากนั้น
ทดสอบประสิทธิผลของวิสัยทัศนที่เขียนโดยตอบคําถามใหไดวาวิสัยทัศนนั้นเปนที่เขาใจของคนในองคกร
หรือวงการเดียวกันหรือไม เราไดดูความเปนไปไดของวิสัยทัศนแลวหรือยัง เปนที่ชัดเจนหรือไมวาเมื่อบรรลุ
ตามวิสัยทัศนแลวจะเกิดผลอะไรขึ้นกับองคกร การเขียนวิสัยทัศนตอง สั้น งาย ใหพลัง ซึ่งรองศาสตราจารย
ดร.อุทัย บุญประเสริฐ คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงการกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้
การกําหนดวิสัยทัศน: จุดสุดทายของการวางแผนที่ชัดเจนในการวางแผนจะมีการกําหนดจุดสุดทายไว
เปนลําดับขั้นดังนี้
ระดับอุดมคติ: ปรัชญา / ปณิธาน (Philosophy / Will)
ภารกิจของหนวยงาน / องคการ (Mission)
จุดมุงหมาย (Goal)
วัตถุประสงค (Objective)
เปาหมาย (Target)
การวางแผนระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะ 5 ปที่ผานมาไมเพียงพอ เพราะสภาพการณ
หลายอยางมีความยืดยาวมาก โดยกําหนดเปนจุดยุทธศาสตรแทน โดยยกตัวอยางของอังกฤษ รัสเซีย และ
อเมริกาในการแผขยายอาณาเขตดวยการกําหนดยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอันเปนการ
กําหนดการทํางานในดานพลเรือนจะกําหนดเวลาเฉลี่ยประมาณ 15 ป วิสัยทัศนหมายถึงภาพที่เห็นกวางมอง
ไดไกลแตตองชัดเจน และมีระยะเวลากําหนดที่แนนอนเชน การกําหนดภารกิจการลงดวงจันทรของอเมริกา
ที่กําหนดไวภายใน 9 ป ในชวงประธานาธิบดีเคนเนดี้ การกําหนดจุดยุทธศาสตรเมื่อนํามาใชกับพลเรือน
จะเปนสิ่งที่ใชในภาคภาษาอังกฤษวา Vision ผนวกกับความรูเรื่อง Futurism (อนาคตนิยม) ซึ่งใชวิชาสถิติ
มาคํานวณภาพอนาคตโดยเชื่อวา สิ่งที่กําหนดในอนาคตคือสิ่งที่กําหนดในปจจุบัน และใชแผนเปนเครื่องมือ
ในการกําหนดอนาคตซึ่งภาคธุรกิจเอกชนเปนผูนํามาใชกอน โดยพบวาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเกิดจาก
เงื่อนไขขางหนาที่ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการคือ
1. การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน (Mission Analysis) ภารกิจคืออะไร อยูที่ไหน จะทํากิจกรรม
พิเศษอะไร
2. การวิเคราะหสถานการณในอนาคต ซึ่งมีวิธีการคิดเสมือนกับการปลอยคลื่นเรดาร เพื่อสแกน
ภาพอนาคตและพบวา ฐานหลัก ของการเปลี่ยนแปลงคือ เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง โดยสิ่งที่ ตามมาคือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนตัวเรงในการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอยางชัดเจน ซึ่งเปนผลใหวิถีชีวิต
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และแบบแผนการดําเนินชีวิตไดเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งตองมีการวิเคราะหภาพที่เกิดขึ้นตาง ๆ ตามไปดวย
และยกตัวอยางของการนํ าเทคโนโลยีมาใชในวิถีชีวิต เชน การกําหนดแนวคิด Modernized School ของ
คลินตันและอัลเกอร
3. วิเคราะหสภาพองคกร จะทําใหทราบจุดออน / จุดแข็ง / โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาของ
องคการในอนาคตทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทําใหตองเรงวิเคราะหในประเด็นนี้ดวย ดังนั้น การ
มององคการใหลึกซึ้ง มองกวาง มองไกล และนํามากําหนดเปนวิสัยทัศนที่เปนภาพกวางที่เปนไปไดและมี
ความเปนไปไดสูง การเขียนวิสัยทัศนที่ตอง สั้น ชัดเจน เขาใจงาย หมายความวา เปนการเขียนภาพอนาคต
ที่ตองการจะตองสั้นจะดีที่สุด แตถาเขียนแบบยาวจะตองกระทัดแตแสดงภาพอนาคตที่ตองการได ลักษณะ
ของวิสัยทัศนจะตองคํานึงถึงภารกิจและหนวยงานที่รับผิดชอบ ความเตะตาประชาชนและสามารถปลุกระดมเจาหนาที่ใหเกิดความคิดความฝน แรงจูงใจที่ดี และรวมกันทํางาน จุดที่ตอมาจากการกําหนดวิสัยทัศน
คือ กลยุทธในการทํางาน ซึ่งหากนําเอาผลของ SWOT มาขยายจะไดวา
S จุดที่จะตองทํา
W จุดที่ตองหลีกเลี่ยงหรือปรับปรุง
O จุดที่จะนํามาใชประโยชน หรือจุดเปดสูการปฏิบัติใหม ๆ
T จุดที่จะหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติ หรือปรับใหเปนโอกาส
ดั งนั้ น วิสั ยทั ศน โดยปกติ แ ลวจะเป น ตั ว บอกความคาดหวังในอนาคตระยะ 10 – 15 ป ขางหน า
วิสัยทัศนจึงตอง 1) แสดงจุดมุงหมายในระยะยาวที่คอนขางแนนอน (ระยะกลางเปนหลักกลยุทธ ระยะยาว
เป น หลั ก ยุท ธศาสตร ) 2) มี เจตนารมณ (สิ่ งที่ ต อ งการให เกิ ด ) ที่ ชั ด เจนและ 3) จําได งาย เพราะจะทํ าให
บุคลากรจําไดและนําไปใชในทางปฏิบัติ สรุปไดแก
ลักษณะของวิสัยทัศน: จูงใจ ระดมความคิด ระดมพลังใจ ปลุกเรา
การเขียนวิสัยทัศน: สั้น งาย ใหพลัง
ปจจุบัน การคิดตองใชวิถีการคิดในลักษณะ Lateral Thinking อันเปนการคิดนอกแบบที่แตกตางไป
จากเดิมหรือเปนการคิดในลักษณะที่สรางสรรคแตกตางไปจากเดิม แตมีความเปนไปไดซึ่งตองอาศัยประสบ
การณ การสะสมประสบการณ การใฝรูใฝเรียน โดยอาศัยเทคนิคการระดมความคิดและเลือกใชประโยชนให
เหมาะสมกับสภาพขององคการและเนนที่ Creative Thinking
การเขียนวิสัยทัศนควรจะทําเปน 15 ป และทอนลงมาทีละ 5 ป เพื่อจัดเปนแผนพัฒนาหรือแผนกล
ยุทธในแตละชวงที่มีความเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรก และมีความชัดเจนในชวง 5 ปตอมา และในชวง 5 ป
สุดทายจะเปนจุดมุงมั่นเปนหลัก เปนตน
8. พันธกิจ (Mission)
พันธกิจมีคําที่ใชแทนกันอยูหลายคํา เชน ภารกิจหรือปณิธาน พันธกิจคือจุดมุงหมายพื้นฐานที่แสดง
เหตุผลหรืออธิบายวาทําไมองคกรจึงถือกําเนิดขึ้นมาหรือดํารงอยูเปนหลักการที่ใชเปนแนวทางในการตัดสิน
ใจ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร
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การวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจขององคกร (Mission Analysis) เพื่อตรวจสอบวางานหลักขององค
กรที่ทําอยูในปจจุบันยังมีความเปนอยูหรือไม พันธกิจใดควรยกเลิก เพราเหตุใด พันธกิจใดควรดํารงอยู
เพราะเหตุ ใด และพัน ธกิจใดควรปรับเปลี่ยนใหมห รือเพิ่ มขึ้น ใหมเพราะเหตุใด บุ คลากรในองคกรตอง
ตระหนักวาภารกิจใดคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง ซึ่งบางหนวยงานหลงบทบาทหนาที่ไปทําภารกิจรองแทน
ภารกิจหลักก็จะทําใหองคกรนั้นมีปญหาในการทํางานได คําถามที่ควรใชสําหรับพันธกิจขององคกรมีดังนี้
1. เราควรอยูในธุรกิจอะไร
2. จุดประสงคที่แทจริงของเราคืออะไร นอกจากการทํากําไรแลว องคการของเรายังมี
จุดมุงหมายอะไรอีก
3. เอกลักษณหรือจุดเดนเฉพาะขององคการของเราคืออะไร
4. กลุมลูกคาหลักหรือผูใชสินคากลุมสําคัญคือใครบาง
5. ผลิตภัณฑหรือบริการตัวเอกของเราในปจจุบันคืออะไร และในอนาคตควรเปนอะไร
6. สวนตลาดที่สําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคตคือสวนไหนบาง
7. ขอบขายการจัดจําหนายและอาณาเขตตลาดกวางและครอบคลุมแคไหนในปจจุบัน
และในอนาคตจะเปลี่ยนไปอยางไร
8. ธุรกิจของเราไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไรจากที่เคยเปนมาเมื่อ 3-5 ปที่ผานมา
9. ในอนาคตขางหนา 3-5 ป ธุรกิจของเราจะเปลี่ยนโฉมจากเดิมไปเปนอะไรอยางไร
10. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่มุงหวังและตองการมากที่สุดของเราคืออะไร และมีวิธีการ
วัดผลสําเร็จเหลานั้นอยางไร
11. มีประเด็นแงคิดเกี่ยวกับปรัชญาทางธุรกิจอะไรบางที่มีความสําคัญตออนาคตขององค
การ เชน เรื่องภาพพจนขององคการ ความเปนผูนําในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ในบรรดาผูรวมวิชาชีพหรือ
ชุมชน ผลกระทบตอสภาพแวดลอม ความสามารถในการคิดคนพัฒนา ขนาดการเสี่ยง คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลผลิต วิธีการจัดการ ฯลฯ
12. ควรตองพิจารณาใหน้ําหนักความสําคัญตอกลุมภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา ชุมชน
กลุมพนักงาน และอื่น ๆ ในเรื่องอะไรบางหรือไม
เมื่อไดมีการถามคําถามแลวนํามารวมกันปรึกษาและพิจารณาออกความเห็นกันแลว จากนั้นก็จะได
มีการมอบหมายใหมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือ 2-3 คน นําไปประมวลและเขียนขึ้นเปนขอความเพื่อนํามา
พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
9. เปาประสงค
เป าประสงค คือ สภาพความสําเร็จของการดําเนิน งานในขั้น ตอนสุดท ายของแต ละยุทธศาสตร
การกํ าหนดอาจชวงเวลาที่ ตางกั น 5 ป 3 ป หรือ 10 ป แลวแตก รณี การกํ าหนดเป าประสงคในระยะยาว
(Long Term Objective) อาจกําหนดสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานที่ตองการใหเกิดขึ้นในแตละปได
หรือ อาจเปนเปาประสงคลักษณะที่เปนเปาหมาย (Target)
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เปาประสงคขององคกร กลาวสั้น ๆ เปาประสงคขององคกร หมายถึง การระบุหรือบอกใหทราบ
เกี่ยวกับสิ่งที่องคการจะทําใหได หรือสิ่งที่องคกรตองการจะเปนสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่อยูไกลออก
ไป เชน อาจจะเปน 3 ปถึง 5 ปก็ได เปาประสงคที่กําหนดขึ้นมานี้ในทางปฏิบัติควรจะตองสามารถวัดผลได
ตามสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาประสงคระยะสั้น ซึ่งเปนเปาประสงคจากการดําเนินงานที่เปนผลงาน
ประจําป หรือ ที่ เรียกเป น ภาษาอังกฤษว า “Annual Operational” นั้ น การระบุ ออกมาเป น จํานวนตั ว เลขที่
ชัดเจนและวัดได นับวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่งที่จะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพสําหรับที่จะนํามาใช
บริหารงานในทางปฏิบัติ
แตสําหรับเปาประสงคระยะยาวนั้น โดยที่มีลักษณะเปนการพิจารณาในทางกลยุทธ และมุงที่จะระบุ
ใหเห็นถึงตําแหนงฐานะที่ตองการจะไดหรือตองการจะเปน มากกวาการระบุถึงสิ่งที่จะทําใหเสร็จ การระบุ
เปาประสงคระยะยาวจึงมีลักษณะเปนการบรรยายความเปนขอความกะทัดรัด สั้น ๆ แตชัดเจน แตในเวลา
เดียวกันขณะที่มีการจัดทําแผนดําเนินงานที่ทําควบคูตามกันมานั้นเอง การระบุเปาประสงคออกเปนเปาหมาย
ผลสํ าเร็ จ ต าง ๆ ที่ แ ยกย อ ยลงมาอย า งครบถ ว นและมี ค วามชั ด เจนในตั ว เหล านี้ ย อ มจะสามารถส ง ผล
สนับสนุนใหองคกร โดยสวนรวมประสบผลสําเร็จเปนไปตามที่ตั้งไวได ตัวอยางเชน ในกรณีของกิจการที่
ทําธุรกิจดานการบริการนั้น เปาประสงคระยะยาวอาจระบุไววา “ตองการที่จะเปนผูนําในดานการใหบริการ
ในสวนของตลาดที่กําลังแขงขันกันตอบสนองอยู” ดังนี้ การจะทําไดยอมจะตองไดจากการสามารถทําสําเร็จ
ในหลาย ๆ สิ่ง คือ มีชนิดของบริการที่ดีเยี่ยม มีคุณภาพการใหบริการที่ดีสามารถเจาะเขาตลาดไดตามที่ตั้ง
เปาไว ตลอดจนการสามารถจัดหาทรัพยากรดานตาง ๆ เขามาใชเพื่อดําเนินงานตามแผนงานดานตาง ๆ อยาง
ไดผล รวมทั้งการระบุถึงการครอบคลุมกลุมลูกคาและตลาดอยางชัดเจนในแผนดําเนินงานทั้งหลายดวย
ในทางปฏิบั ติ การกําหนดเปาประสงคระยะยาวนั้น ขั้น ตอนการจัดทํามักจะเริ่มจากการกําหนด
จุด มุงหมาย การวิเคราะหทางกลยุทธ และการจัดวางกลยุทธ โดยภายใตกระบวนการคิดและวิเคราะหทาง
กลยุทธดังกลาวนี้เอง การแยกแยะพิจารณาเปาประสงคระยะยาวก็จะกระทําพรอมกันไปแตอยางไรก็ตาม
กอนที่จะมีการกําหนดเปาประสงคระยะยาวออกมาจริงนั้น ๆ ในกระบวนการวางแผนและกระบวนการ
จัดทําแผน จะตองมีก ารพิจารณาให เห็ น ชัดเจนแยกกัน ระหวางการวางแผนกลยุทธกับการวางแผนดาน
ดําเนินงาน ตัวอยางเชน กรณีของการตองมีการเปลี่ยนแปลง “พลังผลักดัน” ขององคกรนั้น นับวาเปนสวนที่
เกี่ยวของ ในทางกลยุทธโดยตรง แตในเวลาเดียวกัน ผลจากแผนกลยุทธที่มีการเปลี่ยนแปลงในพลังผลักดัน
ที่สําคัญ ๆ นั้น อาจสงผลทําใหตองมีการจัดหาพนักงานหรือกําลังคนเขามารองรับหรือสนับสนุนการเปลี่ยน
แปลง ดังกลาวด วย กรณี ของการจัดเตรียมกําลังคนนี้เอง จะเปน งานอีก ดานหนึ่ งที่จัดอยูในดานการ
ดําเนินงาน ที่จะตองทําในสวนของการจัดทําแผนดําเนินงานตามความหมายที่กลาวนี้เอง ยอมชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธและการเกี่ยวของกันตลอดเวลาของการวางแผนกลยุทธกับ การวางแผนดําเนินงาน และแมวา
ในความเปนจริงนั้นการวางแผนดําเนินงานจะตองมีการพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ทางดานการดําเนินงาน
โดยละเอียดเปนดาน ๆ ไปก็ตาม แตการพิจารณาทําแผนดําเนินงานนั้นก็ยังคงเปนงานที่กระทํามาจากอีกดาน
หนึ่งตางหาก และเปนการพิจารณาวางแผนดานปฏิบัติที่เปนการวางแผนเกี่ยวกับงานประจําที่กระทําแยกกัน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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มาจากอีกทางหนึ่งของการวางแผนประจําปหรือการวางแผนงบประมาณ แตสําหรับการกําหนดเปาประสงค
นั้น ขั้นตอนที่สําคัญ ๆ ที่ตองกระทําเปนลําดับแรกกอนสิ่งใดทั้งหมดก็คือ การพิจารณาถึงปจจัย ตาง ๆ ทาง
กลยุทธที่สําคัญ ๆ ตามกลุมปจจัยที่เปนพลังผลักดันนั่นเอง
วิธีการกําหนดหรือเลือกเปาประสงคขององคกร การคัดเลือกหรือกําหนดเปาประสงคขององคกร
นั้น มักจะทําโดยการประชุมพิจารณากันในคณะกรรมการวางแผน ซึ่งสวนมากมัก จะดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. การรวมพิจารณาถึงปจจัยทางกลยุทธทั้งหลาย ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวของและสัมพันธกับการ
พิจารณาเปาประสงคระยะยาว ทั้งนี้โดยพยายามคัดเลือกจัดลําดับปจจัยทางกลยุทธที่มีความสําคัญมากเปน
พิเศษจํานวนหนึ่ง โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีความสําคัญมากเปนพิเศษ และสําคัญรองลงมาเปนลําดับ
2. พิจารณาลึกลงไปในแตละปจจัยทางกลยุทธ เพื่อใหเห็นชัดวาปจจัยกลยุทธอันใดที่จะสามารถสง
ผลกระทบหรือสงผลตอองคกร ใหสามารถเคลื่อนตัวเขาไปสูจุดมุงหมายและสนับสนุนตอกลยุทธที่กําหนด
ไว ผลกระทบหรือผลสําเร็จตาง ๆ เหลานี้ ควรจะตองมีลักษณะขอบเขตกวางและมองเห็นไดคอนขางชัด
3. พิจารณาคัดเลือกและลงมติเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับเปาประสงคระยะยาวที่ตองกําหนดขึ้น ทั้งนี้
วิธีการอาจกระทําโดยการเขียนลงไปในแบบฟอรม ซึ่งอาจมีขอความวา “เพื่อใหไดผล (หรือบรรลุผล) ใน
ผลสําเร็จ ภายในป พ.ศ. ...”
ในการจัดทําเปาประสงคนี้ บางครั้งเปาประสงคที่คัดเลือกมาอาจมีจํานวนคอนขางมาก และแตละ
ขอตางก็มีความสําคัญตออนาคตขององคกรทั้งสิ้น ในกรณีเชนนี้ การพิจารณาตัดออกควรตองมีการยึดถือ
ตามแนวทางดังนี้ คือ เปาประสงคที่มีความสําคัญจริง ๆ ควรจะมีจํานวนนอย เหลือเฉพาะที่มีความสําคัญมาก
จริง ๆ และควรเปนเปาประสงคที่มีคุณคามากที่สุด ตอการสนับสนุนองคกรใหบรรลุผลในจุดมุงหมายและ
กลยุทธที่ตั้งไวมากที่สุด เปาประสงคที่จะตกลงยอมรับกันนี้ควรไดมาจากการลงมติโดยทุกฝายเห็นชอบตรง
กัน นอกเหนือจากนั้น สําหรับเปาประสงคอื่นที่เหลือหรือไดเพิ่มเติมเขามานั้น หากเห็นวายังมีคุณคาความ
สําคัญที่ควรพิจารณารับไว ในทางปฏิบัติก็ควรจะนําไปพิจารณากําหนดเปนเปาประสงคของฝาย แผนก หรือ
หนวยงานยอยที่อยูต่ําลงมาก็ได ดังที่ไดกลาวมาแลววา เปาประสงคระยะยาวจะแตกตางกัน กับการพยากรณ
10. คุณลักษณะของเปาประสงคระยะยาวที่ดี
ในสภาพทั่วไปนั้น การกําหนดเปาประสงคระยะยาว มักจะกระทําโดยการเริ่มตนดวยการรางขอ
ความขึ้นมากอนวาตองการจะใหไดอะไร หรือตองการจะเปนอะไร มากกวาที่จะมาจากการคิดอยางรอบคอบ
และมั่นใจวาจะเปนสิ่งที่สามารถจะทําใหสําเร็จลงไดจริงตามที่คาดคิด ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหาร
ทุกคนจะตองมีการตรวจสอบขอความแตละขั้นหรือทั้งหมดตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้
1. สามารถวัดไดหรือตรวจนับได ความหมายก็คือ เปาประสงคจะตองเปนสิ่งที่เมื่อมีการปฏิบัติหรือ
ทํ าไปแล ว ท านหรื อ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทั้ งหลายสามารถวัด หรือ ตรวจสอบได ตั ว อยางเช น ข อ ความเป า
ประสงคที่วา “เปนผูนําในการตอบสนองตลาด” ก็ยอมตองวัดไดดวย “สวนแบงตลาด” (Market Share) หรือ
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เกณฑ การวัด อยางใดอยางหนึ่ งที่ คล ายกั น พรอ มกัน นั้ น ก็ จะตอ งมี ข อมู ลเกี่ ยวกับ สภาวะการแข งขั น ให
สามารถพิจารณาประกอบควบคูพรอมกันไปไดดวย
2. พิจารณาถึงความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะทําใหสําเร็จผลได ทั้งนี้ก็คือ การตองพยายามหลีกเลี่ยง
มิใหเปาประสงคกลายเปนสิ่งที่สุดเอื้อม หรือเปนไปไมไดนั่นเอง การพิจารณาจึงตองดูใหเห็นชัดวา ความ
พยายามหรือการทุมเทที่สําคัญมีอะไรบาง หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ความสําคัญมาก ๆ ในการ
ทําใหบรรลุเปาประสงคไดนั้นมีอะไรบาง และสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมีโอกาสจะเปนไปไดเพียงใด ซึ่งในการ
ประเมินความเปนไปไดนั้น ในทางปฏิบัติก็คงตองติดตามดูใหลึกลงไปถึงประเด็นปจจัยที่สําคัญ ๆ คือ ความ
สามารถของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ความพรอมของทรัพยากรทางการเงิน ปจจัยอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตลอด
จนสภาพผลกระทบจากการแขงขัน รวมทั้งอิทธิพลของปจจัยภายนอกที่มีอยู ทั้งนี้การที่จะพิจารณาใหเห็น
ไดชัดเจนตามแนวทางนี้ สิ่งจําเปนที่ตองทําใหไดกอนก็คือ การตองสามารถจัดแผนงานหลักตาง ๆ ใหชัดเจน
ออกมาได ก อ น ทั้ ง นี้ ก็ เพื่ อ ให ส ามารถมี พื้ น ฐานงานที่ แ บ ง ชั ด เจนออกมาสํ า หรั บ ที่ จ ะใช นํ า มาจั ด ทํ า
วัตถุประสงคใหไดออกมากอน จากนั้นการประเมินความเปนไปไดของเปาประสงคจึงจะสามารถกระทําได
3. มีความคลองตัวหรือปรับตัวได ความจําเปนในขอนี้ก็เพราะสาเหตุสืบเนื่องจากเหตุผลที่วา ใน
การกําหนดเปาประสงคนั้นมีปจจัยหลายประการที่มีความไมแนนอน โดยอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ดังนั้น เปาประสงคที่กําหนดไวจึงตองมีความคลองตัวพอที่จะสามารถปรับตามทันสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน
แปลง รวมทั้งตองสอคลองเขากันไดกับโอกาส ใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน ในการกําหนดวัตถุประสงค
บางอยางที่จะทําไดในเวลา 5 ปนั้น เมื่อปฏิบัติจริงผลที่ทําไดอาจไมเหมือนอยางที่กําหนดไวก็ได ทั้งนี้เพราะ
ขณะที่มีการดําเนินการผานไปปตอปนั้น เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปความจําเปนที่จะตองทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธก็จะดําเนินการเปนระยะ ๆ ดังนี้ เปาประสงคก็ตองมีการปรับตามใหสอดคลองกับ
ขอมูลตามสถานการณใหม ๆ ที่เกิดขึ้นดวย
4. สอดคลองเขากันไดกับแผนงานอื่น ๆ คือ การพิจารณาวาเปาประสงคที่กําหนดไวนั้นจะมีสวน
ช ว ยนํ า ให ท านเข า ไปสู ฐ านะที่ ตั้ ง ตามที่ ไ ด มี ก ารระบุ ห รื อ กํ า หนดเอาไว ใ นขณะกํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย
การวิเคราะหทางกลยุทธ และกลยุทธที่ไดจัดทําไวแลวหรือเปลา
ขอพิจารณาเกี่ยวกับสมมติฐานในการวางแผนเชิงกลยุทธ
ในทางปฏิบัติที่เปนจริงนั้น ในการวางแผนเชิงกลยุทธมักจะตองมีการกําหนดขอสมมติฐานขึ้นมา
เพื่อใชประกอบในการวางแผนเสมอ แตอยางไรก็ตาม การตั้งขอสมมติฐานขึ้นมาใชนั้นนับวาเปนสิ่งจําเปน
และเหมาะสมที่จะตองกระทําควบคูกันกับการกําหนดเปาประสงคระยะยาวที่คาบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ยาว
นานออกไป ซึ่ งไม อาจพิ จ ารณาวิเคราะห ห รือคาดคะเนสิ่ งตาง ๆ ได ชัดเจนนั ก โดยเหตุผลความจําเป น
ดังกลาวนี้เอง จึงทําใหเปาประสงคทั้งหลายตางมีพื้นฐานผูกติดอยูกับขอสมมติฐานตาง ๆ ที่องคกรจะไม
สามารถมีอํานาจเหนือหรือควบคุมไดแตประการใด ตัวอยางเชน ในเปาประสงคที่กําหนดวา “จะเปนผูนํา
ในการตอบสนองตลาด” นั้น อาจจะเปนการกําหนดขึ้นมาภายใตขอสมมติฐานดังนี้ก็ได เชน
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1. เชื่อวาความตองการบริการเหลานั้นในสวนแบงตลาดตาง ๆ จะยังคงขยายตัวตอไปตามสถิติการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ
2. เชื่อวาไมนาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ ทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมา จนมีผลกระทบทําใหความ
ตองการบริการนั้น ๆ หดหายไป
ดังนั้น หากไดทราบวาเปาประสงคระยะยาวที่กําหนดขึ้น ไดกําหนดขึ้นภายใตขอสมมติฐานดังกลาว
การวางแผนที่ถูกตองนั้นก็ควรจะไดครอบคลุมถึงสวนของการกําหนดขอสมมติฐานดังกลาวนี้ไวใหเปน
สวนหนึ่งของเปาประสงคที่กําหนดขึ้นนั้นดวย เพื่อวาตอมาภายหลัง ถาหากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ผิดไป
จากขอ สมมติฐ านที่ กํ าหนดเอาไว ดังนี้ การทบทวนเปาประสงคก็ จะตองกระทํ าพรอมกับ การวิเคราะห
ทบทวนภายใตขอมูลใหม ๆ ที่ไดรับมาภายหลัง
กลาวโดยสรุป หลักในการกําหนดเปาประสงคในดานการจัดการศึกษาควรยึดหลักดังนี้
1. ระบุเวลาที่ตองการใชเกิดขึ้นอยางชัดเจน
2. ไมควรมีจํานวนมาก / มีความเปนไปได
3. กําหนดเปาหมายแตละเรื่องตองชัดเจน
3.1 นักเรียนทุกคนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษา
3.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมฯ ไมต่ํากวารอยละ 70
4. การกําหนดเปาหมายที่ดีตองครอบคลุมทุกองคประกอบ
4.1 นักเรียน
4.2 โรงเรียน
4.3 ครู
4.4 ชุมชน
4.5 ระบบบริหารจัดการ
11. ยุทธศาสตรขององคกร
การกําหนดวิสัยทัศนที่กลาวขางตน มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธถือเปนหัวใจของ
การกํ าหนดทิ ศ ทางองค ก ร เป น การตั ด สิ น ใจที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การอยู ร อดของธุ ร กิ จ การตั ด สิ น ใจนี้ ก็ คื อ
ยุทธศาสตรขององคกรนั้นเอง ตัวอยางของการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่สําคัญ คือ ในกรณีของบริษัทไอบีเอ็ม
ในสหรัฐอเมริกา และบริษัทไมโครซอฟท
ในอดีตนั้นบริษัทไอบีเอ็มไดเนนการพัฒนาคอมพิวเตอรระบบเมนเฟรมโดยมองวาจะมีทิศทางขยาย
ตัวไดดีในอนาคต นอกจากนั้นก็ไดกําหนดราคาเครื่องคอมพิวเตอรอยูในระดับที่สูงกวาคูแขงขัน ทั้งนี้ โดย
มีสมมติฐานวา ไอบีเอ็มนั้นมีเทคโนโลยีที่เหนือกวาคูแขงขันทั่วไป
อาจกล าวได ว า การตั ด สิ น ใจในการเน น พั ฒ นาคอมพิ ว เตอร เมนเฟรมแทนการเน น การพั ฒ นา
คอมพิวเตอรพีซี และการเนนจุดขายในความเหนือกวาทางเทคโนโลยีโดยมองขามกลยุทธในดานราคาคือ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ เพราะเปนการตัดสินใจที่ซื้ออนาคตของบริษัท
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

