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 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

  
 

     วิชาการศึกษา          
                                                                         
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 2. การจัดการเรียนรู้ 
 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 4. การพัฒนาผู้เรียน 
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 6. การวิจัยทางการศึกษา 
 7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 8. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
1. หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.1. การพัฒนาสาระหลักสูตร 
 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2551  องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์  
 2. พันธกิจ 
 3. เป้าหมาย   
 4. สมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. เวลาเรียน 
 6. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 7. ตัวชี้วัดชั้นปี/ ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
 8. สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 9. ค าอธิบายรายวิชา 
 10. หน่วยการเรียนรู้ 
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   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  1) มอบหมายให้แต่ละฝ่ายไปศึกษาพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
  2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  2.1 วิสัยทัศน์ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์  เพื่อมองอนาคตว่า โลกและสังคม 
รอบ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสถานศึกษาจะต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรอย่างไร จึงจะพัฒนา 
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ซึ่งท าได้ 
โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้เรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ในชุมชน 
ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือวิสัยทัศน์ที่ปรารถนา 
ให้สถานศึกษา เป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียน   
  2.2. พันธกิจ 
   เป็นการก าหนดภาระหน้าที่หรืองานหลักท่ีส าคัญ ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการ 
จัดการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษา  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
  2.3 เป้าหมาย   
   เป็นการก าหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ 
  2.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                เปน็เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ของสถานศึกษาและจัดให้มีการวัดและประเมินผลรวม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน สถานศึกษาจะได้น าไปก าหนดแผนกลยุทธ์ใน 
การปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  2.5 เวลาเรียน 
                                 ก าหนดเวลาเรียนในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน และรายวิชาหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม 
     2.6 มาตรฐานการเรียนรู้ 
           ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง หรืออาจเพิ่มเติมได้ตามความ 
ต้องการของสถานศึกษา 
  2.7 ตัวชี้วัดชั้นปี / ตวัชี้วัดชว่งชั้น 
                                ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี /ตัวชี้วัดช่วงชั้นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย 
วิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.8 สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
                                วิเคราะห์หรือก าหนดจากตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดชว่งชั้นในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาอ่ืนอีกได้ตามความต้องการ 
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  2.9 ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชาควรประกอบไปด้วย ชื่อรายวิชา รหัสวิชา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนเวลา หรือจ านวนหน่วยกิต รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาเป็นความเรียง 
เพ่ือแสดงจุดเน้น/เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
  2.10 หน่วยการเรียนรู้    
                       เป็นการน าเอาเนื้อหาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่มีสัมพันธ์กันมารวมกัน เป็น
หน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนน าหน่วยการเรียนรู้ไปจัดท าก าหนดการจัดการเรียนรู้(ก าหนดการสอน) 
และผู้สอนน าก าหนดการจัดการเรียนรู้ ไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง/ ตามตารางสอน 
 
 3. จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล  
  1) หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  2) เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
  3) เกณฑ์การตัดสินและให้ผลการเรียน 
 4. จัดท าเอกสารการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 5. จัดท าคู่มือ อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็น 
 6. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 
1.2. แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  

         มนุษย์ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานและกระท าการใด ๆ ตามความรู้ ความเชื่อ และแนวคิดของตนเอง 
ดังนั้น การที่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะกระท าการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับความรู้และแนวคิด 
ที่มีเหตผุลและความถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นและ 
มุ่งม่ันในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  
  
1.3.ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ในอดีตสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายตาม
หลักสูตรกลางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้เท่านั้น ปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวเปลี่ยนไป มีการ 
กระจายอ านาจและมอบหมายให้สถานศึกษามีอ านาจตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน จึงมีผู้น าแนว 
ความคิดนี้บรรจุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้บังเกิดผลในการปฏิบัติ ดังข้อ 
ความในวรรคสอง มาตรา 27 ที่ว่า ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตาม 
วัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ส านักงานปฏิรูป 
การศึกษา  ม.ป.ป.: 15) 
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จากข้อความตามวรรคนี้แสดงว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องจัดท าสาระในราย 
ละเอียดตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางและจัดท าหลักสูตรอื่นบางส่วนเพิ่มเติม เพ่ือสนองความ 
ต้องการของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆดังนั้นบทบาทของสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหาร 
และคณะครูจะต้องรับผิดชอบงานทางด้านการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรในทุกเนื้อหาสาระเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และยังประกอบกับ 
สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะก าหนด รายละเอียดสาระของหลักสูตรเพ่ิมเติมได้เอง 
 ในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษานั้นนอกจากเป็นบทบาทของบุคลากรของสถานศึกษา 
โดยตรงแล้ว สถานศึกษาอาจเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วย 
จัดท าหลักสูตรให้แกส่ถานศึกษาได้ มาช (Marsh, 1997: 8) ได้กล่าวว่าผู้ที่จะจัดท าหลักสูตรให้แก่ 
โรงเรียนมาจากหลายแหล่ง จากบุคลากรในโรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจน 
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มบุคคลจากอุตสาหกรรมและชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจนถึง 
นักการเมือง 
 การที่บุคคลของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอน 
จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าถึงและเข้าใจความส าคัญทิศทางของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ 
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง เพราะได้มีการอภิปราย การตรวจสอบและการหาข้อยุติ 
อย่างรอบคอบเป็นที่แน่ชัดว่าการจัดการเรียนการสอนของครูที่ด าเนินตามหลักสูตรที่ตนมีส่วนร่วมสร้าง
ขึ้นมาเองจะท าให้การจัดการสอนสนองความต้องการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้มากกว่า
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีผู้ก าหนดมาให้เรียบร้อยแล้ว 
 นักวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเป็นเรื่องจ าเป็นและมีความส าคัญจึงบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวกับแนวคิดในการ 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรเองไว้มากมาย เช่น การพัฒนาหลักสูตรที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
(School-based curriculum development) การพัฒนาหลักสูตรที่ยึดโรงเรียนเป็นหลัก (School-
focused curriculum development) พร้อมทั้งมีความพยายามที่จะมอบอ านาจการตัดสินใจและ 
การบริหารจัดการให้แก่ครูใหญ่หรือผู้บริหารโรงเรียน โดยบัญญัติศัพท์ เรียกแนวความคิดนี้ว่า การ
บริหารจัดการที่ยึดแหล่งปฏิบัติการเป็นฐาน (Site-based Management) หรือการบริหาร 
จัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) เป็นต้น 
 สเตอร์แมน (Sturman, 1989) ได้สรุปถึงประโยชน์หรือข้อดีของการกระจายอ านาจทั้งการบริหาร 
จัดการและการพัฒนาหลักสูตรไปสู่สถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. มีความสามารถที่จะตัดสินใจให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่นได้ดีขึ้น 
 2. มีศักยภาพที่จะสร้างความกระตือรือร้นระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 3. มีศักยภาพที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ดีขึ้นโดยชักจูงการดึงให้บุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมการตัดสินใจมากขึ้น 
 4. มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างการท างานที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมมากขึ้น 
 5. มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากขึ้น หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้โครงสร้างการท างาน 
แบบเดิมลง 
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 6. มีศักยภาพในการน าทรัพยากรของรัฐมาใช้ เพ่ือให้เกิดการตอบสนองความต้องการ 
ที่เหมาะสมมากขึ้น 
 7. ลดความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
 8. เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 
 9. ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นวัตถุวิสัย 
  
  ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการที่สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรขึ้นใช้เอง ก็คือ
สามารถสนองความต้องการ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่า 
หลักสูตรกลางจะก าหนดเป็นหลักการ  ไว้ว่า  “เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง” (กระทรวงศึกษาธิการ 2533: 1) แตก่็มักจะไม่ค่อยบรรลุ 
เจตนารมณ์ที่วางไว้แม้ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนีเ้พราะโดยข้อเท็จจริงสภาพโรงเรียนและธรรมชาติของ 
ผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างและความหลากหลายค่อนข้างสูง เนื้อหาสาระและรายวิชาต่าง ๆ 
ที่ก าหนดจากส่วนกลางไม่สามารถสนองความต้องการเฉพาะดังกล่าวของโรงเรียนได้ การส่งเสริมให้ 
โรงเรียนก าหนดรายละเอียดของหรือหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรในบางรายวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ 
ท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนจึงเป็นทางออกที่จะแก้ปัญหาความจ ากัดของความหลากหลายของ
หลักสูตรได้ 
  
1.4 วิธีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  

 โดยหลักการทั่วไป ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรในระดับชาติหรือระดับสถานศึกษา จะมีวิธี 
ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เริ่มด้วยการก าหนดจุดหมายของหลักสูตร การก าหนด 
เนื้อหาสาระ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
อย่างไรก็ตาม แต่ละขั้นตอนอาจมีการกระจายกิจกรรมให้ละเอียดและครอบคลุมมากข้ึนได้ เพื่อให้ 
เหมาะสมกับธรรมชาติของหลักสูตรแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท 
 ทาบา (Taba, 1962) นักพัฒนาหลักสูตรชาวอเมริกัน ให้ความเห็นสนับสนุนให้โรงเรียนต้อง 
เป็นผู้จัดท าหลักสูตรเอง โดยยึดหลักการด าเนินการจากระดับล่างหรือระดับรากหญ้า โดยที่ ทาบา ได้มี 
ความเชื่อว่าครูในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้สอนโดยตรงควรจะเป็นผู้จัดท าหลักสูตรเองมากกว่าส่วนกลางหรือ 
เจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้จัดท าและจัดส่งมาให้และกล่าวว่าครูควรจะเริ่มกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจาก
การสร้างหน่วยการเรียนการสอนในเนื้อหาเฉพาะส าหรับเด็กในโรงเรียนก่อนความเห็นดังกล่าวสอดคล้อง
กับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ 
 ทาบา (Taba, 1962) ได้ก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียนออกเป็น 5 
ขั้นตอน ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับบริบทของประเทศไทย ดังนี้ 
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 1.) การผลิตหน่วยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา  
            การด าเนินการจะเป็นไปในลักษณะน าร่องกระบวนการจัดท าหลักสูตรในลักษณะ 
หน่วยการเรียนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา มีกิจกรรมด าเนินการ 8 ประการ ดังนี้ 
 1.1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน        
  ในขั้นนีค้ณะกรรมการหลักสูตรของโรงเรียนจะส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตร โดยพิจารณาจากช่องว่างจุดบกพร่องและความหลากหลาย 
แห่งภูมิหลังของผู้เรียน 
 1.2) การก าหนดจุดหมาย  
  ภายหลังจากได้วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนแล้ว ผู้วางแผนหลักสูตรจะช่วยกัน 
ก าหนดจุดหมายที่ต้องการ 
 1.3) การเลือกเนื้อหา  
  เนื้อหาสาระหรือหัวข้อเนื้อหาที่จะน ามาศึกษาได้มาโดยตรงจากจุดหมาย คณะผู้ท า 
หลักสูตรไม่เพียงแต่จะต้องพิจารณาจุดหมายในการเลือกเนื้อหาเท่านั้นแต่จะต้องพิจารณาความ 
สอดคล้องและความส าคัญของเนื้อหาที่เลือกด้วย 
 1.4) การจัดเนื้อหา   
  เมื่อได้เนื้อหาสาระแล้ว  งานขั้นต่อไปคือ การจัดล าดับเนื้อหาซึ่งอาจจัดตามล าดับ 
จากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากหรืออาจจัดตามลักษณะหรือธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้  การจัดเนื้อหาที่เหมาะสมควรจะสอดรับกับวุฒิภาวะของผู้เรียนความพร้อมของผู้เรียน 
และระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 1.5) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้        
   ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้กับเนื้อหา 
ได้นักเรียนจะท าความเข้าใจเนื้อหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักวางแผนหลักสูตรและครูเป็นผู้เลือก 
 1.6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ครูเป็นผู้ตัดสินวิธีการที่จะจัดและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดล าดับขั้นตอน 
ของการใช้กิจกรรม ในขั้นนี้ครูจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะกับนักเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูรับผิดชอบ 
 1.7) การก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการในการประเมิน      
  ครูผู้สอนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องประเมินและตรวจสอบให้ได้ 
ว่าหลักสูตรดังกล่าวบรรลุจุดหมายหรือไม่ครูผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิควิธีอย่างหลากหลายเพ่ือใช้ให้ 
เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและให้สามารถบอกได้ว่าจุดหมายของหลักสูตรได้รับการ 
ตอบสนองหรือไม่ 
 1.8)  การตรวจสอบความสมดุลและล าดับขั้นตอน         
  ผู้จัดท าหลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นที่การจัดท าหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนการสอน 
ให้คงเส้นคงวาและสอดคล้องภายในตัวหลักสูตรเองการด าเนินการในลักษณะนี้ก็เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลในเนื้อหาและประเภทของการเรียนรู้ 
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 2.)  การน าหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนไปทดลองใช้   
                             เมื่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรในรูป 
ของสื่อหรือบทเรียนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วคณะครูก็จะน าเอกสารหลักสูตรเหล่านั้นไปทดลองสอนใน 
ชั้นเรียนที่รับผิดชอบ มีการสังเกตวิเคราะห์และเก็บรวบรวมผลการใช้หลักสูตรและการจัดกิจกรรม 
ในชั้นเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป 
 

 3.)  การปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกัน   
 

                        ในขั้นตอนนี้จะต้องปรับหน่วยการเรียนหรือหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความสามารถของผู้เรียนกับ 
ทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่และกับพฤติกรรมการสอนของครู  มีการรวบรวมข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ได้ 
จากการทดลองไว้ในคู่มือครู  เพ่ือจะใช้เป็นข้อสังเกตและแนวทางท่ีจะช่วยให้ครูได้จัดกิจกรรม การสอน
อย่างรอบคอบ 
 

 4.)  การพัฒนากรอบงาน 
   

                        ภายหลังจากจัดท าบทเรียนหรือหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ จ านวนหนึ่งแล้ว            
ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องตรวจสอบหลักสูตรและสื่อในแต่ละหน่วยหรือแต่ละรายวิชา ในประเด็น 
ของความเหมาะสมและความเพียงพอของขอบข่ายเนื้อหา และความเหมาะสมของการจัดล าดับเนื้อหา  ครู
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรจะต้องรับผิดชอบจัดท าหลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
โดยด าเนินการผ่านกระบวนการการพัฒนากรอบงาน 
 

 5.)  การน าหลักสูตรไปใช้และเผยแพร่   
 

                       เพ่ือให้ครูที่เก่ียวข้องน าหลักสูตรไปใช้จริงในระดับห้องเรียนอย่างได้ผลจ าเป็น 
ที่ผู้บริหารจะต้องจัดฝึกอบรมครูประจ าการอย่างเหมาะสม 
 
        กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมามีลักษณะเป็นเชิงวิชาการอยู่มาก ดังนั้นเมื่อ 
มีการจัดท าหลักสูตรในสถานการณ์จริงผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงกิจกรรมและขั้นตอนให้เหมาะสม 
กับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา  สภาพท้องถิ่นและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ตามในเวลาปฏิบัติงาน  เมื่อมี 
ปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถปรึกษาหารือกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ได้ ความได้เปรียบของการสร้าง 
หลักสูตรโดยคณะบุคคลในสถานศึกษาก็คือสามารถตรวจสอบผลงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
เหมาะสมได้ตลอดเวลาเพราะมีนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ในทุกข้ันตอนและ
ตลอดเวลา 
 
 
 
 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 8 
วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 

 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 1.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  

 หลักสูตรของสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่สอดคล้องและสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรเมื่อพิจารณาธรรมชาติของหลักสูตร 
โดยทั่วไปแล้ว  หลักสูตรของแต่ละรายวิชาจะมีจุดเน้นในด้านหนึ่งด้านใดดังต่อไปนี้  
 ด้านที่หนึ่ง เป็นหลักสูตรที่เน้นทางด้านวิชาการหรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) ในลักษณะ 
การส่งเสริมความรู้ ความคิดและสติปัญญา  
 ด้านที่สอง เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างทักษะทางกาย ซึ่งเน้นกลไกของร่างกายในการ 
กระท ากิจกรรมหรือทักษะพิสัย (psychomotor domain) เช่น วิชาประเภทการงาน  การอาชีพ  การพล
ศึกษา  นาฎศิลป์และดนตรี  เป็นต้น  
 ด้านที่สาม เป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
ของผู้เรียน หรือจิตพิสัย (affective domain) 
 
              เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีลักษณะการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และการฝึกทักษะต่าง ๆ ไว้จ านวนมากและหลากหลายอยู่แล้ว  จึงจะไม่อธิบายซ้ า เพราะการสอน 
ในสองด้านแรกเป็นการสอนที่เน้นทางด้านพุทธิพิสัยและด้านปฏิบัติหรือทักษะพิสัย ที่คุ้นเคยกันดี 
อยู่แล้ว  เป็นการเรียนการสอนที่ตรงไปตรงมาตรวจสอบหรือประเมินผลได้ชัดเจนว่าประสบความส าเร็จ 
หรือล้มเหลว อีกนัยหนึ่งก็คือสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และบรรลุจุดหมายที่วางไว้หรือไม่ 
จึงเป็นเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนการวัดและประเมินผลก็สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้โดยตรง 
 ส่วนการเรียนรู้ทางด้านจิตพิสัยเป็นการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนกว่าเพราะเป้าหมายของการ 
เรียนด้านนี้ต้องมุ่งถึงขั้นสามารถน าไปปฏิบัติด้วย ไม่ใช่เพียงการรู้และการเข้าใจในเรื่องจริยธรรม 
หรือความดีเท่านั้น  ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ย้ าเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ใน
มาตรา  24  (4) ว่า “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน 
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา” (ส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา  ม.ป.ป. : 13) 
 ตามข้อเท็จจริง การศึกษาของประเทศไทยทุกระดับได้เน้นการปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม และ 
คุณธรรมของผู้เรียนตลอดมาแต่การด าเนินการสอนในเรื่องดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จตามท่ี 
คาดหวังไว้มากนัก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ทางจริยธรรมเป็นอย่างดีแต่พฤติกรรมที่แสดง 
ออกยังมิได้สอดคล้องกับความรู้ที่มี ดังนั้นถ้าจะสอนให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
อย่างแท้จริงจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากการเรียนรู้ทางวิชาการใน 
ห้องเรียน 
 โคลเบอร์ก  (Kohlberg, 1970 : 120 ) ได้ก าหนดวิธีการสอนจริยธรรมที่ได้ผลกับนักเรียน   
2  วิธี  ดังนี ้
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 วิธีแรก เป็นการสอนระดับห้องเรียนยึดการอภิปรายปัญหาจริยธรรมเพื่อมุ่งเน้นการหาเหตุผล 
ที่ดีในการประพฤติตนให้เป็นคนดีตามหลักจริยธรรมโดยยกกรณีปัญหาจริยธรรมมาเป็นสื่อในการ 
อภิปราย การสอนตามวิธีการนี้ ครตู้องมีความสามารถในการดูแลกระตุ้นและตะล่อมทิศทางในการ 
หาเหตุผลที่เหมาะสมของผู้เรียนมาประกอบการอภิปราย  
 วิธีที่สอง เป็นการสอนจริยธรรมจากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริง เป็นหลักสูตรแฝง 
(Hidden curriculum) ซ่ึงดูเหมือนว่าโคลเบอร์กจะให้ความส าคัญแก่การสอนจริยธรรมตามแนว 
หลักสูตรแฝงเช่นนี้มากกว่า   
 พอสเนอร์  (Posner, 1992 :11) ซึ่งให้ความส าคัญของหลักสูตรแฝงโดยกล่าวว่า  หลักสูตรแฝง 
เป็นหลักสูตรที่บุคลากรในโรงเรียนอาจไม่ได้รับรู้อย่างเป็นทางการแต่มีอิทธิพลโดยตรงต่อนักเรียนอย่าง 
ลุ่มลึกและยาวนานมากกว่าหลักสูตรที่เป็นทางการของโรงเรียนนักพัฒนาหลักสูตรหลายคนเชื่อว่า 
หลักสูตรที่เป็นทางการไม่สามารถสอนจริยธรรมและค่านิยมให้แก่นักเรียนได้ดีเทา่หลักสูตรแฝง และ
เรียกชื่อหลักสูตรประเภทนี้หลายชื่อ เช่น Implicit curriculum (Goodlad, 1984) และ Unstudied 
curriculum (Saylor & Alexander, 1974) ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ หลักสูตรแฝง หรือ  Hidden 
curriculum  
        นอกจากนี้ โรงเรียนจะต้องส่งเสริมการท ากิจกรรมพิเศษของนักเรียน เช่น โดยการจัดชุมนุม และ
กิจกรรมพิเศษท่ีเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ท างานและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน มีความเคารพต่อกัน มีความ
เข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อกัน  และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมความมี   
จริยธรรม  แม้ในปัจจุบันนี้สถานศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังขาดคุณภาพและทิศทาง 
ของการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปนี้เมื่อสถานศึกษาได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินกิจกรรมการศึกษาเอง 
ทั้งหมด ตามหลักการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนจะต้อง 
มุ่งม่ันและร่วมมือกันวางแผนก าหนดทิศทางและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมของผู้เรียนตามแนวคิด 
และแนวทางที่ได้กล่าวมาแล้ว 
        ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นแนวความคิดและแนวปฏิบัติทั่วไปอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการ 
พัฒนาหลักสูตรโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาสาระในล าดับต่อไปจะกล่าวถึงแง่มุมและ 
รายละเอียดของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีน าไปปฏิบัติจริงต่อไป 
 