359

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

ผลปรากฏวาทิศทางของคอมพิวเตอรนั้นขยายตัวมากในระบบพีซี นอกจากนั้นพัฒนาการในดาน
เทคโนโลยีในประเทศตาง ๆ และระหวางบริษัทคอมพิวเตอรตาง ๆ นั้นลดลง ในขณะเดียวกันคูแขงขันของ
ไอบีเอ็มก็ไดเนนกลยุทธดานราคา (Pricing) ที่ต่ําเปนเกณฑในการแขงขัน ผลพวงดังกลาวทําใหไอบีเอ็มใน
สหรัฐอเมริกาตองมีอันประสบปญหาจากบริษัทที่ทํากําไรในอดีตอยางมหาศาลมาเปนการขาดทุนและอยู
ในชวงของการปรับตัว
ในอีกกรณีหนึ่งคือ ไมโครซอฟทซึ่งไดเนนการพัฒนาซอฟตแวร โดยมองวาตลาดแหงการขยายตัว
นั้นจะอยูที่ซอฟตแวรมากกวา นอกจากนั้น เครื่องคอมพิวเตอรจะกลายเปนผลิตภัณฑมวลชน (Mass Product)
ในอนาคต ฉะนั้ น พั ฒ นาการต อ ไปก็ คื อ เล็ ก ลง และสะดวกต อ การดํ าเนิ น การในสภาพการณ ดั ง กล าว
พัฒนาการของซอฟตแวรจะมีแนวโนมการขยายตัวที่มีขอบเขตกวาง และทิศทางของซอฟตแวรที่จะติดตาม
มวลชนจะตองงายตอการอานและการปฏิบัติงาน
แนวนโยบายดังกลาวนับวาสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในสวนที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และเป นเหตุผลสําคัญ ที่ทํ าใหบริษัทไมโครซอฟทสามารถขยายตัวกลายเปน
บริษั ทยัก ษ ใหญ ที่ มี กําไรมหาศาลในปจจุบัน การตัด สิ น ใจในนโยบายดังกลาวของบริษัทไมโครซอฟท
ในอดีตสงผลตอความรุงเรืองในปจจุบันคือการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ เพราะถือวาเปนการตัดสินใจที่มีผล
ตอทิศทางของธุรกิจตลอดจนกําไรขาดทุนของบริษัท
จากตัวอยางที่พิจารณาไดจาก “การตัดสินใจเชิงกลยุทธ” นั้น จะพบวาองคประกอบของ “กลยุทธ”
จึงหมายถึงการตัดสินใจที่สัมพันธกับการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เปนการตัดสินใจ
บนฐานของสมมติฐานการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต คําวา “กลยุทธ
(Strategic)” ในองคประกอบแรกจึงหมายถึงความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอ
ธุรกิจในเชิงของโอกาส (Opportunities) และภยันตราย (Threat) นั่นเอง
องค ป ระกอบอี ก ประการหนึ่ งของแนวคิ ด วาด ว ย “กลยุ ท ธ (Strategic)” ก็ คื อ ความสั ม พั น ธ ก าร
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในบริษัทหรือในธุรกิจ เปนการวิเคราะหองคกรในดาน
โครงสราง ระบบบุคลากร ระบบการเงิน และอื่น ๆ เพื่อที่จะหาจุดออน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength)
ของธุรกิจ ธุรกิจที่มีจุดแข็งและอยูในสวนที่จะไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมก็จะ
ดําเนินนโยบายเชิงรุกและรักษาจุดแข็งเอาไว ในกรณีที่มีจุดออนก็อาจตองดําเนินนโยบายปรับจุดออนหรือ
แกจุดออนให เป นจุดแข็งเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ในกรณี ที่ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดออนไดก็ตองดําเนินนโยบายไปสูธุรกิจที่สามารถแขงไดแทนการคงไวในธุรกิจเดิม
อาจกลาวไดวา เมื่อพูดถึงความหมายของ “กลยุทธ” นั้น จะเกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกเพื่อพิจารณาหาโอกาสและภยันตรายตอธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อหา
จุดออนจุดแข็ง
การบริห ารเชิ งกลยุ ท ธ (Strategic Management) จึ งหมายถึ งการบริห ารหรือ การจั ด การธุ รกิ จ ใน
ลักษณะที่มีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น
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และระยะยาว โดยทั้งนี้จะเปนการดําเนินการหรือดําเนินนโยบายใหมีความสอดคลองกับโอกาสที่เปดกวาง
ทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สอดคลองกับจุดออนจุดแข็งของตัวองคกรของธุรกิจเอง
การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) จึงเปนการบริหารอยางมีระบบเปนการบริหารที่ตอง
อาศัยวิสัยทัศนของผูนําธุรกิจ เปนการบริหารอยางมีการวางแผนอยางเปนขั้นตอนและมีการวิเคราะหอยางมี
หลักเกณฑ
ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม อาจกลาวไดวา การบริหารเชิงกลยุทธไดกลายเปน
หัวใจสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหม โดนเฉพาะธุรกิจไทยที่กําลังเผชิญการทาทายจากการแขงขัน
ที่ไรพรมแดน

roo

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขาวสารที่ไดจากการนําขอมูลดิบ (raw data) มาคํานวณทาง
สถิติหรือประมวลผลอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขาวสารที่ไดออกมานั้นจะอยูในรูปที่สามารถนําไปใชงานไดทันที
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการตาง ๆ และระบบงานที่ชวย
ใหไดสารสนเทศที่ตองการโดยจะรวมถึง
1. เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณ
คมนาคมตาง ๆ รวมทั้งซอฟตแวรทั้งระบบสําเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดย เฉพาะดาน
2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ขางตนมาใชงาน รวบรวมขอมูล จัดเก็บ
ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปได
เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปจจุบัน ประกอบดวย
- ระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing System)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
- ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (Executive Information System)
- ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System)

สารสนเทศกับการตัดสินใจ
ในองคการตาง ๆ นั้น สามารถแบงการทํางานไดเปน 4 ระดับดวยกันคือ ระดับวางแผน ยุทธศาสตร
ระยะยาว (Strategic Planning) ระดับวางแผนการบริหาร (Tactical Planning) ระดับ วางแผนปฏิบัติการ
(Operation Planning) และระดับผูปฏิบัติการ (Clerical Planning) โดยใน 3 ระดับแรกนั้นจะจัดอยูในระดับ
บริหาร (Management) และระดับสุดทายจัดอยูใน ระดับปฏิบัติการ (Operation)
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ระบบสารสนเทศจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ และทําการประมวลผลเพื่อให
สารสนเทศกับบุคลากรในระดับตาง ๆ ซึ่งในแตละระดับนั้นจะใชลักษณะและปริมาณของสารสนเทศที่แตก
ตางไป ระบบสารสนเทศในองคการสามารถแทนไดดวยภาพปรามิด ตามรูป

ระดับวางแผน
ยุทธศาสตร

ระดับวางแผน
การบริหาร
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ระดับวางแผนปฏิบัติการ
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ระดับปฏิบัติการ

DP

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

จากภาพจะเห็ นไดวาโครงสรางระบบสารสนเทศแบบ ปรามิด มีฐานที่กวางและบีบแคบ ขึ้นไป
บรรจบในยอดบนสุด ซึ่งหมายความวาสารสนเทศที่ใชงานจะมีมากในระดับลางและลดหลั่นนอยลงไปตาม
ลําดับจนถึงยอดบนสุด เชนเดียวกับจํานวนบุคลากรในระดับนั้น ๆ
2. บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ มีดังนี้

ระดับปฏิบัติการ
บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวของอยูกับงานที่ทําซ้ํา ๆ กัน และจะเนนไปที่การจัดการรายการประจําวัน
นั่น คือบุคลากรในระดับนี้เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศในฐานะผูจัดหาขอมูลเขาสู ระบบ ตัวอยาง เชน
เจาหนาที่ผูทําหนาที่ปอนขอมูลการสั่งการซื้อของลูกคาเขาสูคอมพิวเตอรในระบบสารสนเทศเพื่อการขาย
หรือตัวแทนการจองตั๋วและขายตั๋วในระบบจองตั๋วเครื่องบิน เปนตน
ระดับวางแผนปฏิบัติการ
บุคคลในระดับนี้จะเปนผูบริหารขั้นตนที่ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานประจําวันและ การวางแผน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระยะเวลาสั้น ๆ เชน แผนงานประจําวัน ประจําสัปดาห หรือประจําไตรมาส ขอมูล
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ระดับวางแผนปฏิบัติ
การ
สม่ําเสมอ ซ้ําซ้ํา
เปนตามที่คาด
อดีต
มีรายละเอียดมาก
ภายใน
เปนโครงสราง
มีความแมนยําสูง
หัวหนางาน
เกี่ยวกับงานที่ทํา

ระดับวางแผนการ
บริหาร
มักจะเปนประจํา
อาจไมเหมือนที่คาด
เปรียบเทียบ
ถูกสรุปแลว
ภายในและภายนอก
กึ่งโครงสราง
ใชการคาดการณบาง
ผูบริหารระดับสูง
จัดสรรทรัพยากรและ
ควบคุม
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ที่ผูบริหารระดับนี้ตองการสวนมากจะเกี่ยวของกับผลการปฏิบัติชวงเวลาหนึ่ง ๆ ผูจัดการอาจตองการรายงาน
สรุปผลการขายประจําไตรมาสของพนักงานขาย เพื่อประเมินผลของพนักงานขายแตละคน เปนตน
ระดับวางแผนการบริหาร
บุคลากรในระดับนี้ จะเปนผูบริหารระดับกลางซึ่งทําหนาที่วางแผนใหบรรลุเปาหมายตาง ๆ เพื่อให
องคการประสบความสําเร็จตามแผนงานระยะยาวตามที่กําหนดโดยผูบริหารระดับสูง มักจะเปนสารสนเทศ
ตามคาบเวลาซึ่งมีระยะเวลานานกวาผูบริหารขั้นตนและจะเปนสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลทั้งจากภายใน
และภายนอกองคกร เชน ของคูแขงหรือของตลาดโดยรวม เปนตน นอกจากนี้ ผูบริหารระดับนี้ยังตองการ
ระบบที่ใหรายงานการวิเคราะหแบบถา – แลว (What – If) นั่นคือสามารถทดสอบไดวาหากเกิดเหตุการณ
เชนนี้แลวตัวเลขหรือสารสนเทศตาง ๆ จะเปลี่ยนเปนเชนไร เพื่อใหจําลองสถานการณตาง ๆ ที่ตองการได
ตัวอยางเชน ผูจัดการฝายขายอาจตองการทราบผลการขายประจําปของบริษัทเทียบคูแขงตาง ๆ รวมทั้งอาจ
ตองการทดสอบวาถาเพิ่มหรือลดลงโฆษณาในสื่อตาง ๆ จะมีผลกระทบตอยอดขายอยางไรบาง
ระดับวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว
ผูบริห ารระดับนี้ จะเปน ระดับสู งสุด ซึ่ งเนน ในเรื่องเปาประสงคขององคกร ระบบสารสนเทศที่
ตองการจะเนนที่รายงานสรุป รายงานแบบ What – If และการวิเคราะหแนวโนมตาง ๆ (Trend Analysis)
ตัวอยางเชน ประธานบริษัทอาจตองการรายงานที่แสดงแนวโนมการขายในอีก 4 ปขางหนาของผลิตภัณฑ 3
ชนิดของบริษัท เพื่อดูแนวโนมในการเติบโตของผลิตภัณฑตาง ๆ วาผลิตภัณฑใดจะมีแนวโนมที่มีกวา หรือ
ผลิตภัณฑใดที่อาจสรางปญหาใหบริษัท เปนตน

ความถี่
ผลลัพธที่ได
ระยะเวลา
รายละเอียด
แหลงขอมูล
ลักษณะของขอมูล
ความแมนยํา
ผูใช
ระดับการตัดสินใจ
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ระดับวางแผนยุทธศาสตร
ระยะเวลา
เมื่อตองการ
มักจะไมเหมือนที่คาด
อนาคต
ถูกสรุปแลว
ภายในและภายนอก
ไมเปนโครงสราง
ใชการคาดการณสูง
ผูบริหารระดับสูง
วางเปาประสงค
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3. สารสนเทศในระดับบริหาร
1)ระบบประมวลผลขอมูล
ระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing System หรือ DP) หรือบางครั้งเรียกวาระบบประมวลผล
รายการประจํ า (Transaction Processing System หรือ TPS) หรื อ ระบบประมวลผลข อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Data Processing หรือ EDP) เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดขอมูลขั้นพื้นฐาน โดยเนนที่
การประมวลผลรายการประจําวัน (Transaction) และการเก็บรักษาขอมูล
ระบบประมวลผลขอมูลมักจะทํางานอยูเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดของธุรกิจเทานั้น เชนฝายการเงิน
และบัญชี ฝายผลิต ฝายการตลาด เปนตน โดยแตละฝายจะมีการประมวลผลที่แยกจากกัน ขอมูลจะถูกปอน
และจัดเก็บอยูในรูปของไฟล และไฟลตาง ๆ จะถูกแกไขระหวางการประมวลผลรายการประจําวัน จากนั้น
ผลลัพธจะถูกแสดงออกมาตามคาบเวลาที่กําหนด เชน ใบสงของ หรือ รายงานประจําเดือน เปนตน
ระบบประมวลผลข อมู ลมั กจะถูกใชงานไดถึงระดับ ของผูบ ริห ารระดับ ปฏิบั ติก าร (Operational
Management) เทานั้น เนื่องจากระบบชนิดนี้จะไมยืดหยุน และไมสามารถสนองความตองการขอมูลหรือ
สารสนเทศที่ไมไดจัดเก็บอยูในระบบได อยางไรก็ดี ขอมูลในระบบประมวลผลขอมูลจะเป น พื้ นฐานที่
สําคัญสําหรับนําไปประมวลผลในระบบระดับสูงอื่น ๆ ซึ่งมีความยืดหยุน พอที่จะใหสารสนเทศเพื่อชวยให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจในสภาวะแวดลอมที่มักมีการเปลี่ยนแปลงได นั่นคือ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System)
2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือ ระบบบริหารที่ใหสาร
สนเทศที่ผูบริหารตองการ เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศจากภายในและ
ภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพั นกับองคกรในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งที่คาดวาจะเปนอนาคต นอกจากนี้
ระบบ MIS จะตองใหสารสนเทศภายในชวงเวลาที่เปนประโยชน เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการ
วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง
แมวาผูบริหารที่ไดรับประโยชนจากระบบ MIS สูงสุดคือผูบริหารระดับกลาง แตโดยพื้นฐานของ
ระบบ MIS แลว จะเปนระบบที่สามารถสนับสนุนขอมูลใหผูบริหารทั้ง 3 ระดับ คือ ทั้งผูบริหารระดับตน
ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง โดยระบบ MIS จะใหรายงานที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจาก
ฐานขอมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงคของรายงานจะเนนใหผูบริหารสามารถมองเห็นแนวโนมและภาพ
รวมขององคกรในปจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏิบัติการดวย อยางไรก็ดี
ขอบเขตของรายงานจะขึ้นอยูกับลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงคในการใชงาน โดยอาจมีรายงานที่
ออกทุกคาบระยะเวลา รายงานตามตองการ หรือรายงานตามสภาวการณ หรือเหตุปกติ ตัวอยางรายงานที่
ออกโดยระบบ MIS เช น การวิเคราะห การขายแยกตามพื้ น ที่ การวิเคราะห ตน ทุน งบประมาณประจําป
การวิเคราะหการลงทุน และตารางการผลิต เปนตน
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คุณสมบัติของระบบ MIS
ลักษณะระบบของ MIS ที่ดีสามารถสรุปไดดังนี้
- ระบบ MIS จะสนับสนุนการทํางานของระบบประมวลผลและการจัดเก็บขอมูลรายวัน
- ระบบ MIS จะใชฐานขอมูลที่ถูกรวมเขาดวยกัน และสนับสนุนการทํางานของฝายตาง ๆ
ในองคกร
- ระบบ MIS จะชวยใหผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใชขอมูลที่เปน
โครงสรางไดตามเวลาที่ตองการ
- ระบบ MIS จะมีความยืดหยุน และสามารถรองรับความตองการขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ขององคกร
- ระบบ MIS ตองมีระบบรักษาความลับของขอมูล และกําจัดการใชงานของบุคคลเฉพาะ
ผูที่เกี่ยวของเทานั้น
ความแตกตางของ MIS และ DP
- การใชระบบฐานขอมูลรวมกันของ MIS แทนการใชระบบแฟ มขอมูลแบบแยกกัน ของ
ระบบ DP ทําใหมีความยืดหยุนพอที่จะใหสารสนเทศที่ผูบริหารตองการ
- ระบบ MIS จะรวบรวมเก็บขอมูลจากฝายทํ างานตาง ๆ ขณะที่ ระบบ DP มีการใชงาน
แยกจากกันในแตละฝาย
- ระบบ MIS จะใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารทุกระดับ ในขณะที่ระบบ DP จะใหระดับ
ปฏิบัติการเทานั้น
- สารสนเทศที่ผูบริหารตองการ สวนมากจะไดรับการตอบสนองทันทีจากระบบ MIS
ในขณะที่ระบบ DP จะตองรอใหถึงเวลาสรุป (จากรายงาน)
3)ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบการตัดสินใจ (Decision Support System) หรือ DSS เปนระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีก
ระบบหนึ่ง เนื่องจากผูที่มีหนาที่ในการตัดสินใจจะสามารถใชประสบการณหรือใชขอมูลที่มีอยูแลวในระบบ
MIS ของบริษัท สําหรับการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพในงานปกติ แตบอยครั้งที่ผูตัดสินใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริหารระดับวางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตร และเผชิญกับการตัดสินใจที่ประกอบดวย
ปจจัยที่ซับซอนเกินกวาความสามารถของมนุษยที่จะประมวลผลเขาดวยกันไดอยางถูกตอง จึงทําใหเกิดการ
สนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งเปนระบบที่สนับสนุนความตองการเฉพาะของผูบริหารแตละคน (made by order)
ในหลาย ๆ สถานการณ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีหนาที่ชวยใหการตัดสินใจเปนไปไดอยาง
สะดวก โดยอาจจะชวยผูตัดสินใจในการเลือกทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับใหทางเลือกตาง ๆ ตามวิธีที่
ผูตัดสินใจจะเปนระบบสารสนเทศแบบโตตอบได ซึ่งจะใชชุดเครื่องมือที่ประกอบขึ้นจากทั้งฮารดแวรและ
ซอฟตแวร เพื่อชวยใหผูตัดสินใจสามารถใชงานไดงายที่สุด เชน การแสดงกราฟกแบบตาง ๆ หรือใชระบบ
จัดการฐานขอมูล เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการใชโมเดลการวางแผนการทํานาย รวมทั้งการใชภาษาในการ
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คุณสมบัติของระบบ DSS
ลักษณะของระบบ DSS ที่ดีสามารถสรุปไดดังนี้
- ระบบ DSS จะตองชวยผูบริหารในกระบวนการตัดสินใจ
- ระบบ DSS จะถูกออกแบบมาสามารถเรียกใชทั้งขอมูลแบบกึ่งโครงสรางและแบบไมมี
โครงสรางแนนอนได
- ระบบ DSS จะตองสามารถสนับสนุนผูตัดสินใจไดทุกระดับแตจะเนนที่ระดับวางแผน
บริหารและวางแผนยุทธศาสตร
- ระบบ DSS จะมีรูปแบบการใชงานเอนกประสงค มีความสามารถในการจําลองสถาน
การณ และมีเครื่องมือในการวิเคราะหสําหรับชวยเหลือผูทําการตัดสินใจ
- ระบบ DSS จะตองมีระบบโตตอบกับผูใชไดสามารถใชงานไดงาย ผูบริหารตองสามารถ
ใชงานโดยพึ่งความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญนอยที่สุดหรือไมตองพึ่งเลย
- ระบบ DSS สามารถปรับตัวใหเขากับขาวสารในสภาพการณตาง ๆ
- ระบบ DSS ตองมีระบบกลไกชวยใหสามารถเรียกใชขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
- ระบบ DSS ตองสามารถติดตอกับฐานขอมูลองคกรได
- ระบบ DSS ตองทําโดยไมขึ้นกับระบบทํางานตามตารางเวลาขององคกร
- ระบบ DSS ตองมีความยืดหยุนพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารตาง ๆ

ความแตกตางของระบบ DSS และ MIS
- ระบบ MIS จะถูกออกแบบเพื่อจัดการเฉพาะกับผูที่มีปญหาที่มีโครงสรางเทานั้น ในขณะ
ที่ระบบ DSS ถูกออกแบบใหสามารถจัดการกับปญหาแบบกึ่งมีโครงสราง หรือแบบไมมีโครงสรางแนนอน
- ระบบ MIS จะถูกออกแบบและสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนงานที่แนนอน เชน ระบบบัญชี
การควบคุมสินคาคงคลัง
- ระบบ MIS จะใหรายงานหรือสารสนเทศที่สรุปออกมากับผูใช ในขณะที่ระบบ DSS
จะโตตอบโดยทันที
- ในระบบ MIS ผูใชไมสามารถขอใหระบบสนับสนุนสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ
ที่ตองการเปนการเฉพาะ หรือในรูปแบบที่เฉพาะตัวแตในระบบ DSS ผูใชสามารถกําหนดไดเอง
- ระบบ MIS จะใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงกับผูบริหารระดับกลาง ในขณะที่ระบบ
DSS จะใหสารสนเทศที่เหมาะกับทั้งผูบริหารระดับกลางและระดับสูง
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มีการใชงานบอย
ไมจําเปนตองมีทักษะสูง ระบบจะสามารถใชงานไดงาย
สูง จะตองการเขากันไดกับรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
ใชในงานตรวจสอบ ควบคุม
ผูบริหารระดับสูง ไมมีโครงสรางที่แนนอน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย
สูง จะใชรูปแบบการนําเสนอตาง ๆ
จะตองตอบสนองอยางรวดเร็ว ทันทีทันใด

ww

ลักษณะ
ระดับการใชงาน
ทักษะทางคอมพิวเตอร
ความยืดหยุน
การใชงาน
การสนับสนุนการตัดสินใจ
การสนับสนุนขอมูล
ผลลัพธที่แสดง
การใชงานภาพกราฟก
ความเร็วในการตอบสนอง

m

4) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง
ระบบสารสนเทศเพื่ อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Executive Information System) หรือ EIS เป น ระบบที่
สรางขึ้น เพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะหรือสามารถกลาว
ไดวาระบบ EIS คือสวนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมา เพื่อเนนในการให สารสนเทศที่สําคัญตอการ
บริหารแกผูบริหารระดับสูงสุด
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แสดงลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง
ระบบ EIS จะใชขอมูลจากทั้งภายในภายนอกองคกร (เชน รายงานจากหนวยงานของรัฐบาลหรือ
ขอมูลประชากร) นํามาสรุปอยูในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบ และใชในการตัดสินใจ โดยผูบริหารไดงาย
นอกจากนี้ ยังชวยใหผูบริหารดูรายละเอียดที่ตองการในจุดตาง ๆ ไดอีกดวย
ตัวอยางของระบบ EIS เชน รายงานเกี่ยวกับการเงินและสถานะภาพทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้ง
อัตราส วนสิน ทรัพ ยตอหนี้ สิน หรือจํานวนลูก ค าเฉลี่ยตอนาที ที่ใชบ ริก ารสนั บ สนุ น หลัง การขายทาง
โทรศัพท เปนตน โดยระบบอาจแสดงลูกศรเพื่อใหทราบวาอัตราสวนดีขึ้นเทาเดิมหรือ แยลง รวมทั้ง
ขอมูลที่แสดงอาจใชสีในการแสดงสถานการณตาง ๆ ก็ได ซึ่งลูกศรหรือสีจะชวยให ผูบริหารทราบถึงแนว
โนมไดอยางรวดเร็ว ระบบ EIS จะถูกออกแบบใหแสดงสารสนเทศขององคกรโดยสรุป แตในขณะเดียวกัน
ก็สามารถดูลึกเขาไปถึงรายละเอียดที่ตองการได โดยการเลือกหัวขอที่สนใจและสั่งใหระบบแสดงขอมูลใน
สวนนั้นเพิ่มเติม
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ขอดอย
มีขอจํากัดในการใชงาน
อาจทําใหบริหารจํานวนมากรูสึกวาไดรับขอมูล
มากเกินไป
ยากตอการประเมินผลประโยชนที่ไดจากระบบ
ไมสามารถทําการคํานวณที่ซับซอนได
ระบบอาจจะใหญเกินกวาที่จะจัดการได
ยากตอการรักษาขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กอ
ใหเกิดปญหาการรักษาความลับของขอมูล

roo

ขอดี
งายตอผูบริหารระดับสูงในการใชงาน
การใชงานไมจําเปนตองมีความรูเรื่อง
คอมพิวเตอร
ใหสารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ตองการ
ทําใหสามารถเขาใจสารสนเทศไดดีขึ้น
มีการกรองขอมูลทําใหประหยัดเวลา
ทําใหระบบสามารถติดตามสารสนเทศไดดีขึ้น
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สรุปจุดเดนและจุดดอยของระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง
ความแตกตางของระบบ EIS และ DDS
- ระบบ DSS ถูกออกแบบเพื่อใหสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
กลางถึงระดับสูง แตระบบ EIS จะเนนการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
- ระบบ DSS จะมีสวนของการใชงานที่ใชไมงายเทากับระบบ EIS เนื่องจากระบบ EIS
เนนใหผูบริหารระดับสูงสุดใชนั่นเอง
- ระบบ EIS สามารถสรางขึ้นมาบนระบบ DSS เสมือนเปนระบบซึ่งชวยใหสอบถามและ
ใชงานขอมูลไดสะดวกขึ้น ซึ่งระบบ EIS จะสงตอการสอบถามนั้นไปยังระบบ DSS และ ทําการสรุปขอมูล
ที่ระบบ DSS สงมาใหอยูในรูปที่ผูบริหารสามารถเขาใจไดงาย

ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System)
ระบบผูเชี่ยวชาญมีสวนที่คลายคลึงกับระบบอื่น ๆ คือเปนระบบคอมพิวเตอรที่ชวย ผูบริหารแกไข
ปญหาหรือทําการตัดสินใจไดดีขึ้น ระบบผูเชี่ยวชาญจะแตกตางกับระบบอื่นอยูมาก จะเกี่ยวของกับการ
จัดการความรู (Knowledge) มากกวาสารสนเทศ และถูกออกแบบใหชวยในการตัดสินใจโดยใชวิธีเดียวกับ
ผูเชี่ยวชาญที่มนุษยเปนโดยใชหลักการทํางานดวยระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
ระบบผูเชี่ยวชาญจะทําการโตตอบกับมนุษยโดยมีการถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความกระจางใหขอแนะ
นํา และชวยเหลือในการตัดสินใจ นั่นคือทํางานคลายกับเปนมนุษยผูเชี่ยวชาญในการแกปญหานั้น เนื่องจาก
ระบบนี้คือการจําลองความรูของผูเชี่ยวชาญจริง ๆมานั่นเอง โดยผูเชี่ยวชาญใน ที่นี้อาจเปนไดทั้งผูเชี่ยวชาญ
ในที่ นี้ อาจเป น ไดทั้ งผู เชี่ ยวชาญในการบริห าร ผูเชี่ ยวชาญในเรื่อ งภาษีผูเชี่ยวชาญในเรื่องยา หรือแมแ ต
ผูเชี่ยวชาญในการทําอาหารก็ตาม
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คุณสมบัติของระบบผูเชี่ยวชาญ
ขอดีของระบบผูเชี่ยวชาญ จะคอนขางตางกวาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ดังนี้
- ระบบผูเชี่ยวชาญ ชวยในการเก็บความรูของผูเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่งไวทําให
ไม สูญเสียความรูนั้น เมื่อผูเชี่ยวชาญตองการออกจากองคกรหรืออาจไมปฏิบัติงานได
- ระบบผูเชี่ยวชาญ จะชวยขีดความสามารถในการตัดสินใจใหกับผูบริหารจํานวนมาก
พรอม ๆ กัน
- ระบบผูเชี่ยวชาญ สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับผูตัดสินใจไดอยาง
มาก
- ระบบผูเชี่ยวชาญ จะทําใหการตัดสินใจในแตละครั้งมีความใกลเคียงและไมมีความ
ขัดแยงกัน
- ระบบผูเชี่ยวชาญ ชวยลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- ระบบผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมที่จะเปนระบบในการฝกสอนเปนอยางมาก

1. ชนิดของคอมพิวเตอร
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ก. จําแนกตามความแตกตางพื้นฐานได 2 ประเภท คือ
1) อนาลอกคอมพิวเตอร (Analog Computer) เปนการประมวลผลโดยวิธีการวัดขอมูลแบบตอเนื่อง
เชน ความเร็ว ความกดอากาศ อุณหภูมิ ซึ่งขอมูลประเภทนี้ไมสามารถนับไดที่ละหนึ่งได ผลลัพทที่ไดจะ
อยูในรูปของกราฟหรือตัวเลขตางๆ เชน ความกดอากาศ
2) ดิ จิ ต อลคอมพิ ว เตอร (Digital Computer) เป น การประมวลผลโดยวิ ธี ก ารวั ด ข อ มู ล แบบไม
ตอเนื่อง หรือใชในขอมูลที่เปนตัวเลข สามารถนับทีละหนึ่งได เชน การนับจํานวนประชากร ผลลัพทที่ได
จะมีคาที่แนนอน แมนยํากวาอนาลอกคอมพิวเตอร สามารถทําการคํานวณไดมากกวา 16 หลัก
3) ไฮบริดคอมพิวเตอร (Hybrid Computer) เปนคอมพิวเตอรที่รวมวิธีการทั้งอนาลอกคอมพิวเตอร
และ ดิจิตอลคอมพิ วเตอรเข าด วยกั น เพื่ อสามารถประมวลผลไดดี แ ละสามารถทํ างานไดดีม ากกวาเดิ ม
โดยสามารถแปลงตัวเลขเปนแบบดิจิตอลได
ข. จําแนกตามลักษณะการใชงานได 2 ประเภท คือ
1. คอมพิ วเตอร ใช งานทั่ วไป (General Purpose Computer) สรางขึ้ น มาเพื่ อ ใช งานหลายอย าง
แล ว แต จ ะนํ าไปประยุก ต ในด านใด เช น งานทางการวิเคราะห ข อ มู ล และตั ว เลข สถิ ติ วิ จัย การทํ าบั ญ ชี
ทะเบียนตางๆ การทําเอกสาร การพิมพเอกสาร เปนตน เครื่องคอมพิวเตอรนี้จะมีความยืดหยุนในการใชงาน
ตางๆ มากเมื่อใชงานในดานใดก็สามารถเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมสั่งงานใหคอมพิวเตอรดําเนินการตาม
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2. คอมพิ วเตอรใชงานเฉพาะอยาง (Special Purpose Computer) เปน คอมพิ วเตอรที่ สรางขึ้น มา
เพื่อใชงานเฉพาะอยาง ไมสามารถที่จะนําไปประยุกตใชงานดานอื่นได เชน คอมพิวเตอรควบคุมการบินของ
ฐานทัพขององคการนาซา คอมพิวเตอรตรวจสอบอุณหภูมิ คอมพิวเตอรตรวจจับเรดาหของทหารอากาศไทย
เปนตน
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2. ยุคของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสามารถแบงไดเปน 5 ยุค ดังนี้
1) คอมพิวเตอรยุคที่หนึ่ง ยุคนี้ถือเปนยุคแรกของคอมพิวเตอร จะใชวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา
หลอดสุญ ญากาศ (Vacuum Tubes) เปนองคประกอบหลัก ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ และมีราคาแพง และ
มักเกิดขอผิดพลาดไดงาย ตัวอยางไดแก UNIVAC 1
2) คอมพิวเตอรยุคที่สอง ยุคนี้เรียกวา ยุคทรานซิสเตอร ซึ่งนํามาประกอบกันหลายตัว ดังนั้นจึงมี
ขนาดเล็กลงและมีความเร็วเพิ่มขึ้น สามารถทํางานไดเปน 1 ใน 1,000,000 วินาที (Micro Second) ตัวอยาง
ไดแก IBM 1602 และ IBM 1401
3) ยุคที่สาม เรียกวา ยุค ไอซี (IC: integrate circuit) ซึ่งเปนการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกสจํานวน
มากลงแผนซิลิกอนเล็กๆ จึงทําใหไอซีเขาแทนที่ทรานซิสเตอร เนื่องดวยคุณ สมบัติเดนๆ 4 ประการ คือ
ราคาถูก เนื่องจากผลิตจํานวนมาก ใชพลังงานไฟฟาต่ําทําใหประหยัดไฟฟา
4) คอมพิวเตอรยุคที่สี่ ค.ศ.1970 ถึงปจจุบัน เทคนิคในการพิมพวงจรขนาดใหญลงบนชิ้นสวน
เล็กๆ ทําใหวงจรมีความหนาแนนมากวาไอ ซี เรียกวงจรเดียว หรือแอลเอสไอ สามารถบรรจุวงจร
ทรานซิสเตอรจํานวนหลายพันบนตัวบนแผนซิลิกอนขนาด 1/16 ตารางนิ้ว
5) คอมพิวเตอรยุคที่หา ยังไมเปนที่แนชัดวายุคที่ 5 จะเริ่มตนเมื่อใด แตไดมีความพยายามที่จะ
พัฒนาคอมพิวเตอรยุคที่ 5 กันแลวทั้งในญี่ปุนและอเมริกา ยุคนี้เรียกวายุคปญญาประดิษฐหรือยุคหุนยนต
โดยพยายามสรางคอมพิวเตอรใหมีความคิดเปนเหมือนมนุษย สามารถที่จะคิดและตัดสินใจไดดวยตัวเอง
เชน หุนยนต

3. องคประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบดวย
ก. ฮารดแวร (Hardware) คือ อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ที่เราสามารถจับตองได เชน คียบอรด
(Keyboard), จอภาพ(Monitor), หรือเมาส(Mouse) เปนตน ซึ่งสวนประกอบฮารดแวร แบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
1) หนวยรับขอมูล (Input unit) คือ อุปกรณ ที่ทําหนาที่รับคําสั่งขอมูลเขาไปในคอมพิวเตอร ซึ่ง
สวนที่เราเห็นไดอยางชัดเจน ก็คือคียบอรด โดยเมื่อกดคียบอรดซึ่งมีลักษณะคลายกับแปนพิมพดีด ก็จะมี
สัญญาณเขาไปในเครื่องคอมพิวเตอร แลวคอมพิวเตอรจะนําไปทําการแปล เพื่อปฏิบัติงานไดตามตองการ
และยังมีอุปกรณอื่นที่สามารถเปน Input ไดคือ Scanner, Digital Camera, Mic.
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2) หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU ทําหนาที่เปรียบเทียบไดกับสมอง
ของคอมพิวเตอร เพราะอุปกรณตางๆ ของระบบ คอมพิวเตอรจะถูกควบคุมโดยตรงหรือทางออมจาก CPU
ซึ่งประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
2.1) หน ว ยคํ านวณทางคณิ ต ศาสตร แ ละทางตรรกะ (Arithmatic and Logic unit) ซึ่ ง ทํ าหน าที่
คํานวณทางคณิตศาสตร เชน การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร และการคํานวณทางตรรกะนั้นก็คือการ
เปรียบเทียบความจริงและเท็จ
2.2) หนวยความจํา (Memory unit) เปนหนวยความจําของระบบคอมพิวเตอร ทําหนาที่เก็บคําสั่ง
และขอมูลเอาไว รวมทั้งเก็บผลลัพธที่ไดจากการคํานวณตางๆ
2.3) หนวยควบคุม (Control unit) เปนหนวยควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหรือหนวย
ประสานงานใหกับการทํางานของหนวยตางๆ ที่จะสงขอมูลถึงกันหรือทํางานรวมกัน
3) หน ว ยแสดงผล (Output Unit) ทํ า หน า ที่ แ สดงผลที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า สั่ ง หรื อ
โปรแกรม ออกมาในรูปหรือภาษาที่มนุษยเขาใจได ที่เห็นไดงายๆ คือจอภาพ (Monitor) และเครื่องพิมพ
(Printer)
4) หนวยความจําสํารอง (Storage memory) ทําหนาที่บันทึกโปรกแกรม และคําสั่งหรือขอมูลไว
ใชงานที ห ลัง เปรียบเสมือนสมุด บัน ทึกของคอมพิ วเตอร หน วยความจําสํ ารองที่ นิยมใชในป จจุบัน คือ
ดิสกเก็ตต (Diskette) หรือฟลอปปดิสก (Floppy Disk) เปนอุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล เปรียบไดกับเทป
คาสเซสตที่เราใชกันอยูในปจจุบัน

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ข. ซอฟตแวร (Software) คือ โปรแกรมตางๆ ที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อนํามาใชสําหรับควบคุมการทํางาน
ของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร ให เป น ไปตามที่ เราต อ งการ เช น โปรแกรมราชวิถี เวิ รด (RW), โปรแกรม New
Print Shop
ค. องคประกอบทางดานบุคลากร ( Peopleware )
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและใชงานระบบคอมพิวเตอร

5.2 ความรูเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต (internet)

1. ความหมายของอินเตอรเน็ต
อินเตอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันทั่วโลก มีการรับสงสารสนเทศเปนมาตรฐาน
เดียวกันโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการรับสง คอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสงสารสนเทศ
ได ในรู ป แบบต างๆ คื อ ข อ มู ล (data) ข อ ความ (text) เสี ย ง (voice) และภาพลั ก ษณ ห รือ รูป ภาพ (image)
ซึ่งคอมพิวเตอรสามารถคนหาสารสนเทศไดจากแหลงตางๆ โดยผานเครือขายไดอยางรวดเร็ว
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2. ความสําคัญของอินเตอรเน็ต
สังคมยุคสารสนเทศในปจจุบันนี้ การสื่อสารรูปแบบตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นใหคนเราสื่อสารถึงกันได
งายที่สุดและสะดวกที่สุด การสื่อสารโดยผานคําพูดยอมไมเพียงพอ เราตองการมากกวานั้น เชน ภาพ เสียง
และขอความที่เปนตัวอักษร รวมทั้งขอมูลคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งอินเตอรเน็ตเขามาสนองเราในจุดนี้
เมื่อเราทําการเชื่อมตอเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตเราก็สามารถติดตอกับเพื่อนของเราไดในสหรัฐ
อเมริ ก าผ านอิ เล็ก ทรอนิ ก ส เมล เข าไปค น หาข อ มู ล ที่ ญี่ ปุ น แล ว ทํ าการกอปป ไ ฟล ไปไวที่ จี น จากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่บานหรือที่ทํางานของเรา
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3. อินเตอรเน็ตมีประโยชนอยางไร อินเตอรเน็ตมีประโยชนดังนี้ คือ
1) ในดานการศึกษา เราสามารถเชื่อมตอเขากับอินเตอรเน็ตเพื่อคนควาหาขอมูลไดจากทุกๆ ที่ในโลก
ไม ว าจะเป น ข อ มู ล ทางวิ ช าการจากที่ ต างๆ ซึ่ งอิ น เตอร เน็ ต จะทํ าหน าที่ เหมื อ นกั บ ห อ งสมุ ด ขนาดยั ก ษ
สงขอมูลที่เราตองการมาใหถึงหนาจอคอมพิวเตอรที่บานหรือที่ทํางานของเราในเวลาไมกี่วินาที
2) ประโยชนทางดานการรับสงขอมูลขาวสาร ผูใชที่ตอเขากับอินเตอรเน็ต สามารถรับสงขอมูล
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ E-mail กับผูใชคนอื่นๆ ทั่วโลกโดยเสียคาใชจายที่ต่ํามาก เมื่อเทียบกับ
จดหมายหรือสงขอมูลวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูลไดในรูปแบบตางๆ เชน รูปภาพ แฟมขอมูล
ไป จนถึงขอมูลมัลติมีเดียที่เปนภาพและเสียงไดอีกดวย
3) ดานธุรกิจการคา อินเตอรเน็ตมีบริการ ซื้อ-ขาย สินคาผานทางคอมพิวเตอร หรือ Teleshopping
เราสามารถเลือกดูสินคาพรอมทั้งคุณสมบัติตางๆ ผานจอคอมพิวเตอรของเราแลวสั่งซื้อจายเงินดวยบัตร
เครดิตไดทันที บริษัทตางๆ จึงมีการโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น ทําใหธุรกิจประเภทนี้มีเพิ่มมากขึ้น
4. บริการตางๆ ในอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ตใหบริการดังนี้
1) บริการดานการสื่อสาร เปนการบริการที่ชวยใหผูใชสามารถติดตอรับสงขอมูลแลกเปลี่ยนกันได
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวดเร็วกวาและถูกกวา การติดตอแบบธรรมดา เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) การสนทนาแบบออนไลน บูเลตินบอรด (กระดาษขาว) fib , telnet
2) บริ ก ารค น หาข อ มู ล ต า งๆ เช น Archie , Gopher , Hytelnet , WAIS (Wide Area Information
Service) , WWW หรือ Web (Word Wide Web)

5. ระบบชื่อบนอินเตอรเน็ต
บุคคลที่เราจะติดตอไดตองเปนบุคคลที่ใชบริการอินเตอรเน็ต คือ ตองมีชื่อผูใช (User Name)
ถาหากวาเราตองการที่จะตองติดตอกับผูใชเหลานั้น ยอมเปนการยากแนนอนที่เราจะจําที่อยูของผูใชนั้น
ทางอินเตอรเน็ต จึงไดมีระบบชื่อขึ้น มา เรียกวา “โดเมน” หรือ (Domain Name System) ใชเปนตัวอางอิง
แทนหมายเลข ซึ่งระบบ DNS นี้จะทําใหผูใชสามารถแยกแยะเครือขายและเครื่องตางๆ กันไดสะดวกขึ้น
ดังตัวอยางนี้
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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6. อุปกรณที่จําเปนในใช Internet
1) เครื่องคอมพิวเตอร
2) MODEM คือ อุปกรณที่สามารถทําได 2 หนาที่ภายเครื่องเดียวกัน มีหนาที่แปลงสัญญาณขอมูล
ระหวางดิจิตอลและอนาลอก ชวยใหคอมพิวเตอรแลกเปลี่ยนขอมูลผานสายโทรศัพท
3) คูสายโทรศัพท 1 หมายเลข ขอมูลจะเดินตามสายโทรศัพท
4) โปรแกรมเพื่อติดตอกับ Internet เชน Internet Explorer Netscap Navigator
5) สาย ISDN เปนสายโทรศัพทความเร็วสูงที่ออกแบบพิเศษใชสําหรับสงผานเครื่องคอมพิวเตอร
ซึ่งใหความเร็วตั้งแต 128 -256 Kbps
6) สาย ADSL เปนสายโทรศัพทความเร็วสูงที่ออกแบบพิเศษใชสําหรับสงผานเครื่องคอมพิวเตอร
ซึ่งเร็วกวาสายแบบ ISDN หลายเทาสาย ADSLซึ่งใหความเร็วตั้งแต 128 -256 Kbps และ1 -2 MBps
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7. ศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต
1) Home Page = เป รี ย บ ได กั บ ห น าแรก ของ Internet HOME PAGE เป น ไฟ ล ข อมู ลแบ บ
ไฮเปอร เท็ ก ซ หรื อ ข อ มู ล HTML ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ในระบบ World Wide Web เป น ข อ มู ล หน าแรกของ
การเชื่อมโยงขอมูล อาจเปนไฟลขอมูลของผูใชเองหรือไฟลขอมูลที่โอนยายมาจากแหลงอื่น
2) Web Page = เอกสารหนาใดๆ ในเวปไซตแตละแหงนั้น
3) Web site = เรียกตําแหนงที่อยูของผูที่มีเว็ปเพจของตัวเองบนระบบอินเทอรเน็ต เชน
- เวปไซตของกระทรวงศึกษาธิการคือ www.moe.go.th
-เวปไซตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ www.obec.moe.go.th
- เวปไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 คือ area.obec.go.th / roiet3
- หรือ เวปไซต ของสอบครูดอทคอม คือ www.sobkroo.com เปนตน
4) E - MAIL = จดหมายอิเล็คทรอนิกส เปนการรับสงขอความโดยสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือขายโดยผูใชจะตองมีที่ อยูจดหมายอิเล็คทรอนิกส หรือที่ อยูอินเตอรเน็ต โปรแกรมที่ใช
รับส ง E - MAIL คือ โปรแกรม Eudora Pro และMS LOG IN เป น การเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศูน ย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ตั ว อ ย า ง E – MAIL : borwon_ks@chaiyo.com sobkroo@sobkroo.com
sobkroo@thaimail.com เปนตน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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5) WWW (World Wide Web) เป น ระบบฐานขอมู ลทีมี ระบบการเชื่ อ มโยงแบบใยแมงมุม ซึ่ ง
เปนการเชื่อมโยงเพื่อโอนยายไฟลขอมูลตามคํานิยามขอระบบโตตอบ แบบ HTTP ระบบเวิลด ไวด เว็บ
ในปจจุบันเนนการแสดงขอมูลกราฟฟค ขอมูลเสียง ขอมูลวีดีโอ ซึ่งเปนภาพเคลื่อนที่ ไฟลขอมูลในระบบ
เวิลด ไวด เว็บ เรียกวา HTML
6) Host โฮสต คือ เครื่องคอมพิวเตอรศูนยกลางที่ตอเขากับ INTERNET หรือคอมพิวเตอรที่เชื่อม
โยงเปนระบบเครือขาย
7) เบราเซอร คือ ซอฟทแวรที่สามารถแสดงขอมูลของไฟลบน WWW. เชน
http://www.sobkroo.com หรือ http:// www.moe.go.th ประกอบดวย 3 สวน
7.1) สวนแรก คือชื่อ โปรโตคอล (obec = สพฐ. moe = กระทรวงศึกษาธิการ)
7.2) สวนที่สอง คือชื่อ โฮสต บอกชื่อของคอมพิวเตอรที่เก็บขอมูลหนานี้ไว เชน กรม
7.3) สวนสุดทาย คือ ไฟลพาท บอกชื่อไฟลที่เก็บขอมูลรวมทั้งไดเร็กทอรี่ของไฟลนั้น
(ประเทศไทย)
8) Multimedia คือ ซอฟตแวร สื่อผสมดาน เสียง ภาพ ขอความ และ คอมพิวเตอร มาทํางานรวม
กันอยางเปนระบบที่สมบูรณ
9) รหัสแอสกี ASCII (American Standard Code for Information) หมายถึง รหัสมาตรฐานอเมริกันที่
ใชในการสงขาวสาร ซึ่งเปนรหัสขนาด 8 บิต โดยใชเลข 7 บิตแทนตัวอักษรและ อีก 1 บิต เปนตัวตรวจสอบ
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8.บทบาทของคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทตอการบริหาร
งานในยุคปจจุบัน ดังนี้
1) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ (Information Utilization) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
2) การสื่อสารและการบริหารทางไกล (high-tech Administration) ในยุคนี้เครื่องมือเครื่องใช ใน
การติดตอสื่อสารสะดวก รวดเร็วมาก อยูไกลกันก็สามารถทํางานเรื่องเดียวกันได ประชุมรวมกันได
(Teleconference)
3) การหาความรูทํางานกับระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต (Computer internet Literacy)
เชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส หองเรียนออนไลน เปนตน
4) การจัดรูปองคกรที่ทํางานไดฉับไว (Organization Development)
5) การบริหารเอกสาร เชน สํานักงานอัตโนมัติ การรับสง
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ก. คุณธรรมสําหรับขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
1. ความหมายของคุณธรรม
คําวา “คุณธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมาย
ของ “คุณธรรม” วาเปนสภาพคุณงามความดี
พระธรรมปฎก (ปอ.ปยุต โต.) อธิบายวา คุณธรรม คือ ธรรมที่เปนคุณความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล
ในหนังสือ Dictionary of Education ใหความหมายของคุณธรรม ดังนี้
1. คุณธรรม คือ ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่กระทําจนเกิดความเคยชิน
2. คุณธรรม คือ คุณธรรมที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคมซึ่งเกี่ยวของ
กับความประพฤติและศีลธรรม
พุทธทาสภิกขุ ไดอธิบายลักษณะของคุณธรรมวา “คุณ” หมายถึง คาที่มีอยูในแตละสิ่งซึ่งเปน
ที่ตั้งแหงความยึดถือ เปนไปไดทั้งทางดีและทางราย ถาทําใหจิตใจยินดีก็เรียกวาคุณ ถาทําใหจิตใจยินราย
ก็เรียกวาคุณ ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมัน คําวา “ธรรมะ” มีความหมาย 4 อยาง ดังนี้
1. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ เรามีหนาที่ตองเกี่ยวของ
2. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติ เรามีหนาที่ตองเรียนรู
3. ธรรมะ คือ หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหนาที่ตองปฏิบัติ
4. ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหนาที่นั้น เรามีหนาที่ตองมีหรือใชมันอยางถูกตอง
ประภาศรี สีหอําไพ ไดใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง หลักธรรมจริยาที่ สรางความรู
สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณ งามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณ จนเต็มเปยมดวยความสุข
การเปนผูมีคุณธรรมคือ การปฏิบัติตนอยูในกรอบอันดีงาม
ยนต ชุมจิต ไดใหความหมายของคําวา คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เปนความดีความถูกตอง
ความเหมาะสมซึ่งอยูภายในจิตใจของครูและเปนแรงผลักดันใหครูกระทําหนาที่ไดอยางถูกตองเหมาะสม
และดียิ่งขึ้น
ธีรศักดิ์ อัครบวร ไดอธิบายวาคุณธรรมมีความหมายเปน 2 ประเภท ไดแก
1. คุณ สมบัติที่ เป นความดี ความถูกตอง ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของบุคคล ชวยทํ าใหพรอมที่จะ
กระทําพฤติกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น
2. เปนหลักที่มนุษยถือเปนแนวทางที่ถูกตองในการดําเนิ นชีวิต เปนหลักแหงความประพฤติ
ปฏิบัติ และความรูความคิดที่ดีงามนั่นเอง
จากแนวคิดทั้งหมดสรุปไดวา“คุณธรรม” มีลักษณะเปนสหวิทยาการ หมายถึง การนําเอาวิชา
ตาง ๆ เชน การศึกษา จิตวิทยา ปรัชญา สังคมวิทยาเขามาผสมผสานกัน เปนลักษณะของการนําวิชาพื้นฐาน
มาเปนเครื่องกําหนดคุณสมบัติของคุณธรรม และจากความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตามทัศนะตาง ๆ ขาง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ตน นํามาสรุปเปนความหมายไดวา หมายถึงคุณสมบัติที่เปนคุณความดี ความถูกตองซึ่งมีอยูภายในจิตใจ
ของบุคคล อันเปนประโยชนตอตนเอง และผูอื่น หรอทั้งตนเองและผูอื่น ดังนั้นคุณธรรมของครูจึงควรมี
ลักษณะที่ดีงามเหมาะสมอยูในสวนลึกของจิตใจครู เปนแรงผลักดันใหครูกระทําหนาที่ของครูอยางถูกตอง
เหมาะสมและสมบูรณยิ่งความสําคัญของคุณธรรมสําหรับครูและบุคลากรดานการศึกษา
2. ธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ควรรู ไดแก
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2.1) ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2 หรือทางเกิดแหงแนวคิดที่ถูกตอง 2 ประการ คือ
1) ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากคนอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก การรับฟงคําแนะนําสั่งสอน
เลาเรียนความรู สนทนาชักถาม
2) โยนิโสมนสิการ คือ การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คิดแยกแยะสิ่งทั้งหลายจนเห็น
เหตุผลความสัมพันธตนกําเนิดของมัน
ธรรมหมวดนี้มีความสําคัญในกระบวนการศึกษาหรือพัฒนาคน เพราะ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นอัน
ถูกตอง ซึ่งทุกคนควรจะมีเปนอันดับแรกกอนที่จะทําอะไรใหสําเร็จตรงเปาหมาย เชน คนจะดําเนินชีวิตได
ราบรื่น มีความสุข ก็ตอเมื่อเขามีความเห็นเกี่ยวกับชีวิตไดถูกตองเทานั้น ยกตัวอยางเห็นวา ชีวิตจะมีความสุข
ตองขยัน อดทน ทําการงาน ประหยัด และทําความดี หรือ นักเรียนจะเรียนไดสําเร็จ ก็ตอเมื่อเขาเห็นวา ความ
สําเร็จในการเรียนจะมีไดก็ตอเมื่อเขาเอาใจใสตอการเรียนสม่ําเสมอ เปนตน
ครู ผูบริหาร บุคลากรการศึกษา อยูในฐานะผูใหการศึกษาหรือชี้แนะจึงเปนปจจัยประการหนึ่งที่จะ
ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ การชี้แนะของครูมีความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของศิษย ถาชี้แนะถูก ศิษยจะดําเนินชีวิตไป
ในทางที่ดี ถาชี้ผิดศิษยจะมีชีวิตลมเหลว โดยปกติ ครูที่มีความเปนครูเปนที่คาดหมายวา จะชี้แนะศิษยในทาง
ที่ถูกตอง เทานั้น ดังนั้น จึงเห็นไดชัดเจนวา ชีวิตของมนุษยทุกชีวิตยอมอยูในกํามือของครู อาชีพครูจึงเปน
อาชีพที่กําหนดอนาคตของคนก็วาได และเปนอาชีพที่มีคาควรศรัทธา
2.2) ปญญา 3 คือ ความรอบรู มี 3 ประการ คือ
1) จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผล
2) สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟง การศึกษาเลาเรียน
3) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการฝกอบรมหรือลงมือปฏิบัติ
ปญญา 3 ประการนี้เปนหนาที่โดยตรงที่ครูจะปลูกฝงใหแกนักเรียน เพราะสอดคลองกับจุดประสงค
ของการศึกษา กลาวคือ การให การศึกษามุงที่ จะให เกิด พฤติ กรรม 3 ประการ ที่ เรียกวา Domain 3 ได แก
พุ ท ธพิ สั ย (Cognitive Domain) จิตพิ สั ย (Affective domain) และทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor) มี ส าระสํ าคัญ
ที่สอดคลองกันดังนี้
ปญญาเกิดจากการคิด หรือจินตามยปญญา มุงที่ศักยภาพของจิตใจ ซึ่งครอบคลุมความรูสึกการเห็น
คุณคาของสิ่งนั้น ๆ สอดคลองกับจิตพิสัย ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกซาบซึ้งในสิ่งที่เรียนอันเนื่องมาจากการ
เห็นคุณคา
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ปญญาเกิดจากการฟง หรือสุตมยปญญา มุงที่การศึกษาเลาเรียนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอันเปน
ลักษณะของพุทธพิสัย คือ ความรู ความจํา ความเขาใจ เปนตน
ปญ ญาเกิดจากการลงมื อปฏิ บั ติ หรือภาวนาปญ ญา มุ งที่ ความชํานาญ การทําอยางคลองแคลวมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือทักษะพิสัยนั่นเอง
ปญญาในแงระดับของการรับรูมี 3 ระดับตามที่พุทธโฆษาจารยกลาวไวในคัมภีรสุทธิมรรค คือ
1) ระดับสัญญา หมายถึง ปญญาขั้นประถมหรือขั้นตน รูเพียงจําได ยังไมละเอียดลึกนัก เชน จําชื่อ
คนได จําเรื่องราวได
2) ระดับวิญญาณ หมายถึง ปญญาระดับมัธยมหรือระดับกลาง รูแจงชัด แตไมถึงกับทะลุปรุโปรง
เชน รูชื่อคนแลวยังรูตอวา คนนั้นอยูที่ไหน เปนบุตรของใคร เปนตน
3) ระดับปญญา หมายถึง ปญญาระดับอุดมหรือระดับสูง รูรอบ รูลึก รูละเอียด
2.3) ศึกษา 3 หรือไตรสิกขา คือ ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษามี 3 อยาง คือ
1) อธิศีลสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง เรียกสั้น ๆ วาศีล
2) อธิจิตตสิขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดสมาธิอยางสูง เรียกสั้น ๆ วา สมาธิ
3) อธิปญ ญาสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูงเรียกวาสั้น ๆ วา
ปญญา
สิกขา 3 เปนหลักการศึกษาซึ่งมีเปาหมายคือความรูระดับปญญา ศีลเปนแนวทางแสดงพฤติกรรม
ทางกายและวาจาใหอยูในทิศทางที่ถูกตอง ไมใหออกนอกลูนอกทางหรือนอกเกณฑมาตราฐานของสังคม
สมาธิเปนแนวทางแสดงพฤติกรรมทางใจมุงที่ความสงบ สุขุม เยือกเย็น ไมจุนจานหรือวอกแวกสมาธิตอง
อาศัยศีลเปนพื้นฐาน ปญญาเปนความรอบรู ลึก ละเอียด แยกแยะเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพจริงรูทะลุภาพ
มายาของสิ่งนั้น ๆ ปญญาตองอาศัยสมาธิเปนฐาน หากไมมีสมาธิปญญาจะไมมี