1.6  กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  

  แม้ว่าการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือหลักสูตรสถานศึกษา ตามนัยแห่ง 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังจะให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท า 
รายละเอียดของเนื้อหาสาระในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมเติม แต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ก็ยังเน้นความส าคัญของเนื้อหาสาระ ประเภท สภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 
 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
10 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

                           ดังนั้นนอกจากภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
ขั้นพ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกรอบแล้วสถานศึกษายังต้องพิจารณา จัดท าสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องและสนองความ
ต้องการของ 
ผู้เรียนที่ด ารงชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล ท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีความแตกต่างกัน   เพ่ือให้สถานศึกษา 
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าเนื้อหาสาระของหลักสูตรทั้งสองประเภทดังกล่าว 
ข้างต้น จึงขอเสนอรายละเอียด มิติ และมุมมองที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 

  1) จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
               สถานศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของ 
ตนเอง กล่าวคือ หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อ่ืนๆ ที่  
สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็น 
พ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเป็นรายปีหรือรายภาคจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนและ
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               สถานศึกษาจะต้องท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงานและ 
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของหลักสูตร 2  
ประการ ดังนี้ 
 1.1) หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ 
เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุดให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน โดยควรสร้างความเข้มแข็งความสนใจและประสบการณ์ 
ให้ผู้เรียน และพัฒนาความมั่นใจให้เรียนและท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกันควรให้ผู้เรียนมีทักษะ 
การเรียนรู้ส าคัญ ๆ ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูลสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 
ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 1.2) หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ 
วัฒนธรรม โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิดความเข้าใจและศรัทธาใน 
ความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันว่า  สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม 
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียนและช่วยพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่
มีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาสังคมให้เป็นธรรม มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เข้าใจ 
และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับ 
ส่วนตน ระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลกหลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อม 
ในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระและเข้าใจในความรับผิดชอบของตน 
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  2)  การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

               หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองตอบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอน ประเมิน 
กระบวนการสอนของตนให้สนองตอบความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยผลกระทบของการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ถ้ามีการปรับปรุง 
หลักสูตรตลอดเวลา สถานศึกษาจึงควรด าเนินการในการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 
 2.1) ก าหนดวิสัยทัศน์ 
               สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมองอนาคตว่า โลกและสังคมรอบ ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สถานศึกษาจะต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรอย่างไร จึงจะพัฒนาผู้เรียน 
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หมายความว่า 
ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาสามารถมองเห็นและคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตที่ 
จะมีผลต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  การศึกษา 
ค้นคว้า  และการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆของสถานศึกษาจะท าให้ 
สถานศึกษาเกิดวิสัยทัศน์ข้ึนได้                    
   นอกจากนี้การก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ 
และความร่วมมือของชุมชน บิดามารดา ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ผู้เรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐในชุมชน ร่วมกัน
กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการแสดงความประสงค์หรือวิสัยทัศน์ที่ปรารถนาให้สถานศึกษา 
เป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียนที่มีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดงานหลักที่ส าคัญของ 
สถานศึกษา พร้อมด้วยเป้าหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการติดตามผล ตลอดจน 
จัดท ารายงานแจ้งสาธารณชน และส่ง ผลย้อนกลับให้สถานศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานที่เหมาะสมและได้ 
มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ 
   

 2.2) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
                   จากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 
สถานศึกษาจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ จากช่วงชั้นให้เป็นรายปีหรือรายภาค พร้อมก าหนดผลการ 
เรียนรู้ที่คาดหวังไว้ให้ชัดเจน  เพ่ือให้ครูทุกคนน าไปออกแบบการเรียนการสอน การบูรณาการ 
โครงการร่วม เวลาเรียน การมอบหมาย/โครงงาน แฟ้มผลงานหรือการบ้านโดยวางแผนร่วมกันทั้ง 
สถานศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้าน
ของสถานศึกษา 
  2.3) การก าหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค 
                       สถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระต่าง ๆ จาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้เป็นรายปีหรือรายภาค 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาด้วย พิจารณา 
ก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พร้อมทั้งพิจารณาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
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เรียนรู้ในท้องถิ่น และสามารถก าหนดในลักษณะผสมผสานบูรณาการ จัดเป็นชุดการเรียนแบบ 
ยึดหัวข้อเรื่อง หรือจัดเป็นโครงงานได้ 
 2.4) การออกแบบการเรียนการสอน 
      จากสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายปีหรือรายภาค สถานศึกษาต้อง 
มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกคนออกแบบการเรียนการสอนโดยคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถท าอะไรได้ในแต่ละ 
ช่วงชั้น เช่น ช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้สาระของแต่ละเรื่องที่ก าหนด 
ได้ในระดับใด ยกตัวอย่าง วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีสาระที่ 1 : จ านวนและการด าเนินการ และมีมาตรฐาน  
ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้ 
จะสามารถท าอะไรได้ เช่น ในช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
ช่วงชั้นไว้ข้อหนึ่งว่า มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ และผู้เรียน
ในช่วงชั้นนี้จะมีความสามารถอย่างไร  
 

 2.5) การก าหนดเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต 
               การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะ 
ต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ 
ในด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนที่ยึด 
หัวข้อเรื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือสังคมศึกษาเป็นหลักตามความเหมาะสมของ 
ท้องถิ่น บูรณาการการเรียนรู้ด้วยกลุ่มสาระต่างๆ เข้ากับหัวข้อเรื่องที่เรียนอย่างสมดุล ควรก าหนด 
จ านวนเวลาเรียนส าหรับสาระการเรียนรู้รายปี ดังนี้ 
             ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ควร 
ก าหนดจ านวนเวลาส าหรับการเรียนตามสาระการเรียนรู้รายปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ 
จ าเป็นในการสอนเพ่ือเน้นทักษะพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน การคิดเลข และการคิดวิเคราะห์ 
โดยเฉพาะช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งจะต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกเพลิดเพลินในแต่ละคาบเวลาไม่ควรใช้เวลา 
นานเกินช่วงความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ ผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมเสริม เช่น การฝึกให้เขียน 
หนังสือเป็นเล่ม เป็นต้น 
            การเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมไปตามความสนใจของผู้เรียน ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้สอน 
ควรเข้าใจจิตวิทยาการสอนเด็กเล็กอย่างลึกซึ้ง สามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผสม
กลมกลืน ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะ แต่ต้องมุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน 
ดังกล่าวด้วย ส าหรับช่วงชั้นที ่2 ผู้เรียนซึ่งได้ผ่านการเรียนการเล่นเป็นกลุ่มมาแล้ว ในช่วงชั้นนี้จึง 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเริ่มท างานเป็นทีม การสอนตามหัวข้อเรื่องจึงเป็นเรื่องส าคัญ หัวข้อเรื่องขนาดใหญ่ 
สามารถจัดท าเป็นหัวข้อย่อย ท าให้ผู้เรียนรับผิดชอบไปศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อย่อยเหล่านี้ เป็นการ 
สร้างความรู้ของตนเองและใช้กระบวนการวิจัยควบคู่กับการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แล้วน าผลงานมาเสนอในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ผลงานของกันและกันในรูป 
แฟ้มสะสมผลงาน 
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               การเรียนในช่วงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา 
ภาคบังคับ เป็นการเรียนที่มุ่งพัฒนาความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน นอกจาก 
สถานศึกษาจะทบทวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
ที่ก าหนดไว้แล้ว จะต้องจัดการเรียนแบบบูรณาการเป็นโครงงานมากขึ้นเป็นการเริ่มท าให้ผู้เรียน 
ได้เข้าใจการศึกษาสู่โลกของการท างานตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม นวัตกรรมด้าน 
การสอนและประสบการณ์ในการท างานด้านต่าง ๆ แม้แต่การเรียนภาษาก็สามารถเป็นช่องทางสู่ 
โลกของการท างานได้ ต้องชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบว่าสังคมในอนาคตจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 
สถานศึกษาจึงต้องจัดบรรยากาศให้มีสภาพแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เป็นตัวอย่างแก่สังคม และควร 
จัดรายวิชาหรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเพิ่มข้ึนด้วย 
                การเรียนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งส่งเสริมความถนัดและ 
ความสนใจของผู้เรียนในลักษณะรายวิชาหรือโครงงาน 
 
  3)  แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

          เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ 
ตามท่ีคาดหวัง กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
               3.1) การจัดท าสาระของหลักสูตร  มีข้ันตอนดังนี้ 
    (1) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จาก 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดเป็นผลการเรียนรู้ การ
ก าหนดการเรียนรู้ทีค่าดหวังรายปีหรือรายภาคควรระบุถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียนซึ่งจะ 
เกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือแต่ละภาคนั้น ๆ การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 
หรือรายภาคของสาระการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีความเข้ม (Honour Course) ให้สถานศึกษาก าหนด 
ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการจัดรายวิชา 
   (2)   ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคที่ก าหนดไว้ใน (1) ให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม 
สาระและการเรียนรู้ช่วงชั้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและของชุมชน 
      (3)  ก าหนดเวลาและหรือจ านวนหน่วยกิต  ส าหรับสาระการเรียนรู้รายภาค ทั้งสาระ
การเรียนรู้  พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติมข้ึน ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายปีและก าหนดจ านวนเวลาเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
และสาระการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและ 
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 
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 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายภาคส าหรับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 4-6 ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ิมข้ึนเป็นวิชาเฉพาะของสายอาชีพหรือโปรแกรมเฉพาะ 
ทางอ่ืน ๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณาคือ สาระการเรียนรู้ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ระหว่าง 40-60 ชั่วโมง 
ต่อภาคเรียน มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม และใช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน 
  (4)  จัดท าค าอธิบายรายวิชา ท าได้โดยน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค 
 สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดตามข้อ (1) – (3)  
น ามาเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วยชื่อรายวิชา จ านวนเวลาหรือจ านวนหน่วยกิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ 
 แนวทางในการก าหนดชื่อรายวิชาคือ ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรู้ให้ใช้ 
ตามชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนชื่อที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ิมเติม สามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชานั้น 
  (5)  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยน าสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคท่ีก าหนดไว้ 
บูรณาการจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อย เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ในลักษณะองค์รวม หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
และจ านวนเวลาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เมื่อเรียนครบทุกหน่วยย่อยแล้ว ผู้เรียนสามารถบรรลุตาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคของทุกรายวิชา 
 ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ อาจบูรณาการทั้งภายในสาระการเรียนรู้กลุ่มเดียวกัน เช่น บูรณาการ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เป็นต้น และระหว่างสาระ 
การเรียนรู้ เช่น อาจจะบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ของวิทยาศาสตร์กับสังคมและคณิตศาสตร์  เป็น
ต้น หรือบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู้ หรือบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้ส าหรับ 
หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย 
1 โครงงาน 
 

 3.2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  (1) จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น                  
การบูรณาการ  โครงงาน องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
  (2) จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ  และความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น  
  (3)   จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น  
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กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น 
  (4) จดักิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
  (5)   ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ 
ประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน 
 

 3.3) การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             สถานศึกษาต้องร่วมกับชุมชนก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็น 
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่สถานศึกษาจะก าหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น สามารถก าหนดขึ้นได้ตามความต้องการ โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมจากท่ีก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
        ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษาครูผู้สอนต้องวัดและประเมินผลรวมด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยประเมินเชิงวินิจฉัยเพ่ือปรับปรุงพัฒนาและส่งต่อ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธ์ 
กับผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายปีหรือรายภาค 
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการวัดและประเมินผลรวมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละ 
ช่วงชั้น เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนและน าไปก าหนดแผนกลยุทธ์ในการ 
ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางการวัดและประเมินผลด้าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 3.4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
             การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่ 
หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนโดยให้ผู้สอน 
น ากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนาการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการรายงานผลการเรียนรู้และการน า 
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                       การท าความเข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกข้ันตอน ใน
เชิงทฤษฎีหรือเชิงหลักการไม่เป็นเรื่องยากแต่อย่างใด เมื่อน าขั้นตอนและกระบวนการนั้นไป 
ด าเนินการ มักจะเกิดปัญหาและมีอุปสรรคอยู่เสมอ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอ ความล้มเหลวของ 
สถานศึกษาในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะข้ึนอยู่กับตัวแปรหรือเงื่อนไขหลายประการ 
ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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              4)  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
               การบริหารจัดการเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร 
ของสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบนั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย งาน/ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ 7 ภารกิจ ดังนี้ คือ 
 

  4.1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
           ภารกิจที่ผู้บริหารและครูผู้สอนตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา มีดังนี้ 
   (1)  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน เพ่ือให้เห็นความส าคัญ 
หรือความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
           (2) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ 
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน  
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  
   (3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรใน
ชุมชนทุกฝ่ายได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
   (4)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
   (5)  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
   (6)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
น าความรู้ไปใช้จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
 
  4.2) การจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาและคณะอนุกรรม 
การระดับกลุ่มวิชา จะต้องด าเนินการจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาดังต่อไปนี้ (กรมวิชาการ  
2543 :  19)  
   (1)  ศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรว่า ก าหนดสาระท่ีเป็นแกนกลางและ 
สาระของท้องถิ่นไว้อย่างไร และมีความสอดคล้องสัมพันธ์และสมดุลอย่างไร 
   (2)  วิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ทั้งองค์ประกอบ 
ด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
   (3)  ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการ 
ของชุมชนและสังคม 
   (4)  ปรับปรุงสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
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   (5)  ตรวจสอบความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้กลุ่มวิชา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (6) วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบข่ายสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้  สัดส่วน เวลาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด 
   (7)  พัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ 
ในห้องเรียน 
 
 5) การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
        การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  5.1)  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการภายในสถานศึกษา 
  5.2)  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการจากภายนอกสถานศึกษา 
 
 6) การสรุปผลการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                      สถานศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร 
ของสถานศึกษา สรุปและเขียนรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลการรายงาน
เผยแพร่ให้ชุมชนหรือ สาธารณชนได้รับทราบ 
 7) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                     ผลการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานและข้อมูลจากการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป 
 
1.7  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 
           

             ปัจจยัส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาประสบผลส าเรจ็ ก็คือ การปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรที่กระจายอ านาจ 
การจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารจัดการ และการใช้หลักสูตร 
เป็นกระบวนการน าหลักสูตรแกนกลางในระดับชาติไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาจึงต้องได้รับการ 
สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับโดยที่การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเน้นความส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งท่ี
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนด
แนวทางไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
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และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
 ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีเป้าหมายที่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
เป็น “คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข” โดยมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
                          ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของผู้บริหารอย่างถ่องแท้ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังแบบต่อเนื่องจะช่วยให้การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาต้อง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งการมาเป็นผู้ร่วม คือ ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงควรมีบทบาท ดังนี้ 
   (1) จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใช้ในการด าเนินการจัดการศึกษา 
   (2) เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่าย 
 เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  (3) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
 
   (4) สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษามีความรู้และความสามารถ 
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  (5) มีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
อย่างมีระบบ 
  (6) จัดให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุง พัฒนาสาระ 
ของหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
 

 2) ครูผู้สอน 
  ครูผู้สอนมีบทบาทโดยตรงในการร่วมพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ครูในยุคปฏิรูป 
การศึกษา จะต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้สอน เป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยการชี้แนวทางการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ท าให้ผู้เรียนรู้วิธีการเข้าถึง 
แหล่งข้อมูล มีทักษะในการใช้สื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 
วิธีการที่ครูสามารถท าได้ในฐานะผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกที่ดี เช่นให้โอกาสผู้เรียนเข้าไปใช้บริการสืบค้น 
ข้อมูลจากห้องสมุดของโรงเรียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลให้ผู้เรียนที่สนใจสามารถสืบค้นได้จาก 
ซีดีรอม หรือจากโฮมเพจในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
                      นอกจากนี้ ครูยังต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้ป้อนข้อมูล เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา 
โดยครูจะต้องตระหนักเสมอว่า ตนเองไม่ใช่ผู้ก าหนดความรู้ แต่เป็นผู้สอนแก่นความรู้ในวิชาที่สอน และ 
แนะวิธีการคิด ให้กรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาการ แนะน าการพิจารณาข้อมูลที่จะเลือกน ามาใช้ 
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แนะน าเรื่อง ทั่วๆ ไปที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของผู้เรียนด้วย เช่นให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล 
สุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท การป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ  ฯลฯ ครูจะท าหน้าที่ 
เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักเรียนและเป็นผู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ก็ต่อเมื่อครูเป็นผู้ที่เรียนรู้ 
มาก่อน นั่นหมายความว่า ครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
อยู่เสมอ เป็นคนช่างสังเกตและคิดแตกฉานกับข้อมูลและความรู้ที่ผ่านเข้ามาในสมองด้วยการตั้งค าถาม 
และหาทางพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูไม่เพียงแต่จะมี 
บทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้เท่านั้น แต่ครูยังต้องมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้ (กรมวิชาการ  2543 :  16) 
  (1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนเข้าใจกระจ่าง 
  (2) ศึกษาหลักการ วิธีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  (3) ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  (4) ตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของสาระที่จัดท าข้ึนตามสภาพ ปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาและมาตรฐานหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (5) วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบข่ายเนื้อหาสาระ มาตรฐาน สัดส่วน
ของเวลา และหน่วยการเรียนรู้ 
  (6) น าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลในห้องเรียนโดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
  (7)  วางแผนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถ 
ที่แท้จริงของผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงนั้น และน า 
ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
  (8)  ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรกับสถานศึกษา 
  
 3) ผู้เรียน 
                        เนื่องจากผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการก าหนดจุดหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรทุกหลักสูตรพัฒนาขึ้นเพือ่สนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง ผู้เรียนจึงควรมีส่วนแสดง 
ความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนให้ผู้รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรได้ 
ทราบ และเนื่องจากผู้เรียนเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาโดยตรง ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คือเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขได้ ผู้เรียนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนจากการ 
เป็นผู้รับมาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเองบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
20 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

  (1) มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและครู  
วางแผนการเรียนรู้ของตนเองตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
  (2) มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และบริหารจัดการเรียนรู้ 
ของตนเองให้มีคุณภาพ 
  (3) ปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งสามารถสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  (4) มีการประเมินและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
    (5) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนโดยช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
 
 4 ) ผู้ปกครอง 
                         การปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิด 
โอกาสให้บิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24) ฉะนั้นบิดามารดาและผู้ปกครองจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนความคิดในการฝากบุตรหลานไว้ในความดูแลของครูมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน โดยผู้ปกครองควรจะมีบทบาท ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับครูและผู้เรียน 
   (2) มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และก าหนด 
แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
  (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  (4) อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และ 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
  (5) สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสม 
  (6) ร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้อง ประสานงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  (7) พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
เพ่ือน าครอบครัวไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  (8) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการประเมินการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
  5) ชุมชน 
                          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การจัดท าหลักสูตรและบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่กลมกลืนกับท้องถิ่น และร่วมกับ 
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีบทบาทดังนี้ 
  (1)  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา 
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  (2)  มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
  (3)  เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาก
สถานการณจ์ริง 
  (4)  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  (5)   มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ  
สถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
1.8  การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 

         การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี จะต้องได้รับความร่วมมือ 
และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาไม่ว่าจะ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ หลายลักษณะโดยถือว่าการจัดการศึกษาเป็นภาระ 
หน้าที่ส าหรับทุกคน การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือบุคลากรทุกฝ่ายอาจด าเนินการได้หลายทาง ได้แก่ 
 1) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ   
   ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องท าความเข้าใจกับประชาชน 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการศึกษา ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เพราะการเป็น 
กรรมการไม่ใช่เรื่องของอภิสิทธิ์ส่วนตัว แต่เป็นภาระเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม กรรมการมีหน้าที่ก ากับ ดูแล 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  
 ดังนั้น กรรมการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การบริหารและ  
การจัดการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ การจัดท าหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษา การ
ระดมทรัพยากรการเงินและบุคคลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเป็น 
กรรมการได้เข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างจริงจังสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการเป็นกรรมการและน าเสนอ 
ผ่านสื่อ การปฐมนิเทศ หรือการฝึกอบรมส าหรับกรรมการที่ยังขาดประสบการณ์ รวมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการด้วย 
 2) การร่วมจัดการศึกษา 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 ก าหนดให้หน่วยงาน 
การศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความ
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รอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3) การร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
             บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ สถาบัน 
ศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนจะร่วมสนับสนุนการศึกษาได้โดยร่วมกันให้ความรู้หรือประสบการณ์ 
ในฐานะทรัพยากรบุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสนับสนุนโดยการบริจาคทรัพย์สิน หรือทรัพยากร 
อ่ืนให้แก่สถานศึกษารวมทั้งการมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นด้วย 
 4) การร่วมก ากับดูแล   
              เนื่องจากการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดเงื่อนไขใหม่ๆ เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องท าหน้าที่ให้เหมาะสม สอดคล้อง 
กับจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ สถานศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น 
ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมเรียกร้องคุณภาพทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน ทักท้วง ตักเตือน หรือให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประเมินคุณภาพของบุคคลและสถานศึกษา รวมทั้ง 
ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วย หากบคุลากร 
ในสถานศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้บุคคลและหน่วยงานนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ทั้งในฐานะกรรมการสถานศึกษา วิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้าน หรือในฐานะผู้ให้การ 
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและฐานะผู้ประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแล้ว ย่อมเชื่อมั่นได้ว่า 
สถานศึกษานั้นจะประสบผลส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
 
1.9  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 

             สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง 
และชุมชนว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ดังกล่าว 
สถานศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็น 
ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ  นอกจากนั้นหลักสูตรสถานศึกษา
ยังต้องสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของ 
ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้ 
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อย่างมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน ใน
การจัดการศึกษา ให้บรรลุมรรคผลดังกล่าวนอกจากสถานศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุม 
ส่วนส าคัญดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องมีการ 
เตรียมวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องศึกษาและ
ท าความเข้าใจหลักสูตรใหม่ และเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและ 
อาคารสถานที่ว่าเพียงพอหรือไม่ การเตรยีมบุคลากรเก่ียวกับการใช้หลักสูตรจะดาเนินการโดยใช้วิธีใด 
การวางแผนงานเพ่ือใช้หลักสูตรอย่างละเอียดรอบคอบและมีข้ันตอน จะท าให้การใช้หลักสูตรประสบ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายโรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่าง 
เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน ความพร้อมต่างกัน อีกท้ังมีความแตกต่างกัน 
ในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที ่และบุคลากร รวมทั้งผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษา 
ก็มาจากพ้ืนเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกันมีความรู้ความสามารถตลอดจน 
ความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรพิจารณาให้ 
สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย 
               นอกจากนั้น สถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครบวงจร และน าผลจากการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพ 
นั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10   

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา  
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 ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ 
อาท ิฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปมีการด าเนินการใน 2 ส่วน คือ  
                1) การด าเนินการระดับสถานศึกษา : ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับสถานศึกษา
ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาจัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน 
รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษานั้นๆ 
             2 ) การด าเนินการระดับชั้นเรียน : ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน ในการออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจมีความ 
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกันอาจพิจารณา 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบนั้นอาจมีความต้องการ 
และความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรมการเรียน รู้ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ สื่อการ 
สอน หรือวิธีการวัดประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  
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1.11  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                    
 

                              การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปนั้นด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
หรือคณะท างาน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 
                  1) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
                 2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ : มีแหล่งข้อมูลส าคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา อาท ิหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชน และ 
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน  
                 3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบ 
ส าคัญ ได้แก ่วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์ 
การจบหลักสูตร พร้อมกันนี้สถานศึกษาจะต้องจัดทาเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผล เพ่ือใช้ 
ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา และตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา  
                4) คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ : น าเสนอร่างเอกสารหลักสูตร 
สถานศึกษา และระเบียบการวัดประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่าง 
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร เมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วให้จัดท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตร 
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม  
                 5) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา : ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา 
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย  
                 6) วิจัยและ ติดตามผลการใช้หลักสูตร :ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่องเป็น ระยะๆเพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
 และมีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
1.12  องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา  
                                                                               

                 เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นเอกสารส าคัญที่ครูจะใช้สาหรับการจัดทาหน่วยการเรียน 
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาควรมี 
ข้อมูลที่ชัดเจนในการนาไปสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่  
                 1) สว่นน า : ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน 
การพัฒนาผู้เรียน เช่น วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม 
หลักสูตรแกนกลาง เป็นต้น 
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                 2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา :  เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาที่ จัด
สอนในแต่ละปี ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พร้อมทั้งจานวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิต ของรายวิชาเหล่านั้น 
                3) ค าอธิบายรายวิชา : ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจาก 
รายวิชานั้นๆ ในคาอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐานหรือ 
เพ่ิมเติม) กลุ่มสาระการเรียน รู้ ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งคาอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้ว 
ผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ หรือ 
ประสบการณ์ส าคัญท่ีผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ 
                   4) เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร : เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติ 
ของผู้ที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบ 
หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                   
  ปกของหลักสูตรนั้นควรประกอบไปด้วยตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน            ปี พ.ศ. ที
เริ่มใช้ลักสูตร และหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด สาหรับปีที่เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษานั้น หากหลังจากใช้
ไประยะหนึ่งแล้วสถานศึกษามีการปรับปรุงลักสูตร ก็ปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. ใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
ปรับปรุง 
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1.13  การก าหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

             วิสัยทัศน์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สถานศึกษาใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งใช้ เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของตน เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากสถานศึกษา มีความต้องการหรือจุดที่ต้องการเน้นเพ่ิมเติม ก็สามารถปรับ 
เพ่ือแสดงจุดเน้นเพ่ิมเติมให้ชัดเจน ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้  
 

            สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  เป็นสมรรถนะจาเป็นพื้นฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนพึงมี ซึ่งก าหนด 
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะเหล่านี้ได้หลอมรวมอยู่ใน มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะ ส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 
                       1) ความสามารถในการสื่อสาร 
                       2) ความสามารถในการคิด 
                       3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
                       4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
                       5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
             คุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ประการ ที่ก าหนดไว้ใน หลักสูตร
แกนกลางนั้น เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  
                    1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
                    2) ซื่อสัตย์สุจริต  
                    3) มีวินัย  
                     4) ใฝ่เรียนรู ้
                    5) อยู่อย่างพอเพียง  
                    6) มุ่งม่ันในการทางาน  
                    7) รักความเป็นไทย  
                    8) มีจิตสาธารณะ  
                    หากวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะพบว่า 
คุณลักษณะเหล่านี้ได้ สอดแทรกหลอมรวมอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อยู่
แล้ว อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนอาจเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ และสามารถ 
พัฒนาผ่านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน หรือโครงการต่างๆ ของโรงเรียนก็ได้ เช่นโครงการประกวดมารยาท 
โครงการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีงาม เป็นต้นโรงเรียนอาจก าหนดคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค ์เพ่ิมเติมได้ แต่หากเห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
ครอบคลุมคุณลักษณะที่ จ าเป็นเพียงพอแล้วก็สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยไม่จาเป็นต้อง 
ก าหนดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  
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1.14  การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                .                                                                               
 
  องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาคือโครงสร้างหลักสูตร 
 สถานศึกษา ในการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควรพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้                        
                    การก าหนดรายวิชา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
จัดแบ่งองค์ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ไว้  8  กลุ่มสาระการเรียน รู้ ได้แก่  
                                 1) ภาษาไทย  
                                 2) คณิตศาสตร์  
                                 3) วิทยาศาสตร์  
                                 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                                 5) สุขศึกษาและพลศึกษา  
                                 6) ศิลปะ  
                                 7) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
                                 8) ภาษาต่างประเทศ  
                   สถานศึกษาจะต้องนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละ "กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้" (Learning areas) ไปจัดท าเป็น "รายวิชา" (Courses) และก าหนดรหัสวิชา พร้อมทั้ง 
ตั้งชื่อรายวิชา ให้สะท้อนสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น ๆใน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จะระบุรายวิชา 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เปิดสอนในแต่ละปี ในระดับประถมศึกษา และในแต่ละภาคเรียนส าหรับ 
ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งระบุจานวนเวลาเรียน หรือจานวนหน่วยกิตของรายวิชาและกิจกรรมเหล่านั้น 
ก ากับไว้ด้วย 
  
 1.15  ประเภทรายวิชา                                                                                             .                                                                                                                       
 

                   รายวิชาพ้ืนฐาน : เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งผู้เรียนทุกคน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเรียนรู้ 
                     รายวชิาเพ่ิมเติม : เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติม 
จากสิ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัด 
ของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยมี 
 
1.16  การก าหนดผลการเรียนรู้                                                                                     .                                                                                                            
 

                     เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถพิจารณาเปิดสอนรายวิชา 
เพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร โดยอยู่ภายใต้โครงสร้าง 
เวลาเรียนที่ก าหนด สาหรับชื่อรายวิชาเพ่ิมเติมนั้นสามารถตั้งได้ตามความเหมาะสม 
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1.18  การจัดการรายวิชา                                                                                            .   
                   

                   โครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางระดับชาติได้ก าหนดโครงร้างเป็น 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ม สถานศึกษามีบทบาทในการน าโครงสร้างของทั้ง 8 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ ไปจัดท าเป็นรายวิชา โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทความพร้อมและผู้เรียนของแต่ละ 
สถานศึกษา โดยแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
                   1) ระดับประถมศึกษา 
                         รายวชิาพ้ืนฐาน : การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา ให้พิจารณา 
ด าเนินการดังนี้  
                                (1) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 
รายวิชาต่อปี ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเป็นรายวิชา สังคม
ศึกษา และ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน 40 ชั่วโมงต่อปี 
                                (2) สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ตาม ความเหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา ทั้งนี ้เมื่อรวมเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม 840 ชั่วโมงต่อปี  
                      รายวิชาเพ่ิมเติม : สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการ โดย
จัดเป็น รายปี ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ                   
                      เมื่อรวมเวลา เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี 
                   2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                               รายวิชาพ้ืนฐาน : การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ให้พิจารณา ด าเนินการดังนี้  
                                    (1) สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียน ได้ตาม
ความ เหมาะสม ใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชาในแต่ละภาค/ปี 
                                    (2) สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานใน 1 ภาคเรียน ให้เรียนครบ 
ไม่ครบทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ได้ แต่เมื่อจบหนึ่งปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชา 
พ้ืนฐานครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                   (3) ก าหนดให้ 1 รายวิชามีค่าน้าหนัก ไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต  
( 1 หน่วยกิต คิด เป็น 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                                   (4) ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัด
สาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเฉพาะ ภาคเรียนละ 1 รายวิชา (0.5 หน่วยกิต) ทุกภาคเรียน  
รวม 6 รายวิชา (3.0 หน่วยกิต) 
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                       รายวิชาเพ่ิมเติม : สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการ 
โดยจัดเป็นรายภาค ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ  
                   เมื่อรวม เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว             
ไม่น้อย  1,200 ชั่วโมงต่อปี  
 
                      ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                   รายวิชาพ้ืนฐาน : การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้พิจารณา ด าเนินการดังนี้  
                                          (1) สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ตามความ เหมาะสม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชา โดยภายใน 3 ปี ต้อง
ครบทุก ตัวชี้วัดที่ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  
                                        (2) ก าหนดให้ 1 รายวิชามีค่าน้าหนัก ไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต 
 ( 1 หน่วยกิต คิด เป็น 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                                       (3) ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้
จัดรายวิชาประวัติศาสตร์ให้ครบ 2 หน่วยกิต ภายใน 3 ปี  
                           รายวิชาเพ่ิมเติม : สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความ 
ต้องการโดยจัดเป็นรายภาค และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาเรียน 
ของรายวิชาเพ่ิมเติมทั้งหมดแล้ว สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การตั้งชื่อรายวิชาการตั้งชื่อรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา 
เพ่ิมเติมควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ สะท้อนถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระที่สอน และระดับ
ความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น 
 
1.19  การก าหนดรหัสวิชา                                                                                          .                                                                                                                               
                         
                     เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สถานศึกษาจาเป็นต้อง 
ก าหนดรหัสวิชาอย่างเป็นระบบ 
               1) ระบบรหัสวิชา  
                      การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขอารบิก เพ่ือสื่อสารและการจัดท าเอกสาร 
หลักฐานการศึกษา ระบบรหัสวิชา สาหรับรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังนี้ 
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หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ   
                       ท   หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                       ค  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                       ว  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
                        ส  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                        พ  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
                        ศ  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
                        ง  หมายถงึ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
                        ต  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษา  
        หมายเหตุ  รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรณีทีม่ีสถานศึกษาใดจัดท า
รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ให้สถานศึกษาท าเรื่องเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือก าหนดรหัสตัวอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมเติมและประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้รับทราบและใช้ให้ตรงกัน 
                   หลักท่ี 2   เปน็รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ คือ 
                         1  หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา  
                         2  หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
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                         3  หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะ 
ในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
                           0  หมายถึง รายวิชาทีไ่ม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                            1  หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4)  
                            2  หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5)  
                            3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6)  
                            4  หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา (ป.4) 
                            5  หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา (ป.5)  
                            6  หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา (ป.6)  
                    หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ  
                              1  หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน  
                              2  หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  
                    หลักท่ี 5 และหลักที ่6  เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวนตั้งแต่ 01-99 ดังนี้  
                          รายวชิาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักท่ี 5-6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน หากจัด 
รายวิชาเป็นรายภาคให้ก าหนดเรียงล าดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาคเรียน
แรกก่อน แล้วจึงก าหนดต่อในภาคเรียนที่สอง  
                           รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียนให้นับรหัสหลักท่ี 5-6 ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา 
 มัธยมศกึษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                         ทั้งนี ้รหสัหลักที ่5 และหลักที ่6 ของรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ก าหนดรหัสวิชา เป็นช่วงลาดับ ดังนี้ 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
                               ล าดับที ่01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์  
                               ล าดับที ่21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี  
                               ล าดับที ่41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา  
                               ล าดับที ่61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ  
                               ล าดับที ่81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 
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1.20  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                       .                                                                                                               
 

          แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  
                1)  กิจกรรมแนะแนว  
                2)  กิจกรรมนักเรียน   
                3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
         โดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ใน หลักสูตรแกนกลาง และเป้าหมาย จุดเน้น 
ของท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาความต้องการและจุดเน้นของ สถานศึกษา เพ่ือจัดเวลาเรียนให้เหมาะสม 
กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง หลักสูตรแกนกลางได้ ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ 
                      - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ชั่วโมง  
                      -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 360 ชั่วโมง 
  จ านวนเวลาที่ก าหนด เป็นเวลารวมในการปฏิบัติ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
           ในส่วนของ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์นั้น หลักสูตรแกนกลางระบุให้ 
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  
                      - ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ปี จานวน 60 ชั่วโมง  
                      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รวม 3 ปี จานวน 45 ชั่วโมง  
                      -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จานวน 60 ชั่วโมง  
            จากโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจานวนเวลาส าหรับ 
ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม และ อาจ 
จัดให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือกิจกรรม ชุมนุม 
ต่างๆ ก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยมีหลักฐาน ที ่
สามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่สถานศึกษาก าหนด พร้อมทั้ง 
การประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
            การจบหลักสูตรในแต่ละระดับผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภท ดังนี้  
                    ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  
                             1) กิจกรรมแนะแนว 
                             2) กิจกรรมนักเรียน  
                                       2.1  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ 
                                       2.2  ชุมนุม ชมรม 
                                          ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้ง 2.1 และ 2.2 
                             3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
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                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  
                           1) กิจกรรมแนะแนว  
                           2) กิจกรรมนักเรียน 
                                  2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษา 
วิชาทหาร 
                                  2.2  ชุมนุม ชมรม ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2.1 และ 2.2 หรือ
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความเหมาะสม  
                          3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
1.21  การก าหนดเวลาเรียน  
 

                    หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเงื่อนไขในการก าหนด 
เวลาเรียนสาหรับสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาไว้ ดังนี้  
                   ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนี ้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และ
ผู้เรียนต้องมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
                  ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและ 
สอดคล้องกับ เกณฑ์การจบหลักสูตรสาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของ 
สถานศึกษาและเกณฑ์การจบ หลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้ 
เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์  
                  จากข้อก าหนดดังกล่าว สถานศึกษาสามารถจัดโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับ 
บริบทของตนได้ อย่างหลากหลาย โดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานศึกษา  
   
1.22  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 

                       เมื่อสถานศึกษาก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี/ ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว 
จะต้องเขียน ค าอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย 
เพ่ือเป็น ประโยชน์ในการสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น และบุคคลภายนอกหรือใช้ 
ประโยชน์ ในการเทียบโอน ค าอธิบายรายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มสาระการเรียน 
ระดับชั้น เวลาเรียน/หน่วยกิต พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียน รู้ หรือประสบการณ์ส าคัญ 
ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ ส่วนท้ายของค าอธิบายรายวิชาให้ใส่รหัสตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน) หรือผล 
การเรียนรู้ (รายวิชาเพ่ิมเติม) ก ากับไว้ด้วย 
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1.23  ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร ระเบียบและเอกสารการวัดและประเมินผล  
 

              ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ 
สถานศึกษา ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของโครงสร้างเวลาเรียน และ
เกณฑ์การจบหลักสูตรว่า มีข้อก าหนดและเงื่อนไขอะไรบ้าง พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา เพ่ือก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกัน ทั้งการจบระดับ 
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑ์ดังกล่าวนี้จะต้องระบุ 
ไว้ในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาด้วย  
              จัดท าระเบยีบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ 
จัดการศึกษา จะต้องจัดทาเอกสารว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน  
การ ซ่อมเสริม การเลื่อนชั้น การตกซ้ าชั้น การรายงานผลการเรียน เป็นต้น สาระของระเบียบ 
ดังกล่าวจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
และหลักวิชาการด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น การก าหนดเรื่องการตัดสินผลการเรียน 
สิ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง จะเป็นเกณฑ์กว้างๆ และมีหลายข้อที่ระบุให้เป็นไปตาม "เกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนด" นั่นหมายความ ว่า สถานศึกษามีบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจก าหนดเกณฑ์ 
ดังกล่าว โดยค านึงถึงบริบท ความพร้อม และความต้องการของสถานศึกษา และน าข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางท่ีน าเสนอไว้ในเอกสา แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบการพิจารณา 
เพ่ือก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสม หรือหากสถานศึกษาจะพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพขึ้นเอง 
ก็ย่อมสามารถท าได้ 
 
1.24  การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
 

        ระดับประถมศึกษา 
 1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ระดับมัธยมศึกษา 
 1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
 2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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 4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมผู้เรียน 
1.25  จัดท าเอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู้ 
 

 สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงผลการเรียนรู้ ได้แก่  
         1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
         2)  ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
        3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
          โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
   นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการประเมิน และ
ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับผู้เรียนเอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูลผลการเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือรายงานให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยว 
ข้องได้รับทราบเพ่ือ ตรวจสอบและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
1.26  การด าเนินการน าหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน 
 

            การด าเนินการระดับชั้นเรียนในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
จัดท าโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วย การเรียนรู้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากรายวิชาใดผู้สอน 
มากกว่าหนึ่งคน ครูอาจร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพ่ือวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนให้มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
         1) การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
               รายวชิาแต่ละรายวิชานั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วยซึ่งได้วางแผนและ 
ออกแบบไว้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังนั้นเพ่ือที่จะช่วยให้ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง 
เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชา จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา เพ่ือให้ได้ทราบว่ารายวิชานั้น 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จานวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัด 
โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเท่าใด สัดส่วนการเก็บคะแนนรองรายวิชานั้นเป็นอย่างไร 
         2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
                  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดในการนาหลักสูตรสู่การ 
ปฏิบัติหน่วยการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของหลักสูตรก็ว่าได้ ในหลักสูตรอิงมาตรฐานนั้น หน่วยการเรียนรู้ 
ควรมีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standards-based unit) คือมีมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของหน่วย และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์
การประเมินผล จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย 
        3) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
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            หนว่ยการเรียนรู้บางหน่วยอาจเป็นหน่วยที่บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้การออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้ลักษณะนี้ครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องควรร่วมกันออกแบบและวางแผนการสอนและ
การวัดประเมินผลหน่วยนั้น ๆ  
 
 
1.27  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรระดับสถานศึกษ                                                     .                                                                  
               