แนวคิดที่ครูควรไดจากสิกขา 3 คือ การที่นักเรียนจะเรียนรูได เริ่มตนดวยศีลคือมีความพรอมทาง
กายและวาจาใหอยูในทิศทางที่ถูกตอง ไมใหออกนอกลูนอกทางหรือนอกเกณฑมาตราฐานของสังคม สมาธิ
เปนแนวทางแสดงพฤติกรรมทางใจมุงที่ความสงบ สุขุม เยือกเย็น ไมจุนจานหรือวอกแวกสมาธิตองอาศัยศีล
เปนพื้นฐาน ปญญาเปนความรอบรู ลึก ละเอียด แยกแยะเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพจริงรูทะลุภาพมายาของ
สิ่งนั้น ๆ ปญญาตองอาศัยสมาธิเปนพื้นฐาน หากไมมีสมาธิปญญาจะไมมี
แนวคิดที่ครูควรไดจากสิกขา 3 คือ การที่นักเรียนจะเรียนรูได เริ่มตนดวยศีลคือมีความพรอมทาง
รางกายและคําพูด คือรางกายอยูในสภาพปกติ ไมเดือดรอนวุนวาย ไมกอความรําคาญ เมื่อรางกายพรอมแลว
จิตใจก็จะอยูในสภาพที่พรอม คือสมาธิ เตรียมเสมอที่จะรับรูเรื่องนั้น ๆ เหมือนแมวเตรียมทาพรอมที่จะรับรู
ดังนั้น ครูควรหาวิธีที่จะใหนักเรียนมีความพรอมทั้งกายและใจ คือ มีศีลและสมาธิ เสียกอน แลวจึงใหความรู
หรือเนื้อหาวิชาแกนักเรียน ครูตองยืดหยุนปรับยุทธวิธีการสอนอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกับนักเรียนที่จะเรียนใน
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1) ทุกข ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก
2) สุมทัย สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแกตัณหาความทะเยอทะยานอยาก
3) นิโรธ ความดับทุกข
4) มรรค ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
จุดสําคัญของอริยสัจในแงที่นํามาประยุกตใชคือ เปนธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางเหตุกับ
ผล กลาวคือ ทุกขเปนผล เกิดมาจากสมุทัยซึ่งเปนเหตุ นิโรธ เปนผล เกิดจากมรรค ซึ่งเปนเหตุ ตามหลักพุทธ
ธรรม ทุกสิ่งทุกอยางลวนมีสาเหตุ ไมมีอะไรเกิดขึ้นลอย ๆ ไมวาความสุข ความทุกข ความรักความชัง ฯลฯ
ลวนมาจากสาเหตุตาง ๆ กัน
ขอคิดจากอริยสัจ 4 ที่ครูควรนํามาใชคือ ครูทํางานการสอน กับนักเรียน ยอมตองการความรักความ
เคารพจากนักเรียน และตองการประสบความสําเร็จความกาวหนาในอาชีพซึ่งจะเกิดขึ้นไดจากสาเหตุ เชน
ครูตองรักและยอมรับนักเรียนดวยใจจริง อยางนอยใหใกลเคียงกับคํากลาวที่วา "รักโรงเรียนเหมือนบาน
รักนักเรียนเหมือนลูกเหมือนหลาน" นอกจากนี้ครูจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละอันเปนการ
สรางสาเหตุที่ดีตอผลที่จะตามมา ซึ่งไดแกความสําเร็จ ความกาวหนาในอาชีพของตน ครูตองไมเปนคน
ประเภทที่นอนรอคอยผลอยางเดียวโดยไมสรางสาเหตุที่ดีกอน
2.5) อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มี 4 ประการ ไดแก

1) ฉันทะ ความพอใจ ความตองการที่จะทํา
2) วิริยะ ความเพียร กลาทํา เอาธุระ ไมทอถอย
3) จิตตะ ความคิด ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด
4) วิมังสา ความไตรตรอง หมั่นใชปญญาตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่
ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล

อิ ท ธิ บ าท 4 นี้ เป น ธรรมที่ ก ล าวถึ ง กั น บ อ ย ในฐานะเป น ธรรมที่ นํ า ไปสู ค วามสํ าเร็ จ ซึ่ งเป น ที่
ปรารถนาของทุกคน ในแวดวงอาชีพทั้งหลาย หากใชอิทธิบาท 4 ก็จะประสบความสําเร็จในวิชาชีพนั้น ๆ
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4 แสดงถึงความสัมพันธระหวางเหตุกับผล โดยยกผลนั้นมาใหเห็นกอน เชน คูนิโรธกับมรรค กลาวถึงนิโรธ
กอนมรรค เพราะเมื่อเห็นผลคือความดับทุกขแลวจะมีความสุขขนาดไหน ยอมจะเกิดความอยากที่จะปฏิบัติ
ตามวิธีดับทุกข
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ในทํ านองเดียวกัน การที่ จะเกิดความพอใจที่จะทํางาน จําเปน ตองรูกอนวา งานนั้นดี อยางไร มี
ประโยชนอยางไร ทําแลวจะเกิดผลดีอะไร ฯลฯ โดยสรุปก็คือ พยายามมองใหเห็นคุณคาของสิ่งนั้นเพื่อจะได
เกิดความพอใจที่จะทํางาน เมื่อเกิดความพอใจแลว ก็จะเกิดความเพียร หรือวิริยะความคิด หรือจิตตะ และ
ความไตรตรอง หรือวิมังสา
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ขอคิดจากอิทธิบาท 4 สําหรับครูก็คือ การที่ครูจะประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตน ครูตองมี
ความรักความพอใจในวิชาชีพครู มองเห็นคุณคาและความหมายของวิชาชีพครู ไมคิดดูถูกวิชาชีพของตน
รูสึกภูมิใจเปนเกียรติและศักดิ์ศรีที่ไดประกอบวิชาชีพครู ความรูสึกเชนนี้จะทําใหเกิดความพยายามที่จะทํา
หนาที่ดวยการอุทิศตนและเสียสละ กลาที่จะทํางานอันทาทายตอวิชาชีพคือการสรางตน ความเปนครูจะมี
ในความคิดอยูตลอดเวลา ไมใชเฉพาะในหองเรียนเทานั้น แมในสถานการณอื่น ๆ นอกหองเรียนก็จะคิดและ
ไตรตรองถึงงานแหงวิชาชีพครูอยูตลอดเวลา คือเปนครูทุกลมหายใจนั่นเอง
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ปจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก วิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลง อาชีพในสังคมปจจุบันมีหลาย
หลาก อาชีพที่ทําเงินไดมากจะกอภาพลวงตาใหเห็นวาเปนอาชีพที่ดีที่สุดมีคุณคา นาทํา อาชีพครูอาจถูกมอง
วาลาสมัย ทําเงินไมไดมากเหมือนบางอาชีพ เชน แพทย วิศวกร ธุรกิจเปนตน ดังนั้น จึงปรากฏเหมือนกันวา
ครูบางคนไมภูมิใจที่จะเปดเผยอาชีพของตนตอคนที่ไมรูจัก ดวยความรูสึกวา ดอยหรือไมทันสมัย ความรูสึก
เชนนี้เปรียบเสมือนมะเร็งรายไมควรที่ครูจะใหมีในจิตใจของตน ควรนําหลักอิทธิบาท 4 มายึดเปนหลักใน
การทําหนาที่ของตน คือ ตองรักพอใจในอาชีพ กลาทําหนาที่ดวยความเสียสละไมอยูภายใตอิทธิพลของ
วัตถุนิยมหรือเงินตรา ควรใชเวลาในการคิดงานในหนาที่หาทางปรับปรุงแกไขพั ฒนางานอยูเสม่ําเสมอ
โดยวิธีนี้วิชาชีพครูก็จะอยูในสังคมอยางสงาผาเผย มีเกียรติและศักดิ์ศรียิ่งกวาอาชีพใด ฯ
2.6) กัลยาณมิตรธรรม 7 คือ คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท ซึ่งไดแกคุณสมบัติของครู มี 7 ในที่นี้จะ
เนนแนวคิดที่ครูควรไดจากกัลยาณมิตรธรรมเพื่อนํามาใชประโยชนในการประกอบอาชีพครู

ตามพุทธธรรม มิตรดีหรือมิตรแทเรียกวา “กัลยาณมิตร “ ครูจัดเปนกัลยาณมิตรของศิษย เพราะเปน
ผูใกลชิดกับศิษย ทราบความลึกตื้นหนาบางของศิษยเทา ๆ กับมิตรแทที่จะรูจักกัน ดังนั้น ครูกับนักเรียนตอง
ไมมีชองวางระหวางกัน ตองรูและเขาใจกันเปนอยางดี ขอนี้ยอมขึ้นอยูกับครูเปนสวนใหญ ถาครูวางตัว
เหมาะสมเปนกันเองกับนักเรียน เปดเผยตรงไปตรงมา นักเรียนก็สะดวกใจที่จะเขาหาและเปดเผยแมกระทั่ง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ความลับของตนใหครูไดทราบได ซึ่งเปนประโยชนตอครูที่จะใชเปนขอมูลในการแนะนําสั่งสอนนักเรียน
ดังนั้น ครูจึงตองทําตัวอยูในฐานะเปนเพื่อนแทกับนักเรียนกัลยาณมิตรธรรมทั้ง 7 โดยสาระสําคัญนั้นคือ
การมีความรูความสามารถดีและมีความประพฤติดี ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะของพระพุทธเจาที่มีปรากฏ
อยูในบทสวดพุ ทธคุณ ที่ วา “วิชาจรณสั มป น โน” หมายความวา พระพุท ธเจาทรงมีทั้ งความรู และความ
ประพฤติ ดังนั้น ครูในฐานะกัลยาณมิตรของศิษยถามีกัลยาณมิตรธรรมก็เทากับเจริญรอยตามาพระพุทธเจา
คือมีทั้งความรูและความประพฤติที่ดี
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การที่ครูมีความรูและความประพฤติดีจะทําใหครูเปนที่ยอมรับของนักเรียนและของคนทั่วไปซึ่ง
ขอนี้จะสนับสนุนใหครูมีความรักและศรัทธาในอาฃีพครูยิ่งขึ้น เพราะเปนอาชีพที่ทําใหตัวครูเองมีความ
หมายในสายตานักเรียนและของบุคคลทั่วไป แตการที่จะมีความหมายเชนนั้นขึ้นอยูกับการทําตัวของครูเอง
โดยมีกัลยาณมิตรธรรม หรือโดยสรุปก็คือมีทั้งความรูและความประพฤติดีนั้นเอง
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ปจจุบัน บางทีครูก็คาดหมายตนเองไมถูกตองนัก เชน คาดหมายวาตนเองจะตองไดรับการยอมรับ
นับถือและเปนที่เคารพของศิษยและคนทั่วไปอยางนอยก็เทากับครูในอดีต เมื่อมีเสียงสะทอนบางครั้งจาก
สังคมในลักษณะที่ลดความยอมรับนับถือครูนอยลง ไมวาจะทางสื่อมวลชนหรือทางอื่นใดครูอาจคิดวา
ปจจุบันนี้สังคมไมใหความสําคัญแกครู แตครูลืมคิดไปวา ปจจุบันนี้ครูยึดมั่นอยูในกัลยาณมิตรธรรมมากแค
ไหน ถาปรากฏวาครูขาดกัลยาณมิตรธรรม แนนอนสังคมก็จะขาดการยอมรับครูไปดวยซึ่งเปนเรื่องธรรมดา
สาเหตุยอมเกิดจากครูเอง เพราะครูเปนสัญลักษณแหงคุณคาและความดี ถาครูไมเปนที่รองรับแหงคุณคาและ
ความดีนั้น ก็ผิดความคาดหมายของสังคม ผลลบก็จะเกิดขึ้นกับครูเอง ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ครูควรนําแนว
ความคิดจากกัลยาณมิตรธรรมดังกลาวมาปฏิบัติอยางจริงจัง
2.7) พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติ
ที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ มี 4 ประการ
1) เมตตา ความรัก ปรารถนาจะใหเปนสุข มีจิตอันแผไมตรีและประโยชนแกผูอื่น
2) กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอน
ของผูอื่น
3) มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขามีความสุข
4) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง มีจิตเที่ยงธรรมไมเอนเอียงเพราะความชอบใจและไมชอบใจ

พรหมาวิห าร 4 นี้ได มีก ารนําไปอธิบายวาเป น ธรรมสํ าหรับบุ คคลตาง ๆ มากมายเหลือเกิน เชน
ธรรมสําหรับนักปกครอง นักบริหาร นักการเมือง ครู ฯลฯ จนอาจทําใหเกิดความรูสึกวาเปนเหมือนยาหมอ
ใหญที่แกไดสารพัดโรค ดังนั้น จึงขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมโดยอาศัยประสบการณประกอบกับหลักวิชา
เพื่อเปนเครื่องวินิจฉัยวา พรหมวิหาร 4 เปนธรรมสําหรับหลาย ๆ กลุมบุคคลอยางไรในขอบขายแคไหน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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คําวา “เมตตา” ที่แปลวาความรัก ลักษณะสําคัญของเมตตาคือ “เอื้อประโยชนตอผูที่ถูกรัก” ครูรัก
ศิษยตองเอื้อประโยชนตอศิษย ไมใชรักเพื่อจะเอาประโยชนจากศิษย ดังนั้น “ประโยชน” จะเปนตัวชี้วาเปน
เมตตาหรือไม
กรุณ า ความหมายลึก ๆ ตามที่ พ ระพุ ทธโฆษาจารย ไดอธิบายไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค คือความ
สะเทือนใจเมื่อรูเห็นความทุกข หรือปญหา ของคนอื่น ซึ่งความสะเทือนใจนี้เองจะผลักดันใหเกิดการกระทํา
ตอมา คือเขาไปชวยขจัดความทุกข หรือแกปญหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ครูเห็นความไมรูของศิษยซึ่งความ
ไมรู ความโง ความไมฉลาดคือปญหาอยางหนึ่ง เกิดความสะเทือนใจ อดไมไดที่จะชวยเหลือใหศิษยมีความรู
ขึ้นมาใหได เชนนี้เรียกวา ครูมีความกรุณาตอศิษย
มุทิตา ความหมายก็คือ แสดงความยินดีดวยใจจริง ไมใชเพียงมารยาท ตอความสําเร็จของผูอื่น แม
ตัวเองจะไมไดรับความสําเร็จก็ตาม เปนการสนับสนุนคนอื่นใหกาวตอไป
อุเบกขา บางทีแปลวาการวางเฉย เชน เรามักจะพูดตอเหตุการณบางอยางที่เราไมสนใจแลวา “ผม
อุเบกขาหรือวางเฉยเสียแลว” ซึ่งเปนการแสดงออกโดยทั่วไปในสังคมจนกลายเปนวาอุเบกขาคือการวางเฉย
ไมสนใจอะไรทั้งสิ้น ในที่นี้ใหความหมายวาวางใจเปนกลางตามที่พระราชวรมุณี (2518:92) ไดใหความ
หมายไว
จะใหความหมายอยางไรควรใหสอดคลองกับรากศักดิ์ คือ “อุเบกขา” มีรากศัพทมาจากภาษาบาลี
มาจากคําวา “อุป” แปลวา “ใกล” กับ “อิกขา” แปลวา “ดู” “เห็น” รวมกันเขาเปน “อุเบกขา” เมื่อใชเปนคํา
ไทยก็เปน “อุเบกขา” คือการดูใกล ๆ ดูใหเห็นแท ๆ ไมใชดูเพียงผิวเผินแลวสรุป การดูใกล ๆ เปนการดูดวย
การพินิจพิเคราะหหรือใชเหตุผล ใหเห็นวาจริง ๆ คืออะไร ดังนั้น อุเบกขาจึงเปนกระบวนการตัดสินดวย
ปญญา หรือเปนกระบวนการทางปญญา เชน ครูเห็นนักเรียนคนหนึ่งนั่งหลับในหองเรียนเปนประจํา ถาครู
ติดสินงาย ๆ ก็จะสรุปวานักเรียนคนนี้ไมตั้งใจเรียน ขี้เกียจ ประพฤติไมดี…. ครูอาจแสดงพฤติกรรมบางอยาง
ออกไป เชน ดา เฆี่ยน หรือปลอยไปโดยวางเฉยเสีย แตถาครูใชหลักอุเบกขา ครูก็จะดูใกล ๆ หาสาเหตุตาง ๆ
เชน สุขภาพไมดีมีโรคประจําตัว อดนอนมากอน ทํางานหนักมากอน การสอนของครูไมนาสนใจ ฯลฯ ซึ่ง
สาเหตุบางอยางแกไขได ก็รีบแกไข แตสาเหต ุที่แกไมไดจริง ๆ ก็จนปญญา อาจตองปลอยไป การปลอยไป
ในลั ก ษณะนี้ อ าจพู ด ได ว าเป น อุ เบกขา หรือ วางเฉย แต ก อ นจะถึ งขั้ น อุ เบกขาดั งกล าว ได ผ านขั้ น ตอน
กระบวนการทางปญญา มาแลว จนหาขอยุติไดแลว การหาขอยุติดวนเหตุผลอยางนี้ไมใชเรื่องของความพอ
ใจหรือไมพอใจ แตเปนเรื่องของการปฏิบัติไปตามเหตุผลที่มีในขณะนั้น ๆ ดังนั้น ผูเขียนจึงกลาววา จะแปล
อุเบกขาวาอยางไรก็ตามควรใหสอดคลองกับรากศัพท แปลวา “วางเฉย” ก็ถูกสวนหนึ่งแตกอนจะวางเฉยนั้น
ไดผานขั้นตอนการตรวจสอบสาเหตุมาแลว แปลวา “วางใจเปนกลาง” ก็ได เพราะคําวาเปนกลางแสดงถึง
การไมตัดสินบนพื้นฐานของความรูสึก หรืออารมณ ชอบหรือไมชอบ แตตั้งอยูบนเหตุผลที่ใหเปนเชนนั้น
จากที่กลาวนี้จึงเห็นไดวา พรหมวิหาร 4 เปนธรรมที่ครูควรนํามาเปนหลักในการประกอบอาชีพของ
ตน เพราะเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของครู ซึ่งเกี่ยวของกับเด็กนักเรียน ครูอยูในฐานะที่เปนผูใหญ สามารถ
เอื้อประโยชนแกนักเรียนได ชวยแกปญหาของนักเรียนได ยินดีที่จะสนับสนุนสงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เมื่อประสบความสําเร็จ ตลอดจนไมเลือกที่รักมักที่ชังวางตัวเปนกลางกับนักเรียนไดทุกคน ดวยการมีพรหม
วิหารเชนนี้ อาชีพครูจะมีความหมายยิ่งขึ้น เปนที่ยอมรับนับถือยิ่งขึ้น มีเกียรติและศักดิ์เปนที่ยําเกรงยิ่งขึ้น
ทั้งจากนักเรียนและประชาชนทั่วไป
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2.8) คุณธรรมเพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรมหลัก 12 ประการเพื่อการพัฒนาอุปนิสัยสรางความเปนครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา
( A Dozen Core Virtue to Develop Positive Character ) ไดแก
1). Care = การดูแล เอาใจใส ความหวงใย
คือปฏิบัติตอผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน มีใจเมตตากรุณา แสดงออกซึ่งความกตัญูยกโทษผูที่
กระทําผิดตอเรา ชวยเหลือผูที่ขัดสน มีมุมมองความคิดที่ดีตอผูอื่น แสดงความโอบออมอารีตอผูอื่นทั้งคําพูด
และการกระทํา วินิจฉัยสถานการณจากมุมมองของคนอื่นที่ตางจากของตน
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Charity ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การกุศล Compassion ความเมตตาสงสาร ความปรานี ความเอื้ออาทร
Concern ความเปนหวง ความสนใจ เปนธุระ ความใสใจ Empathy การมีความรูสึกรวมกับผูอื่น ความรูสึก
เห็นอกเห็นใจ Forgiveness การยกโทษ การใหอภัยผูอื่น Gentleness ความสุภาพออนโยน ความมีน้ําใจ
ความเปนผูดี Kindness ความกรุณาปรานี มีเมตตา Love ความรัก Respect ความเคารพยําเกรง นับถือ
Selflessness การไมเห็นแกผลประโยชนสวนตน ความไมเห็นแกตัว Sensitivity ความสามารถรับรู มี
ไหวพริบ ความไวตอความรูสึกของผูอ่นื และTolerance ความอดทน ใจกวาง รูจักใหอภัย
2) Citizenship = การเปนพลเมืองที่ดี
คือการรูจักการใชสิทธิและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับของบานเมือง ใหความรวมมือกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู การมีสวนรวมกับสังคม ใชสิทธิ์ในการ
เลือกตั้ง เปนมิตรและชวยเหลือเพื่อนบาน เฝาติดตามขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Activism ความมีอุดมการณทางการเมือง Caring การดูแลเอาใจใสตอผูอื่น Concern ความเปนหวง
ความสนใจ เปนธุระ ความใสใจ Cooperation การใหความรวมมือ Helpfulness การใหความชวยเหลือ การทํา
ตัวใหเปนประโยชน Obedience การเชื่อฟง ยอมอยูภายใตกฎเกณฑ การปฏิบัติตามกติกา มารยาท ทางสังคม
และPatriotism ความรักชาติ การปองกันและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
3) Cooperation = การใหความรวมมือ
คือการทํางานรวมกับผูอื่นโดยมีเปาหมายเดียวกัน ชวยเหลือคนที่ขัดสน รูจักรองขอความชวยเหลือเมื่อ
ตนมีความจําเปน มีการประนีประนอม รูวิธีแกปญหา เปนผูสรางสันติสุข เปนผูนําและเปนผูตามที่ดี มีการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่น ไมปดกั้นตนเอง รูจักแบงปน ใหความเคารพ ใหเกียรติในความสามารถของผูอื่น
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คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Helpfulness การใหความชวยเหลือผูอื่น การทําตัวใหเปนประโยชน Generosity ความมีใจกวางขวาง
เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว Leadership ความเปนผูนํา ความสามารถในการนํา Patience ความอดทนอดกลั้น
มีขันติ และSharing ความมีน้ําใจแบงปนแกผูอื่นที่ขัดสน
4) Courage = ความกลาหาญ ความมีใจกลา
คือความสามารถเผชิญกับความกลัวที่รุมลอมเขามา ยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนและของผูอื่น ยืนยันใน
สิ่ง ที่ตนเชื่อถือ ไมปลอยใหความกลัวมาขัดขวางความใฝฝนของตน ทําในสิ่งที่ถูกตองแมในภาวะวิกฤติ
ไมยอมแพแมพบกับแรงกดดัน กลาสรางความแตกตาง ( dare to be different) กลาที่จะเปนผูนําความ เปลี่ยน
แปลง (change agent)
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Assertiveness ความแนวแน ยืนยันในความถูกตอง Bravery ความกลาหาญ อดทน ไมกลัว
Confidence ความมั่นใจ ความไววางใจ ความเชื่อมั่น Endurance ความอดทน ความอดกลั้น Honor การให
เกียรติผูอื่น และPerseverance ความอุตสาหะ พากเพียร มุมานะ
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5) Fairness = ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม
คือ การปฏิบัติตอผูอื่นอยางยุติธรรมและเสมอภาคเทาเทียมกัน มีน้ําใจนักกีฬาไมโกง มีการแบงปน
กับผูอื่น มีการตัดสินใจอยางยุติธรรม ไมลําเอียงในการตัดสินใจ มีใจยุติธรรมไมกดขี่ขมเหง ไมเลือกที่รัก
มักที่ชัง ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ( Related Virtues) ไดแก
Citizenship การเปนพลเมืองที่ดี การเปนสมาชิกที่ดี Compassion ความเมตตาสงสาร เห็นอกเห็นใจผูอื่น
Conscience ความรูผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม Equality ความเสมอภาค เทาเทียมกัน Justice ความยุติธรรม
ความเที่ยงธรรม และResponsibility ความรับผิดชอบ
6) Honesty = ความซื่อสัตย ความจริงใจ
คือการพูดความจริงทั้งหมด ไมลักขโมย ไมโกง รักษาคําพูด เปนคนสัตยซื่อ ไมบิดเบียนหรือกลาว
เกินจริง เปนผูที่ควรแกการเชื่อถือ ไมพูดเท็จ ซื่อสัตยตอตนเอง ไมหลอกลวงผูอื่นไมวาทางคําพูดหรือการ
กระทํา เปนคนซื่อตรง เปดเผย มีความหมายตามคําพูด และพูดตามที่มีความหมาย
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Genuineness ความจริงใจ ไมเสแสรง Honor การกระทําเพื่อใหเกียรติแกผูอื่น Integrity ความซื่อสัตย
การยึดหลักคุณธรรม Sincerity ความจริงใจ Trustworthiness ความเชื่อถือ ความไววางใจ
7) Integrity = ความซื่อสัตย การยึดหลักคุณธรรม
คือการเปนคนสัตยซื่อตอตนเอง ทําในสิ่งที่ถูกตอง ทําอยางที่ตนเองไดสอน ใหความรูสึกผิดชอบ
ชั่วดีหรือคุณธรรมนําทางชีวิต เปนคนที่มีความจริงใจ ไมประนีประนอมหรือลดมาตรฐานคุณคาแหงตน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ตัดสินใจโดยยึดคานิยมที่ดีงาม มีความแนวแน ยึดมั่นในหลักศีลธรรมเปนตัวของตัวเอง ทําในสิ่งที่ถูกตอง
ตามจริยธรรมอันดี
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Charisma ความสามารถในกากรพูดโนมนาวจิตใจผูอื่นConscience ความรูผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม
มีสติสัมปชัญญะ Constancy ความแนวแน ความมั่นคง ความสัตยซื่อ Consistency ความยึดมั่น ความเหนียว
แนน ความเขมขน Honesty ความซื่อสัตย ความจริงใจ Morality ความมีศีลธรรม จรรยา Righteousness ความ
ชอบธรรม ความมีคุณธรรม Sincerity ความจริงใจ และ Virtue ความมีคุณสมบัติที่ดี นายกยอง มีคุณธรรม
8) Leadership = การฉายแววของความเปนผูนํา วางตัวเปนแบบอยางที่ดี
คือการชวยผูอื่นใหสามารถชวยเหลือตนเองได ใหเขายืนบนลําแขงของตนเอง สามารถสื่อสารกับ ผูอื่น
ได เปนแรงบันดาลใจใหผูอื่น รูวาเมื่อใดควรจะเปนผูตาม สามารถรับตําแหนงและบทบาทนั้นได รับใชผูอื่น
รูจักฟง ผูอื่น มีการตัดสินใจที่ดี วางแผนอยางรอบคอบ กลาเผชิญกับความเสี่ยง สามารถบริหารงานได
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Assertiveness การกลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น Caring การใหการดูแลเอาใจใสตอผูอื่น
Charisma ความสามารถในการพูดโนมนาวจิตใจผูอื่น Confidence ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง
Cooperation การใหความรวมมือ Courage ความกลาหาญ Inspiration การสรางแรงบันดาลใจ และRisk taker
ความกลาเผชิญกับความเสี่ยง
9) Loyalty = ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย
คือ การมีความซื่อสัตยตอครอบครัวและมิตรสหาย สัตยซื่อตอตนเองตอชุมชนและตอคุณคาที่
ตนยึดถือไมหักหลัง คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก Commitment การใหคํามั่นสัญญา
การทุมเท Constancy ความแนวแน ความมั่นคง ความสัตยซื่อ Devotion การอุทิศตน การบูชา
Faithfulness ความสัตยซื่อ Integrity การยึดหลักคุณธรรม Steadfastness ความศรัทธาแนวแน ความมั่นคง
10) Perseverance = ความอุสาหะ พากเพียร มุงมั่น
คือ การยอมแพ กระตุนตนเองใหมีความพยายาม ไมกลัวการลมเหลวหากครั้งแรกไมสําเร็จ ไม
ละความพยายาม มุงมั่นสูความเปนเลิศ ตั้งเปาหมายไวสูง ไมทอถอยแตยังคงความเขมแข็งแมยาม ยากลําบาก
อยายอมแพ อยาเลิกลมความตั้งใจ (Don’t quit)
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Ambition ความปรารถนา อันแรงกลา เพื่อมุงมั่นสูความสําเร็จ Commitment การใหคํามั่นสัญญา
พันธะผูกพัน Enthusiasm ความกระตือรือรน Patience ความอดทน และResilience ความยืดหยุน ไมเครง
เครียดกับชีวิต
11) Respect = ความเคารพ ความยําเกรง ความนับถือ
คือ การยอมรับในความสามารถของผูอื่น เปนคนสุภาพออนนอม ปฏิบัติตนตอผูอื่นเชนเดียวกับที่
ตองการใหเขากระทําตอตนเอง มีความเคารพตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น รวมทั้งสัตวและสิ่งแวดลอม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ไมหยาบคาย ไมบุกรุกทรัพยสินของผูอื่น ใชกิริยา วาจาสุภาพออนนอม
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Compassion ความมีเมตตา เห็นใจผูอื่น Courtesy ความเอื้อเฟอ อัธยาศัยไมตรี Deference การเคารพ
เชื่อฟง ทําตาม Politeness ความสุภาพออนนอม Reverence ความยําเกรง การเคารพ และTolerance การรูจัก
ใหอภัย
12) Responsibility = ความรับผิดชอบ
คือ การเปนผูที่เชื่อถือและไววางใจได ทําในสิ่งที่ตนพูดไว และพูดอยางที่ตนเองทํา ยอมรับใน ผลลัพธ
จากการกระทําของตน พิจารณาใหรอบคอบวาเมื่อทําลงไปแลวจะมีผลกระทบอยางไรบาง ไมผลัดวัน
ประกันพรุง (Don’t procrastinate) ทําในสิ่งที่ควรทํา กระทําภารกิจหนาที่ของตนเองใหสําเร็จ (Fulfill your
obligations)
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Virtues) ไดแก
Citizenship ความเปนพลเมืองที่ดี มีสํานึกในหนาที่แหงตน Dependability การเปนที่เชื่อถือได พึ่งพา
ได Honor การกระทําเพื่อเปนการใหเกียรติ ละReliability การเปนที่ไววางใจได
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3. การนําคุณธรรม จริยธรรม มาใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
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จากกฎกระทรวงฯ ในเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาดานบริหารบุคคลขอ15
(12) การสงเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงตองมีการพัฒนาเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เปนผูนําและเปนแบบอยาง
ที่ดีของศิษย ที่ใหความเคารพนับถือ และ มีศรัทธาตอครู นอกจากนั้ นยังมีผลตอการประเมินเพื่ อเลื่อน
วิทยฐานะอีกดวย การนํ าคุณ ธรรมจริยธรรมมาใชในการปฏิบัติงานการดํารงชีวิต ปฏิบัติไดโดยยึดแนว
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางศาสนา

คุณธรรม จริยธรรม

1. คุณธรรม 4 ประการ

กรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะ

1. การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ
แตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม
2. การขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สัจ สุจริต ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติลวงความสัจ
สุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด
4. การรูจักละวาง ความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละ
ประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
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3. แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2. ประหยัด และ ออม
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
5. จะรักชาติ ศาสน กษัตริย
1. ดํารงตนในทางสายกลาง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุนกัน
ในตัวที่ดี
2. ดํารงตนดวยเงื่อนไขความรู : รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง
3. ดํารงตนดวยเงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย สุจริต สติปญญา
ขยัน อดทน แบง
1. ใหความอุปการะชวยเหลือ ดูแลตอบุพการี
2. มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผตอผูมีพระคุณ
3. ใหความเคารพรัก และเชื่อฟงตอบุพการี และผูมีพระคุณ
4. มีความออนนอมถอมตนตอบุบพารีและผูมีพระคุณ
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นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการจะปฏิบัติอยางไรก็ดี การครองตนของทานจะครอง
ตนอยางไรก็ดี ทางที่ดีที่สุดทานจะศึกษาไดก็คือ การศึกษาจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว และการครองพระองควาทรงทําอยางไร นั่นเปนตัวอยางที่ดีที่สุดอาจจะอาศัยมาเปนตัวอยางไดใน
ทุกโอกาสและทุกสถานการณ
ข. จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําวา “จริยธรรม” แยกออกเปน “จริยะ” หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวน
คําวา “ธรรม” มีความหมายหลายอยาง เชน คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนําคําสองคํา
มารวมกันเปน “จริยธรรม” จึงไดความหมายตามตัวอักษรวา “หลักแหงความประพฤติหรือแนวทางของ
การประพฤติ”
จริยธรรม (morality) และจรรยาบรรณ (ethical) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและคงอยูในจิตใจของบุคคล
คูอยูกับคุณธรรม ผูที่มีคุณธรรมยอมมีกิริยาความประพฤติและการปฏิบัติที่ดี
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2525 ได ใ ห คํ านิ ย ามว า จริ ย ธรรม คื อ ธรรมที่ เป น
ขอประพฤติ ศีลธรรม กฎ
ประภาศรี สีหอําไพ กลาววา จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยา และปลูกฝง
ลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรม หรือศีลธรรมคุณคาของจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญงอกงาม
ในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล
พระเทพวิสุทธิเมธี ไดใหความหมายของคําวา จริยธรรม หมายถึง ตัวของกฎที่ตองปฏิบัติ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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วิทย วิศทเวทย และเสถียรพงษ วรรณปก นิยามวา จริยธรรม หมายถึงหลักคําสอนที่วาดวยความ
ประพฤติเปนหลัก สําหรับใหบุคคลยึดถือในการปฏิบัติตน
ไพฑูรย สินลารัตน และประนอม รอดคําดี สรุปไววา จริยธรรม คือ แนวทางของการประพฤติ
ปฏิบัตติ นใหเปนคนดี เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม
ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางมากในสังคมโดยเฉพาะในดานวัฒนธรรมไทย ผูที่ประกอบวิชาชีพ
ครูนั้น จะมีความสัมพันธกับศิษยอยางลึกซึ้ง จะเห็นไดจากการที่ครูไดรับการยกยองตอเนื่องมาเปนเวลา
ชานาน การยกยองนี้สืบทอดจากความรูสึกที่คนไทยมีตอครูที่เปนพระสงฆ เหตุแหงปจจัยหนึ่งเพราะพระสงฆปฏิบัติตนเปนที่นาเคารพเลื่อมใส ประพฤติปฏิบัติตนอยูบนหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงเชื่อวา
ครูควรจะตองยึดถือจริยธรรมและการปฏิบัติคุณธรรมตาง ๆ ตามที่สังคมเห็นวามีคุณคา มีความเชื่อในการ
กระทําตามจารีตประเพณีที่ดีงามเหมาะสม มีความคิดไตรตรองใครควรญในคุณคาความดี มีเหตุผลวิเคราะห
แยกแยะสิ่ งชั่ ว ดี มี เจตคติ ที่ ดี ต อ การทํ าความดี แ ละมี ค วามสนใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นเป น คนดี อยางไรก็ ต าม
จริยธรรมสําหรับครูนั้น อาจสรุปไดวาครูควรยึดหลักจริยธรรมดังนี้
1. อัตวินิจ ครูจะตองสามารถวิเคราะหตนเอง เพื่อใหเห็นแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต
ฝกฝนกลอมเกลาพื้นฐานของจิตใจใหมั่นคงในคุณธรรม เปนคนดีมีประโยชนตอสังคม
2. สัมพันธภาพ ครูตองมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ กตัญ ู กตเวที มีความสามารถในการ
ติดตอสัมพันธกันกับเครือญาติและบุคคลทั่วไปอยางคุนเคย
3. การแลกเปลี่ยน ครูตองรูจักการใหการแลกเปลี่ยนความคิดหรือสิ่งของตอกัน ไมเอาเปรียบกัน
4. ระบบสั งคม ครูต องยึดถือปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ ที่ กําหนดไว เป น แนวศีลธรรมคานิ ยมที่ได
วิเคราะหคุณคา ความถูกผิด จนเปนหลักการ เปนวัฒนธรรม และเปนอารยธรรม
5. การบําเพ็ญประโยชน ครูตองบําเพ็ญประโยชนและปฏิบัติตามระเบียบอันจะกอใหเกิดความ
สงบ เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของชาติ ใชสิทธิและหนาที่ที่ทําใหเกิดความสงบสุขและสามัคคี สามารถ
ควบคุมการรุกรานโดยมิชอบได
6. สากลธรรม ครูค วรต อ งยึด หลั ก มโนธรรมสากลที่ ค รอบคลุ ม ได ทั้ งโลก บํ าเพ็ ญ ตนอยูใ น
คุณงามความดีตามที่ไดสรางสรรคหลักธรรมไว มีการกลอมเกลาจิตใจใหศรัทธาแนวแนในการบําเพ็ญตน
ใหมีสาระ
จริยธรรมและคุณธรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ยากที่จะแยกคุณธรรมออกจาก จริยธรรม
ได เพราะคุณธรรมเปนธรรมะที่มีคุณคาอยูในจิตใจของบุคคลและเมื่อบุคคลแสดงออกซึ่งความประพฤติ
ปฏิบัติตามคุณธรรมนั้น ยอมเปนที่ประจักษในจริยธรรม
จริยธรรมสําหรับครูจึงนับเปนสิ่งสําคัญและควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะครู
นอกจากจะเปนผูที่ตองรอบรูในวิทยาการใหม ๆ แลว ครูยังตองเปนผูที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมดวย สิ่ง
เหลานี้สามารถปลูกฝง กลอมเกลา ปรับปรุง แกไข พัฒนาใหเกิดมีขึ้นในตัวของผูที่เปนครู หรือผูที่กําลังจะ
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เปนครูไดและประพฤติใหคงอยูตลอดไปได โดยการดําเนินชีวิตอยูบนพื้นฐานแหงคุณธรรม ซึ่งบุคคลผูที่จะ
ไดรับการเคารพยกยองและนับถือวาครูนั้น ยอมมี จริยธรรมและมีความงามสมกับความเปนครู
สมควร เหลาลาภะ กลาวไววา งามอยางครู ประกอบดวยความงาม 4 อยางคือ
1. งามรูป เรียกวา รูปปปมาณิก
ครู คือบุคคลผูงดงามดวยรูปรางหนาตา กิริยามารยาท ความสะอาด มีระเบียบวินัยทางรางกาย
ที่ดี ใครไดพบเห็นก็เปนมงคลทั้งแกตนและคนอื่น ในขณะที่กําลังปฏิบัติหนาที่ของครู ครูตองระมัดระวังตั้ง
ใจอยาใหเกิดกายภาษาในทาที่ติดลบ เชน คนขี้ยา ชิงหาหลัก ไมปกรั้ว ชะมดติดจั่น กังหันตองลม ชมทองฟา
ทาชกมวย ชวยรถติดหลม กม ๆ เงย ๆ
ครูตองพยายามระมัดระวังปองกันตนเองไมใหเกิดขยะทาทาง เชน แลบ ลวง แคะ แกะ เกา
หาว โยก ยักถอน คอน กะพริบ และตองหมั่นบริหารกายใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ ตองรูจักแตง
กายใหสวยงามสมกับความเปนครูในความหมายสูงสุด คือ ไมประพฤติกายทุจริตนั่นเอง
2. งามเสียง เรียกวา โฆสัปปมาณิก
ครู คือบุคคลผูงดงามดวยเสียง ประกอบดวยความงามในการพูดบอกกลาว ดวยเสียงที่ดี 8
ลักษณะ คือ ไพเราะ ชัดเจน นุมนวล ชวนฟง กลมกลอม ไมแตกพรา ลึกซึ้ง กองกังวาน ครูตองพยายามฝกฝน
อบรมตนหมั่นบริหารวาจา ใหมีความงามดังกลาว ตองรูจักแตงเสียงใหสวยงามสมกับความเปนครู คือไม
ประกอบกายวจีทุจริต
3. งามความประพฤติ เรียกวา ลูขัปปมาณิก
ครู คือบุคคลผูงดงามดวยความประพฤติ ปฏิบัติขัดเกลาตนเอง ตั้งมั่นอยูในความดีงามเหมาะ
สมกับความเปนครูอยูเสมอ ครูตองขยันหมั่นเพียร พยายามลด ละ เลิก ความประพฤติที่ ติดลบนารังเกียจ เชน
โดดเดี่ยว ดื้อยา กบในกะลา น้ําชาลนถวย ปวยไมรักษาแสวงหาแตประโยชนตน มองคนในแงราย จิตใจไม
สะอาด ตกเปนทาสอบายมุข
ครูตองพยายามฝกฝนอบรมตนเองดวยการบริหารใจใหมีความงามอยูเสมอ ตองรูจักแตงใจให
งดงามสมกับความเปนครู ดวยความประพฤติที่นารัก เชน มนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เชื่อ
มั่น ความคิดริเริ่มสรางสรรค แกปญหาเฉพาะหนาได อดทน เสียสละ อารมณรางเริงแจมใส มีความรัก ความ
ซื่อสัตย รับฟงความคิดเห็น โดยความหมายสูงสุด คือ ไมประกอบมโนทุจริตนั่นเอง
คุณธรรมและจริยธรรมของครูเปนคุณลักษณะที่ตองประพฤติปฏิบัติ ควบคูกันไปอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้อาจสรุปไดวา คุณธรรมเปนความดีของครู สวนจริยธรรมเปนความงดงามของครู ดังที่ไดกลาวถึงไวแลว
ในตอนตน ผูที่เปนนักศึกษาครูและครูประจําการจึงสมควรไดรับการพัฒนา ปลูกฝงคุณ ธรรม จริยธรรม
อยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อบมเพาะอุปนิสัยใจคอใหฝงรากลึกจนสามารถประพฤติปฏิบัติตนดี มีคุณธรรม
และจริยธรรมอยางเปนธรรมชาติ
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“จรรยา” มีความหมายเชนเดียวกับคําวา “จริยา” ซึ่งหมายถึง กิริยาที่พึ งปฏิบัติสวนคําวา “บรรณ”
หมายถึง หนังสือ ดังนั้นเมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันเปน “จรรยาบรรณ” จึงมีความหมายวา ความประพฤติที่
ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ พึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร ขอกําหนดที่บัญญัติไวนั้นเพื่อรักษา
ชื่อเสียงเกียรติคุณของวิชาชีพและฐานะของสมาชิกนั้น ๆ จรรยาบรรณจึงกฎเกณฑที่ควรปฏิบัติ โดยกําหนด
ไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจนเปนกติกาของหมูคณะ
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วิชาชีพทางการศึกษา หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริม การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการบริหารการ
ศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจน การสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติ
งานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหนวยงานการ
ศึกษาตาง ๆ
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ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
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มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้น เปนแบบแผนในการ
ประพฤติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
และฐานะของผูประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม อันจะนํา
มาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ การศึกษา ประกอบดวย 3 ดาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบไปดวย 5 ดาน
รวม 9 ประการ ดังนี้
1) มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ไดแก
1.1) มาตรฐานดานความรูและประสบการณ
1.2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 ประการ
1.3) มาตรฐานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณ) ประกอบดวย 5 หมวดหมู 9 ประการ
2) จรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก
2.1) จรรยาบรรณตอตนเอง
2.2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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2.3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
2.4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
2.5) จรรยาบรรณตอสังคม
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3) รายละเอียดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติ
กรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบดวย
3.1) จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ 1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
3.2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ 2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
3.3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ 3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแก
ศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
ขอ 4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง
ดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ 5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
ขอ 6 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ
ขอ 7 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและ เสมอภาค โดยไม
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
3.4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ 8 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
โดย ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
3.5) จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ 9 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของ สวนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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6. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ก. จิตวิทยาการเรียนรู
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1) ความหมายของการเรียนรู
การเรียนรูตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขาง
ถาวรอันเปนผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ โดยพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรูจะ
ตองมีลักษณะสําคัญ คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะตองเปลี่ยนไปอยางคอนขางถาวร จึงจะถือวาเกิดการเรียนรู
ขึ้น หากเปนการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไมถือวาเปนการเรียนรู พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะตองเกิดจาก
การฝกฝน หรือเคยมีประสบการณนั้นๆ มากอน
2) ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาอาจแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ

ww

.so

bk

2.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive theory) ทฤษฎีในกลุมนี้อธิบายวา การเรียนรูเปน
ผลของกระบวนการคิด ความเขาใจ การรับรูสิ่งเราที่มากระตุนผสมผสานกับประสบการณในอดีตที่ผานมา
ของบุคคล ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น ซึ่งการผสมผสานระหวางประสบการณที่ไดรับในปจจุบันกับประสบการณในอดีต จําเปนตองอาศัยกระบวนการทางปญญาเขามามีอิทธิพลในการเรียนรูดวย ทฤษฎีกลุมนี้จึงเนน
กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) มากกวาการวางเงื่อนไขเพื่อใหเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู
ในกลุมนี้ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูปญญาทางสังคม การเรียนรูแบบการหยั่งรู เปนตน
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2.2 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) ทฤษฎีในกลุมนี้ อธิบายวา การเรียน
รูในสิ่งตางๆ เปนการสรางความสัมพันธหรือเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ทฤษฎีที่สําคัญใน
กลุมนี้ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก หรือแบบสิ่งเราและทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข
แบบการกระทํา
3) ทฤษฎีการเรียนรูในกลุมปญญานิยม

3.1 ทฤษฎีปญญาทางสังคม (Social Cognitive theory) โดย ศาสตราจารย อัลเบิรต แบนดูรา (Albert
Bundura, 1986) แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เขามีแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้
1) พฤติกรรม (behavior หรือ B) ของมนุษยมีปฏิสัมพันธกับปจจัยหลักอีก 2 ปจจัย คือ ปจจัยทาง
ป ญ ญาและป จจัยส วนบุ คคลอื่น ๆ (Personal Factor หรือ P) อิ ท ธิ พ ลของสภาพ แวดล อม (Environmental
Influences หรือ E)แบนดูราเรียกแนวความคิดทั้งหมดรวมกันวา เปนปจจัยสามปจจัยซึ่งกําหนดซึ่งกันและกัน
2) ความแตกตางระหวางการเรียนรู (Learning) กับการกระทํา(Performance)ซึ่งสําคัญมากเพราะคน
เราอาจจะเรียนรูอะไรหลายอยางแตไมจําเปนตองแสดงออกทุกอยาง
3) การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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เลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบไมจําเปนตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แตอาจจะเปน
ตัวแบบสัญลักษณ
กระบวนการเรียนรูโดยการสังเกต การเรียนรูโดยการสังเกต หรือการเลียนแบบประกอบไปดวย
4 กระบวนการ คือ กระบวนการใสใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา และกระบวนการจูงใจ
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1) กระบวนการใสใจ (Attentional processes) เปนกระบวนการที่มนุษยใสใจและสนใจรับรูพฤติ
กรรมของตัวแบบ การเรียนรูโดยการสังเกต จะเกิดขึ้นไดมากก็ตอเมื่อบุคคลใสใจตอพฤติกรรมของตัวแบบ
แตการจะใสใจไดมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ ปจจัยเกี่ยวกับตัวแบบ และปจจัยเกี่ยวกับ
ผูสังเกต
2) กระบวนการเก็บจํา (Retention processes) เปนขั้นที่ผูสังเกตบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบ
ไปเก็บไวในความจําระยะยาว ซึ่งอาจจะเก็บจําในรูปของภาพ หรือคําพูดก็ได
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3) กระบวนการกระทํา (Production processes) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตเอาสิ่งที่เก็บจํามาแปลง
เปนการกระทํา ปจจัยที่สําคัญของกระบวนการนี้คือ ความพรอมทางดานรางกายและทักษะที่จําเปนจะตองใช
ในการเลียนแบบของผูสังเกต ถาผูสังเกตไมมีความพรอมก็ไมสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได
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4) กระบวนการจูงใจ (Motivation process) ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอแนวคิดพื้นฐาน ที่แบนดูรา
แยกความแตกตางระหวางการเรียนรู (Learning) ออกจากการกระทํา (Performance) นั่นคือ เราไมจําเปนตอง
แสดงพฤติกรรมทุกอยางที่ไดเรียนรูออกมา เราจะทําหรือไมทําพฤติกรรมนั้นๆ ก็ขึ้นอยูกับวาเรามีแรงจูงใจ
มากนอยแคไหน
3.2 การเรียนรูโดยการหยั่งรู (Insight Learning)

นักจิตวิทยาที่สนใจเรื่องการเรียนรูโดยการหยั่งรู และทําการทดลองไวคือโคทเลอร (Kohler,
1925) โดยเขาใหขอสรุปเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการหยั่งรู ไวดังนี้
1) แนวทางการเรียนรูในการแกปญหาของผูเรียนมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดจึงเรียกวา Insight
2) การที่จะมีความสามารถเรียนรูการแกปญหาอยางทันทีทันใดไดนั้น ผูเรียนจะตองมีประสบ
การณในการแกปญหาทํานองเดียวกันมากอน จะชวยทําใหมองเห็นชองทางในการแกปญหาแบบใหมได
3) นอกเหนือจากประสบการณเดิมแลวผูเรียนจะตองมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ
ตางๆ เพราะการที่มีความสามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ นี้เองจะมีสวนชวยใหผูเรียนมีการเรียน
รูในการแกปญหาไดอยางถูกตองความสามารถดังกลาวนี้จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนจะตองมีระดับสติปญญาดี
พอสมควรจึงสามารถแกปญหาโดยการหยั่งรูได
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4) ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม
4.1 ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) หรือ แบบสิ่งเรา
ผูที่คนพบการเรียนรูลักษณะนี้คือ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov, 1849–1936) เขาสนใจศึกษาเกี่ยว
กับระบบยอยอาหาร โดยไดทําการทดลองกับสุนัขจนไดขอสรุปถึงพฤติกรรมสุนัขถูกวางเงื่อนไขหรือเรียก
วาสุนัขเกิดการเรียนรูการวางเงื่อนไขเบบคลาสสิก จากการทดลองของ พาฟลอฟ มีสิ่งที่ตองขยายความดังนี้
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1) UCS (Unconditioned Stimulus ) สิ่งเราที่ไมตองวางเงื่อนไข คือ สิ่งเราที่สามารถกระตุนให
อินทรียเกิดการตอบสนองไดโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติ จากการทดลองก็คือ ผงเนื้อ
2) CS (Conditioned Stimulus) สิ่งเราที่ตองวางเงื่อนไขคือ สิ่งเราที่เปนกลาง (Neutral Stimulus)
ไมสามารถกระตุนใหอินทรียเกิดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ จากการทดลองก็คือ เสียงกระดิ่ง
3) UCR (Uncondition Response) การตอบสนองที่ไมตองวางเงื่อนไข คือ การตอบสนองโดย
อัตโนมัติที่เกิดจากการกระตุนของ UCS
4) CR (Condition Response) การตอบสนองที่ตองวางเงื่อนไข เปนการตอบสนองโดยอัตโนมัติ
ที่เกิดจากการวางเงื่อนไขรวมระหวาง CS กับ UCS
เมื่อ พาฟลอฟ คนพบการเรียนรูวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคแลว พาฟลอฟ ไดทําการทดลองตอ
และคนพบหลักการสําคัญๆ ดังตอไปนี้
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1) Extinction (การหยุดยั้งของพฤติกรรม) เมื่อสุนัขเกิดการเรียนรูแลว คือ ใหแตเสียงกระดิ่ง (CS)
อยางเดียวแลวสุนัขน้ําลายไหล พาฟลอฟ ทดลองตอโดยใหแตเสียงกระดิ่ง (CS) อยางเดียวไปเรื่อยๆ โดยไม
ใหอาหาร (UCS) เลย ปรากฏวาการตอบสนอง (น้ําลายไหล) ของสุนัขจะคอยๆ ลดลง จนน้ําลายหยุดไหลใน
ที่สุด ปรากฎการณนี้เรียกวาสุนัขเกิดการหยุดยั้งพฤติกรรม (Extinction) หรือเกิดการหดหายของพฤติกรรม
2) Spontaneous Recovery (การฟนกลับมาใหมของพฤติกรรม) เมื่อสุนัขเกิดการหยุดยั้งพฤติ
กรรมแลว ทิ้งระยะไวซักพักหนึ่งแลวทดลองโดยใหเฉพาะเสียงกระดิ่ง (CS) เพียงอยางเดียวโดยไมใหอาหาร
(UCS) ปรากฎวาสุนัขกลับมีการตอบสนองโดยน้ําลายกลับมาไหลใหม เราเรียก ปรากฎการณนี้วา "การฟน
กลับมาใหมของพฤติกรรม"
3) Generalization (การแผขยายสิ่งเรา) เมื่อสุนัขเกิดการเรียนรูแลว พาฟลอฟไดทดลองเปลี่ยน
เสียงกระดิ่งใหมโดยเสียงใหมมีลักษณะคลายคลึงกับเสียงเดิม (อาจจะมีโทนเสียงสูงหรือต่ํากวาเดิมเล็กนอย)
ปรากฏวาสุนัขเกิดการตอบสนอง คือ น้ําลายไหล ปรากฏการณนี้เรียกวา การแผขยายสิ่งเรา
4) Discrimination (การแยกแยะ) พาฟลอฟไดทดลองเปลี่ยนจากเสียงกระดิ่ง เปนเสียงระฆัง
ปรากฎวาสุนัขไมตอบสนองแสดงวาสุนัขเกิดการเรียนรูที่จะแยกแยะความแตกตางระหวางเสียงกระดิ่ง
กับเสียงระฆัง และมีการตอบสนองตางกันกับสิ่งเราที่มีลักษณะตางไปจากเดิม
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4.2 ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning theory) หรือทฤษฎีการ
เรียนรูเงื่อนไขผลกรรม นักจิตวิทยาที่เปนเจาของทฤษฎีการเรียนรูที่เรียกวา "Operant conditioning" คือ
เบอรรัส สกินเนอร (Burrhus Skinner) ชาวอเมริกัน ทฤษฎีของเขานับวาเปนทฤษฎีที่มีประโยชนในการ
อธิบายพฤติกรรมของมนุษย  และมีหลักการประยุกตที่มีประโยชนหลายอยาง จนกระทั่งไดรับเลือกใหเปน
นักจิตวิทยาที่ไดรับการยกยองมากที่สุดในศตวรรษนี้ แนวคิดสําคัญของสกินเนอร
1) พฤติกรรมที่บุคคลกระทําหรือแสดงออกจะเกิดผลกรรมตามมาเสมอ
2) ผลกรรมที่เกิดตามหลังการกระทําตางๆ นี้ จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูวาตนจะทําหรือไมทํา
พฤติกรรมเชนนั้นอีกในอนาคต
จาก "แนวคิดสําคัญ" ดังกลาว จะเห็นวา ผลกรรมที่เกิดตามหลังพฤติกรรม มีอิทธิพลตอการเรียนรู
ของบุคคลเปนอยางมาก และผลกรรมที่สกินเนอรสนใจแบงเปน 2 ประเภท คือ
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1. ผลกรรมที่เปนตัวเสริมแรง หรือ การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงแบงออกเปน
2 ประเภท ก. การเสริมแรงทางบวก ข. การเสริมแรงทางลบ
ก. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เปนการทําใหความถี่ของพฤติกรรมคงที่
หรือเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้นๆ ประเภทของตัวเสริมแรง สิ่งที่มี
ศักยภาพเปนตัวเสริมแรงไดนั้น แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1) ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของ (Material Reinforcer) เปนตัวเสริมแรงที่ประกอบไปดวยอาหาร
ของที่เลนได และสิ่งของตางๆ เชน ขนม ของเลน เสื้อผา น้ําหอม รถยนต ฯลฯ
2) ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcer) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ คําพูด ไดแก คําชมเชย
เชน ดีมาก นาสนใจมาก ผมชอบมากเลย ใชเลยฉลาดจริงๆ เปนความคิดที่ดี ฯลฯ การแสดงออกทางทาทาง
เชน ยิ้ม มองอยางสนใจ การแตะตัว จับมือ ฯลฯ
3) ตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรม (Activity Reinforcer) ตัวเสริมแรงลักษณะนี้ บางครั้งรูจักกัน
ในชื่อของ หลักการของพรีแม็ค (Premack Principle) ซึ่งก็คือ การใชกิจกรรม หรือพฤติกรรมที่ชอบไปเสริม
แรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไมชอบ
4) ตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร (Token Reinforcer) เบี้ยอรรถกรจะมีคุณคาเปนตัวเสริมแรง
ได ก็ตอเมื่อสามารถนําไปแลกเปนตัวเสริมแรงอื่นๆ ได เชน ดาว คูปอง โบนัส เงิน คะแนน เปนตน
หลักการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
1) การเสริมแรงทางบวก จะตองใหหลังจากเกิดพฤติกรรมเปาหมายแลวเทานั้น
2) การเสริมแรงทางบวกจะตองทําทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น
3) การเสริมแรงทางบวกควรจะใหอยางสม่ําเสมอ นั่นคือควรใหการเสริมแรงทุกครั้งหรือ
แทบทุกครั้งที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นไมควรขึ้นอยูกับอารมณของผูดําเนินการปรับพฤติกรรม
4) ตัวเสริมแรงนั้นจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล เนื่องจากคนเรามีความแตกตางกัน
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ดังนั้นตัวเสริมแรงของแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน
5) ถาเปนไปไดควรใชตัวเสริมแรงที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้น เชน การใชกิจกรรมที่ชอบ
ทํามากที่สุดหรือใชการเสริมแรงทางสังคม เปนตน
6) ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรง ตารางเสริมแรง แบงเปน 2 ประเภท คือ
การเสริมแรงตอเนื่อง (Continuous Reinforcement) C.R.การเสริมแรงบางสวน (Partial Reinforcement) P.R.
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ข. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เปนการทําใหความถี่ของพฤติกรรมคงที่
หรือเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลมาจากการที่เราทําพฤติกรรมดังกลาว แลวสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เราไมพึงพอ
ใจ (Aversive Stimuli) ได ตั ว อย า งเช น ใกล ส อบ อ านหนั ง สื อ หลี ก หนี ก ารสอบตก (Aversive Stimuli)
ปวดหัว ทานยาแกปวดหลีกหนีสภาพไมสบายกาย, เจ็บปวด (A.S.) ไฟแดง หยุดรถหลีกหนี การถูกจับ,
ปรับ (A.S.) เปนตน
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2. ผลกรรมที่เปนตัวลงโทษ หรือ การลงโทษ
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การลงโทษ (Punishment) เปนการทําใหความถี่ของพฤติกรรมเปาหมายลดหรือยุติลง อันเปน
ผลเนื่องมาจากผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น ตัวอยาง ขณะสอบปลายภาควิชาจิตวิทยา นายสุดหลอ
ทุจริตในการสอบครูจับไดเลยให F หลังจากนั้นนายสุดหลอไมกลาทุจริตใหการสอบอีกเลย
ขอเสนอแนะในการลงโทษ
1) ทําทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อพฤติกรรมที่ไมตองการเกิดขึ้น
2) ควรใหมีความรุนแรงพอเหมาะไมมากหรือนอยเกินไป
3) ควรใหผูถูกลงโทษรูวาพฤติกรรมใดที่ถูกลงโทษและเพราะเหตุใด
4) ควรใชเหตุผลไมใชอารมณ
5) ควรใชการลงโทษควบคูกับการเสริมแรงทางบวก (ระงับพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา โดย
การลงโทษ และเมื่อทําพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตองรีบใหการเสริมแรงทางบวก)
6) ผูลงโทษตองเปนตัวแบบที่ดีในทุกๆ ดาน
7) การลงโทษควรเปนวิธีสุดทาย ถาไมจําเปนไมควรใชการลงโทษ (การลงโทษควรใชใน
กรณีที่ทําพฤติกรรมอันตรายตอชีวิต เชน เด็กเอามือไปแหยปลั๊กไฟ ฯลฯ )
ขอเสียของการลงโทษ
1) การลงโทษเปนเพียง การกด (Suppress) พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาไวเทานั้น
2) กอใหเกิดปญหาทางอารมณ เชน โกรธ เสียใจ เศรา ตามมา
3) เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการลงโทษ
4) เกิดทัศนคติที่ไมดีตอผูลงโทษ
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ข. จิตวิทยาพัฒนาการ
1) ความหมายจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
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2) ประโยชนของจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)
จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) มีประโยชนตอครูอยางไร
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จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) หมายถึง จิตวิทยาสาขาหนึ่งที่มุงศึกษาพฤติกรรม
ของคนในวัยตางๆ กัน เพื่อใหรูวาบุคคลมีพัฒนามาอยางไร ในแตละวัยมีสิ่งใดเกิดขึ้นบาง สาเหตุของการ
เกิด สิ่งนั้นๆ มีอยางไร
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โดยที่จุดประสงคสําคัญของจิตวิทยาพัฒนาการคือ การเขาใจบุคคล ทั้งในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่ง
และเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดเขาใจถึงสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม ตลอดจนความตองการของ
บุคคลแตละวัย ยอมชวยใหบุคคลปรับตัวเขากันไดดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น
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สําหรับครูจะชวยใหเขาใจในกระบวนการตางๆ ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก จะชวย
ใหครูสามารถสงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการในดานตางๆ ไดเปนอยางดี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
สอดคลองกับวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรูที่ดีที่สุดของนักเรียน
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3) ความหมาย ของพัฒนาการ
พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เปนระบบระเบียบ สามารถคาดคะเนได
ตามสมควร เปนการเปลี่ยนแปลงที่กาวหนาของบุคคล อันเปนผลมาจากวุฒิภาวะและประสบการณ ซึ่งเกิด
ขึ้นตลอดชีวิตตั้งแตแรกเกิด
ความเจริญงอกงาม (Growth) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นทางดาน
ปริมาณ (Quantity) เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง (Structure) เปนการเพิ่มเกี่ยวกับจํานวน เชน
น้ําหนัก สวนสูง ความหนา และจํานวนกลามเนื้อ