                    สถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่นาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
จึงจาเป็นต้องจัดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตรในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่   
                      1. การพัฒนาบุคลากร     
   การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร 
 ซึ่งในท่ีสุดจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสูตร 
แบบอิงมาตรฐานให้ประสบความส าเร็จ สถานศึกษาจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เน้น
การสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
จะต้องใช้การนิเทศท้ังแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม และจะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพสถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
   (1) มอบหมายให้มีคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องด าเนินงานและ 
มีบทบาทในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
   (2) ประเมินความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผน 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
   (3) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะ  
เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครูผู้สอน 
ซ่ึงเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช้ ครูจะต้องสมารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับความมุ่งหมายของหลักสูตร และเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้
การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุเป้าหมาย 
                 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีมุม หรือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการ 
จัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
                (5) ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารจะต้องเป็นที่ปรึกษาครูในกรณีที่มีปัญหาทางด้านวิชาการหรือบริหารจัดการ และควรจัดให้มี 
การประชุมเพ่ือแก้ปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มี 
ประสิทธิภาพ 
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  2) การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตรการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จ าเป็น 
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ 
ต่อการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
                      (1) จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตาม 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
 
                      (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานที่เรียน และห้องพิเศษต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ สนามกีฬา และโรงยิมเป็นต้น  
                      (3) จัดสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีคุ้มค่า 
โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน 
ห้องสมุด ที่เอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ                 
                      (4) บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอน 
เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะครูจะเป็นผู้ที่ มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์ 
เรียนรู้จึงควรจัดให้ครูได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาครู 
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
    3) การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม        
    การจะส่งเสริมให้การจัดท าและใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่าย 
ระหว่างสถานศึกษา ดังนี้  
                         (1) ให้ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนซึ่งเป็น 
ผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้หลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบ 
คุณภาพการจัดการศึกษา  
             (2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท า สถานศึกษา 
ควรจัดสรรเวลาให้ครูได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พยายามลดภาระงานอ่ืน ๆ ของคร ูโดยให้มุ่งที่งานสอนเป็นหลัก 
                       (3) สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
การศึกษา ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายภายใน เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่าย 
สถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มี 
ทรัพยากรและปัจจัยเพ่ิมข้ึนในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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  4) การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ       
    ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับ บรรยากาศ
ทางวิชาการซึ่งสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดข้ึน โดยดาเนินการ ดังนี้   
                         (1) จัดระบบการบริหารทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่ม 
ผู้เรียนและโครงการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษ
และให้รางวัลผู้เรียน  
                         (2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมค้นคว้าแก่ครู 
ผู้สอนและนักเรียน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
 
  
                        (3) สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู ่ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่น 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถน าสภาพปัญหาต่าง ๆ บูรณาการเข้าสู่ 
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน  
                       (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวครู น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการจัดการเรียนรู้หรือบริหารชั้นเรียนอย่างเหมาะสมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการท างานเป็นทีม  
                  (5) ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนาเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือนครู แลบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกท้ังยังเป็น
การส่งเสริมความเป็นนักวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย 
 
1.28  การก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 

                   เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี 
คุณภาพตามที่คาดหวังตามที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามความ 
คาดหวังของสถานศึกษาการก ากับดูแลคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตร 
ไปใช้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง ได้แก ่ 
                  1) การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการ 
ส าคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน การเสนอแนะ (Coaching) การ
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกรายงานหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
ต้น สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบด าเนินการ 
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ให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐาน
ความรู้สึกท่ีเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรับการเปลี่ยนสถานภาพ
ระหว่าง 
การเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเกดิขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดระบบการนิเทศ ติดตาม ที่
เป็นกัลยาณมิตรดังกล่าวแล้วควรด าเนินการ ดังนี้ 
                   (1) ร่วมกันก าหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือก ากับ ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวัง 
มิให้คุณภาพการจัดท าและใช้หลักสูตรการเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 
                  (2) สร้างความเข้าใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวก 
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจับผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ 
เพ่ือให้การใช้หลักสูตรที่คุณภาพและประสิทธิภาพ 
                  (3) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกันและมีแผนการ 
ด าเนินการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
                  (4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 
 
     2) การประกันคุณภาพภายใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
ประกันคุณภาพภายนอกเป็นระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างความมั่นใจต่อพ่อ แม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่าจะสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสถานศึกษา 
ต้องจัดระบบประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นต้องมีการด าเนินการประกันคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนแผนปฏิบัติต้องเน้นผลคุณภาพ 
ผู้เรียนมีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน  
                     3)  การวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร การวิจัยจะเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่
แม่นตรง แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานศึกษา ควรดาเนินการวิจัย ดังนี้        
                          3.1)  การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
              มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อน าผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียนและความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน เช่น การประเมิน 
ตัวหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่นความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้อง 
ของแต่ละองค์ประกอบความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและกรอบหลักสูตรท้องถิ่นความสอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น การประเมินความ 
ต้องการจ าเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต เพ่ือนามาใช้ก าหนด 
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โปรแกรมการเรียน และเวลาเรียนการประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการ 
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือนามาใช้ก าหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการต่าง ๆ  
                          3.2)  การวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร       
   การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายคุณธรรมบรรลุตามมาตรฐาน 
การเรียนรุ้ระดับชาติ และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่ามีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้ 
หลักสูตรสามารถดาเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเม่ือนาหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว หรือ 
การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรนั่นเองเพ่ือให้การ 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมิน 
ทั้งระบบ คือ 
  (1) ก าหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 
  (2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้น 
กับคณะครู 
  (3) วางระบบเครือข่ายการท างาน และมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงาน 
แต่ละคณะด าเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยก าหนดใช้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง                   
               (4) สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ของสถานศึกษาการประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญคือ พิจารณา 
องค์ประกอบของหลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน ออกแบบการ 
จัดเก็บข้อมูลด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุง 
หลักสูตรต่อไปส าหรับประเด็นในการประเมินนั้นสามารถประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ 
หลักสูตรกระบวนการใช้หลักสูตร และผลจากการใช้หลักสูตร  
  อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพ 
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และควรค านึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน สถานศึกษา
จะต้องให้ความส าคัญ โดยนาผลการประเมินระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
เช่น ผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และ 
ผลการประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน หากผลกาประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ 
คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรนั่นเอง 
จากนั้นจึงหาวิธีแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพต่อ 
 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
42 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

ประเด็นเก่ียวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
                      

 นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจาก 
การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดก่อน และที่มาของ 
ปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจาก 
การจัดการเรียนการสอนของครูไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้วจึงด าเนินการ 
ตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 
 
 
 
1.29  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  

 ประเด็นส าคัญในหลักสูตรก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนที่ชัดเจนใน 5 ลักษณะ คือ 
วิสัยทัศน์ แสดงเจตนารมณ์ของหลักสูตร จุดมุ่งหมายและหลักการ ขยายรายละเอียดจากวิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้เห็นคุณภาพผู้เรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ก าหนดความสามารถของผู้เรียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ก าหนดคุณภาพผู้เรียนด้านจริยธรรมและคุณธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ใช้มาตรฐาน 
การเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 
 

           1) วิสัยทัศน ์
                  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติ 
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา 
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ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
เต็มตามศักยภาพ 
           2) จุดมุ่งหมาย   
                    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  (1)  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติ 
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2)  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
  (3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
  (4)  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (5)  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข 
 

         3) หลักการ   
  (1)  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ คุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
             (2)  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง 
  เสมอภาค และมีคุณภาพ 
              (3)  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 
             (4)  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ  
 จัดการเรียนรู้ 
             (5)  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
             (6)  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย    
  ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
   

      4) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          (1) ความสามารถในการสื่อสาร 
          (2) ความสามารถในการคิด 
          (3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
44 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

          (4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
          (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

       5) คุณลักษะอันพึงประสงค์  8 ประการ 
  (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  (2) ซื่อสัตย์สุจริต 
  (3) มีวินัย 
  (4) ใฝ่เรียนรู้ 
  (5) อยู่อย่างพอเพียง 
  (6) มุ่งมั่นในการท างาน 
  (7) รักความเป็นไทย 
  (8) มีจิตสาธารณะ 
 6) คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (1) ขยัน 
  (2) ประหยัด 
  (3) ซื่อสัตย์ 
  (4) มีวินัย 
  (5) สะอาด 
  (6) สามัคคี 
  (7) มีน้ าใจ 
  (8) สุภาพ 
  7) จุดเน้นในการด าเนินการใช้หลักสูตร 
 มีเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนลดภาระของผู้สอนให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายท าความเข้าใจหลักสูตรที่เพ่ิมมากขึ้น 3 ประการ คือ 
  (1) การเรียนภาษาไทยเพ่ือความเป็นไทย 
  (2) รอบรู้ประวัติศาสตร์ 
  (3) มีทักษะกระบวนการคิด 
 8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  (1) กิจกรรมแนะแนว 
              (2) กิจกรรมนักเรียน 
   (2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
    (2.2)  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
  (3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

 9) ระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
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  (1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม 
สมรรถนะทั้ง 5   
  (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นการจัดการศึกษาโดยเน้นส ารวจ 
ความถนัดและความสนใจของตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 
  (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะด้าน น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

 10)  การจัดเวลาเรียน 
  (1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  เรียนเป็นรายปี วันละไม่น้อย 5 ชั่วโมง 
  (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เรียนเป็นรายภาค วันละไม่น้อย  6 ชั่วโมง  
คิดเป็นหน่วยกิต   เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เป็น 1 หน่วยกิต 
  (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เรียนเป็นรายภาค วันละไม่น้อยกว่า 6 
ชั่วโมง  คิดเป็นหน่วยกิต   เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เป็น 1 หน่วยกิต 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ  120  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  360  ชั่วโมง 

 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

ชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) รวม 6 ปี จ านวน  60  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) รวม 3 ปี จ านวน  45  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.) รวม 3 ปี จ านวน  60  ชั่วโมง 

 
       12) การจัดการเรียนรู้ 
  1. หลักการจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถท่ี
จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาทางด้านสมอง เน้นความรู้คู่
คุณธรรม 
  2. กระบวนการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การสร้างความรู้และความคิด กระบวนการทางสังคม การแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง 
เรียนรู้จากกระบวนการวิจัย เป็นต้น 
  3. การออกแบบจัดการเรียนรู้ ครูต้องเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ การวัดและประเมินผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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 13) บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  1)  บทบาทของผู้สอน 
   (1) วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
   (2) ก าหนดเป้าหมาย ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
   (3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 
   (4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   (5) จัด เตรียม เลือกใช้สื่อ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
   (6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
   (7) น าผลการประเมินมาใช้สอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
  2)  บทบาทของผู้เรียน 
   (1) วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   (2) แสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
   (3) ลงมือปฏิบัติจริง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
   (4) ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและครู 
   (5) ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
  14) สื่อการเรียนรู้ 
  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าจัดหาสื่อที่มีในท้องถิ่นมา 
ประยุกต์ใช้เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ประเมินคุณภาพสื่อ และเลือกใช้อย่างมีระบบ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ก ากับ ติดตาม ประเมินสื่อเป็นระยะๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 
     15)  การวัดและการประเมินผล 
  การวัดและการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  1)  การประเมินระดับชั้นเรียน  ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัด จัดให้มีการสอน 
ซ่อมเสริม 
  2) การประเมินระดับสถานศึกษา  ประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี/รายภาค 
โดยประเมินในเรื่องต่อไปนี้ 
        (1)  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
   (2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   (3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         3) การประเมินเป็นระดับเขตพ้ืนที่   ประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
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  4) การประเมินระดับชาติ   ประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ชั้น ป.3 , ป.6  
ม.3 , ม.6 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
   16)  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
  1) ระดับประถมศึกษา  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษาก าหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  2) ระดับมัธยมศึกษา ตัดสินผลเป็นรายวิชา มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด ได้รับการประเมินผลทุกรายวิชา ต้องผ่านเกณฑ์ 
 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 17)  การให้ระดับผลการเรียน 
  1)  ระดับประถมศึกษา 
   (1)  การประเมินผลให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชาเป็นระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร ระบบร้อยละ ก็ได้ 
              (2)  การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ระดับการประเมิน  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่านเกณฑ์  และไม่ผ่านเกณฑ์ 
             (3) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้การประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
  2)  ระดับมัธยมศึกษา 
   (1) การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 8 ระดับ (0-4)   ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  
ค่อนข้างดี  น่าพอใจ  พอใช้  ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ต่ ากว่าเกณฑ์ 
              (2) การประเมินการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน    ผลการประเมิน  
ดีเยี่ยม ดี   ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
             (3) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผ่าน ไม่ผ่าน 
 18) การรายงานผลการเรียน 
             สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสารการประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

  19) เกณฑ์การจบการศึกษา 
  1) ระดับประถมศึกษา  เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม ตามโครงสร้างหลักสูตร 
แกนกลางผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษาก าหนดการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียน 
ต้องอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ 
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วย
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กิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
             (2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
             (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             (5)   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
             (2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น 
รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
             (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           (5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(อ้างอิงค าสั่ง  ศธ. 110 /2555 ลงวันที่  25 มกราคม 2555) 
 
 20) หลักฐานการศึกษา 
  1) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (บังคับแบบ) 
   (1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   (2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
   (3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
(การจัดซื้อต้องขอนุญาตจาก สพท. และต้องซื้อจากองค์การค้าของคุรุสภาเท่านั้น ) 
  2) เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาก าหนดเอง  เช่น 
   (1) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  
   (2) แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา  
   (3) ระเบียนสะสม  
   (4) ใบรับรองผลการเรียน 
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 2. การจัดการเรียนรู้  

 

2.1  ความหมายของการเรียนรู้            
   

 องค์ประกอบด้าน  “การจัดการเรียนรู้” นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงการเรียนรู้ 
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ บทบาทของครู 
และบทบาทของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นส าคัญจะท าได้ส าเร็จเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  คร ู และผู้เรียน มีความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับ   
 

 ความหมายของการเรียนรู้  ดังสาระที่ ทิศนา  แขมมณี (2544) ได้กล่าวไว้ดังนี้         
   1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลท าแทนกันไม่ได้ ครูที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 
                   2. การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้าง 
ความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ  ดังนั้นครูจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท าความเข้าใจ 
สิ่งต่างๆ 
                   3. การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการทางสังคม  เพราะในเรื่องเดียวกัน อาจคิดได้หลายแง่ 
หลายมุมท าให้เกิดการขยาย  เติมเต็มข้อความรู้  ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามท่ีสังคม
ยอมรับด้วย  ดังนั้นครูที่ปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 
กับบุคคลอ่ืนหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
                   4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบานเพราะหลุดพ้นจาก 
ความไม่รู้  น าไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีก เพราะเป็นเรื่องน่าสนุกครูจึงควรสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิด 
ความอยากรู้หรือคับข้องใจบ้าง  ผู้เรียนจะหาค าตอบเพื่อให้หลุดพ้นจากความข้องใจ  และเกิดความสุข
ขึ้นจากการได้เรียนรู้  เมื่อพบค าตอบด้วยตนเอง 
                   5. การเรียนรูเ้ป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ครูจึง 
ควรสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 
                   6. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง เพราะได้รู้มากขึ้นท าให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ 
ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้รับรู้ผลการพัฒนาของตัวเขาเองด้วย 

จากความหมายของการเรียนรู้ที่กล่าวมา ครูจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
(2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
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(4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ  ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
(5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
(6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ 
(7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
(8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
(9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
(10)  การมีจุดมุ่งหมายของการสอน 
(11)  ความเข้าใจผู้เรียน 
(12)  ภูมิหลังของผู้เรียน 
(13)  การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
(14) การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร  (dynamic)  กล่าวคือมีการเคลื่อนไหว 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านการจัดกิจกรรม  การสร้างบรรยากาศ  รูปแบบเนื้อหาสาระ   
เทคนิค วิธีการ 

(15) การสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป 
                     (16) การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
2.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                       .                                                                    
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ถือว่าเป็นความพยายามที่จะท าการปฏิรูป 
การศึกษาครั้งส าคัญ ซึ่งด าเนินการจัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายข้าราชการ ครู อาจารย์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน องค์กร และสถาบันต่างๆ มีการ 
ศึกษาปัญหา ประมวลองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการระดมผู้รู้ นักปราชญ์มา 
ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างเป้าหมายของการศึกษาไทย 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขหรือ 
แก้ปัญหาทางการศึกษา และถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา อาจสรุปหลักการ 
ส าคัญได ้7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏตามนัย มาตรา 10 
วรรค 1 คือ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา  8 (1) การจัด 
การศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
  2. ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (3) ก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 47  
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย 
ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
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3. ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (2) การ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
                           (1) มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ  
                           (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
                           (3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้จัดการศึกษา  
                           (4) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 
และ มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ 
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ 

4. ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (4) มีหลักการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต 
ก า ร พั ฒ น า ค รู  ค ณ า จ า ร ย์  แ ล ะบุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะม า ต ร ฐ า น 
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ 
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

5. ด้านหลักสูตร ปรากฏตาม มาตรา 8 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรภาคบังคับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบ 
อาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุ 
ประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มาตรา 28 หลักสูตร 
สถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับบุคคลพิการ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัด 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 
สาระของหลักสูตรทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม และในมาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและ 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปรากฏตาม มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
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    มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี้  
                        (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                        (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ 
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  
                        (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
                        (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน 
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
                        (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ   
                      (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

    มาตรา 25 รัฐต้องเร่งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั ้งแหล่งการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืน อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

    มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ 
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ 
ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  

    มาตรา 8 (1) และ (3) การจัดการศกึษายึดหลักดังนี้  
                         (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
                         (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (5) การจัดระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ใน 
การจัดการศึกษา 

    มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศ มาใช้ใน
การจัดการศึกษา  
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    มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ 
สูงสุดต่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา 

          จากหลักการส าคัญดังกล่าวข้างต้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังนี้ คือ 

1.   ด้านหลักสูตร กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีความสมดุล  
ในเนื้อหาสาระ ทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ และให้มีการบูรณาการ 
เนื้อหาหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ 

1.1  เนื้อหาเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 
1.2  เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
1.3  เนื้อหาเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
1.4  เนื้อหาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา    

  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
1.5  เนื้อหาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

2.   ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต ดังข้อมูลที่ระบุไว้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่ส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้สรุปถึงลักษณะกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

2.1  มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
2.2  ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
2.3  จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
2.4  มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่างๆ อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม 
2.5  จัดการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
2.6  จัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ด้วย 
3.   ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลายๆ วิธี 
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ 
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรู้ได้หลายแบบ ไม่เพียงแต่ 
ความสามารถทางผลสัมฤทธิ์การเรียนซึ่งวัดได้โดยแบบทดสอบเท่านั้น การวัดและการประเมินผล 
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การเรียนรู้แบบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจากผลการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้
ชัดเจนมากข้ึน รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้กล่าวในตอนต่อไป 

องค์ประกอบสุดท้ายที่ส าคัญและนับว่าเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญคือ  องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมที่เน้นเนื้อหาสาระ 
เป็นส าคัญ และสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ก็เพ่ือ 
เน้นให้มีผลต่อการเรียนรู้  ดังนั้น  ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

 

                  1.  การเรียนรู้อย่างมีความสุข  อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล  ค านึงถึงการท างานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์  
ของผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ   บรรยากาศของการ 
เอ้ืออาทรและเป็นมิตร  ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  น าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

                   2.  การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง  หรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ  “เรียน 
ด้วยสมองและสองมือ”  เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด  ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือ
ค าถามก็ตาม  และได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญคือ  การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล 
                   3.  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  เป้าหมาย 
ส าคัญด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือ  ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งใน
และนอกโรงเรียน  ทั้งที่เป็นเอกสาร  วัสดุ  สถานที่  สถานประกอบการ  บุคคลซึ่งประกอบด้วย 
เพ่ือน  กลุ่มเพ่ือน  วิทยากร  หรือผู้เป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
                   4.  การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้าน 
ต่างๆได้สัดส่วนกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ความดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชาที่จัด
ให้เรียนรู้ 
                   5.  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจ 
ของผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า ทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่ส าคัญคือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความสามารถท่ีจะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผู้จัดการเรียนรู้จึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของ
การเรียนรู้ของผู้เรียนว่าถนัดที่จะเรียนรู้แบบใดมากท่ีสุดในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิด 
โอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกด้านการจัดการแล้วยังฝึกด้านสมาธิ  ความมีวินัยในตนเอง  และการ
รู้จักตนเองมากขึ้น 
              เมื่อครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแล้ว และมีความประสงค์จะตรวจสอบว่า 
ได้ด าเนินการถูกต้องตามหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่ ครูสามารถ 
ตรวจสอบด้วยตนเอง  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
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              1.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ 
และสนองความต้องการของผู้เรียน 
              2.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
              3.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหา 
ค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
              4.  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน 
              5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
              6.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน 
ทั้งด้านดนตรี  ศิลปะและกีฬา 
               7.  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบ 
ต่อกลุ่มร่วมกัน 
              8.  มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง 
              9.  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือร้นในการ 
ไปเรียน 
                        สรุปว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือการจัดการให้ผู้เรียน 
สร้างความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความ
เข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวันและมีคุณสมบัติตามกับเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนด ี และมีความสุข 
 