4) ลักษณะและองคประกอบของพัฒนาการ
4.1 ลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
1) พัฒนาการจะเกิดในลักษณะที่ตอเนื่องกัน (Continuity) จะดําเนินการไปตามลําดับขั้น
พัฒนาการจะเกิดขึ้นทุกชวงของชีวิต
2) พัฒนาการจะเปนไปตามแบบฉบับของตัวเอง (Sequence) คือ อัตราการพัฒนาการของ
แตละบุคคลจะแตกตางกัน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3) พัฒนาการจะเกิดในอัตราที่ไมเทากัน (Ratio) อัตราการเจริญเติบโตแตละคนไมเหมือน
กันวัยเด็กเล็กมีอัตราการพัฒนาการมากกวาเด็กโต
4) พัฒนาการจะเกิดเปนทิศทางเฉพาะ (Develop Mental Direction) พัฒนาการจะเปนไป
ตามแนวศรีษะลงไปสูปลายเทา เด็กจะชันคอไดกอนเติบโตไปสูแกนกลางของลําตัว ไปสูสวนยอย เคลื่อน
ไหวลําตัวไดกอนนิ้วมือนิ้วเทา
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4.2 องคประกอบของพัฒนาการ พัฒนาการประกอบดวย
1) วุฒิภาวะ (Maturity) หมายถึง ความเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ พรอมที่จะทํางาน
2) การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากประสบ
การณหรือการฝกหัด การเรียนรูเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนา
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4.3 พัฒนาการแบงออกไดเปนกี่ดาน นักจิตวิทยาไดแบงพัฒนาการออกเปน 4 ดาน คือ
1) พัฒนาการทางดานรางกาย (Physical Develop Metric) ไดแก การเปลี่ยนแปลงดาน
ขนาด รูปราง โครงสรางของรางกาย กลามเนื้อ กระดูกและตอม การเพิ่มของสวนสูงและประสิทธิภาพของ
ประสาท
2) พัฒนาการทางดานสติปญญา (Mental Development) ไดแก ความรู ความจํา เชาว
ปญญา และความคิดอยางมีเหตุผล
3) พัฒนาการทางดานอารมณ (Emotional Development) ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม
4) พัฒนาการทางดานสังคม (Social Development) ไดแก การปรับตัวใหเขากับสภาพแวด
ลอม รวมถึงบุคลิกภาพของบุคคลดวยพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ความแตกตางของบุคคลเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทรวมกัน เปนตัว
กําหนดพัฒนาการของคน
1) พันธุกรรม (Heredity) คือ การถายทอดลักษณะตางๆ ทางชีววิทยาจากบิดามารดาไป
สูบุตร โดยผานทางเซลลสืบพันธุ
2) สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิตที่มีอิทธิพล
ตอมนุษย และสามารถที่จะปรุงแตงชีวิตในรูปลักษณะตางๆ
5) ความพรอม (Readiness)
ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพรอม ไดแก วุฒิภาวะ ความสนใจหรือแรงจูงใจ การไดรับการฝกฝน
การเตรียมตัวหรือเตรียมความพรอม
6)พัฒนาการของเด็กชวงอายุตางๆ
พัฒนาการของเด็กชวงอายุตางๆ ซึ่งแบงเปนชวงอายุ 3-4 ป 4–5 ป และ5– 6 ป ดังตาราง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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พัฒนาการ

ดานรางกาย

ดานสติปญญา

ดานสังคม
- ชอบเลนแบบคูขนาน

ดานอารมณและจิตใจ
- หงุดหงิดรองไหงาย
- พอใจคนที่ตามใจ
- ชอบไดรับคําชม

- เดินและวิ่งได
- กระโดดไดไมดี
- ประสาทยังไม
สัมพันธกัน
- เริ่มรูจักใชพลัง

- สมาธิสั้น (3 นาที)
- ถาม “ทําไม”ตลอดเวลา
- คิดสิ่งที่เปนนามธรรม
ไมได
- อยากรูอยากเห็น

4 – 5 ป

- เดินและวิ่งได
- กระโดดไดไมดี
- ประสาทยังไม
สัมพันธกัน
- เริ่มรูจักใชพลังงาน

- เปรียบเทียบได
- เรียงลําดับเหตุการณได
- เขาใจความเปนเหตุเปนผล
ขึ้น
- ถามคําถามมากมาย
- พูดเปนประโยค

- สนใจผูอื่น
- ชอบทาทายผูใหญ
- ชอบเลนบทบาทสมมุติ - มั่นใจตนเองมากขึ้น
- สนใจกิจกรรมผูใหญ
- เริ่มมีพฤติกรรมกาวราว

5 – 6 ป

- คลองแคลวไมนิ่ง
- ใชกลามเนื้อเล็กได
ดี เชน ติดกระดุมเสื้อ
ผูกเชือก รองเทา

- ชวงความสนใจยาวขึ้น
- พูดประโยคไดยาวขึ้น
- รูคําศัพทมากขึ้น
- คิดเกมขึ้นเลนเองไดและ
ชอบเปลี่ยนกฎขณะเลน

- มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น - ยึดตนเองเปนศูนย
- ชอบทําใหผูอื่นพอใจ
กลางนอยลง
- ชอบแสดงออก
- อายงาย
- ชอบทําสิ่งที่ถูกเพื่อใหครู - รักครู
ชมเชย
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- ไมชอบเลนกับผูอื่น
- แบงปนไมเปน
- ยึดตนเองเปนศูนยกลาง
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3 – 4 ป
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คุณลักษณะตามวัยเด็กระดับกอนประถมศึกษา
พัฒนาการ

อายุ 3 - 4 ป

ดานรางกาย - เดินขึ้นบันไดสลับเทาได
- วิ่งแลวหยุดไดโดยไมลม
- ใชกรรไกรมือเดียวได
- วาดและระบายสีได

ดานอารมณ - พอใจคนที่ตามใจ
จิตใจและสังคม - ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจ
และไดคําชม
- ชวยตนเองได
- ชอบเลนแบบคูขนาน เลนของ
ชนิดเดียวกันแตตางคนตางเลน

อายุ 4 - 5 ป

อายุ 5 - 6 ป

- เดิน กระโดด ไดดีเพราะ
- เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาได
กลามเนื้อเริ่มประสานสัมพันธ คลองแคลว
กัน
- กระฉับกระเฉงไมอยูเฉย
- กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย - ใชกลามเนือ้ เล็กไดดี เชน ติด
- ตัดกระดาษเปนเสนตรงได
กระดุม ผูกเชือกรองเทาได
- ยืดตัว คลองแคลว
- มีความมั่นใจในตนเองสูงมากขึ้น - อายงาย
- ชอบทาทายผูใหญ
- ยึดตัวเองเปนศูนยกลางนอยลง
- ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ - ชอบเลนกับเด็กอื่น
- สนใจผูอื่น
- ชวยตัวเองได
- ชอบเลนบทบาทสมมุติ
- ชอบสรางความพอใจใหอื่น
- ชอบเลนเปนกลุม
- ชอบแสดงออกและทําสิ่งที่
ถูกตองเพื่อใหผูใหญชมเชย
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- พูดประโยคไดยาวขึ้น
- รูคําศัพทมากขึ้น
- รองเพลง ทองคําคลองจองได
- บอกชื่อนามสกุลของตนเองได
- นับ 1 – 20 ได
-บอกความแตกตางของกลิ่นสีเสียง
รสรูปรางและจัดหมวดหมูสิ่งของ
ได

m

- เปรียบเทียบได
- เรียงลําดับเหตุการณได
-เริ่มเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
- ชอบถาม “ทําไม” เนื่องจาก
เริ่มเรียนรูไดแลว
- เขาใจความเปนเหตุเปนผลได
- พูดเปนประโยคได

roo

.co

ดานสติปญญา - สนใจนิทานและเรื่อราวตางๆ
- สมาธิสั้นเนื่องจากอยากรู
อยากเห็นทุกอยางรอบตัว
- ชอบทาย “ทําไม” ตลอดเวลา
- รองเพลงงายๆ แสดงทาทางเลียน
แบบ
- พูดประโยคยาวขึ้น
- ยังคิดสิ่งที่เปนนามธรรมไมได
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ค. การแนะแนว
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1) ความหมายของการแนะแนว
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กิจกรรมแนะแนวเปนกระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนดวยการจัดบริการ และกิจกรรมที่
หลากหลายเปนรายบุคคลและเปนกลุม โดยมุงสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท ทักษะชีวิต พื้นฐานของ
ความเชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน ทุกคนมีคุณคา สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไดและเติมเต็ม
ใหผูเรียนสามารถจัดการชีวิตของตนไดตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ บนเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล

การแนะแนว คือกระบวนการที่ชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเอง เรียนรูที่จะเขาใจสภาพแวดลอม
รูจักวิธีการที่จะเผชิญกับปญหา ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาไดอยางถูกตอง สามารถวางแผนการดําเนินชีวิต
ในอนาคตของตนเองไดอยางถูกตอง และปรับตัวเขากับสังคมไดอยางดี ซึ่งบุคคลกลุมนี้จะทําหนาที่ชวย
เหลื อ และส งเสริม ให เด็ ก ได มี พั ฒ นาการไปทุ ก ๆ ด าน และสามารถปรับ ตั ว ได อ ยางเหมาะสม ซึ่ งเป น
กรรมวิธีที่จะตองกระทําติดตอกัน

การแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การแนะแนวที่มุงใหนักเรียนทุกคนมีชวงชีวิตที่มี
คุณภาพและสังคมที่ดี ใชชีวิตอยางเพียงพอและมีความสุข โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อชวย
เหลือและพัฒนานักเรียนสามารถแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) การจัดกิจกรรม ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาใหแกนักเรียนทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม เพื่อให
รูจักนักเรียนมากขึ้น และสงเสริมปองกันปญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรมจะจัดในหองเรียนโดยมี
บรรยากาศที่เปนกันเอง และนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

399
2) การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารสารสนเทศที่จําเปนและทันสมัย
ทั้งดานการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหนักเรียนไดสํารวจตนเองและรูจักตนเองในทุกดาน
สามารถตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนชวยเหลือแกไขและฝกประสบการณที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนไดใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต
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2) ความสําคัญ ความจําเปนและประโยชนของการแนะแนว
สาเหตุที่จําเปนจะตองมีบริการแนะแนว สืบเนื่องมาจากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมากมาย
การอยูรวมกลุมกันของมนุษยยอมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมากมาย การอยูรวมกลุมกันของ
มนุษยยอมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามธรรมดา นอกจากนั้นการที่มนุษยตองตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอด และ
ดําเนินชีวิตตามสมควรแกอัตภาพ ทําใหเกิดปญหาอยูตลอดเวลา ปญหาของมนุษยเริ่มแรกจะเกิดจากปญหา
ครอบครัว จะคอย ๆ เปนปญหาที่สืบเนื่องไปสูสังคมนอกบาน เพื่อนบาน จากสังคมกลุมเล็กไปสูสังคมกลุม
ใหญ และคอย ๆ กลายเปนปญหาของประเทศชาติไปในที่สุด การแนะแนวจะชวยปองกันปญหา ลดปญหา
ตาง ๆ ใหนอยลง และประโยชนของการแนะแนว สรุปไดดังนี้
2.1) ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูอยางถูกวิธี ชวยใหเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
2.2) ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตามความรูความ
สามารถของตนเอง
2.3) ชวยกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษา ทําใหเกิดความสนใจในการเรียน พอใจที่จะ
ศึกษาหาความรู
2.4) ชวยใหโรงเรียนสามารถจัดวิชาเรียนไดสนองความตองการของนักเรียนรูแนวทางวาวิชาใด
ควรจัดและเหมาะสมกับผูใด
2.5) ชวยปองกันปญหาตาง ๆ โดยการวางแผนเอาไวลวงหนา เพื่อชวยใหนักเรียนหลีกหนีจาก
ปญหา ไมตองเผชิญกับปญหา
2.6)ชวยใหนักเรียนรูจักคิด และรวมกิจกรรมตาง ๆ ไปตามความพอใจและความสามารถของตนเอง
2.7) ชวยใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเอง อันจะเปนแนวทางไปสูความ
สัมฤทธิ์ผลในวิชาที่ตนเองเลือกเรียน
2.8) ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม ๆ ไดดวยตนเอง สราง
ความเชื่อมั่นใหกับตนเอง
2.9) ชวยใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการไปอยางถูกหลักวิธี โดยมีการพัฒนาการไปพรอม ๆ กัน
ทั้งทางดานรางกาย สมอง อารมณ และสังคม
2.10 )ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน แลวสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางราบรื่น
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2.11) ชวยใหนักเรียนรูจักรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รูจักหนาที่ของ
ตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว มีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร
เพื่อนําไปสูความสําเร็จ
2.12) ชวยใหนักเรียนเขาใจตนเอง รูจักตัวเองอยางแทจริง รูจักคิดและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
รูจักวางแผนชีวิตในอนาคต และดําเนินชีวิตไปตามที่ตนตองการ
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3) วัตถุประสงคการแนะแนว
3.1) เพื่อใหนักเรียนคนพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง
3.2) เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูล ขาวสาร ดานการศึกษาและอาชีพเพื่อนําไปวางแผนการศึกษาตอ
และเลือกอาชีพที่เหมาะสม สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของตนเอง
3.3) เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปรับตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3.4) เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐานแกนักเรียน
3.5) เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีตอ
สัมมาชีพทุกประเภท
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4) ขอบขายของการแนะแนวมีสาระสําคัญ 3 ดาน
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1) การแนะแนวการศึกษา มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหาความรู และ
วางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวดานการเรียน และมีนิสัยใฝรูใฝเรียน
2) การแนะแนวอาชีพ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเองและโลกของงานอยางหลากหลาย มีเจตคติและนิสัย
ที่ดีในการทํางาน มีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตามความถนัด ความสนใจ

3) การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
มีอารมณมั่นคง มีมนุษยสัมพันธที่ดี เขาใจสิ่งแวดลอมและสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง
เปนสุข
5) ภาระงานในการแนะแนว ประกอบดวย 5 งานหลัก ดังนี้

5.1) งานศึกษารวบรวมขอมูล เปนการศึกษา สํารวจ ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน
การสังเกต สัมภาษณ ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ การเขียนอัตชีวประวัติ สังคมมิติ การเยี่ยมบาน โดย
มีการบันทึกขอมูลในระเบียนพฤติการณ ระเบียนสะสม สมุดรายวานประจําตัวผูเรียน เปนตน ขอมูลเหลานี้
จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร ตองการอะไร และควรใหความชวยเหลือในลักษณะใด
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5.2) งานสารสนเทศ เปนการใหขอมูลขาวสาร ความรูที่จําเปนในการตัดสินใจ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการ
ศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย อภิปราย
จัดปายสนเทศ การจัดหาเอกสารคูมือใหอาน ทัศนศึกษา การใชสื่อภาพยนต วีดิทัศน เปนตน ขอมูลที่ถูกตอง
ทันสมัยมีความจําเปนมากในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น และปองกันความ
ลมเหลวไดอยางมาก

.co

m

5.3) งานใหคําปรึกษา มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจตนเอง
รูวาปญหาของตนอยูมี่ไหน ควรจะแกไขตนเองอยางไร การแกไขนั้นมีกี่ทาง และควรเลือกทางใดจึงจะ
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พรอมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการชวยตนเองอยางจริงจัง
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5.4) งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ เปนการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ
ให ผูเรียนไดรับประสบการณ ไดรับการฝกฝน หรือไดรับการชวยเหลือตามควรแกกรณี เชน กิจกรรมที่
สนองความถนัด ความสนใจ และความสามารถ แกผูเรียนทุกกลุม ทุกคน รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษา
อาหารกลางวัน หรือการหางานพิเศษ
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5.5) งานติดตามประเมิน ผล เปนการติดตามผลการดําเนินงานแนะแนวตาง ๆ ที่จัดให แกผูเรียน การ
ติดตามประเมินผลแบงออกเปน 2 งาน คือ
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5.5.1) งานติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาผลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู เรี ย น ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนในการชวยเหลือผูเรียนแตละคนใหสามารถแกปญหาและปรับปรุงตนในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะ
สม และเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวและงานอื่น ๆ ของโรงเรียน
5.5.2) งานติดตามและประเมิน ผลที่มีวัตถุประสงคเพื่ อพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนิน โครงการ
แนะแนววามีคุณคามากนอยเพียงใด ไดผลหริไม ควรปรับปรุงพัฒนาอยางไร และควรขยายผลตอไปหรือไม
เปนตน
6) มาตรฐานกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละชวงชั้น ประกอบ 4 มาตรฐาน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 รูจัก เขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
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7. มนุษยสัมพันธและการประสานงาน
ก. มนุษยสัมพันธ (human relations)

m

มนุษยสัมพันธ เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการดําเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน เพราะไมมีใครสามารถ
อยูคนเดียวโดยไมเกี่ยวของกับผูอื่น การที่บุคคลจะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุขนั้น จําเปน
ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี
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1) ความหมายของมนุษยสัมพันธ
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มนุษยสัมพันธ(human relations) คือ การรวมคนใหทํางานรวมกันในลักษณะที่มุงใหเกิดความรวมมือ
ประสานงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อใหบังเกิดผลตามเปาหมาย
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มนุษยสัมพันธ เปนการจูงใจบุคคลในกลุมใหรวมมือกันเพื่อทํางานอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเปน
ที่นาพอใจทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม

ww

.so

มนุษยสัมพันธเปนเรื่องราวที่วาดวยพฤติกรรมของคนที่มาเกี่ยวของกับการทํางานรวมกับองคการหรือ
หนวยงานเพื่อใหการทํางานรวมกันดําเนินไปดวยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
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จากความหมายของมนุษยสัมพันธที่ยกมาเปนตัวอยางทั้ง 3 ความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวามนุษย
สัมพันธเปนความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมบุคคลในองคการใดองคการหนึ่ง หรือสังคมใด
สังคมหนึ่ง เพื่อดําเนินการใหองคการนั้นหรือสังคมนั้นบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะมี 2 ลักษณะดวย
กันคือ มนุษยสัมพันธอันดีและมนุษยสัมพันธไมดี ถามีมนุษยสัมพันธอันดี บุคคลในองคการหรือสังคมดัง
กลาวก็จะมีความรูสึกพึงพอใจตอกันและกันมีความเขาใจอันดีตอกัน รวมมือกันประสานงาน ชวยเหลือ
แบงปนและใหอภัยตอกัน แตถามนุษยสัมพันธไมดี บุคคลในองคการนั้นหรือสังคมนั้นก็มักจะไมชอบพอกัน
ขัดแยงกัน ไมรวมมือกัน ไมชวยเหลือ ตางคนตางอยูหรือกลั่นแกลงกัน สงผลใหงานสวนรวมขององคการ
หรือกลุมสังคมนั้นๆ เสียหาย บุคคลในกลุมขาดความสุข ซึ่งในทาที่สุดก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ของบุคคลทุกคนในกลุมนั้นๆ ไมมากก็นอย
2) องคประกอบของมนุษยสัมพันธ

การสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้นในกลุมคนไมวาจะเปนกลุมใด จะตองคํานึงถึงองคประกอบของ
มนุษยสัมพันธซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคของความสัมพันธของกลุมแลวดําเนินการสรางเสริม
พัฒนา และปรับปรุงปจจัยตางๆ เหลานั้นใหเปนปจจัยที่เอื้อตอมนุษยสัมพันธที่ดีใหได สําหรับองคประกอบ
ของมนุษยสัมพันธมี 3 ประการดวยกัน ไดแก การรูจักตน การเขาใจผูอื่น และการมีสภาพแวดลอมที่ดี
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ในเรื่องของการรูจักตนนั้น บุคคลควรตองวิเคราะหตนเพื่อใหรูจักตัวเองอยางแทจริงทั้งลักษณะที่ดี
และไมดี แลวปรับปรุงตนในสวนที่เปนลักษณะที่ไมดีซึ่งอาจสรางปญหาและอุปสรรคในการทํางานและ
การสรางสัมพันธกับผูอื่น นอกจากจะเปนแนวทางใหวิเคราะหเพื่อนรวมงานและเขาใจเพื่อนรวมงานให
มากขึ้นแลว ยังชวยยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาตนใหเขากับเพื่อนรวมงานไดดี สวนความ
เขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอมในที่ทํางานดี จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลวิเคราะหสิ่งแวดลอมในที่ทํางานแลว
ปรับปรุงใหดีขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางพัฒนาตนใหเขากับที่ทํางานใหไดดวย ซึ่งทั้งหมดดังกลาวนั้น จะสงผล
ตอมนุษยสัมพันธในองคการ เมื่อมนุษยสัมพันธในองคการดีก็จะทําใหบุคคลเปนสุข เพื่อนรวมงานสุข และ
สิ่ งแวดลอมในที่ ทํ างานดี ซึ่ งหมายถึงประสิ ทธิ ภ าพที่ ดีขององคก าร จึงเห็ น ไดวา การศึกษาในเรื่ององค
ประกอบของมนุษยสัมพันธดังกลาว จะขวยใหบุคคลเกิดความเขาใจและเกิดแรงกระตุนในการประพฤติ
ปฏิบัติใหเกิดองคประกอบดังกลาวอันนํามาซึ่งความสัมพันธอันดีในองคการ
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3) การพัฒนาความสามารถดานมนุษยสัมพันธ
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ความมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) เปนปจจัยความสามารถในดานหนึ่งที่ทําใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งความมีมนุษยสัมพันธหมายถึง การสรางความเปนมิตรหรือความสัมพันธเชิงบวกกับ
บุคคลอื่นโดยการเริ่มตนทักทาย การสนับสนุนและชวยเหลือ การรักษาและพัฒนาความสัมพันธระหวาง
บุคคล รวมทั้งการใหเกียรติบุคคลอื่น โดยทั่วไปบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีมักจะมีคนอยากเขามาหา มาพูด
คุยปรึกษาหารือดวย และที่สําคัญจะไดรับความชวยเหลือ ความรวมมือในการทํางาน รวมทั้งการไดรับขอมูล
ขาวสารตาง ๆ จากบุคคลรอบขางดวยเชนกัน ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่ไมมีมนุษยสัมพันธ…กลุมคนเหลานี้
หากไปขอความชวยเหลือหรือติดตองานกับหนวยงานใดมักจะไมมีใครใหขอมูลหรือความชวยเหลือใด ๆ

ดังนั้นความมีมนุษยสัมพันธจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีผลตอการทํางานและจัดอยูในกลุมของ
ความสามารถในงาน (Technical Competency) ความสามารถดานความมีมนุษยสัมพันธจึงเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ถูกนํามาใชในการประเมินพฤติกรรมการทํางาน จะเห็นไดวาระดับของพฤติกรรมของผูมีมนุษยสัมพันธ
ในการทํางานจะมีระดับที่แตกตางกันไปโดยมีระดับที่ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไปจนถึงระดับที่สูงหรือเกิน
กวามาตรฐานที่กําหนด ดังนี้
ระดับ

1(ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดอยาง
มาก)

•
•

•

ลักษณะพฤติกรรม

ไมสนใจที่จะสรางความสัมพันธกับบุคคลที่ไมเคยรูจัก
ไมสามารถควบคุมกิริยาทาทางและน้ําเสียงเมื่อตองเผชิญปญหา
ในการติดตอประสานงานกับผูอื่น
ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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•

•
•

4(สูง/เกินกวามาตรฐาน ที่
กําหนด)

•
•

•

•

แสวงหาโอกาสในการทําความรูจักกับเพื่อนใหม
เต็มใจที่จะใหการสนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกภายในและ
ภายนอกทีม
รักษาความสัมพันธอันดีกับสมาชิกภายในและภายนอกทีมอยู
เสมอ
สรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนใหมไดในทุกกลุม/
ระดับ
รับรูและเขาใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของแตละคน
ปรับเปลี่ยนกิริยาทาทาง และน้ําเสียงใหเหมาะสมกับบุคคล
ที่ติดตอไดในทุกกลุม/ระดับ

ww

5(สูง/เกินกวามาตรฐาน ที่กําหนด
อยางมาก)

เริ่มตนสรางความสัมพันธกับบุคคลที่ไมเคยรูจักมากอน
อยูเสมอ
ยอมรับฟงความคิดเห็นและปญหาตาง ๆ ของผูอื่น
เสนอแนวทางเลือกในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

m

3 (ตามมาตรฐาน ที่กําหนด)
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•

เริ่มตนสรางความสัมพันธกับบุคคลที่ไมเคยรูจักมากอน
เทาที่จําเปน
รับฟงปญหาของผูอื่นอยางเห็นอกเห็นใจ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปนบางครั้ง
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2 (ต่ํากวามาตรฐาน ที่กําหนด)
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ทั้งนี้ความสามารถดานการมีมนุษยสัมพันธในการทํางานจึงเปนสิ่งที่พัฒนาและปรับปรุงได หาก
คุณรวมมือและพยามยามปรับเปลี่ยนตนเองใหมีมนุษยสัมพันธในการทํางานที่ดี เพราะ "มนุษยสัมพันธ"
นอกจากจะสงผลตอความสําเร็จในการทํางานแลว ยังสงตอสุขภาพจิตในการทํางานของคุณอีกดวย ทั้งนี้
ผูที่มีมนุษยสัมพั นธในการทํางานที่ดีโดยสวนใหญ จะเปน บุคคลที่มองโลกในแงดี หรือมองในดานบวก
(Positive Thinking) อยู เสมอ ดั งนั้ น หลั ก ของ "R-E-L-A-T-I-O-N"จึ งเป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
ความสามารถดานการมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน ใหเกิดขึ้น ดังตอไปนี้

คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

Reality

เปนตัวของเรา…นําพาความจริงใจ

E

Energetic

กระตือรือรน….สรางความประทับใจ

L

Listening

รับฟงที่ดี…เขาถึงจิตใจ

A

Adaptability

ปรับตัวเปนเลิศ…สรางสายสัมพันธ

T

Tolerance

อดทนสักนิด…ชีวิตสุขสันต

I

Integrity

มีความซื่อสัตย …สรางความไวใจ

O

Oral Communication

วาจาไพเราะ…รักษามิตรภาพ

N

Networking

แสวงหาเครือขาย…ขยายมิตรสัมพันธ
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1) Reality (เปนตัวของเรา…นําพาความจริงใจ)
การจะคบหรือรูจักใครสักคน สิ่งแรกที่สําคัญก็คือ ความเปนตัวของเราเอง การแสดงออกอยางเปน
ธรรมชาติโดยพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกควรมาจากใจและความเปนตัวตนของเราเองอยางแทจริง ไม
เสแสรงแกลงทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เองจะเปนเสนหของตัวเราที่จะทําใหคนอื่นอยากเขามาพูดคุยและคบหาสมาคม
ดวย…มีหลายคนถามมาวา หากเราแสดงความเปนตัวตนของเราเอง จะทําใหขาดความนาเชื่อถือในการคบ
หาสมาคมหรือไม?….คําตอบก็คือ ไมแนนอน เพราะความนาเชื่อถือควรจะประกอบดวยหลายปจจัยรวมกัน
เชน ความรู ทักษะและความสามารถในหนาที่การงาน การควบคุมอารมณ และความจริงใจ ซึ่งความจริงใจ
ยอมจะเกิดขึ้นจากการแสดงออกจากความเปนตัวของเราเอง

2) Energetic (กระตือรือรน….สรางความประทับใจ)
ผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีจะมีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือ การใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนี้เสนหอีกอยางหนึ่งที่จะสรางความประทับใจและสรางสัมพันธ
ที่ดี นั่นก็คือ ความกระตือรือรนที่จะอาสาดําเนินการและใหความรวมมือ ความชวยเหลือในการทํางานตาง ๆ
โดยไมตองรอใหอีกฝายหนึ่งมารองขอ…ความกระตือรือรนที่จะชวยงานไมวาจะเปนงานเล็กงานนอย หรือ
แมกระทั่งงานใหญ ๆ ก็ตาม จะทําใหบุคคลตาง ๆ ที่ทํางานรวมดวยเกิดความประทับใจและรูสึกยินดีที่จะ
ใหความสนับสนุน ความชวยเหลือและรวมมือดวยเชนกัน

3) Listening (รับฟงที่ดี….เขาถึงจิตใจ)
อีกคุณลักษณะหนึ่งของผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีก็คือ การเปนผูฟงที่ดี ซึ่งเปนการรับรูขอมูลขาวสาร
เหตุการณ และความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผูอื่นอยางตั้งใจและเต็มใจ รวมทั้งการไมพูดสอดแทรกและ
ขัดจังหวะในระหวางการพูด …เทคนิคหนึ่งสําหรับการเปนผูฟงที่ดีและอยากจะขอแนะนํา นั่นก็คือ การไม
พูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไมดี พยายามอยาวิพากษวิจารณผูอื่น หากบุคคลที่เรากําลังสนทนาดวยกําลังวิจารณ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ถึง ผูอื่นอยู…ขอแนะนําวา….ใหรับฟง…โดยอยาพยายามพูดสนับสนุนหรือพูดขัดแยงความคิดหรือความรู
สึกของบุคคลที่เรากําลังสนทนาดวย แตควรจะพยายามรับฟงปญหาและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น…ขอใหพึง
ตระหนักไวเสมอวา…คนบางคน อาจไมตองการความชวยเหลือ เพียงแคขอใหมีใครสักคนรับฟงปญหาหรือ
ความรูสึกที่ไมสบายใจ…แคนี้…ก็พอแลว
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4) Adaptability (ปรับตัวเปนเลิศ…สรางสายสัมพันธ)
กอนที่เราจะมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลตาง ๆ ไดนั้น การปรับตัวจึงเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการปรับ
ตัวใหเขากับ วัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมกลุมที่เราเขาไปอยูดวย..แนนอนวาทุกคนยอมตองผานชวงเวลา
ของการปรับตัว การสรางความคุนเคยกับองคกรหรือกลุมที่เราเขาไปรวมดวย หากคุณปรับตัวเองไดนั่นยอม
เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ ผูที่มีการปรับตัวที่ดีโดยสวนใหญจะเปน
ผูที่มองชีวิต มองโลกในทางบวก มองเหตุผลของการกระทําและเขาใจพฤติกรรมที่เคาแสดงออกกับคุณเอง

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

5) Tolerance (อดทนสักนิด…ชีวิตสุขสันต)
หนทางในการเขาถึงคนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีนั้น ไมใชวาจะโรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไป
บางครั้งอาจตองใชความพยายามในการสรางและรักษาความสัมพันธอันดี และเปนเรื่องที่ตองใชความอดทน
และความพยายามอยางสูงในการสรางความสัมพันธกับคนที่ปดกั้นตัวเองและไมยอมเปดรับสมาชิกใหม…
ความอดทนตอคําพูดและการกระทําตาง ๆ การใหอภัย ไมคิดมาก ใจกวางยอมรับฟงคําวิจารณจากผูอื่นอยาง
จริงใจจึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญในการสรางและพัฒนาความสัมพันธใหดีขึ้นได และการที่คุณมีความอดทน
อดกลั้นยอมจะทําใหคุณไมใสใจตอคําพูดและพฤติกรรมตาง ๆ ที่ทําใหคุณรูสึกไมสบายใจหรืออึดอัดใจ…
เพียงแคนี้…คุณก็มีความสุขกับการดําเนินชีวิตของคุณเอง
6) Integrity (มีความซื่อสัตย…สรางความไวใจ)
บุคคลที่มีความซื่อสัตยไมวาจะเปนทั้งตอตนเอง เพื่อนรวมงาน ผูอื่น และงานที่คุณทํา ยอมจะสงผลให
คุณเปนคนนาคบหาสมาคมดวย ผูที่มีความซื่อสัตยยอมเปนบุคคลที่ไววางใจได…และการเปนที่ไววางใจได
นี้เองจึงเปนคุณลักษณะขั้นสูงที่สามารถพัฒนาและรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ ไวได…การสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น อาจเปนเรื่องงาย..แตการพัฒนาและรักษาความสัมพันธอันดีไวใหไดนี้เองจึงเปน
เรื่องที่ยาก…ที่คุณควรจะทํา…
7) Oral Communication (วาจาไพเราะ…รักษามิตรภาพ)
คําพูดทีดียอมรักษามิตรภาพไวได มีหลายตอหลายคนที่ตองโกรธเคืองกันเพราะคําพูด…มนุษยสัมพันธ
สามารถสรางและทําใหเกิดไดดวยคําพูด และในทางตรงกันขามมนุษยสัมพันธสามารถถูกลบลางไปไดก็
เพราะคําพูดเชนเดียวกัน
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8) Networking (แสวงหาเครือขาย…ขยายมิตรสัมพันธ)
ผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดียอมจะเปนผูที่แสวงหาโอกาสเพื่อรูจักกับบุคคลใหม ๆ และการสรางความ
สัมพันธที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรูจัก รวมทั้งการรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของและไม
เกี่ยวของในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบสรางเครือขาย ก็คือ การเขากลุม
สมาคม หรือสโมสรตาง ๆ ที่จัดขึ้น การแนะนําตนเองเพื่อทําความรูจักกับเพื่อนใหมกอนเสมอ รวมทั้งให
ความชวยเหลือและความรวมมือในการทํางานกับบุคคลตาง ๆ ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวและ
สถานการณตาง ๆ ของบุคคลที่รูจัก

ข. การประสานงาน

.so

1) ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการประสานงาน
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การเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการทํางานเปนศักยภาพในการทํางานอีกดานหนึ่งที่สามารถพัฒนาได
ทั้งนี้การเสริมสรางและพัฒนาใหบุคคลมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยอมตองอาศัยคุณลักษณะรวมหลายประการ
รวมกันตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน
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ในทางราชการไดมีนักวิชาการใหความหมายไววา การประสานงาน หมายถึง "การจัดระเบียบ
วิธีการทํางาน เพื่อใหงานและเจาหนาที่ฝายตางๆรวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ไมทําใหงานซอนกัน
ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบาย
ขององคการนั้นอยางสมานฉันท และมีประสิทธิภาพ"
สวนทางธุรกิจนิยมที่จะใหความหมายวา การประสานงาน หมายถึง " การติดตอสื่อสารใหเกิด
ความคิดความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะตองกระทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางสมานฉันทเพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ไมเกิดการทํางานซ้ําซอน ขัดแยงหรือ
เหลี่อมล้ํากัน"
2) องคประกอบของการประสานงาน
อาจพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดดังนี้
1. ความรวมมือ จะตองสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของทุกฝาย โดยอาศัยความเขาใจ
หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานรวม
กัน เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานรวมกัน
2. จังหวะเวลา จะตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน ตาม
กําหนดเวลาที่ตกลงกันใหตรงเวลา
3. ความสอดคลอง จะตองพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไมทํางานซอนกัน
4. ระบบการสื่อสาร จะตองมีการสื่อสารที่เขาใจตรงกันอยางรวดเร็ว และราบรื่น
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5. ผูประสานงาน จะตองสามารถดึงทุกฝายเขารวมทํางาน เพื่อตรงไปสุจุดหมายเดียวกัน ตามที่กําหนด
เปนวัตถุประสงคของงาน
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3) วัตถุประสงคของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความตองการที่จะใหงาน หรือกิจกรรมยอย ๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ โดย
ปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวะ เวลาเดียวกัน ไดผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เปนไปตามขอกําหนด
ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
กอนการประสานงานเราควรกําหนดความตองการใหแนชัดวาเราจะประสานงานใหเกิดอะไรหรือ
เปนอยางไร หรือจะทําใหไดผลรับอยางไร เพราะหากวาไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเราก็อาจจะประสานงาน
ไปผิดจากที่ควรจะเปน โดยทั่วไปเราประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไมเกิดปญหา
ขอขัดแยง แตในการประสานงานในแตละครั้งหรือในแตละกรณี เราประสานงานโดยวัตถุประสงคเฉพาะ
เชน เพื่อแจงใหผูซึ่งมีสวนเกี่ยวของทราบ เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดี เพื่อขอคํายินยอมหรือความ
เห็นชอบ เพื่อขอความชวยเหลือ หรือ เพื่อขจัดขอขัดแยงอันอาจมีขึ้น เปนตน
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4) ประโยชนของการประสานงาน
การประสานงาน ทําใหเกิดกําลังกลุมเปนกําลังที่เกิดขึ้นใหมจากแรงประสาน ที่วาเปนกําลังใหม
เพราะหากเอากําลังเดิมของแตละคนรวมเขาดวยกันทั้งหมดก็ยังจะนอยกวากําลังกลุมที่เกิดจากแรงประสาน
การประสานงานทําใหไดรับสิ่งที่เปนผลดีหรือเปนคุณ ดังนี้
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1. ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว
2. ชวยใหทุกคน ทุกฝาย มีความเขาใจซาบซึ้งถึงนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
3. ชวยประหยัดเวลาในการทํางาน
4. ชวยประหยัดเงิน วัสดุและสิ่งของตาง ๆ
5. ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. ชวยใหเกิดการทํางานเปนทีม
7. ชวยเพิ่มผลสําเร็จของงานใหมากขึ้น
8. ชวยสรางความเขาใจอันดี และสามัคคีธรรมในหมูคณะ
9. ชวยปองกันการกาวกายหนาที่
10. ชวยขจัดปญหาการทํางานซ้ําซอนหรือเหลื่อมล้ํากัน
11. ชวยใหเขาใจขอเท็จจริงและปญหาของหนวยงานอื่น
12. ชวยสรางความกลมเกลียว
13. ชวยลดขอขัดแยงในการทํางาน
14. ชวยสรางเสริมขวัญในการทํางาน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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15. ชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
16. ชวยกระตุนความคิดสรางสรรคและลูทางการปรับปรุงงาน
17. ชวยเพาะนิสัยการใหความรวมมือ
18. ชวยสรางความสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน
5) การประสานงานกับการสรางความรวมมือ
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การประสานงานตองการความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานใหเรียบรอย และสอดคลองกลม
เกลียวกันในจังหวะเดียวกันเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
การประสานงานมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกันอยูอีกคําหนึ่งคือ ความรวมมือ ขอแตกตางคือความ
รวมมือเปนการชวยเหลือดวยความสมัครใจแมจะไมมีหนาที่โดยตรง อาจจะทําเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน
หรือตางเวลาก็ได แมกระทั่งอาจใหความรวมมือทําบางเรื่องบางเวลา แตการประสานงานตองประสานจิต
ใจ ความสามารถ กําลังงานในเวลาเดียวกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันดวยการแบงหนาที่กันทํา และ
ตองการความรวมมือจนกวางานจะบรรลุผลสําเร็จ
5.1) ความหมายของความรวมมือ
การประสานงานกับความรวมมือ มีสวนเกี่ยวของกัน แตความหมายแตกตางกัน มีนักบริหารและ
นักวิชาการใหความหมายของความรวมมือ ไวดังนี้
ความรวมมือ หมายถึง ความเต็มใจของแตละคนในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ความรวมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ทํารวมกัน หรือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู
เปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง
ความรวมมือ หมายถึง การทํางานรวมกับคนอื่นในทางตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของ
องคการหรือหนวยงาน
ความรวมมือ หมายถึง บุคคลในหนวยงานหรือองคกร ซึ่งทํางานชวยเหลือซึ่งกัน ดวยความเต็ม
ใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
5.2) ลักษณะของการประสานงาน
จากความหมายของการประสานงานที่กลาวถึงขางตน การประสานงานมีลักษณะ ดังนี้
1. การประสานงาน เปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดใหงานสอดคลองกันโดยปราศจากการขัดแยง
2. การประสานงาน เปนเรื่องซึ่งเกี่ยวกับความรวมมือของผูนํา และผูปฏิบัติงานทุกฝาย
3. การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับหนาที่ในทางจัดการ
4. การประสานงานเปนการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอสื่อสาร 2 ทาง ( TwoWay Ccommunication ) จะชวยใหมีความเขาใจตรงกัน
5. การประสานงานมีอยูทุกระดับชั้น ของสายการบังคับบัญชาทั้งในรูปที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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6. การประสานงานมีไดทั้งระหวางหนวยงานตางๆ ระดับเดียวกัน และระหวางหนวยงานที่อยูตาง
ระดับกัน
5.3) ลักษณะของความรวมมือ
การประสานงานจะเกิดผลเมื่อไดรับความรวมมือตามที่กลาวถึงขางตน และความรวมมือเปนสวน
สําคัญของการประสานงาน จึงควรทําความเขาใจถึงลักษณะของความรวมมือ ดังนี้
1. ความรวมมือเปนลักษณะของการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน
2. ความรวมมือเปนการชวยเหลือบุคคลอื่น ๆ หรือชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางสรางเสริม
3. ความรวมมือเปนการยอมรับการกระทําของบุคคลอื่นและของตนเอง
ความรวมมือเปนการกระทําที่เห็นพองตองกันและเพิ่มกําลังในทางปฏิบัติ
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6) วิธีที่จะใหไดรับความรวมมือในการประสานงาน
การประสานงานไมควรจะกระทําโดยใชอํานาจสั่งการแตอยางเดียว ควรใชความสัมพันธที่ดีตอกัน
เปนหลัก เพราะความมีน้ําใจตอกัน ไววางใจกันจะเปนผลใหเกิดการรวมใจมากกวาการใชอํานาจหนาที่
พยายามผูกมิตรตั้งแตตนและปองกันไมใหเกิดความรูสึกเปนปฏิปกษ มีความหวาดระแวงหรือกินแหนง
แคลงใจกัน ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน ไมนินทาวารายกัน ไมโยนความผิดใหแกผูอื่น เมื่อมีสิ่งใดจะชวย
เหลือแนะนํากันไดก็อยาลังเล และพรอมจะรับฟงคําแนะนําของผูเกี่ยวของแมจะไมเห็นดวยก็อยาแสดง
ปฏิกริยาโตตอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหทราบ
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วิธีสรางความรวมมืออาจใชแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ชี้ใหเห็นประโยชนรวมกัน ทําใหบุคคลที่เกี่ยวของมีความรูสึกตองานตรงกันดวยการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และทําความเขาใจถึงผลงานที่จะเปนประโยชนรวมกัน การชักจูงใหเห็น
ประโยชนของสวนรวมอาจใชไมไดกับคนบางคน จึงตองชี้ใหเห็นถึงประโยชนทางออมที่ผูเกี่ยวของในการ
ประสานงานจะไดรับดวย
2. ผูกมิตรไมตรีตอกัน ทําใหผูปฏิบัติงานมีน้ําใจที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยวิธีใหผู
เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็นถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จใหจงได
และย้ําใหเห็นวาเปนความสําเร็จรวมกัน
3. แนะนํากัน ทําใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกันมีความสามารถทัดเทียมกันดวยการพิจารณา
ความสามารถของผูรวมปฏิบัติในการประสานงาน ทั้งดานความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถเฉพาะ
ดานหรือความถนัดในงาน และใหขอแนะนําที่จะเปนทางทําใหผูเกี่ยวของมีความสามารถในระดับเดียวกัน
หรือใกลเคียงกัน เพื่อจะไดทํางานไปดวยกันได
4. มีการสื่อสารที่ดี ทําใหดวยการประสบการณรวมกันหรือสรางสภาวะคลายคลึง ดวยการ
รวมกันคิด หากสามารถรวมวางแผนปฏิบัติการดวยกันตั้งแตตนก็จะชวยใหมีกรอบแหงการอางอิง (Frame of
reference) รวมกันทํางานอยูในวงประสบการณที่มีสภาวะคลายคลึงกัน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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5. เพิ่มความใกลชิด ทําใหมีการพบปะหารือกันอยูเสมอเพื่อใหไววางใจกัน เพราะความ
ใกลชิด จะชวยใหไดและเปลี่ยนความคิดเห็นและถายทอดความรูสึกถึงกันยิ่งใกลชิดกันมากเทาใดก็จะเกิด
ความเขาใจและรูจักคุนเคยกันมากขึ้น ถามีความหวังดีตอกัน มีเจตนาที่บริสุทธิ์และจริงใจก็จะเพิ่มความ
เชื่อถือไววางใจกันยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่เกิดปญหาเกี่ยวกับความรวมมือ ตองรีบดําเนินการประชุมผูเกี่ยวของหา
วิธีการปองกันและแกไขโดยทันที อยาปลอยใหปญหาเรื้อรังและบานปลายกลายเปนความขัดแยงลุกลาม
สรางความแตกแยกขึ้นในหนวยงานจะตองรวมกันพิจารณาหาสาเหตุของปญหาและสรางความเขาใจใหเกิด
ขึ้นโดยเร็ว
ปญหาที่มักเกิดขึ้นเสมอในเรื่องของความรวมมือ ไดแกความไมเต็มใจในการใหความชวยเหลือ
เนื่องจากการขาดแรงจูงใจ
การขาดแรงจูงใจในการใหความรวมมือ ทําใหผลงานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดเพราะทํางาน
อยางไมกระตือรือรน
ความไมเขาใจในวัตถุประสงค ทําใหตางคนตองคิด และตางคนตางทํา เมือไมมีความชัดเจน ใน
วัตถุประสงค ก็สงผลใหมีเปาหมายไมตรงกันไปดวย จึงไมมีการกระทําที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ไมเกิดการ
ยอมรับในการกระทําของผูเกี่ยวของเพราะไมเห็นพองในจุดมุงหมาย
ปญหาการไมใหความรวมมือ เปนปญหาใหญที่สงผลกระทบตอการประสานงานในทุกดาน จึงตอง
พยายามคนหาสาเหตุและทางปองกันไวตั้งแตตน
แมจะมีความตั้งใจใหความรวมมือ แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไมไดแจงใหผูเกี่ยวของรู ก็จะ
ทําใหไมสามารถดําเนินการตามจังหวะเวลาในแผนงาน
หากมีการปดบังซอนเรนขอมูล เพื่อปกปองตนเองหรือพวกพอง ทําใหผูเกี่ยวของไมรูในสาระ
สําคัญของงานบางลักษณะก็จะทําใหเขาใจผิด มีความเขาใจในเนื้อหาของงานไมตรงกันอาจดําเนินการลาชา
มีผลกระทบตองานในดานอื่น ๆ
7) หลักและวิธีการประสานงาน

หลักในการประสานงาน การประสานงานจะสัมฤทธิ์ผลตองยึดถือหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้
1. จัดใหมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบ
การประสานงานที่ดีจะตองเริ่มตนดวยการวางแผนที่ดี กําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย กําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน กําหนดเวลาและสถานที่ ผูรับผิดชอบเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบวา
ในวันเวลาใด ใครจะทําอะไรที่ไหน และทําอยางไร เปนการสะดวกแกทุกฝาย ในการติดตอประสานงาน
2. จัดใหมีระบบของความรวมมือที่ดี
ตองทําใหเกิดการยอมรับระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความพรอมที่จะใหความรวม
มือซึ่งกันและกัน มีน้ําใจไมตรีตอกัน อันจะเปนผลใหงานดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ตรงตามเปาหมาย
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3. จัดใหมีระบบการสื่อสารที่ดี
การติดตอสื่อสารระหวางกันภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน ตองมีการกําหนดตัวบุคคล
สถานที่ติดตอ วัน เวลา และเครื่องมือที่จะใชในการสื่อสารทั้งจะตองจัดใหมีระบบสื่อสารจากบนสูลาง จาก
ลางสูบน และในระดับเดียวกันอยางเหมาะสม
4. จัดใหมีการประสานวัตถุประสงคและนโยบาย
การที่ จ ะทํ า ให เกิ ด เอกภาพในการประสานงานต อ งทํ าความเข าใจในวั ต ถุ ป ระสงค ว า
จะประสานงานใหเกิดผลอยางไรมีนโยบายที่กําหนดขึ้นไวเปนหลักการเพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่ขัดเจน อันจะเปนผลใหประสานงานโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน และสอดคลองตองกันทั้งจังหวะและเวลา
5. จัดใหมีระบบความสัมพันธที่ดี
ผูรวมงานตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน จึงตองจัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทําความคุนเคยกันบาง เวนแตจะเปนการประสานงานในทางลับที่มีรหัสเปนเครื่องแสดงถึงความเปน
พวกเดียวกัน เพื่อใหมีความไววางใจกัน
6. จัดใหรูสิ่งที่ตองประสานงานใหชัดเจน
การที่ผูรวมงานไดรูชัดวางานจะตองประสานงานในเรื่องใด มีสิ่งใดที่จะตองประสาน ทําให
การประสานงานมีความครอบคลุมครบถวน ไมขาดตกบกพรองมีความสอดคลองทั้งกิจกรรมและจังหวะเวลา
7. จัดใหรูรูปแบบและวิธีการประสานงาน
การประสานงานภายในหนวยงานเดียวกันอาจไมมีรูปแบบหรือพิธีการมาก ผูรวมงานมี
ความรูจักคุนเคยกันอยูแลว แตการประสานงานระหวางหนวยงานจะตองกําหนดใหรูรูปแบบ และวิธีการใน
การปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยง

8) ปจจัยในการประสานงาน
ปจจัยที่จําเปนตอการประสานงานไมวาจะเปนองคการ หรือหนวยงานประเภทใด มีปจจัยดังนี้
1. คน หมายถึง ผูซึ่งจะทําใหงานเปนผลขึ้นมา การประสานงานที่แทจริง คือการประสานคนให
ร ว มใจร ว มกํ า ลั ง งานด ว ยการนํ า เอาความสามารถของคนมาทํ าให เกิ ด ผลงานในจุ ด มุ ง หมายเดี ย วกั น
ความสามารถของคนพิจารณาไดสองดานคือทางดานความรูและดานความสัมพันธกับผูอื่น ผูประสานงาน
ตองมีความรูความสามารถและการมองการไกล มีมนุษยสัมพันธดี มีทัศนคติที่ดีตอกัน ผูรวมงานทุกฝาย
เขากันไดดี มีการพบปะหารือกันอยูเสมอ
2. เงิน หมายถึง ตัวเงินและสิ่งอื่นซึ่งสามารถใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได ในการประสาน
งานจะตองมีกําลังเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. วัสดุ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือและเครื่องใชตาง ๆ ในการประสานจะตองมีวัสดุอุปกรณชวยใน
การประสานงานอยางพอเพียง
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9) สิ่งที่ตองประสาน
การประสานงานนั้น มีความหลากหลายในเรื่องที่จะประสานกัน ซึ่งจะตองพิจารณารูปแบบของ
การประสานงานใหเหมาะสม โดยทั่วไป มีสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการประสานงานในแตละกรณี ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค การประสานงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตองอาศัยความรวมมือและจังหวะเวลาใน
การปฏิบัติจากผูเกี่ยวของหลายฝาย ตัวอยางเชน งานกฎหมาย สวนวาคดีของธนาคาร ในการเตรียมฟองจะ
ตองประสานไปยังศาล เพื่อขอเอกสารและขอความรวมมือใหจัดทําการดบัญชีมาเปนเอกสารพยาน ตรวจ
สอบความครบถวนและความถูกตองในการคิดคํานวณดอกเบี้ยตามกฎหมาย ในประการสําคัญจะตองสงมา
ใหทันกําหนด เพื่อจะไดไมตองเลื่อนฟองและทนายความมีเวลาตรวจสอบความถูกตองในทางกฎหมายได
2. กระบวนการ การประสานงานในเรื่องที่มีขั้น ตอนการปฏิบัติอยางเป น กระบวนการ จะตอง
กระทําใหสอดคลองกับวัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งที่จะตองระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะงานที่มีวัตถุประสงคดีแตมี
การปฏิบัติผิดขั้นตอน ก็จะทําใหไมไดรับผลตามตองการ ตัวอยางเชน การจัดใหพนักงานรวมบริจาคโลหิต
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล เปนกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงคที่ดี จะตองดําเนินการเชิญชวนพนักงานให
รวมบริจาคโลหิตดวยการประสานงานกับศูนยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยในการกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ใหเหมาะสม มีความสะดวกทั้งทางหนวยงานตางๆ ที่จะอนุญาตใหพนักงานละจากหนาที่มาบริจาค
โลหิต และพนักงานผูบริจาคเองก็สะดวก ในขั้นตอนตอไปก็จะตองแจงเชิญชวนใหพนักงานทราบกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ จะตองติดตอขออนุญาตฝายสถานที่ และขอความรวมมือในการจัดสถานที่ลวงหนา
ติดตอฝายอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารวาง และเครื่องดื่ม เพื่อใหเกิดความพรักพรอม
3. เจาหนาที่กับเจาหนาที่ การประสานงานระหวางคนตองคํานึงถึงความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอ
กัน ในเบื้องตนจะตองมีการยอมรับระหวางกันเพื่อจะไดมีทัศนคติที่ดีตอกัน ความรวมมือก็จะเกิดตามมา
เจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบในงานที่ตองรวมกันทําเปนทีมก็จะตองใหความรวมมือกันโดยลักษะของการทํางาน
อยูแลว แตเจาหนาที่ซึ่งอยูตางหนวยงานกันมักจะเขาใจวาอยูตางทีมงานกัน แทที่จริงผูซึ่งอยูตางหนวยงาน
กันแตตองติดตอประสานงานกันก็คือเปนทีมงานเดียวกันได ทั้งนี้จะตองทําความเขาใจวัตถุประสงคใหตรง
กันและรูบทบาทหนาที่ของตนในงานที่จะประสานกัน มีความรวมมือใหแกกัน ตัวอยางเชน การประสาน
งานในการยายสํานักงาน ก็จะตองทําความเขาใจกันระหวางเจาหนาที่ของสถานที่เดิมกับเจาหนาที่ของสถาน
ที่ใหม มีการตกลงในเรื่องวัน เวลา และชี้แจงขอมูลอันจําเปนใหแกกัน เพื่อจะไดเกิดความเขาใจและมีความ
รูสึกที่ดีตอกัน
4. หนวยงานตอหนวยงาน การประสานงานระหวางหนวยงานตอหนวยงาน ตัวอยางเชน การรับ
งานออกแบบจากฝายศิลปของบริษัท สงใหทางโรงพิมพ แกสีทําเพลท นํากลับมาใหฝายศิลปปรูฟสี และสง
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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ใหผูบริหารอนุมติการจัดพิมพและบรรจุหีบหอใหเรียบรอย จัดสงใหแกหนวยงานตางๆ ตามกําหนดเวลาที่
ไดตกลงกัน เพื่อใหหนวยงานตางๆ จัดสงถึงลูกคาตอไป
5. นโยบายกับวิธีปฏิบัติ นโยบายถูกกําหนดขึ้นโดยฝายจัดการ หรือผูบริหารสูงสุด การปฏิบัติดวย
วิธีการใดๆ จะตองไมขัดกับนโยบายแมจะใหผลตรงตามวัตถุประสงค และบรรลุเปาหมาย ตัวอยางเชน การ
ใหสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งกําหนดนโยบายไววาจะไมสงเสริมการสรางอาคารชุด เพราะถามีธุรกิจอาคารชุด
มากเกินความจําเปน เมื่อประชาชนไมตองการที่อยูอาศัยในลักษณะนี้ ธุรกิจก็จะไมสามารถใชหนี้คืนธนาคาร
ได ดังนั้นสาขาของธนาคารก็จะตองไมใหการอนุมัติสินเชื่อแกธุรกิจอาคารชุด แมวาจะเปนวิธีการที่ทําให
ยอดวงเงินสินเชื่อเขาเปา
6. นโยบายกับการปฏิบัติ มีการประสานนโยบายอันไดแก หลักการที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อใชเปน
กรอบหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะตองทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับรูมีความเขาใจและปฎิบัติไดถูกตองตรง
กัน เปนการประสานนโยบายกับการปฏิบัติ
7. การปฏิบัติกับการปฏิบัติ ในการประสานงานใดๆ จะมีการปฏิบัติหลายกิจกรรมซึ่งแตละกิจกรรม
ก็จะดําเนินไปในแนวทางที่จะใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด แตถาไมมีการประสาน
การปฏิบัติก็อาจจะไมสอดคลองกัน และไมถูกจังหวะเวลา เปนผลใหงานโดยสวนรวมเสียหายได
ทั้งนี้จะตองประสานวัตถุประสงคและนโยบายตามแผนงานโดยพิจารณาถึงระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
การใชเวลา วัสดุอุปกรณ กําลังคน กําลังเงิน และวิธีการสื่อสาร
ผูเกี่ยวของในการทํางานรวมกันควรมีสิ่งที่จะยึดถือเปนแนวปฏิบัติดังนี้
1. เต็มใจที่จะติดตอกับผูอื่นกอน
2. แสดงความมีน้ําใจตอผูอื่นกอน สรางสัมพันธที่ดี มีความไววางใจกัน
3. ฟงผูอื่นพูดใหมาก
4. หลีกเลี่ยงการโตแยง
5. ซักซอมการทํางานใหเขาใจวัตถุประสงคตรงกัน
6. ทําความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติและจังหวะเวลาใหรับกัน
7. เสริมสรางมิตร ไมตรี และความเปนกันเอง
8. ติดตอตามสายงาน และชองทางการสื่อสารที่ถูกตอง
9. ไมรับการติดตอในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับงานจากผูใตบังคับบัญชาหนวยงานอื่น
10) วิธีการประสานงาน
การประสานงานนอกจากตองยึดถือหลักการเปนสําคัญแลวจะตองมีวิธีการประสานงานที่เปนไป
ตามหลักการดวย ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน และประชุมชี้แจงใหผูเกี่ยวของทราบ
2. ทําความเขาใจวัตถุประสงคของแผนงานใหชัดเจน
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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3. ระบุกิจกรรมที่จะตองประฏิบัติตามแผนงาน และกําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมใหแนนอน
4. จัดทําการไหลของงาน (Work Flow) และอธิบายจุดเชื่อมโยงของงานใหผูรับผิดชอบงานแตละ
งานรูถึงระยะเวลาการปฏิบัติและจังหวะเวลาที่ตองรับสงงานระหวางกัน
5. ชี้แจงใหทุกคนรูบทบาทวาไดรับการคาดหวัง จากหนวยงานอยางไร
6. สงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหยืดมั่นในภารกิจของหนวยงาน
7. กําหนดมาตรการที่ประกันใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยางจริงจัง
8. หากเปนการประสานงานระหวางหนวยงานจะตองทําความเขาใจในพิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ใหถูกตองครบถวน
อยางไรก็ดีการประสานงาน อาจกระทําไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. วิธีประสานงานอยางเปนทางการ หมายถึงมีแบบพิธีที่ตองปฏิบัติ เชน มีหนังสือติดตอหรือตอง
แจงใหคณะกรรมการเฉพาะกิจรับรู และขอความเห็นชอบ เปนตน
2. วิธีประสานงานอยางไมเปนทางการ หมายถึง การประสานงานอยางไมมีพิธีรีรอง เพียงแตทํา
ความตกลงใหทราบถึงการที่จะปฏิบัติใหเปนไปในจังหวะเวลาเดียวกันดวยจุดประสงคเดียวกัน