2.3 ความหมายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

                    การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มี 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
และนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ค าถามคือ ครูจะมีวิธีการหรือเทคนิค 
ที่จะท าให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร ผู้เขียนเคยได้รับข้อมูลที่แสดงให้รู้ว่าครูทั่วไปยังเข้าใจ 
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเข้าใจว่า การให้ผู้เรียน 
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง คือ 

                    การปล่อยให้ผู้เรียน เรียนรู้กันเองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรือใช้วิธีสั่งให้ 
ผู้เรียนไปที่ห้องสมุด อ่านหนังสือกันเองแล้วเขียนรายงานมาส่งครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าการ 
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ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียนเป็นลักษณะที่ถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ แต่การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้เองนั้นเป็นเรื่องยาก ครูจึงต้องมีหน้าที่เตรียมจัด 
สถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ น าทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถ้าจะ 
จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ครูจะต้องส ารวจให้รู้ก่อนว่า 
ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้ 
เป้าหมายของการค้นหาจากค าสั่งที่ครูให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะท างานให้ส าเร็จ และในขณะที่ 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ครูควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพื่ออ านวยความสะดวกหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
พัฒนาการ หรือปัญหาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาปรับปรุงการจัด 
การเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
                      ปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว อาจเกิดมาจากครูยังไม่เข้าใจเทคนิค  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นความเข้าใจเบื้องต้น จึงขอกล่าวถึง
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ประเด็นคือ  
                    1. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง  
                    2. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับคนอ่ืน และ 
                    3. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

                  ถ้าพิจารณาจากส่วนประกอบของโมเดล CIPPA แล้วจะพบว่ามิได้กล่าวถึง เทคนิคการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการและใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายในการเรียนรู้ไว้
ด้วย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถแทรกอยู่กับกิจกรรมทั้งสามส่วนที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูอีกประการ 
หนึ่ง คือ ครูเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ต้องจัดโต๊ะเก้าอ้ีให้ผู้เรียนได้นั่งรวมกลุ่มกัน โดยไม่ 
เข้าใจว่าการนั่งรวมกลุ่มนั้นท าเพ่ืออะไร ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ เมื่อผู้เรียนจะต้องท างานร่วมกัน จึงจัด 
เก้าอ้ีให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม ไม่ใช่นั่งรวมกลุ่มกันแต่ต่างคนต่างท างานของตัวเอง การจัดให้ผู้เรียนท างาน 
ร่วมกันครูจะต้องก ากับดูแลให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีบทบาทในการท างาน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนประเภทหนึ่งที่ครูควรศึกษาเป็นแนวทางน าไปใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) 
          ศุภวรรณ  เล็กวิไล  (2544) ได้กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียน 
รู้ร่วมกัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ  4-5 คน โดยสมาชิก 
ในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกันสมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมาย มีเป้าหมายและมีโอกาสได้รับรางวัลของความส าเร็จร่วมกันวิธีการแบบนี้ผู้เรียนจะมีโอกาส 
สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงบวก มปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ากันได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ได้ 
รับมอบหมายจากกลุ่ม ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานเพ่ือสร้าง  
ความรู้ให้กับตนเอง  
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                   อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น แบบ STAD, TGT, 
Jigsaw, TAIครูจึงควรศึกษาท าความเข้าใจในรายละเอียดของเทคนิคเหล่านี้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
                  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ ครูควรจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง 
ความสามารถเฉพาะที่ผู้เรียนแต่ละคนมีแตกต่างกัน ตามที่กล่าวไว้ในทฤษฎีพหุปัญญา (multiple 
intelligence) ของ การ์ดเนอร์ (Howard Gardner อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี และคณะ 2540) ที่ว่า 
มนุษย์มีความสามารถในด้านต่าง ๆ 8  ด้าน ได้แก่ 
                   1.  ความสามารถด้านภาษา  เป็นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น  แสดงความรู้สึก  สามารถใช้ภาษาเพ่ืออธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  เข้าใจชัดเจน  สามารถ
ใช้ภาษา 
ในการโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่น 
                   2.  ความสามารถด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้ตัวเลข 
ปริมาณ การคิดคาดการณ์ในการจ าแนก จัดหมวดหมู่ คิดค านวณ และตั้งสมมุติฐานมีความไวต่อการเห็น 
ความสัมพันธ์ตามแบบแผนทางตรรกวิทยาในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
                   3.  ความสามารถด้านภาพมิติสัมพันธ์  เป็นความสามารถด้านการสร้าง
แบบจ าลอง  3  มิติของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆในจินตนาการของตน  สามารถคิดและปรับปรุงการใช้พ้ืนที่ได้
ดีมีความไวต่อสี เส้น  รูปร่าง  เนื้อท่ีและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น  และสามารถแสดง
ออกเป็นรูปร่าง/รูป 
ทรงในสิ่งที่เห็นได้ 
                   4.  ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  เป็นความสามารถในการใช้ร่างกาย 
ทั้งหมดหรือบางส่วน  แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด  มีทักษะทางกายที่แข็งแรง  รวดเร็ว  คล่องแคล่ว   
ยืดหยุ่น  มีความไวทางประสาทสัมผัส 
                   5.  ความสามารถด้านดนตรี  เป็นความสามารถในเรื่องของจังหวะ  ท านองเพลง  มี
ความสามารถในการแต่งเพลง  เรียนรู้จังหวะดนตรีได้  จ าดนตรีได้ง่ายและไม่ลืม 
                   6.  ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด  ตลอดจนเจตนาของผู้อ่ืน  เป็นผู้ที่ชอบสังเกตน้ าเสียง  ใบหน้ากริยาท่าทาง  และการ 
สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน  ให้ความส าคัญกับบุคคลอ่ืน  มีความสามารถในการเป็นผู้น า  สามารถ 
สื่อสารเพ่ือลดความขัดแย้งได้ 
                   7.  ความสามารถในการเข้าใจตนเอง เป็นความสามารถในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ดี  ฝึกฝนควบคุมตนเองได้ทั้งกายและจิต  ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจและ 
แสวงหาผลส าเร็จได้ 
                   8.  ความสามารถในด้านความเข้าใจสภาพธรรมชาติ  เป็นความสามารถในการรู้จัก 
ธรรมชาติ และเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม  รักธรรมชาติ  ชอบศึกษาชีวิตพืช  สัตว์  
 และรักสงบ 
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                       นอกจากการใช้เทคนิคการออกค าสั่งให้ผู้เรียนแสดงการท างานในลักษณะต่างๆ แล้ว 
ครูอาจใช้วิธีการสอนบางวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้เช่นกัน เช่น 
วิธีสอนโดยให้จัดนิทรรศการ และการสอนโดยใช้โครงงานโดยครูเป็นผู้ก ากับควบคุมให้ผู้เรียนทุกคนได้ 
ร่วมกันวางแผน ด าเนินการตามแผน และร่วมกันสรุปผลงาน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้เลือกและแสดง 
ความสามารถที่ตนเองถนัด เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงสามารถกล่าวขยายความได้ว่า การเรียนรู้ 
ผ่านการให้จัดนิทรรศการและการสอนโดยใช้โครงงาน ซึ่งสามารถท าอย่างต่อเนื่องกันได้ โดยมีประเด็น 
ดังนี้ 

(1)  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ 
(2)  ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือหาค าตอบด้วยตนเอง โดยการคิดและปฏิบัติจริง 
(3)  วิธีการหาค าตอบมีความหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(4)  น าข้อมูลหรือข้อความรู้จากการศึกษามาสรุปเป็นค าตอบหรือข้อค้นพบของตนเอง 
(5)  มีระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาค าตอบพอสมควร 
(6)  ค าตอบหรือข้อค้นพบเชื่อมโยงต่อการพัฒนาความรู้ต่อไป 

   (7) ผู้เรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการน าเสนอค าตอบของปัญหาหรือผลของ 
การค้นพบด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 

                  จะเห็นได้ว่า ประเด็นที่กล่าวในข้อ 1–7 เป็นขัน้ตอนของการใช้วิธีสอนโดยใช้โครงงาน 
ส าหรับข้อ 7 เป็นประเด็นเกี่ยวกับการสอนโดยใช้การจัดนิทรรศการ ในการให้ผู้เรียนปฏิบัติ ครูควร 
ใช้วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานโดยใช้ค าถาม เช่น 

-  นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง  ลองคิดซิว่าท าไมสนใจเรื่องนี้ 
-  เห็นแล้ว  สงสัยไหมว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
-  น่าจะมีค าอธิบายมากกว่านี้หรือไม่ 
-  นักเรียนดูแล้วคิดอย่างไร 
-  ค าถามนักเรียนดีมาก  ครูอยากให้ช่วยกันหาค าตอบ 
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ภาพการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานและการจัดนิทรรศการ 
                     
 นอกจากแนวคิดการใช้วิธีการสอนโครงงานและการจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีแนวคิดเรื่องการ  
บูรณาการที่ครูจะสามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนน าข้อมูลหลากหลายที่  
เกิดจากการเรียนรู้ไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
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2.4  การบูรณาการ 
  

 2.4.1) ความหมาย 
                        การบูรณาการ หมายถึง การน าศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
กันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน สาเหตุที่ต้องจัดให้มีการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน คือ 
                   (1) ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้แยกออกจากกัน 
เป็นเรื่องๆ  
                    (2) เมื่อมีการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงโดยการเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วขยายกว้างออกไป 
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีข้ึนและเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
                    (3) เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรน ามาเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เรียนรู้ 
อย่างมีความหมาย ลดความซ้ าซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลา แบ่งเบาภาระของครู 
                    (4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิดความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 
 
 โรงเรียนที่สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีลักษณะ ดังนี้ 

(1)   มีการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วย 
(2)  เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น 
(3)  จัดตารางการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 
(4)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
(5)  ใช้กิจกรรมเชื่อมโยงสู่การฝึกทักษะและเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ 
(6)  การเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงสู่การประเมินทุกรายวิชาหรือทุกกลุ่ม 

ประสบการณ์ 
   (7)  สร้างการท างานเป็นทีมเพราะต้องอาศัยครูเจ้าของวิชาหลายวชิาร่วมกันวางแผน 

และท าการสอน 
 

2.4.2) ประเภทของการบูรณาการ  มีดังนี ้
                   (1) บูรณาการภายในวิชา เช่น ภาษาไทย จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการทักษะฟัง ดู พูด 
อ่าน เขียน หลักภาษา และการใช้ภาษา หรือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนและตัวเลข 0-20 จัดการเรียน 
การสอนโดยบูรณาการ การบวก ลบ ชั่ง ตวง วัด สถิติ แผนภูมิ โจทย์ปัญหา เป็นต้น 
                  

   (2) บูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาอื่น ๆ ท าได ้2 ลักษณะคือ 
                      ก. ผู้สอนคนเดียวกัน สอนหลายเรื่อง สามารถน าเนื้อหาสาระที่คล้ายกัน หรือ
เหมือนกันมาบูรณาการด้วยกัน 
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                      ข. ผู้สอนหลายคน สอนในเนื้อหาวิชาที่สัมพันธ์กัน แต่มีชั่วโมงสอนต่างกัน สามารถ
ช่วยกันจัดท าหน่วยการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน 

              (3) บูรณาการเชื่อมโยงและสอนเป็นคณะ คือ การที่ครูผู้สอนในวิชาหรือกลุ่มต่างๆ 
ร่วมกันก าหนดเรื่องเป็นหน่วย ก าหนดหัวเรื่องใหญ่ (theme) หัวเรื่องย่อย (topic) ประเด็นในการสอน 
(sub topic) ก าหนดกิจกรรม และร่วมกันจัดกิจกรรม ตลอดจนร่วมกันประเมินผล 
 

2.5  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)                                        .                                                       
 

   ที่น ามาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึด 
เป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก กระบวนการออกแบบวางแผน 
ของครูผู้สอนต้องเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้   โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถท าอะไรได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดหลักฐานผลการเรียนรู้ พิจารณาว่าอะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่า 
นักเรียนรู้และสามารถท าได้ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเรียนการสอน จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงสนับสนุนให้นักเรียน 
มีความรู้ที่ลุ่มลึกและยั่งยืน (EnduringUnderstanding)ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหน่วยการเรียนรู้  โดยทบทวนความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ 
หน่วยการเรียนรู้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
2.6  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
                                                                                             

2.6.1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความ 

แตกต่างของผู้เรียน 
 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ 

เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
  3) ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  4) ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาต่อเนื่อง 
  5) ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอ านวยความสะดวก 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้ผู้สอนและผู้เรียน 
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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 6) พ่อแม ่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ 

2.6.2 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย 
เทคนิคย่อยที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
2) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) 
3) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) 
4) กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 
5) การฝึกปฏิบัติ (Practice) การทดลอง (Experiment) 
6) โครงงาน (Project Work) 
7) ทักษะการวิจัย (Research Skill) 
8) การใช้เส้นเล่าเรื่อง (Story Line) 
9) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 Mat 

2.6.3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ 
ประกอบด้วยเทคนิคย่อยที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) การตั้งค าถาม (Questioning) 
2) การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
3) แผนผังกราฟิก (Graphic Organizers) 
4) กระบวนการคิด (Thinking Process) 
5) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving Process) 
6) กระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
7) กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
8) การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 
9) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning) 

2.6.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วยเทคนิคย่อยที่น่าสนใจ ดังนี้ 

(1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
1) เกม (Game) 
2) กรณีศึกษา (Case Study) 
3) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
4) ละคร (Acting or Dramatization) 
5) บทบาทสมมต ิ(Role Play) 
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(2) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
1) ปริศนาความคิด (Jigsaw) 
2) ปริศนาความคิด 2 (Jigsaw 2) 
3) กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Team-Games-Tournaments : TGT) 
4) กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams and AchievementDivisions : STAD) 
5) กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization :TAI) 
6) กลุ่มสืบค้น (Group Individualization) 
7) กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together) 
8) กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT) 
9) กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) 

(3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
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3. จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 

 

3.1 จิตวิทยาการศึกษา 
     

3.1.1  ความหมายจิตวิทยาการศึกษา  
             ความหมายและความเป็นมาของจิตวิทยาวิชาจิตวิทยาก าเนิดเริ่มต้นมาจากต่างประเทศ 
เมื่อหลายปีมาแล้ว ค าว่าจิตวิทยา Psychology มีรากศัพท์มาจาก 
 Psyche - - - - - - - Psycho = วิญญาณ (Soul) 
 Logos - - - - - - - - logy  = การศึกษา  
 Psycho + logy - - - - - - - - Psychology   หมายถึง วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณ 
หรือจิตใจของสิ่งมีชีวิต 

ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 หลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 

จิตวิทยา คือ วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ 
วิญญาณหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิต (Psychology) 

วิลเฮล์น แมกซ์วุ้นต์ ( Wilhelm Max Wundt )  
เป็นคนที่เปิดห้องทดลองจิตวิทยาแห่งแรกของ 
โลกที่มหาวิทยาลัย ไลป์ซิก ( Leipzing ) จึงได้
สมญานามว่า บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง 

จิตวิทยา คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์ (Psychology is the 
study of Bahavior ) 

วัตสัน ( Wetson ) เป็นคนแรกที่ให้ความหมาย 
จิตวิทยา เป็นพฤติกรรม ( Bahavior ) จนมีความหมาย 
มาถึงปัจจุบันว่า  วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์   
       จึงได้สมญานามว่า บิดาแห่งพฤติกรรม และ บิดา
แห่งจิตวิทยายุคใหม่ 

       จิตวิทยาการศึกษา  ความหมายของวิชา “จิตวิทยา” มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย 
แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างพอเป็นสังเขปดังนี้คือ 
                  จิตวิทยา มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Psychology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า  
คือ Psyche หมายถึง จิตวิญญาณ (Mind , Soul) กับค าว่า Logos หมายถึง ศาสตร์ วิชา วิทยาการ 
( Science , Study )  
                 ไซคี ( Psyche ) เป็นชื่อเทพธิดาผู้เลอโฉมในนิยายปรัมปราของกรีก ได้อภิเษกกับกามเทพ 
ชื่อ ( Cupid ) ทั้งสองรักกันมานานไม่เคยแยกจากกัน ชาวกรีกจึงเห็นว่า Psyche เป็นวิญญาณนั่นเอง 
แต่ส าหรับ Cupid นั้นถือว่าเป็นร่างกายและทั้งวิญญาณและร่างกายต้องอยู่เป็นคู่กันเสมอไม่อาจจะ 
พรากจากกันได้ ถ้าแปลตามรูปศัพท์ในภาษาอังกฤษ Psychology  
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 จิตวิทยา หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณ ( Psychology means the study 
 of the soul ) ซึ่งในสมัยโบราณเชื่อกันว่า จิต หรือ วิญญาณ เป็นสิ่งที่ควบคุมกิริยาอาการต่าง ๆ 
ของร่างกาย และยังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ การศึกษาเรื่องจิตวิญญาณดังกล่าวจึง 
เป็นศาสตร์ชั้นสูงของชาวกรีกเรื่อยมา   
  ในระยะต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เริ่มเจริญก้าวหน้าขึ้น นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา 
จึงหันมาสนใจในเรื่องต่างๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้และนั่นก็คือการเริ่มต้นหันมาสนใจศึกษาจิตวิทยาในเรื่อง 
พฤติกรรมของมนุษย์ เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้และสามารถทดลองได้   
 ดังนั้น การศึกษาวิชาจิตวิทยาจึงถือเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า 
การศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นการศึกษาศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ( Behavioral Sciences ) 
จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อน าข้อมูลต่างๆ ความรู้ที่ได้จากแนวคิดทฤษฎี และการทดลอง 
น ามาเสนอเพ่ืออธิบายและควบคุมพฤติกรรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์  
                    ความหมายของจิตวิทยาได้มีนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายหลายท่าน พอสรุปได้ ดังนี้  
 จอห์น บี. วัตสัน (John B. Watson) อธิบายว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 วิลเลี่ยม เจมส์ ( William James ) อธิบายว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยกิริยา อาการ ของ
มนุษย์ 
 ฮิลการ์ด ( HilGard ) อธิบายว่า จิตวิทยา หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ 
และสัตว์ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปความหมายของวิชาจิตวิทยาได้ดังนี้  
 จิตวิทยา คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือกิริยาอาการของมนุษย์รวมถึงความพยายามที่ 
จะศึกษาว่ามีอะไรบ้างหรือตัวแปรใดบ้างในสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้สามารถ คาดคะเนหรือพยากรณ์ได้ซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันก่อ 
ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยใช้แนวทางหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ 

3.1.2 สาขาของจิตวิทยา 

 1) จิตวิทยาสังคม (Social Psychology ) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ หรือกับสังคม  
 2) จิตวิทยาพัฒนาการ ( Developmental เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
มนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  
 3) จิตวิทยาการเรียนการสอน ( Psychology in Teaching and Learning ) เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเรียนการสอนและสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้  
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 4) จิตวิทยาคลีนิค ( Clinical Psychology ) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุพฤติกรรม 
ผิดปกติของมนุษย์ และวิธิการบ าบัดรักษา  
 5) จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning ) เป็นการศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  
 6) จิตวิทยาประยุกต์ ( Applied Psychology ) เป็นการน าหลักการต่าง ๆ ทางจิตวิทยามาใช้
ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม การเมือง การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ๆ  
 7) จิตวิทยาทั่วไป ( General Psychology ) เป็นการน าเอาหลักท่ัวไป ทางจิตวิทยาไปใช้เป็น 
พ้ืนฐานทางการศึกษา จิตวิทยาสาขาอ่ืน ๆ และในการประกอบอาชีพทั่ว ๆ ไป หรือใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  

                     จิตวิทยาการศึกษา ( Education Psychology) วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน โดยเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถของผู
เรียน ตลอดจนวิธีการน าความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดขึ้นประยุกต์ใช้ในการสอนให้ได้ผลดี  

3.1.3. ความมุ่งหมายและประโยชน์                                                                                                    

 ความมุ่งหมายและประโยชน์ จิตวิทยาการศึกษา มีดังนี้จุดมุ่งหมาย   
 1)  จิตวิทยาการศึกษาเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ และการน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้อย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายนี้ต้องครบทั้ง 3 ด้าน คือ 
  (1) ด้านความคิด  
  (2) ด้านอารมณ์ และ 
  (3) ด้านการปฏิบัติ  
 2) ด้านการเรียนการสอน ช่วยให้ครูเข้าใจเด็ก สามารถจัดการสอนให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการ สนใจความถนัดเชาวน์ปัญญาของเด็ก  
 3) ด้านสังคม ช่วยให้ครู นักเรียน เข้าใจตนและผู้อ่ืน ปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง  
 4) ปกครองและการแนะแนว ให้ครูเข้าใจเด็กมากข้ึน อบรมแนะน า ควบคุมดูแลในเด็ก 
อยู่ในระเบียบ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  