องคการ
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1. การประสานงานภายในหนวยงานหรือองคการเดียวกันและการประสานงานตางหนวยงานหรือ
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2. การประสานงานในแนวดิ่งและแนวนอน หมายถึง การประสานงานจากผูบังคับบัญชาไปสูผูใต
บังคับบัญชา และกลับกันคือ การประสานงานระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา สวนการประสาน
งานในแนวนอน หมายถึง การประสานงานกับบุคคลในระดับเดียวกัน เชน ระหวางหัวหนาหนวยกับหัวหนา
อีกหนวยหนึ่ง หรือหัวหนาสวนหนึ่งกับหัวหนาอีกสวนหนึ่ง หรือหัวหนาฝายหนึ่งกับหัวหนาอีกฝายหนึ่ง
เปนตน

11.1) ระบบประสานงานภายในหนวยงาน
การประสานงานภายในหนวยงานเดียวกัน มีความสะดวกกวาการประสานงานระหวางหนวยงาน
และอาจจัดระบบ ดังตอไปนี้
1. การจัดแผนผังและกําหนดหนาที่การงาน หมายถึง การจัดแบงแยกงานใหเปนไปตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน รวมทั้งการกําหนดหนาที่ใหชัดแจง เพื่อปองกันการปฏิบัติงานกาวกายซ้ําซอน
กัน ซึ่งเมื่อการดําเนินงานเปนไปตามลักษณะและหนาที่ที่กําหนดไวแลว งานก็ยอมจะประสานสอดคลองกัน
2. การจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสารเปนวิถีทางของ
การประสานงานและมีความสําคัญอยางแยกไมออก เพราะฉนั้น จึงควรจัดใหระบบการติดตอดําเนินไป
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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อยางมีประสิทธิภาพ ปองกันอยาใหไหลไป ณ ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ เพราะจะทําใหงานคั่งคางชักชานอก
จากนี้จะตองพิจารณาถึงสายการบังคับบัญชาดวยวา มีลักษณะที่อํานวยประโยชนตอการประสานงานหรือ
ไม รวมทั้งระบบการติดตอสื่อสารนั้นมีการสื่อสารกลับ และเปนการสื่อสารสองทางหรือไม
3. การใชคณะกรรมการ การจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือกําหนดระเบียบวิธีใหการ
บริหารของฝายตางๆ ใหเปนไปในลักษณะการประสานงานที่ดีโดยคณะกรรมการนี้อาจเปนคณกรรมการที่
อํานวยประโยชนโดยตรง หรือโดยปริยายแกการประสานงานก็ได เชน คณะกรรมการที่ประกอบดวยบุคคล
หลายฝายซึ่งหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานสาขาตางๆ ในโครงการเดียวกัน หรือโครงการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
หากจะกลาวโดยแทจริงแลวเปนการยากที่จะแยกวาคณะกรรมการอยางใดอยูในประเภทใด ตาม
ความเปนจริงนั้นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นยอมมีหนาที่ที่เกี่ยวกับการประสานงานอยูดวยกันทั้งสิ้นไมมากก็นอ ย
หรือมิใชโดยตรงก็โดยออม
อยางไรก็การประสานงานโดยใชคณะกรรมการนี้นับวาเปนวิธีที่ไดผล และนิยมใชกันอยูอยางแพร
หลาย คณะกรรมการที่ชวยเหลือในการประสานงาน อาจจําแนกเปนคณะกรรมการฝายบริหาร ซึ่งประกอบ
ดวยผูบริหารระดับสูงขององคการ และคณะกรรมการฝายผูเชี่ยวชาญซึ่งจะมีขอบขายการปฏิบัติงานเฉพาะ
เจาะจงและแคบกวา
4. การใชวิธีการงบประมาณ การควบคุมการใชจายเงิน หรือวิธีการควบคุมอื่นๆ ทางการ
เงิน เปนเครื่องมือสําหรับควบคุมใหการปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของแตละโครงการใหประสานกัน เพื่อให
บรรลุเปาหมายอยางมีเอกภาพ โดยเฉพาะระบบงบประมาณปฏิบัติการ และงบประมาณโครงการจะชวยให
ทราบผลการดําเนินงาน และชวยใหเกิดการประสานงานกันอยางดีเพราะระบบงบประมาณดังกลาวมีสวน
สัมพันธกับระบบการบริหารดานอื่นๆ อยูดวยเปนอันมาก
5. การติดตามสอดสองการปฏิบัติงาน การติดตามงานในหนวยที่มีหนาที่รับผิดชอบวามี
ขอขัดของผิดพลาดอยางใดบางโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเวลา เชนปฏิบัติงานในเรื่องใดสําเร็จเรียบรอยตาม
กําหนดเวลาหรือไม หรือเจาหนาที่ภายใตบังคับบัญชา และเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นใด มีความเที่ยงตรง
ฉับพลันเพียงใดเกี่ยวกับการโตตอบขาวสารที่ตางฝายตางติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อหาทางแกไขขอขัดของและจัด
ใหมีการประสานงานกัน
6. การใชเจาหนาที่ประสานงาน งานบางประเภทมีลักษณะพิเศษ หรือเปนงานซับซอน
หากใชบุคคลธรรมดาติดตอดําเนินงานอาจไมไดผลและโดยที่คนเราแตละคนไมเหมือนกันบางคนเหมาะสม
สําหรับปฏิบัติงานติดตอโดยเฉพาะ เพราะมีความนุมนวลไมเกงกาง หรืออยางที่เรียกวามีพรสวรรคบุคคล
ประเภทนี้เหมาะสําหรับเปนเจาหนาที่ติดตอ ยิ่งกวานั้นงานติดตอบางอยางยังตองการความชํานาญพิเศษเชน
ความรูทางภาษาตางประเทศ เปนตน เจาหนาที่ประสานงานจะทําหนาที่แทนนักบริหาร เปนผูประสานงาน
โดยไมมีอํานาจที่จะกระทําการอันกอใหเกิดพันธะใดๆ หนาที่สําคัญของเจาหนาที่ประสานงานก็เพียงแตการ
แลกเปลี่ยนขาวสาร เพื่อการประสานงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยจนบรรลุวัตถุประสงคจึงตองเลือก
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ใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน และความสําเร็จของงานก็ขึ้นอยูกับความสามารถของเจาหนาที่ประสานงาน
โดยเฉพาะนี้มาก
7. การจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูเกี่ยวของทราบโดยชัดแจง
ถึงการกระทํา เพื่อประโยชนแกการประสานงานโดยตรง ในขอนี้มีความจําเปนมาก เมื่อหนวยงานนั้นๆ จะ
ตองปฏิบัติงานตามโครงการใหญๆ นอกจากนั้น ยังอาจใชการประชุมนี้ใหเปนประโยชนแกการประสาน
งานโดยปริยายได เพราะเกิดความสนิทสนมเปนกันเองเนื่องจากการประชุมชุมนุมสังสรรคนั่นเอง
8. การจัดการฝกอบรม การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความเขาใจซาบซึ้ง และรอบรู
เกี่ยวกับการงานใหมีทัศนคติที่ดีมีความคิดสรางสรรคและกําลังใจ รักงาน การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่วาทํา
อยางไรผูใตบังคับบัญชาจึงจะมีความเขาใจการปฏิบัติงานและทําอยางไรสัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานจึงจะดี มีความเขาใจตอกันอันนําไปสูความรวมมือประสานงานที่ดี
9. การจัดใหมีหนวยแนะนํางานที่ปรึกษา หนวยงานนี้จะทําหนาที่ดูแล ศึกษาคนควาหา
ขอขัดของหรือขอขัดแยงและปญหายุงยากที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแกไขปรับปรุงใหมีการประสานงานใน
หนวยงานนั้นๆ ใหไดผลดียิ่งขึ้น
10. การจัดใหมีการมอบอํานาจหนาที่ การจัดใหมีการมอบอํานาจหนาที่แกผูใตบังคับ
บัญชาหรือผูรวมงานเพื่อรับไปปฏิบัติ นอกจากจะเปนการกระจายงานแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับ
บัญชาแลว ยังเปนการเสริมสราง กอใหเกิดความเขาใจอันดีและสามัคคีธรรมในหมูผูรวมงานอันจะเปน
ประโยชนแกการประสานงานเปนอยางยิ่ง
11. การจัดใหมีการบํารุงขวัญ การจัดใหผูรวมงานไดมีขวัญในการทํางานที่ดีเปนหลัก
สําคัญอันหนึ่งที่จะกอใหเกิดความรวมมือ และการประสานงานขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2) ระบบการประสานงานระหวางหนวยงาน
การประสานงานระหวางหนวยงาน อาจนําวิธีการบางประการที่ใชสําหรับการประสานงานใน
หนวยงานไปใชในการประสานงานระหวางหนวยงานไดดวย ระบบการประสานงานระหวางหนวยงานที่
ควรจะจัดใหมีขึ้น มีดังตอไปนี้
1. การกําหนดอํานาจหนาที่ การกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการแตละองคการควรใหชัด
เจน และเขาใจงาย อยากําหนดหนาที่ใหกวางขวางหรือเปนขอความกํากวมซึ่งอาจตีความ และเขาใจความ
หมายไปไดหลายทาง อันอาจจะนําไปสูการทํางานเหลี่อมล้ํากัน ซอนกันและเกิดความขัดแยงกันไดในที่สุด
การกําหนดอํานาจและหนาที่นอกจากจะไดกําหนดไวเปนหลักของแตละองคการโดยเฉพาะและองคการที่
ตองปฏิบัติงานที่มีลักษณะใกลเคียงแลว ระเบียบปฏิบัติและขอบังคับตาง ๆ ก็ควรจะไดคํานึงถึงหลักการ
ขอนี้ไวดวย เชน เจาพนักงานที่ดินมีอํานาจหนาที่ แจงใหเจาของที่ดินมาระวังแนวเขตรังวัดที่ดิน แจงใหมา
รับโฉนดที่ดิน แจงใหมาจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมหรือกรรมสิทธิ์รวม แจงใหมาจดทะเบียนโอน
มรดก เมื่อประกาศครบ 30 วัน เปนตน
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2. การใชคณะกรรมการผสมหรือคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดังกลาวนี้จะชวยกลั่น
กรองและขจัดมูลเหตุที่อาจทําใหมีการขัดแยงลงไดมากและจะทําใหมีการประสานงานดีขึ้น โดยเฉพาะในกิจ
การบริการที่มีความมุงหมายกวางขวางและตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากหลายฝายหลายสังกัด
3. การใชวิธีการงบประมาณ การใชวิธีการงบประมาณนอกจากจะใชสําหรับการประสาน
งานภายในองคการแลวยังเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการประสานงานระหวางองคการดวยเพราะใน
การพิจารณาจัดทํางบประมาณเพื่อขออนุมัติคาใชจายตามแผนงานขององคการตางๆ โดยวิธีการงบประมาณ
จะสามารถพิจารณาแยกและปองกันปญหาเรื่องการทํางานซ้ําซอนกันไดดี
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12.1) การประสานงานในรูปแบบพิธีการ
การประสานงานในองคการขนาดใหญจะจัดโครงสรางการบริหารไวเปนแบบแผน มีแผนภูมิแสดง
สายการบังคับบัญชาและสายงานติดตอสื่อสารที่ชัดเจน การประสานงานจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติซึ่งมีการจัดทําไวเปนลายลักษณอักษรอางอิง มีระบบเสนอราย
งานตามสายการบังคับบัญชา และอาจจัดใหมีบุคคลผูซึ่งทําหนาที่ประสานงานโดยเฉพาะ การติดตอสื่อสาร
ในการประสานงานทุกๆ กรณี จะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานวาวัน
เวลาใด จะปฏิ บั ติงานเรื่องอะไร ซึ่งผูที่ จะติดตอประสานงานจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น เชน
หนวยงานทางราชการก็จะมีการกําหนดระยะเวลาที่จะปดการใหบริการเพื่อที่จะใชเวลาราชการสวนที่เหลือ
ตอจากนั้นสะสางงาน ผูซึ่งติดตอราชการจําเปนจะตองรูระเบียบปฏิบัติเชน การไปเสียภาษีบํารุงทองที่จาก
สํานักงานเขต จะตองยื่นชําระเงินกอน 15.00 น.เพราะฝายการเงินของสํานักงานเขตจะไมรับชําระเงิน
ลักษณะของการประสานงานที่อยูในรูปแบบพิธีการสวนใหญเปนเรื่องที่เปนการประสานงานใน
องคการขนาดใหญ เชน การประสานงานระหวางประเทศ ระหวางสวนราชการ ระหวางองคการ จะมีแบบ
พิธีที่ตองปฏิบัติ เชนมีขอกําหนดใหติดตอระหวางหัวหนาราชการ หรือในภาคธุรกิจเอกชจะตองมีการสื่อ
สารระหวางบุคคลในระดับเดียวกัน บางกรณีจะตองแจงใหคณะกรรมการเฉพาะกิจรับรู และขอความเห็น
ชอบเปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาความผิดพลาดในการสื่อสาร รวมทั้งการประสานงานที่ตองดําเนินการ
ตามกฎหมาย เชน การสงหมายศาล การปดหมายสาร การแจงชี้แนวเขตที่ดินซึ่งไดกําหนดใหมีวิธีปฏิบัติ
การประสานงานที่เปนพิธีการจึงมีลักษณะดังตอไปนี้
1. ตองทําอยางเปนกระบวนการมีขั้นตอนการปฏิบัติและมีระเบียบวิธีปฏิบัติกําหนดไว เชนการติด
ตอระหวางสวนราชการ ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
2. มีการสื่อสารเปนลายลักษณอักษรทําเปนหนังสือราชการ หรือจดหมายธุรกิจ
3. กําหนดใหมีชองทางการสื่อสารที่แนนอน
4. สื่อสารเปนไปตามระดับชั้นผานผูรับผิดชอบในแตละระดับ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร
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5. อาจกําหนดใหใชแบบพิมพเพื่อใหกรอกขอมูลอยางครบถวน
ขอดีของการประสานงานในรูปแบบพิธีการ
1. ทําใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีระบบมีระเบียบแบบแผน
2. มีหลักฐานอางอิงสะดวกตอการติดตามและควบคุม
3. มีจุดติดตอประสานงานที่กําหนดไวใหรูชัด
4. มีระบบการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งยืดเปนหลักปฏิบัติไดแนนอน
5. มีบันทึกสามารถจัดทําทะเบียนคุมเรื่อง สะดวกตอการคนควาขอมูล
ขอเสียของการประสานงานในรูปแบบพิธีการ
1. ขาดความคลองตัวและเกิดความลาชา
2. มีหลักฐานควบคุมจนเกิดความกังวลในความรับผิดชอบ
3. ถาไมรูระเบียบพิธีการก็จะติดตอประสานงานไมได
4. ถาสายการบังคับบัญชา มีมากหลายระดับ จะเกิดความลาชาและไมรูวางานดําเนินไปถึงไหน
5. มีงานเกี่ยวกับเอกสารเกิดขึ้นเปนภาระในงานปฏิบัติ
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12.2) การประสานงานที่ไมเปนพิธีการ
การติดตออยางไมเปนทางการ(Informal contacts) ในการปฏิบัติงานนั้นในบางโอกาสก็มีความจํา
เปน หากใชวิธีปฏิบัติตามแบบแผนอยางเปนทางการ ก็อาจทําใหงานลาชาเกิดผลเสียแกงานได เพื่อหลีก
เลี่ยงความลาชาอันจะเกิดจากการยึดรูปแบบพิธีการและเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี การใชการติดตอ
อยางไมเปนพิธีการก็ชวยไดมาก และดูจะเปนที่นิยมกันแพรหลายในงานทั่วไปดวย
การใชความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ซึ่ง
ตนมีอยูออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามหรืออาจสั่งงานในเรื่องที่จัดทําอยูโดยเฉพาะแกผูใตบังคับ
บัญชาในฐานะที่ถือวาตนเปนผูเชี่ยวชาญมากกวาที่จะถือวาตนเปนผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาประเภทนี้จะ
ตองมีความชํานิชํานาญทางวิชาการเปนพิเศษ การประสานงานโดยวิธีนี้จึงไดผลดี ผูบังคับบัญชาจะใชคุณ
ลักษณะในการเปนผูนําที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลสวนตัวของตนสําหรับการติดตอประสานงานกับผูใตบังคับ
บัญชา แทนที่จะใชอํานาจหนาที่และตําแหนงที่เปนทางการผูบังคับบัญชาอาจจะประสานงานโดยการยอมรับ
ฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่เบื้องลาง หรืออาจจะกระตุนใหเจาหนาที่ชั้นผูนอยเขารวมในการดําเนินงาน
ดวยในบางกรณีผูบังคับบัญชาอาจจะจัดใหมีการประชุมผูใตบังคับบัญชา เพื่อจะหยั่งรูความคิดเห็นในดานที่
เกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของหนวยงาน
การสนทนาหรือการปรึกษาหารือ วิธีการประสานงานแบบนี้ เนนหนักไปในทางติดตอกันเปน
สวนตัว (Informal Contact) ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปวาการติดตอแบบเปนทางการ(Formal Contact) ทั้งนี้
เพราะวาถาไดมีการปรึกษาหารือเปน การสวนตัวแลวเรื่องนั้น ๆ ก็ไมจําเปนที่ จะตองทําเปน ลายลักษณ
อักษร หรือมีบันทึกซึ่งยากแกการที่จะแกไขภายหลัง การประสานงานในรูปนี้อาจจะกระทําไดโดยวิธีพบ
คูมือเตรียมสอบศึกษานิเทศก : บวร เทศารินทร

420

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

ปะสังสรรคกันในวันสุดสัปดาห หรือการสนทนากันในหองอาหาร การสนทนาหรือการปรึกษาหารือเปน
การสวนตัวจะบรรลุผลในการประสานงานไดตองติดตอกันโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวของรับผิดชอบในงาน
นั้นๆ ตั้งแตระยะแรกของการปฏิบัติงานเชื่อมโยงสวนประกอบตางๆ เขาดวยกันและจะทําเปนกระบวนการ
ที่มีขั้นตอนที่ติดตอกันไมขาดสาย
โดยทั่วไปการประสานงานแบบไมเปนพิธีการจะใชในการประสานงานภายในหนวยงานเดียวกัน
และเปนงานประจําซึ่งคุนเคยกับวิธีการปฏิบัติอยูแลว
ลักษณะการประสานงานที่ไมเปนพิธีการ มีดังนี้
1. มีการปฏิบัติตามความสัมพันธสวนบุคคล
2. ไมมีกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติไวเปนระเบียบปฏิบัติ
3. โดยทั่วไปใชการสื่อสารดวยวาจาแตอาจจะมีหนังสือตามมาในภายหลังก็ได
4. มีการสื่อสารตามชองทางที่สะดวก โดยอาศัยความสัมพันธที่ใกลชิด
5. การสื่อสารมักไมเปนไปตามระดับชั้น
6. การดําเนินการไมมีระเบียบพิธีการ
ขอดีของการประสานงานในรูปแบบไมเปนพิธีการ
1. ทําใหมีการยืดหยุนไดตามสถานการณ
2. มีความคลองตัวในการปฏิบัติ
3. สื่อสารดวยการพูดสะดวกและรวดเร็ว
4. เกิดการสื่อสารที่ไมเปนทางการมีความสะดวก
5. เลือกผูรับการติดตอสื่อสารไดตามความถนัด
6. ดําเนินการไดโดยไมเสียเวลากับระเบียบพิธีการ
ขอเสียของการประสานงานในรูปแบบไมเปนพิธีการ
1. อาจเกิดการเลือกปฏิบัติเปนแตละกรณี
2. ทําใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติ
3. ไมมีหลักฐานอางอิง
4. เกิดการสื่อสารผิดชองทางและมีปญหายุงยากตามมา
5. กอใหเกิดความขัดแจงไดงาย
6. อาจดําเนินการตามอําเภอใจจนเกิดความเสียหาย
13) ปญหาและอุปสรรคของการประสานงาน
ปญหาของการประสานงาน
ปญหาคือสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน หรือไมเปนอยางที่ควรจะเปน การประสานงาน
อาจเกิดปญหา คือไมเปนไปตามมาตรฐานหรือสิ่งที่ควรจะเปน ทําใหงานไมราบรื่นหรือไมบรรลุผล ซึ่ง
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มีปญหาตั้งแตเล็กนอยไปจนกระทั่งปญหารายแรง บางปญหาก็เกิดจากสาเหตุเล็กนอยแตบางปญหาเกิดจาก
สาเหตุใหญหรือหลายๆ สาเหตุบางปญหาเกิดจากขอจํากัดตางๆ บางปญหาเกิดจากอุปสรรคหรือสิ่งที่มา
สะกัดกั้น ปญหาในการปกระสานงานสวนใหญถูกระบุวา การประสานงานไมไดรับความรวมมือจาก
ผูเกี่ยวของ การปฏิบัติในการประสานงานไมถูกจังหวะเวลา เกิดความคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามแผนงาน
ผูรวมในการปฏิบัติวางแผนไมรูบทบาท ไมทําตามหนาที่และไมมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติงานไมสอดคลองกัน ทํางานเหลื่อมล้ําหรือซ้ําซอนกัน ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ควรจะทํา มีการสื่อสาร
ที่ผิดพลาด เกิดความเขาใจไมตรงกัน ทําใหพลาดจังหวะเวลาตามที่กําหนดไวในแตละงาน
ปญหาการประสานงานมีโอกาสเกิดขึ้นระหวางบุคคลในแตละระดับชั้นการบังคับบัญชา และอาจ
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่ตองติดตอประสานงานกัน ในการสัมมนาปญหา การประสานงานหลายครั้งผูเขา
สัมมนา จะระบุวามีปญหาการประสานงานสวนใหญกับผูรวมงานระดับเดียวกันมากที่สุด ดวยสาเหตุจาก
ทั ศ นคติ ที่ ไ ม ดี ต อ กั น และไม ใ ห ค วามร ว มมื อ กั น ป ญ หารองลงมาจะเป น ป ญ หาการประสานงานกั บ
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีจํานวนมาก อาจดวยสาเหตุจากการที่ไมจัดทําใหมีบรรยากาศของความไววางใจใกล
ชิด และมีระบบรายงานการปฏิบัติงาน ฝายผูบังคับบัญชามีความตองการจะรูเรื่องงานที่ผูใตบังคับบัญชาได
ปฏิบัติไมก็ไมสอบถาม ไดแตรอรับรายงาน ปญหาการประสานงานกับผูบังคับบัญชามีนอยมาก อาจเปน
ดวยมีการรับคําสั่งและดําเนินการไปอยางไรก็รายงานใหทราบ ปญหาการประสานงานกับบุคคลภายนอก
ตัวอยางเชน ผูรับเหมาหรือคูคา ก็จะมีปรากฎในรายงานผลการสํารวจบาง แตมีนอยอาจเปนดวยไมใครจะ
ไดประสานงานกัน
โดยทั่วไปสาเหตุใหญของปญหาในการประสานงาน อันเปนผลใหงานไมบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้
1. ขนาดขององคการ องคการมีขนาดใหญมากเทาใด ความลําบากในการประสานงานก็ยอมมีมาก
ขึ้นเทานั้น ทั้งนี้เพราะองคการขนาดใหญยอมมีการแบงงานออกเปนหลายหนวยงาน และหลายระดับ
2. การใชความชํานาญพิเศษในการปฏิบัติงาน อาจพบวา นักบัญชีก็มุงทํางานใหถูกตองตามหลัก
การบัญชี นักกฎหมายก็มองลักษณะการทํางานขององคการไปในแงกฎหมาย เปนตน ซึ่งเปนการยากที่จะทํา
ใหบุคคลหรือกลุมผูชํานาญพิเศษเหลานี้มองสิ่งตาง ๆ ในแงเดียวกันเปาหมายที่เปนสวนรวมขององคการ เมื่อ
เปนเชนนี้การที่จะดึงเอาบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว ซึ่งมีความคิดเห็นเปนเอกเทศใหมาประสานงานกันก็
อาจจะกระทําไดโดยยากลําบากยิ่ง เพราะบุคคลเหลานี้มักแยกตัวเปนอิสระ และนิยมสรางอาณาจักรของตน
เองซี่งเปนการยากที่จะไปประสานงานกับเขาได
3. ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ในปจจุบันองคการหรือ
หนวยงานตาง ๆ มักจะนําเอาความรูและวิธีปฏิบัติงานใหม ๆ มาใชอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อใหงานมีประสิทธิ
ภาพ และเพื่อกาวใหทันกับความเจริญทางวิชาการ ฉะนั้น ถาวัตถุประสงคหรือนโยบายขององคการที่ตั้ง
ไวแนนอนคงที่ การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานก็ยอมเปน
ไปดวยความยากลําบาก
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และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
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เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให
วิชาชีพศึกษานิเทศกเปนวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดมาตรฐาน
ความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกไว ดังตอไปนี้
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หมวด ๑
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
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ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีมาตรฐานความรู ดังตอไปนี้
(ก) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
(๑) การนิเทศการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การบริหารจัดการการศึกษา
(๖) การวิจัยทางการศึกษา
(๗) กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
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(ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(๑) มี ป ระสบการณ ด า นปฏิ บั ติ ก ารสอนมาแล ว ไม น อ ยกว า สิ บ ป หรื อ มี ป ระสบการณ
ดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา
รวมกันมาแลวไมนอยกวาสิบป
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร
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ขอ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
(๓) กลยุทธการนิเทศการศึกษา
(๓.๑) การวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
(๓.๒) การสรางทักษะในการนิเทศ
(๓.๓) การใชกลยุทธในการนิเทศ
(๓.๔) การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) การนิเทศภายใน
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริม ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู
การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษา
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

(๔) สามารถใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร
ขอ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตาง ๆ
(๔) การวิเคราะหและกําหนดนโยบายการศึกษา
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผล
เพื่อจัดทํานโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(๒) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน
ดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
(๓) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ขอ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
(๒) การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร
(๔) การจัดการเรียนรู
(๕) จิตวิทยาการศึกษา
(๖) การวัดและการประเมินผล
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

บ้า
นส
อบ
คร
ูw

ww

.so

bk

roo

.co

m

(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
(๒) สามารถสาธิต แนะนําครูใหจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
ของผูเรียน
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ขอ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) การบริหารคุณภาพ
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(๒) สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๓) สามารถใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทํารายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและพรอมรับการประเมินภายนอก
ขอ ๗ การบริหารจัดการการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(๓) การปฏิรูปการศึกษา
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
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(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามเจตนารมณของการศึกษา
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ขอ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) ระเบียบวิธีวิจัย
(๒) กระบวนการวิจัย
(๓) การนําผลการวิจัยไปใช
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
(๒) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
(๓) สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ดานการเรียนรูและ
การจัดการศึกษา
ขอ ๙ กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
สาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) กลวิธีการนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา และอื่น ๆ
(๓) การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตาง ๆ
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(๒) สามารถแนะนํา และให คําปรึก ษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกค รู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๓) สามารถนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมตอการเรียนรู
ขอ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) อินเทอรเน็ต
(๓) คอมพิวเตอรชวยสอน
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ
(๕) สํานักงานอัตโนมัติ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางาน
ไดอยางเหมาะสม
(๒) สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาแกสถานศึกษา
ขอ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก ประกอบดวย สาระความรูและสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
(ก) สาระความรู
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
(๓) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปนแบบอยางที่ดี
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ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ
(๓) มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
(๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับการนิเทศ
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(๙) รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค
(๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
(๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ
(๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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