3.1.4. พฤติกรรม ( Behavior) 

                   การกระท าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าผู้อ่ืนจะสังเกต 
การกระท าได้หรือไม่ก็ตาม การยิ้ม การหัวเราะ ดีใจ เสียใจ การคิด การฝัน การเต้นของหัวใจ พฤติกรรม 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
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พฤติกรรมภายนอก ( Overt Bahavior) พฤติกรรมภายใน ( Covert Bahavior) 

พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยตรง หรือใช้
เครื่องมือวัดได้ แบ่งได้ 2 ประเภท 

1. พฤติกรรมโมลาร์ ( Molar B.) วัดได้
โดยตรงจากประสาทสัมผัส  
ทั้ง 5 เช่น การเดิน การนั่ง  

2. พฤติกรรมโมเลกุล ( Molecula B.) 
ไม่สามารถวัดได้โดยประสาทสัมผัส 
แต่วัดได้โดยเครื่องมือ เช่น วัดการ
เต้นของหัวใจ  

พฤติกรรมที่ไม่สามารถวัดโดยตรง และเครื่องมือก็ไม่
สามารถวัดได้ ต้องอาศัยการอนุมาน จากพฤติกรรม
ภายนอก เช่น การจ า ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
เจตคต ิ 

3.1.5. แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ                                                                                            
 
          แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1) กลุ่มโครงสร้างจิต (Structuralism)  
 (1) วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt) 
 (2) ทิชเชนเนอร์ (Titchener)  
 (3) เฟชเนอร์ ( Fechner)  

                   วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt) เป็นคนแรกที่ตั้งห้องทดลองทางจิตวิทยาขึ้น ที่เมือง ไลป์
ซิก เป็นการเริ่มต้นการศึกษาจิตวิทยาตามวิธีการวิทยาศาสตร์ จึงได้ชื่อว่าบิดาแห่งจิตวิทยา 
การทดลอง Wundt เชื่อว่าจิตมนุษย์ประขึ้นด้วยลักษณะเป็นหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า จิตธาตุ (Mental 
element)  2 ส่วน คือ 
 1. การสัมผัส (Sensation)  
 2. ความรู้สึก (Feeling) ต่อมา ทิชเชนเนอร์ (Titchener)ได้เพ่ิมโครงสร้างจิตอีก 1 ส่วน คือ  
จิตนาการ (Image)  

                   กลุ่มโครงสร้างจิตจะวัดและบันทึกกระบวนการต่าง ๆ โดยวิธีที่เรียกว่า Introspection 
การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดกับตนเอง แล้วอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาของตนต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นทาง 
ประสาทสัมผัส ศึกษาจิตส านึก (Consciousness) 
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                  แนวคิดท่ีมอิีทธิพลต่อการศึกษา จิตของคนแยกเป็นส่วน ๆ ท าให้เกิดแนวคิดว่า ดังนั้นถ้า
เราต้องการให้ส่วนไหนมีความสามารถหรือทักษะด้านใด ก็ฝึกส่วนนั้นมากเป็นพิเศษ เช่น ครูต้องการให้
นักเรียนผู้นั้นมีความจ า ก็ให้ผู้เรียนเรียนสิ่งที่ต้องอาศัยความจ า 

2) กลุ่มหน้าที่จิต (Functionalism) 
  (1)  จอน์ ดิวอ้ี (John Dewey)  
  (2)  วิลเลียม เจมส์ (Williaam James)  
  (3)  วู้ดเวิร์ธ ( R.S.wOODWORTH)  

                    กลุ่มหน้าที่จิต พยายามหาค าตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุท าให้มนุษย์มีการปรับตัวเข้ากับ 
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าสัตว์ และยังเน้นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  

                  จอน์ ดิวอ้ี (John Dewey) มีความเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระท า (Learning 
by doing) ประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญในการปรับตัวของมนุษย์ 

                 วิลเลียม เจมส์ (Williaam James) สัญชาตญาณเปน็ส่วนที่ท าให้เราปรับตัวเข้ากับ 
สิ่งแวดล้อม 

                   วู้ดเวิรธ์ ( R.S.wOODWORTH) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 

                แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา วิธีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากท่ีสุด 
วิธีการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา 

3)  กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behavior) 
 (1)  วัตสัน (John B.Watson) 
 (2)  พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) 
 (3)  ธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike)  
 (4)  ฮัล (Clark L.Hull) 
 (5)  โทลแมน (Edward C.Tolman)  

                 นักจิตวิทยากลุ่มนี้ศึกษาเฉพาะ พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีสาเหตุ   
สาเหตุมาจากสิ่งเร้า (Stimulus) เมื่อมากระตุ้นอินทรีย์ จะมีพฤติกรรมแสดงออกมา เรียกว่า 
การตอบสนอง (Respones)  

                แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมและการจัด 
สถาพการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน 
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4) กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 
  (1) ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
  (2) แอดเลอร์ (Alfred Adler) 
  (3)  จุง (Carl G.Jung) 

                ฟรอยด์ (Sigmund Freud) แบ่งลักษณะจิตเป็น 3 ส่วน 

1. จิตส านึก (Conscious) แสดงความรู้ตังตลอดเวลา  
2. จิตใต้ส านึก (Subconscious) รู้ตัวตลอดเวลาแต่ไม่แสดงออกในขณะนั้น  
3. จิตไร้ส านึก (Unconscious)  

               ฟรอยด์เน้นความส าคัญเรื่อง จิตใต้ส านึก (Subconsious) ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ตาม
แนวคิดของ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจต่าง ๆและการศึกษาเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพกับโครงสร้างของบุคลิกภาพ 
ซ่ึงจิตของมนุษย์แยกเป็น 3 ลักษณะ 

1. (Id) ส่วนที่ยังไม่ได้ขัดเลา แสวงหาความสุขความพอใจโดยถือตัวเองเป็นหลัก  
2. (Superego) ส่วนที่ได้มาจากการเรียนรู้เป็นส่วนที่คิดถึงผิดชอบชั่วดี คิดถึงคนอ่ืนก่อน

ตัดสินใจอะไรลงไป  
3. (ego) ส่วนที่เป็นตัวตัดสินใจโดยค านึงถึงสภาพความเป็นจริงในสภาพการณ์           

นั้น ๆ ท าความประนีประนอมระหว่างส่วนที่ยึดความสุขส่วนตัว กับส่วนที่รู้จักผิดชอบ
ชั่วดี  

                 แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา ใช้อธิบายเรื่องอิทธิพลของการพัฒนาในวัยเด็ก 
ที่มีผลต่อบุคลิกตอนโต 

           5) กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 
  (1)  เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer)  
  (2)  คอฟกา (Kurt Kofga) 
  (3)  เลอวิน (Kurt Lewin) 
  (4)  โคเลอร์ (Wolfgang Kohler)  

  Gestalt นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าต้องศึกษาพฤติกรรมทางจิตเป็นส่วนรวม 
จะแยกศึกษาทีละส่วนไม่ได้ ถ้าจะให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ต้องมีประสบการณ์เดิม พฤติกรรมการเรียนรู้ 
มี 2 ลักษณะ 
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1. การรับรู้ (Perception) เป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้  
2. การเรียนรู้เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง การแก้ปัญหาของคนเราขึ้นอยู่กับ การหยั่งเห็น 

(Insight) เมื่อมีการการหยั่งเห็นเมื่อใดก็สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อนั้น  

               แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา ช่วยในเรื่องการรับรู้และการเรียนรู้ของคนและน าไปใช้ 
ได้มากในการจัดการเรียนการสอน 

6) กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism)  
 (1) คาร์ล โรเจอร์ (Carl R.Rogers)  
 (2) มาสโลว์ (Abrahaham H. Maslow) 

 
 คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) มีความเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีและมีความ 
ส าคัญมาก โดยมีความพยายามที่จะพัฒนาร่างกายให้มีความเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพสูงสุด โรเจอร์ส 
ตั้งทฤษฏีขึ้นมาจากการศึกษาปัญหาพฤติกรรมของคนไข้จากคลินิกการักษาคนไข้ของเขาและได้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพท่ีเกิดจากสุขภาพเป็นอย่างมาก ทฤษฏีของโรเจอร์เน้นถึงเกียรติของบุคคล ซึ่ง
บุคคลมีความสามารถที่จะท าการปรับปรุงชีวิตของตนเองเมื่อมีโอกาสเข้ามิใช่จะเป็นเพียงแต่เหยื่อใน 
ขณะที่มีประสบการณ์ในสมัยที่เป็นเด็ก หรือจากแรงขับของจิตใต้ส านึก แต่ละบุคคลจะรู้จักการสังเกต 
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา โดยมีแนวทางเฉพาะของบุคคล กล่าวได้ว่า เป็นการับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมี 
ความส าคัญมาก โรเจอร์ เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ 
 1. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) ภาพที่ตนเห็นเองว่าตนเป็นอย่างไร มีความรู้ 
ความสามารถลักษณะเพราะตนอย่างไร เช่น สวย รวย เก่ง ต่ าต้อย ขี้อาย ฯลฯการมองเห็นอาจ 
จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอ่ืนเห็น 
 2. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) ตัวตนตามข้อเท็จจริง แต่บ่อยครั้งที่ตนมองไม่เห็นข้อเท็จจริง 
เพราะอาจเป็นสิ่งที่ท า ให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน เป็นต้น 
 3. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน 
เช่น ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม เป็นต้นถ้าตัวตนทั้ง 3 ลักษณะ ค่อนข้างตรงกันมากจะท าให้มี 
บุคลิกภาพม่ันคง แต่ถ้าแตกต่างกันสูง จะมีความสับสนและอ่อนแอด้านบุคลิกภาพ 
 
 มาสโลว์ (Maslow) เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมาก สามารถอธิบาย โดยใช้แนวโน้ม 
ของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขา ได้รับความ ต้องการ ความปรารถนาและได้รับ 
สิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎี 
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บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" (wanting animal) และเป็น 
การยากที่มนุษย์จะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ 
Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว 
ก็จะยังคง เรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มี 
ความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่านี้ จะ
เรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ข้ันแรกไปสู่ ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ 
ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) 
Maslow เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการข้ันต่อไปไว้เป็นล าดับ ดังนี้ 
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )  
 2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )  
 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )  
 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )  
 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs ) 
 
3.1.6. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory leaning) 
 
          การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวรอันเป็น 
ผลมาจากประสบการณ์  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ทฤษฎีการเรียนรู้   เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมาย 
การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน  คือ 
                   1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
                   2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
                   3. ด้านจติพิสัย (Affective Domain) 
 
 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับสติปัญญา 
ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา 
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 พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ได้แก่ 
 1. ความรู้ความจ า  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้ 
และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของ 
เรื่องราวต่างๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้  เมื่อต้องการ 
 2. ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมา 
ในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ  
 3. การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
 4. การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆออกเป็นส่วนย่อยเป็น 
องค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกันความสามารถในการวิเคราะห์ 
จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 
 5. การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน 
อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิมอาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรืออาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้าง 
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 
 6. การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่ง 
ต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่อง 
นั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้ 
 
 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท เป็นพฤติกรรม 
ที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมี 
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เวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรม 
ย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 
 1. การรับรู้  เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเป็นการเลือกหาตัวแบบ 
ที่สนใจ 
 2. กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจ 
และพยายามท าซ้ า เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตาม 
ข้อแนะน า 
 3. การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย 
เครื่องชี้แนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว  ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
 4. การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระท าตาม 
รูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่วการที่ 
ผู้เรียนเกิดทักษะได้  ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
 5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถ 
ปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถในระดับสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 
  1.การรับรู้  เป็นความรู้สึกที่เกิดข้ึนต่อปรากฎการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไป 
ในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก 
ที่เกิดขึ้น 
 2. การตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจ 
ต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
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 3. การเกิดค่านิยม  การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือใน 
คุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น 
 4. การจัดระบบ  การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดข้ึนโดยอาศัยความสัมพันธ์ถ้า 
เข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
 5. บุคลิกภาพ  การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว ให้ประพฤติ 
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้ 
จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆจนกลายเป็นค่านิยม 
และยงัพัฒนาต่อไปเป็นความคิดอุดมคติซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไร
นั้นก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

1) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory leaning)  แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

1. ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Associative)  

การเรียนรู้โดยมีสิ่งเร้ามาเชื่อมโยงท าให้เกิดการตอบสนอง
ขึ้น  แบ่ง 2 กลุ่ม 
      1) ทฤษฎีความเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 
(Connectionism)  นักทฤษฎี Thorndike ,Guthrie ,Hull 
     2) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning)  
          - แบบคลาสสิค (Classical) ได้แก่ Pavlov   
          - แบบการกระท า (Operant) ได้แก่ Skinnre  

2. ทฤษฎีความเข้าใจ (สนาม)  

ได้แก่ Gestalt 
- เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer) 
- คอฟกา (Kurt Kofga) 
- เลอวิน (Kurt Lewin) 
- โคเลอร์ (Wolfgang Kohler)  
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 2)  ทฤษฎีเชื่อมโยง Thorndike หรือเรียกว่า ทฤษฎีลองผิดลองถูก (Trial and Error) 
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  การทดลอง เอาแมวหิวใส่กรง  สิ่งเร้า (S)  การตอบสนอง (R) 

 3)  กฎการเรียนรู้ 3 กฎ 
  (1) กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ การเรียนรู้จะเกิดผลดีถ้ามีการเชื่อมโยงสิ่งเร้า 
กับการตอบสนองในลักษณะที่พอใจ  
  (2) กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่ออินทรีย์ได้รับ 
การฝึกฝนบ่อยครั้ง  
      - กฎแห่งการใช้ (Law of Used) มีการกระท าหรือใช้บ่อย ๆ การเรียนรู้ 
จะยิ่งคงทนถาวร  
      - กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disused) ไม่มีการกระท าหรือไม่ใช้การเรียนรู้ 
ก็อาจเกิดการลืมได้  
  (3) กฎแห่งความพร้อม ((Law of Leadines)การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อผู้เรียน 
พร้อมที่จะเรียน  

                 หลักการที่ส าคัญของทฤษฎีนี้ ถือว่า รางวัลเป็นสิ่งที่ส าคัญท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
วิธีการให้รางวัลสมควรให้ผู้เรียนให้ทันทีที่ได้กระท าพฤติกรรมนั้น  

          4)  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข แบบการกระท า (Skinner’ s Operant Conditioning) 

                    การทดลอง เอาหนูใส่กล่องเก็บเสียงฝากล่องมีคานยื่นมา เมื่อหนูกดคานจะบังคับ 
อาหารให้หล่นลงมาหนูต้องท าจึงได้รับ R (การกดคาน) S (อาหาร) การเสริมแรง เป็นหลักในการ 
น ามาสร้างบทเรียนโปรมแกรม หรือบทเรียนส าเร็จรูป (จะมีค าถามและค าตอบ)  
  

 5) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข แบบแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ของ Pavlov 

                      การทดลอง เอาหมาที่ก าลังหิวยืนบนแท่นมีที่รั้งไม่ให้สุนัขเคลื่อนที่ เจาะรูเล็ก ๆ ที่
แก้มเอาหลอดยาใส่ท่อน้ าลาย   การทดลองของ ฟาลอฟ ประกอบด้วย 
          วางเงื่อนไข แบบแบบคลาสสิค = สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข + สิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไข = การเรียนรู้     
ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีการวางเงื่อนไขพร้อม ๆ กัน คือให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขในเวลาพร้อมกัน 

              6) กฎการเรียนรู้ 4 กฎ 
  (1) กฎการลบพฤติกรรม (Law of Extinction) การตอบสนองที่เคยปรากฏ 
จะไม่ปรากฏถ้าน าสิ่งเร้านั้นออก  
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  (2) กฎการคืนสภาพเดิม (Law of Spontaneous recovery) หลังจากท่ีลบ 
พฤติกรรมนั้นไปแล้วจะไม่เกิดพฤติกรรมที่วางเงื่อนไขนั้นอีกแต่ระยะหนึ่งหรือบางครั้งก็อาจเกิด 
พฤติกรรมนั้นได้อีก  
  (3) กฎการสรุปความเหมือน (Law of Generalization) ถ้ามีสิ่งเร้าอ่ืนที่มี 
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่มีการวางเงื่อนไข อินทรีย์จะตอบสนองเหมือสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น  
  (4) กฎการจ าแนกความแตกต่าง (Law of Discrimination) เป็นลักษณะที่ 
ผู้เรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่แตกต่างกันได้เช่น งูเห่ามีพิษ งูสิงห์ไม่มีพิษ  

                   ฉะนั้นหลักการส าคัญ Classical Conditioning จะเน้นปฏิกิริยาสะท้อนของ 
มนุษย์ที่เกิดข้ึน และน าเอาปฏิกิริยาสะท้อนเหล่านั้นมาวางเงื่อนไขคู่กับ สิ่งเร้าต่าง ๆ สิ่งเร้าต่าง ๆ จะท า
ให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ขึ้น 

              7)  กฎการเรียนรู้ของกลุ่ม กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 

                       การเรียนรู้เรียนที่เน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ 
การรับรู้ (Perception) การแปลความหมายจากการสัมผัสด้วยอวัยวะสัมผัส 5 ส่วน หู ตา จมูก ลิ้น กาย  
การหยั่งเห็น (Insight) การเกิดความคิดขึ้นมาทันทีทันใดในขณะประสบปัญหา โดยการมองเห็นปัญหา 
ตั้งแต่เริ่มแรก จนแก้ปัญหาได้  

สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยา กลุ่มเกสตัลท์ แต่ละท่านได้ดังนี้ 

1. การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ (Insight Learning) เจ้าของทฤษฎีคือ โคเลอร์ (Wolfgang Kohler) 
โดยจะรวมปัญหาแล้วจึงแยกเป็นข้อย่อย ก็จะเกิดความคิดขึ้นมาทันที ที่เรียกว่าการหยั่งเห็น 
การหยั่งเห็นจะเกิดข้ึนรวดเร็วขึ้นอยู่กับ  

             1.  มีแรงจูงใจ  
             2.  มีประสบการณ์เดิม  
             3. มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับปัญหาได้  

2. หลักการเรียนรู้ของ เลอวิน (Kurt Lewin) ได้แยกมาตั้งทฤษฎีใหม่ ชื่อว่า ทฤษฎีสนาม (Field 
Theory) การเรียนรู้เกิดจากการสร้างแรงขับให้เกิดข้ึน แล้วพยายามชักน าพฤติกรรมการเรียนรู้
ไปจุดหมายปลายทาง (goal) เพ่ือตอบสนองแรงขับที่เกิดขึ้น  
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3.1.7  การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

                   การเรียนรู้อย่างหนึ่งแล้วมีผลต่อการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง อาจมีผลทางบวก ลบ ก็ได้ เช่น 
การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ก็สามารถถ่ายโยงไปมีผลกับเรื่องแยกตัวประกอบได้ การถ่ายโยง 
จึงเป็นการที่บุคคลน าสิ่งหนึ่งไปใช้กับอีกสิ่งหนึ่ง  การถ่ายโยงการเรียนรู้มี 2 ประเภท 
 1) การถ่ายโยงการเรียนรู้ประเภทบวก (Positive Transfer of Learning) 
การเรียนรู้สิ่งหนึ่งมีผลกับการเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งในทางดีขึ้น เรียนคณิตศาสตร์เก่งจะน าไปสู่การเรียน 
ฟิสิกส์ เคมี ได้ดี การเตะบอล น าไปสู่การเล่นทีม  
 2) การถ่ายโยงการเรียนรู้ประเภทลบ (Negative Transfer of Learning) การเรียนรู้สิ่งหนึ่งมี
ผลกับการรู้อีกสิ่งหนึ่งในทางเลวลง การขับรถเมืองไทย เลนซ้าย ไปอีกประเทศหนึ่งต้องขับเลนขวา ท า
ให้ประสิทธิภาพลดลง  

3.1.8  ปัจจัยเสริมการเรียนรู้  

 แรงขับ (Drive) แรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเพ่ือให้ร่ายกายแสดงพฤติกรรมออกมา 
แรงขับเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกาย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
 1) แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) เป็นแรงขับที่เกิดจากสิ่งเร้าภายในมีความส าคัญมาก เช่น 
หิว กระหาย อยากเรียน  
 2) แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) เป็นแรงขับที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น ต้องการมี
ชื่อเสียง ต้องการรางวัล  
 ความพร้อม (Readiness) ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ พร้อมที่จะตอบสนองกับสิ่งที่  มา
เร้า ทางร่างกาย ได้แก่ วุฒิภาวะ (Maturity) ทางจิตใจ ได้แก่ ความพอใจ  
 วุฒิภาวะ (Maturity) การบรรลุถึงข้ันความเจริญเติบโตเต็มที่ ในระยะใดระยะหนึ่ง และพร้อม
ที่จะประกอบกิจกรรมได้พอเหมาะกับวัย 
 

3.1.9  องค์ประกอบท่ีท าให้เด็กเกิดความพร้อมในการเรียน 

1. วุฒิภาวะ (Maturity) การเจริญทั้งร่างกาย จิตใจ  
2. ประสบการณ์เดิม (Experience)  
3. การจัดบทเรียนของครู โดยดูพื้นฐานของเด็กว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบางมากน้อยเพียงใด  
4. การสอนของครู ครูควรสอนเมื่อนักเรียนมีความพร้อม และครูเป็นผู้สร้างความพร้อมให้กับ

นักเรียน  
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3.1.10  ล าดับขั้นความต้องการ                                                                                                           
 
              ความต้องการตามทฤษฎีการเรียนรู้  แบ่งเป็น 2 ประเภท  

o ความต้องการทางกาย ต้องการอาหาร น้ า เพศ  
o ความต้องการทางจิตใจ ความรัก  

          มาสโลว์ (Maslor) ความต้องการของมนุษย์แบ่งได้ 5 ขั้น 

1. ความต้องการทางร่างกาย หิว กระหาย เพศ  
2. ความต้องการทางความปลอดภัย  
3. ความต้องการทางความรัก  
4. ความต้องการทางเกียรติ ชื่อเสียง  
5. ความต้องการในการยอมรับความสามารถ  

3.1.11  อารมณ์และการปรับตัว (Emotion and Adjustment)                                                             
               
                เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการถูกกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าภายใน แรงขับ สิ่งเร้าภายนอก 
อารมณ์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ อารมณ์ บวก 
พอใจ ดีใจ  อารมณ์ทางไม่ดี โกรธ เสียใจ อิจฉา  ความรุนแรงของอารมณ์ข้ึนอยู่กับ 

o สถานการณ์ อากาศเย็นท าให้อารมณ์ดี  
o สภาพร่างกาย ร่างกายสมบูรณ์ก็ท าให้อารมณ์ดี  
o ทัศนคต ิแนวโน้มที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมท าให้อารมณ์เสียได้ง่าย  

              นักจิตวิทยาได้กล่าวถึงกลวิธีในการปรับตัว (Defense mechanism) มีหลายวิธีการ สรุปได้
ดังนี้ 
 1)  การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) ไม่ยอมรับตนเองโดยหาเหตุผลมาลบล้าง  
  (1) การอ้างว่าชอบหรือไม่ชอบ  
  (2) องุ่นเปรี้ยว  
  (3) มะนาวหวาน  
  (4) การโยนความผิดไปให้ผู้อ่ืน (Projection) เอาความผิดของคนอ่ืนมาลบล้าง     
ความผิดของตน  
  (5) ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง  
  (6) สอบตกแล้วว่าอาจารย์สอนไม่ดี  

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
79 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 2)  การปรับตัวโดยหาสิ่งอ่ืนมาแทนท่ี (Substitution)  
  (1) การชดเชย (Compensation)  
  (2) การทดแทน (Sublimation)  

    การชดเชยไม่ต้องแทนสิ่งที่เหมือนกัน การทดแทนแทนด้วยสิ่งที่เหมือนกัน 
 1) การเก็บกด (Repression) วิธีการลืมเหตุการณ์หรือความคิดท่ีไม่ถูกต้องที่อยู่ในจิตใต้ส านึก 
 2) การย้ายอารมณ์ (Displacement) เป็นการการย้ายอารมณ์ที่ไม่พอใจจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่ง 
โกธรกับผัวที่บ้า ไประบายอารมณ์กับนักเรียน  

3.1.12  การจูงใจ (Motivation)  
 

                การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การให้รางวัล การจูงใจ
ประกอบด้วย 2 ส่วน 
  1)  แรงจูงใจ (Motivation) สภาวะใด ๆ ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา  
  2)  สิ่งจูงใจ (Incentive) รางวัล  

               การจูงใจจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับ 
  1) แรงจูงใจภายใน เป็นพฤติกรรมที่บุคคลต้องการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง 
เช่น ความต้องการ ความสนใจ ทัศนคติ  
  2) แรงจูงใจภายนอก เป็นพฤติกรรมที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก เร้า
ให้เกิดความต้องการ เช่น เงินเดือน ค าชมเชย  

  3.1.13  ทัศนคติ  ความสนใจ เชาว์ปัญญา และความถนัด 

                    ทัศนคติ และความสนใจ ความพร้อมของร่างกาย จิตใจที่มีแนวโน้มจะตอบสนอง 
ต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ใด ๆ ด้วยการเข้าหาหรือถอยหนี แบ่งเป็น 2 ประเภท  
  1) ทัศนคติทางบวกหรือทัศนคติท่ีดี แนวโน้มที่จะเข้าหาสิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
ด้วยความชอบ พอใจ  
  2) ทัศนคติทางลบหรือทัศนคติไม่ดี แนวโน้มที่จะถอนหนีสิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
ด้วยความไม่ชอบ ไม่พอใจ 
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ลักษณะท่ัวไปของทัศนคติ 

1. ทัศนคติที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์ ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิด  
2. ทัศนคติจะเป็นตัวชี้ในการแสดงพฤติกรรม  
3. ทัศนคติไม่สามารถถ่ายทอด จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งได้  
4. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้  

ความสนใจ (Interest)  
                   
                  มีลักษณะใกล้เคียงกับทัศนคติ แต่ความสนใจเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ ความสนใจเป็น 
ความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ทัศนคติทางบวก)ความสนใจของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
เพราะ ความต้องการ ถนัด สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน  การสร้างความสนใจ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน สื่อต่าง ๆ  
2. ส ารวจพื้นฐานความถนัด  
3. จัดห้อง สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจ  
4. เสริมแรงโดยพยายามให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ  
5. ชี้ทางความก้าวหน้าในการท างาน เพ่ือให้เขามีความสนใจ  

เชาว์ปัญญาและความถนัด  

            เชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถภาพของสมองที่แสดงความสามารถ 
ด้านความจ าการคิดอย่างมีเหตุผล 
             Alfres Brnet อัลเฟรด บิเนท์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเชาว์ปัญญา เป็นคนแรกท่ี
สร้างแบบทดสอบเชาว์ปัญญา  

I.Q. (Intelligence Quotient) เกณฑ์ภาคเชาวน์ คือ ความสามารถในการศึกษา อาชีพ การปรับตัว  

140 ขั้นไป  =   ฉลาดที่สุด  
121 – 140  =   อัจฉริยะ  
111 - 120  =   ฉลาดมาก  
91 – 90  =   ทึบ 
71 – 80  =   คาบเส้น  
51 – 70  =   ปัญญาอ่อนเล็กน้อย 
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26 – 50  =   ปัญญาอ่อน 
0 – 25   =   โง ่

 

3.2. การแนะแนว 
 
3.2.1  แนะแนวคืออะไร 
 

                  การแนะแนว คือ จิตวิทยาประยุกต์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการพัฒนาให้รู้จักช่วยตนเองหรือ 
พ่ึงตนเองได้โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มท่ีในการเรียนรู้เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพ
และสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองอย่างฉลาด 
 

3.2.2  จุดมุ่งหมาย  
 

                 เพ่ือให้บุคคลได้รู้จักตนเอง รู้จักโลกแวดล้อม สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา รู้จัก 
เลือกและวางแผนชีวิตการเรียนอาชีพ และสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเต็มตาม
ศักยภาพ อันจะนา ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข ความส าเร็จ และเป็นประโยชน์ 
 
3.2.3  ปรัชญาและหลักการของการแนะแนว 
 

                   ในการปฏิบัติงานแนะแนว จ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาและหลักการ 
แนะแนวอย่างกระจ่าง เพ่ือจะน าไปเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
ปรัชญา (ความเชื่อตามหลักจิตวิทยาและ
ประชาธิปไตย) 

หลักการ (สิ่งที่ควรยึดถือในการปฏิบัติ) 

1. ทุกคนมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีแห่งความ 
เป็นมนุษย ์
 

จัดบริการให้กับทุกคน (ไม่เลือกปฏิบัติ) และให้บริการ 
ด้วยความเคารพในเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียม
กันโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคญั 

2. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทดัเทียมกัน การจัดบริการจะต้องค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของบุคคล ไม่
มีการบังคับ 

3. แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 
 

การให้บริการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีบทบาทส าคัญ
ในการใช้ปัญญาการเรียนรู้ หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

4. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการ 
พื้นฐานที่เหมือนกัน 

การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับ 
บริการและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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5. พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและบุคคลเปลี่ยนแปลง 
ได้ตามเหต ุ

การให้บริการคือการอ านวยเหตุปจัจัยที่เหมาะสมในการ
สร้างเสริมพัฒนาการหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

6. คนทุกคนย่อมมีปัญหา คนเปน็สัตว์สงัคม ที่ต้อง 
พึ่งพาอาศัยกันและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อม
ส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน 

การให้บริการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นภารกจิที ่
พึงกระท าด้วยความเมตตา และดว้ยความรู้ ความเข้าใจ 
และทุกคนท่ีมสี่วนร่วม 

 

 

3.2.4   กระบวนการแนะแนว 

             กระบวนการแนะแนว คือ การจัดระบบการท างานแนะแนวให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
 
 

 

 

                      
 
 
                      
 
 การจัดการแนะแนวที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ควรเป็นภารกิจหลักของ 
สถานศึกษาท่ีต้องจัดควบคู่กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมุ่งพัฒนาและ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารด้านองค์กร บุคลากร และการจัดการแนะแนวให้เป็นเชิงรุก และให้ 
สังคมทุกส่วนได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการดา เนินงานแนะแนวและมีบทบาทในการแนะแนวชีวิต 
และสังคม 
 
3.2.5  ขอบข่ายการแนะแนว 
 
                    ขอบข่ายการแนะแนว เป็นการก าหนดภารกิจการแนะแนว ตามความต้องการของ 
ผู้เรียนที่สนองจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งการก าหนดขอบข่ายภารกิจแนะแนวนั้น จะต้องอาศัยหลักการ 
แนะแนวพ้ืนฐานดังต่อไปนี้   การแนะแนวมีขอบข่ายสาระส าคัญ 3 ด้าน 
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                  1. การแนะแนวการศึกษา  มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จัก 
แสวงหาความรู้ และการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียน 
 และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
                2. การแนะแนวอาชีพ   ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลายมี 
เจตคติและนิสัยที่ดีในการท างาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ 
              3. การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่า 
ในตนเองและผู้อ่ืน มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัว 
ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
 
3.2.6 การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 

                          การปฏบิัติแนะแนวในสถานศึกษานั้น แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
             1. การจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้บริการครบ 5 บริการ ครอบคลุมงาน
แนะแนวทั้ง 3 ประเภท ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอยู่ในโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
และต้องมีโครงการ แผนงาน งบประมาณท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องทั้งปี 
            2. การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ ) และถือเป็นส่วนส าคัญในการจบหลักสูตร 
           3. การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการแนะแนว ในการจัดหลักสูตรและพัฒนา 
การเรียนการสอนการปกครองดูแลเด็กท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
3.2.7  จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาแนะแนว 
 

1. ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาแนะแนวและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
3. เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยเสมอหน้า 
4. มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
5. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
6. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
7. ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและสิ่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม 
8. รักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
9. เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 
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3.2.8  ค าอธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1  ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                            ค าอธิบาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ให้บริการด้วย 
ความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวและเป็นสมาชิกที่ดี 
ขององค์กรวิชาชีพ 
                           ค าอธบิาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีเจตคติท่ีดี เห็น
คุณค่าในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยการแสดงออก 
ด้วยความชื่นชมว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคมรวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของ 
วิชาชีพจิตวิทยาการ แนะแนว เข้าร่วมกิจกรรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการด้วย 
ความบริสุทธิ์ใจโดยเสมอหน้า 

 ค าอธิบาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว เอาใจใส่ ช่วยเหลือ  
ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการโดยสนองตอบต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจอย่างจริงใจ 
ด้วยความเห็นอกเห็นใจโดยค านึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและปรารถนาที่จะให้ 
ผู้รับบริการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

               ค าอธิบาย ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษา
ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเทคโนโลยี 

 

จรรยาบรรณข้อที่ 5 ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
              ค าอธิบาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ปฏิบัติงานโดย 

อาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนตามหลักวิชาการ จากสถาบันหรือองค์กร 
วิชาชีพที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ 

 
 
 
 
 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
85 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

จรรยาบรรณข้อที่ 6 รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพ 
จิตวิทยาการแนะแนว 

 

              ค าอธิบาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว สามารถรักษา 
คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพไว้ในระดับสูงเสมอ และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติงาน 

 

จรรยาบรรณข้อที่ 7 ยุติการให้บริหารที่นอกเหนือความสามารถของตนและส่งต่อ 
ไปยังบุคคลที่เหมาะสม 

              ค าอธิบาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ต้องหยุดการให้บริการ 
เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าการให้บริหารอยู่นอกเหนือความสามารถของตนและส่งผู้รับบริการ 
ไปยังบุคคลที่มีความเหมาะสม หรือตามความประสงค์ของผู้รับบริการ 
 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 8  รักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเว้นแต่ได้รับการยินยอ 
มจากผู้รับบริการ 

                ค าอธิบาย ผู้ปฏบิัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ต้องไม่เปิดเผย 
ความลับซึ่งเป็นข้อมูลของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากจ าเป็นจะต้องนา ข้อมูลไปใช้ ต้องได้รับ 
การยินยอมจากผู้รับบริการ 

 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริหาร 
                             ค าอธิบาย ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ต้องให้ข้อมูล 
ที่จ าเป็นแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการทราบสิทธิและผลที่อาจได้รับจากการบริหารรับฟังความคิดเห็น
และการตัดสินใจของผู้รับบริการและไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 
 
3.2.9  การบริการแนะแนว 
 

            ความหมาย  หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีบทบาทเต็มที่ 
ในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตตนอย่างชาญฉลาดและมีคุณลักษณะ 
ตามมาตรฐาน  การแนะแนว ซึ่งประกอบด้วย 5 บริการ ได้แก่ 

1. บริการศึกษารวบรวมข้อมูล 
2. บริการสนเทศ 
3. บริการให้ค าปรึกษา 
4. บริการจัดวางตัวบุคคล (งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ) 
5. บริการติดตามและประเมินผล 
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บริการ จุดมุ่งหมาย วิธีการ/เทคนิค/เครื่องมือ 
1.ศึกษารวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ครูรู้จักเด็กและเพ่ือให้เด็กรู้จัก 

ตนเองในทุกด้าน เช่น ความสามารถ 
 ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ฯลฯ 

การสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
ทดสอบ อัตชีวประวัติ ระเบียน 
พฤติกรรม สังคมมิต ิระเบียนสะสม 
การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ฯลฯ 

2.บริการสนเทศ เพ่ือให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ 
ที่จ าเป็นในด้านการศึกษา อาชีพ สภาพ
สังคมสิ่งแวดล้อมและเลือก 
ปรับตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลง 

การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ โฮมรูม 
การจัดป้ ายนิเทศ นิทรรศการ การ
เชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปราย 
การศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนการใช้
สื่อมวลชนประเภท 
ต่างๆ และการใช้เทคโนโลยี 
การสื่อสารทุกประเภท 

3.ให้ค าปรึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบ 
และเหมาะสม 

การให้ค าปรึกษารายบุคคลเป็นกลุ่ม 
และครอบครัว 

บริการ จุดมุ่งหมาย วิธีการ/เทคนิค/เครื่องมือ 
4. การจัดวางตัวบุคคล 
(งานป้องกัน ส่งเสริม 
พัฒนา ช่วยเหลือ) 

เพ่ือช่วยให้เด็กได้รับบริการและประสบ 
การณ์อันจะเป็นการแก้ปัญหาและ 
พัฒนาตนเอง ความต้องการและความ 
เหมาะสม 

การจัดเด็กเข้าเรียนหรือเข้าร่วม 
กิจกรรมที่เหมาะสมตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ การสอน
ซ่อมเสริม การฝึกทักษะ 
การเรียน ทักษะการท างาน ทักษะชีวิต 
และสังคม การจัดหางาน การฝึกงาน 
การจัดทุนการศึกษา ฯลฯ 

5.ติดตามและประเมินผล เพ่ือติดตามนักเรียนที่ส าเร็จ การศึกษา 
และติดตามการด าเนินงานแนะแนว 
ทั้งระบบเพ่ือประเมินผลส าเร็จและการ 
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

การสังเกต สัมภาษณ์ จดหมาย 
ติดต่อแบบสอบถาม และ   แบบ
ประเมินต่างๆ 

 

3.2.10  บริการหลักในงานแนะแนว 
 

1. ลักษณะทั่วไปของภารกิจหลักในบริการงานแนะแนว ภารกิจบริการงานแนะแนวที่จัด 
โดยทั่วไปจะมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเห็นความส าคัญและความพร้อมขององค์กร สถาบันแต่ละแห่ง 
ส าหรับในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถาบันการศึกษามักแบ่งเป็น 5 บริการ ได้แก่ บริการ 
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ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล 
และบริการติดตามและประเมินผล แต่ละบริการมีลักษณะที่กล่าวไว้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 

        1.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ( Individual Inventory 
Service) เป็นบริการที่ท าการรวบรวมจัดกระท าและแปลความหมายอย่างเป็นระบบของข้อมูล 
ที่เก่ียวกับบุคคลเพื่อความเข้าใจบุคคลแต่ละคน และช่วยให้บุคคลได้เข้าใจ รู้จักตนเองมากข้ึน สามารถ
เลือกแนวทางในการพัฒนาตนเอง หาทางป้องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับตนเองได้ 
อย่างเหมาะสม ซึ่ง จิตรอารี เนตรหิน (2542 : 133) ได้กล่าวว่าลักษณะส าคัญของบริการนี้ 
ประกอบด้วย 

(1) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลอย่างมีระบบ 
(2) การบันทึกและแปลความหมายของข้อมูลดังกล่าวอย่างมีระบบ 
(3) การน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

                   สิ่งส าคัญท่ีต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาก็คือ ต้องมีเทคนิควิธีหรือเครื่องมือ 
ซึ่งได้แก ่การสังเกต การสัมภาษณ์ สอบถาม การทดสอบและแบบทดสอบต่าง ๆ ผู้ศึกษาจะต้องเลือกใช้ 
อย่างที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเหมาะสม และด าเนินการตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 
 
 
               1.2 บริการสนเทศ ( Information Service) เป็นบริการที่จัดเพ่ือให้ข้อมูลความรู้ด้าน          
ต่างๆ แก่บุคคลเพ่ือที่บุคคลจะได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเลือกหรือตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม   วัชรี ทรัพย์ม ี(2531 : 67) อธิบายว่าบริการสนเทศจะเป็นบริการที่ให้ข้อมูลหรือข้อสนเทศ 
แก่บุคคลในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 

1)  ข้อสนเทศด้านการศึกษา เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลในด้านการศึกษาอบรม 
ทั้งท่ีเป็นปัจจุบันและอนาคต เช่น ข้อสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบัน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
บริหารห้องสมุด แนวทางการศึกษาต่อข้อมูลการเรียนและหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆหลักสูตร 
การฝึกอบรม หลักสูตรเสริมความรู้หรือหลักสูตรเพิ่มประสบการณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ 
           2)  ข้อสนเทศด้านอาชีพ เช่น ข้อมูลความต้องการแรงงานลักษณะรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพต่าง ๆ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ การลงทุน และ
ผลตอบแทนของอาชีพ เป็นต้น 
        3)  ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน การปรับตัวและการ 
แก้ปัญหา เช่น การมีบทบาทที่เหมาะสมในครอบครัว ในสถาบัน การคบเพ่ือน การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพูดในที่ชุมชน การควบคุมตนเอง การใช้เวลาว่าง ความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีหน้าที่ทางสังคม 
เป็นต้น 
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            การให้สารสนเทศอาจกระท า ได้หลายรูปแบบ แต่แบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ  2 รูปแบบ 
 ดังนี้ คือ  
 (1) การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล เช่น การพูดคุย หรือการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล 
 (2) การให้บริการสนเทศเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสนใจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมปฐมนิเทศ หรือการ
ให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
 

1.3 บริการให้การปรึกษา ( Counseling Service) การให้บริการปรึกษา สรุปสาระ 
ส าคัญที่นักวิชาการอธิบายไว้สอดคล้องกันได้ว่า เป็นกระบวนการช่วยเหลือซึ่งเกิดจากความ 
ร่วมมือกันระหว่าง ผู้ให้และผู้รับบริการ โดยที่ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมา 
โดยเฉพาะ ท าให้สามารถช่วยเหลือผู้รับบริการจนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม จนสามารถ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้โดยตนเองอย่างเหมาะสม และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ขอบข่ายของ 
บริการนี้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมสาระส าคัญของบริการให้การปรึกษา 
คือ 

1) บริการให้การปรึกษาเกิดเมื่อบุคคลมีปัญหาไปขอรับการปรึกษาจากผู้ให้บริการปรึกษา 
2) ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีของการให้การปรึกษา และได้รับการ 

ฝึกฝนทักษะในการให้การปรึกษามาเป็นอย่างดี 
3) ขอบข่ายของบริการให้การปรึกษาโดยทั่วไป ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 

ด้านส่วนตัวและสังคมในการให้การปรึกษานั้น ผู้ให้การปรึกษาอาจเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ตามท่ีตน 
เชี่ยวชาญหรือเห็นว่าเหมาะสมวิธีการให้การปรึกษาเหล่านี้นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาหรือการแนะแนว
ได้พัฒนาไว้อย่างมีข้ันตอนมีระบบระเบียบ 
 
  วิธีการที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอยู่ในวงการให้การปรึกษาและการแนะแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสหรัฐอเมริกา เช่น 

1) วิธีให้การปรึกษาแบบน าทาง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย E.G Willamson 
2) วิธีให้การปรึกษาแบบไม่น าทาง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Carl R. Roger 
3) วิธีให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ ์และพฤติกรรม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย 

Albert Ellis 

4) วิธีให้การปรึกษาแบบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Eric Berne 
5) วิธีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Alfred Adler 
6) วิธีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย กลุ่มนักพฤติกรรม 

Behavioralism 
7) วิธีการให้การปรึกษาแบบพัฒนาการ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Blocher 
8) วิธีให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย William Glasser 
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9) วิธีให้การปรึกษาโดยหลักทฤษฎีสังกัปแห่งตน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Purkey & Schmidt 
 

1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล ( Placement Service) เป็นบริการที่ช่วยเหลือบุคคลให้ได้ 
อยู่ในภาวะที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ตามศักยภาพของเขาการจัดวางตัวบุคคลท าได้ทั้งด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคมการวางตัวบุคคลจะมีลักษณะกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ให้บุคคลได้ก าหนดตนเองในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น นักเรียนได้เลือกวิชาเรียนหรือ 
หลักสูตรที่เหมาะสมกับตน 

2) เลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรขณะอยู่ในโรงเรียนได้เหมาะสม 
3) เลือกหลักสูตรวิชาชีพได้เหมาะสม 
4) เลือกสถาบัน/ คณะวิชาที่ศึกษาต่อได้เหมาะสม 
5) เลือกงานเต็มเวลา หรืองานพิเศษได้เหมาะสม 
6) ค้นพบสภาพงานที่เหมาะสมหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 

นอกจากนี้การจัดวางตัวบุคคลส าหรับในองค์กรยังอาจได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้ 
1) การได้อยู่ในหน้าที่งานที่เหมาะสม 
2) การได้รับการเพ่ิมทักษะที่ยังขาดหรือบกพร่องอยู่ 
3) การได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเม่ือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ให้ได้ท างาน 

นอกเวลาเพื่อมีรายได้พิเศษ 
4) การได้เข้าร่วมชุมชน สมาคมตามที่ถนัด สนใจ 
5) การได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ร่วมงานกันได้ดีในการด าเนินการอาจใช้กิจกรรม 

เหล่านี้ครั้งละหนึ่งหรือหลายกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมาย 
 
2.1.5 บริการติดตามและประเมินผล ( The Follow-up Service & Evaluation 

Service) ในบริการนี้จะต้องมีอย่างน้อย 2 ภารกิจอยู่ด้วยกัน คือ  
  (1) บริการติดตามผล ( Follow up Service) 
  (2) บริการประเมิน ( Evaluation Service)  
 บางแห่งได้รวมเอางานวิจัย ( Research Service) เข้าไว้ด้วยแต่ในที่นี้จะหมายรวมเพียง 2 
บริการแรกเท่านั้นบริการวิจัยจะได้น าไปไว้ในภารกิจวิชาการ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 
 บริการติดตามผล เป็นการส ารวจหรือประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อความม่ันใจว่าการแนะแนว 
ได้ช่วยให้ผู้รับบริการได้บรรลุความต้องการในระดับพึงพอใจซึ่งอาจแสดงให้เห็นในลักษณะที่ผู้รับบริการ
ประสบความส าเร็จหรือไม่จากการเลือกเรียนในแผนการเรียนหรือหลักสูตร สามารถปรับตัวได้หรือไม่ 
กับงานอาชีพ หรืองานพิเศษที่เลือกท ามีความสุขเพียงใดกับการเข้าร่วมกลุ่มชมรมหรือสมาคมที่เขา 
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก  
 บริการประเมินผล ถือเป็นบริการที่ท าให้บริการแนะแนวมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน การด าเนิน 
งานแนะแนวจ าเป็นต้องมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
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ตรวจสอบว่าการท างานบรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด การประเมินผลอาจประเมินในส่วนย่อย 
เป็นเฉพาะกิจกรรม หรือประเมินเป็นส่วนรวมคืองานแนะแนวทั้งโครงการ  
 ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรกระท าท้ังสองอย่างความแตกต่างระหว่างการติดตามผลกับการประเมินผล 
อยู่ตรงที่ว่า การติดตามผลนั้นอยู่ในกระบวนการของการแนะแนว ยังให้การดูแลสังเกตผู้รับบริการต่อไป 
เพ่ือช่วยผู้รับบริการได้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง  ส่วนการประเมินผลนั้นมุ่งท่ีจะหาข้อสรุปตัดสินว่า 
การด าเนินงานแนะแนวนั้นได้ผลหรือไม่เพียงใดและท่ีเป็นความต่างอีกประการก็คือการติดตามนั้นให้ 
ความสนใจสภาวะปัจจุบันของผู้รับบริการอันเป็นผลของการแนะแนวแต่การประเมินผลนั้นให้ความสน 
ใจกระบวนการแนะแนวทั้งหมด ตั้งแต่ปัจจัยป้อน ( Input) กระบวนการ ( Process) และผลผลิต  
( Product) โดยเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการจัดการและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย   
(ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 

3.2.11  ครูแนะแนวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

บทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว 
1. บทบาทต่อระบบงานแนะแนวในโรงเรียน 
2. บทบาทต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
1) บทบาทต่อระบบงานแนะแนวในโรงเรียน 

(1) เป็นผู้วางแผนและจัดท าโครงการแนะแนว เพ่ือเสนอผู้บริหารตามนโยบายของ 
สถานศึกษาโดยมีการส ารวจสภาพแวดล้อม และข้อมูลจากเด็กหรือผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือให้ 
การวางแผนและโครงการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของเด็กและชุมชน 

(2) เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน การประสานงาน และการติดตามประเมินผล 
การจัดบริการแนะแนว ให้ครอบคลุม 5 บริการ 3 ประเภท ตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด 

(3) เป็นผู้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและ 
กิจกรรมส่งเสริมหรือบ าบัดพิเศษ เฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม 

 (4) เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อน เกินความ 
สามารถของครูที่ปรึกษา หรือส่งต่อเด็กไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากปัญหานั้นเกินความสามารถ 
ของตนเอง 

(5) เป็นผู้จัดท าแผนงานและด าเนินการในการพัฒนาครู หรือบุคลากรแนะแนว 
ในสถานศึกษา 
 

2)  บทบาทต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้วยบทบาทของครูแนะแนวที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในทีมประสาน ตามระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
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กระบวนการ ภาระหน้าที่ หมายเหตุ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็น 
รายบุคคล 

1. จัดสร้าง/จัดหา/รวบรวมเครื่องมือเพ่ือการรู้จัก 
นักเรียนเป็นรายบุคคลไว้บริการครูที่ปรึกษา 
ครูประจ าชั้น 

 

2. การคัดกรองนักเรียน 1. ร่วมก าหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน 
2. ร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือการคัดกรองนักเรียนในกรณี 
ที่ครูประจ าชั้นไม่สามารถสรุปผลการคัดกรองได้ 
3. ร่วมจัดท าสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน 
4. เป็นที่ปรึกษาครูประจ าชั้นในการคัดกรองนักเรียน 

 

3. การส่งเสริมและ 
พัฒนานักเรียน 

1. จัดหา สร้างเพ่ือให้มีและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ 
วัดศักยภาพหรือความสามารถพิเศษของนักเรียน เพ่ือ
เอ้ือให้ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้นใช้ 
2. จัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 
นักเรียนตามผลการคัดกรองนักเรียน (ด้านศักยภาพ/
ความสามารถพิเศษ) 
3. ใช้ข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนของ 
โรงเรียน (ด้านศักยภาพ/ความสามารถพิเศษ) เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนราย 
บุคคลหรือรายกลุ่มดังนี้ 
   3.1 ในคาบกิจกรรมแนะแนวหรือคาบโฮมรูม 
   3.2 บริการสนเทศ 
   3.3 ให้การปรึกษา 
   3.4 บริการจัดวางตัวบุคคล 
   3.5 การติดตามและประเมินผล 
4. สนับสนุนส่งเสริมด้านสื่อเอกสารในการจดักิจกรรม 
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนให้ครูที่ปรึกษาครูประจ าชั้น 
เช่น ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กวัยรุ่น จิตวิทยา
วัยรุ่น เป็นต้น 
5. เป็นแกนน าในการจัดท า แผนการจัดกิจกรรม 
โฮมรูมและสร้างทักษะในการจัด กิจกรรมโฮมรูม 
ให้กับครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 
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4. การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา 

1. จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
นักเรียนตามสารสนเทศผลการ คัดกรองนักเรียน 
ของโรงเรียน (ด้านการเรียน-สุขภาพกาย-สุขภาพจิต-
เศรษฐกิจ-การคุ้มครองนักเรียน-สารเสพติด-เพศ-
ความปลอดภัย) 
2. รับการส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 
เพ่ือการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ เป็นปัญหายุ่งยาก 
ซับซ้อน และครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้นไม่สามารถ 
แก้ไขได้ 
3. ร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนเป็น 
รายกรณ ี(case conference) 
4. ประสานเครือข่ายวิชาชีพเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา 
นักเรียนในลักษณะการมีส่วนร่วม 
6. จัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ให้มีทักษะในการแก้ไข 
ปัญหานักเรียน เช่น อบรม ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดู
งาน ฯลฯ 
   6.1 เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
   6.2 การเขียนแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
   6.3 โปรแกรมจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน 
   6.4 การสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
   6.5 การสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียน 
   6.6 การสอนทักษะชีวิตฯลฯ 

 

5. การส่งต่อ 1. จัดท า จัดหาเครื่องมือเพ่ือการส่งต่อให้บริการ 
ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 
2. ประสานเครือข่ายการส่งต่อภายนอกเพ่ือเตรียมการ 
ในการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานองค์กรภายนอก  
กรณีท่ีต้องส่งต่อภายนอก 
 
3. รับการส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาครูประจ าชั้น 
เพ่ือการแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เป็นปัญหายุ่งยาก 
ซับซ้อนและครูที่ปรึกษาครูประจ าชั้นไม่สามารถ 
แก้ไขได้ 
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4. ติดตามประเมินผลการส่งต่อภายนอก และรายงาน 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

3.2.12  แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 

       กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพสามารถ 
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ 
และให้คา ปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 
หลักการ 
                เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจธรรมชาติของ 
ผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
และประสานความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ขอบข่าย 
            การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จัก 
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง 
หลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพ 
ตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 
             3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
และผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและสามารถ 
ปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
94 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว

และสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ 
ผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเป็นระดับการศึกษา และชั้นปี 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ พฤติกรรม 

ผู้เรียน หลักฐานการทา กิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผล ภาคเรียนและจ านวนเวลา 
ที่จัดกิจกรรมแนะแนว 

6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เวลา 
วัตถุประสงค์ สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 

7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลกิจกรรม 
8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

3.2.12  การประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 

การประเมินกจิกรรมแนะแนว มี 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะท่ี 1 การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน อาจประเมินได้จากครู นักเรียนและผู้ปกครองโดย 

ด าเนินการ 
 1) ครูผู้จัดกิจกรรมรับผิดชอบในการวางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน น าผลการ 

ประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 2) ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน 
 3) ผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผล การพัฒนา 

ผู้เรียน โดยประสานร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม 
ลักษณะท่ี 2 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม 

กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมินเป็น “ผ่าน” 
และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้ 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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4.  การพัฒนาผู้เรียน 
 

4.1 ความเป็นมา และความส าคัญ 
 
       ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 
จะต้องม ีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนด 
กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนา 
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
ยุคใหม ่และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
                    
4.2  ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านการศึกษาและ หลักสูตร สู่จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 

วิสัยทัศน์  คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมาย  ภายในปี 2561  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 
ประเด็นหลักของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

 

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

                โรงเรียนจะต้องประกันได้ว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ 
ของผู้เรียนตามจุดเน้น 
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4.3 แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
      

 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น 

พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 

2. การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน 

3. ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ 

4. แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมใน 
การจัดการเรียนรู้ 

5. ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา ทางวิชาการ ตลอดจนก ากับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียนรู้ 
อย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู 
 

   2)  ด้านการวัดและประเมินผล 
                   ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ 
หลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริง ใช้ผล 
 
4.4  จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 

                 การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  และการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ 
ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
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4.5  สาระส าคัญของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 

                    จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความ 
สามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย 
ของหลักสูตร ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

1. ด้านความสามารถ และทักษะ 
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เป็นช่วงชั้นที่จา เป็นต้องปูพ้ืนฐานความสามารถ และ 

ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4- 6 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่าง 
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่1–3 มุ่งพัฒนาต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต 
ทักษะ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่4-6 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาด้านความสามารถในการ 
แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นเพ่ิมเติม 
ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะการคิด 
ขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 

2. ด้านคุณลักษณะ 
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                        ด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทา งาน รักความเป็นไทย และมี 
จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมีคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัย และพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น 
ดังนี้ 
                       ชั้น ป. 1 – 3 เน้นความใฝ่ ดี ชั้น ป. 4 – 6 ใฝ่ เรียนรู้ ชั้น ม. 1 – 3 อยู่อย่างพอเพียง 
และ ชั้น ม. 4 – 6  มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และการท างานโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียน 
การสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
4.6  ความหมายของจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
                

1) ด้านความสามารถ และทักษะ 
ชั้นประถมศึกษาปี ที ่1 – 3 

1. อ่านออก หมายถึง ความสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของค า ประโยค ข้อความ 
สั้นๆ เรื่องราวในสื่อต่างๆ หรือในหนังสือได้ตามระดับชั้นของผู้เรียน 

2. เขียนได้ หมายถึง ความสามารถเขียนค า ประโยค ข้อความสั้นๆ เรื่องราวได้ถูกต้อง 
เหมาะสมตามระดับชั้นของผู้เรียน 

3. คิดเลขเป็น หมายถึง มีวิธีการคิดได้หลายรูปแบบ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ 
4. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม 

ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
กลุ่มท่ี 1 ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการ 

พูด ทักษะการเขียน 
กลุ่มท่ี 2 ทักษะการคิดท่ีเป็นแกน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม  

ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ 
5. ทักษะชีวิต หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการรู้จักตนเอง มองตนเอง และ 

ผู้อื่นในแง่บวก และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ 
6. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับและ 

ส่งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ค า สุภาพ 
 

ชั้นประถมศึกษาปี ที ่4 – 6 
1. อ่านคล่อง หมายถึง ความสามารถอ่านออกเสียงชัดเจน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ 

การอ่านในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน และสามารถจับใจความเรื่องที่อ่านได้ 
2. เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถเขียนค า ประโยค ข้อความ เรื่องราว ถูกต้องตาม 

หลักเกณฑ์ทางภาษาได้รวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสมตามระดับชั้นของผู้เรียน 
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3. คิดเลขคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้รวดเร็ว และถูกต้อง 
4. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม 

ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
กลุ่มท่ี 1 ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะ 

การพูด ทักษะการเขียน 
กลุ่มท่ี 2 ทักษะการคิดท่ีเป็นแกน เช่น ทักษะการตั้งคา ถาม ทักษะการให้เหตุผล 

ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการนา ความรู้ไปใช้ 
5. ทักษะชีวิต หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการปรับตัว รักและเห็นคุณค่าใน 

ตนเอง ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
6. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ 

และส่งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 

1. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การใช้วิธีการ กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
และน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยตนเอง เพ่ือนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งใน 
ด้านการศึกษาต่อ และการด ารงชีวิต 

2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการน า แนวคิด หลักการ 
เทคนิคความรู้ วิธีการกระบวนการทางเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ 
ในการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

3. ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ 
ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้นตอน ทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อ 
มีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานจนเกิดความช านาญ ทักษะการคิดข้ันสูง ประกอบด้วย 
ทักษะย่อย ๆที่ส าคัญ เช่น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

4. ทักษะชีวิต หมายถึง การเน้นให้มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต 
 มีจิตอาสา ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์คับขัน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐาน 
ความเป็นประชาธิปไตย 

5. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และส่งสาร 
อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ ได้อย่างมีเหตุผล เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 
1. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการแก้ปัญหา หมายถึง การใช้วิธีการกระบวนการ 

แสวงหาความรู้ และน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาทั้งในด้าน 
การศึกษาต่อ และการด ารงชีวิต 

2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการน า แนวความคิด 
หลักการ เทคนิค ความรู้ วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และ 
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 

3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสาร และส่งสารได้ตรงความหมาย คล่องแคล่ว ถูกต้อง ชัดเจน 

4. ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมาย และ
ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้นตอน ทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อ 
มีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน จนเกิดความช านาญ ทักษะการคิดข้ันสูงประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ 
ที่ส าคัญ เช่น ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

5. ทักษะชีวิต หมายถึง เน้นการให้มีความสามารถในการปรับเป้าหมาย แผนและทิศทาง 
การดาเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมิน และสร้าง 
ข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 
 

6. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และ 
ส่งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน แสดงความคิดใหม่จากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

2) ด้านคุณลักษณะ 
                  จุดเน้นด้านคุณลักษณะสาหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่ง 
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับ ป.1 – ม.6) ได้แก่ 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ 
ชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ 

3) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ ์และ 
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

4) ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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6) ความมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและ 
รับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทย 
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

8) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ 
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่ 
หวังผลตอบแทน 
 

4.7  จุดเน้นด้านคุณลักษณะนิสัยสาหรับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
 

ระดับชั้น ป. 1 - 3 ได้แก ่ใฝ่ ดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จัก 
แยกแยะถูกและผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด 

ระดับชั้น ป. 4 - ๖ ได้แก่ ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้แก ่อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง 
การด าเนินชีวิตด้วยความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุนิยม 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้แก ่มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน หมายถึง คุณลักษณะ 
ที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการศึกษาและการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียร 
พยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จ 
 
4.8  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

                การด าเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตร และการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น ครูเป็นบุคลากร
ส าคัญที่สุดในการด าเนินการในระดับห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
4.8.1 แนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
 

ขั้นที่  1. ท าความเข้าใจให้กระจ่าง 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และเป ้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้น 
3. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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4. แนวทางการออกแบบหลักสูตรและตารางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนตามจุดเน้น 

วิธีการ 
1. ประชุมชี้แจง 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 

ขั้นที่ 2. ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษาท้ังจุดเด่นและจุดพัฒนา เช่น ผลการประเมิน 

ในระดับชาติ สมศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ฯลฯ 
2. ผลการเรียนของผู้เรียนแยกเป็นระดับชั้นและรายวิชาระดับสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
วิธีการ 
1. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. ประชุมสัมมนา 

ขั้นที่ 3. ก าหนดเป้าหมาย การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
2. ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิธีการ 
1. ประชุม วางแผน 
2.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

 
ขั้นที่ 4. ก าหนดภาระงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ เช่น วิสัยทัศน์ 

โครงสร้างเวลาเรียน การจัดรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม การจัด ตารางเรียน ฯลฯ 
2. ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  
3. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
5. จัดหา จัดท า สื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
6. ออกแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นตามสภาพจริง 
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วิธีการ 
1. ประชุม ทบทวนหลักสูตร ฯ และปรับปรุงหลักสูตร 
2. ประชุมปฏิบัติการปรับโครงสร้าง เวลาเรียน และจัดท าแผนการเรียนรู้ 
3. ส ารวจ จัดหา พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

ขั้นที่ 5. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ ตารางเรียนที่ออกแบบไว้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนตามจุดเน้น 
2. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนระหว่างเรียน 
3. วัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดของจุดเน้น 
วิธีการ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดเน้น 

ขั้นที่ 6. ตรวจสอบปรับปรุง พัฒนา 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นในขั้นที่ 5 

1) การใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  
 2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

3) การใช้โครงสร้างเวลาเรียนตารางเรียนตามรูปแบบของหลักสูตรการเรียนรู้ 
4) การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
5) การวัดและประเมินผลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

2. น าผลการตรวจสอบปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนาจุดเด่น 
วิธีการ 

 1. ประชุมครูเพ่ือประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินตนเอง 
 3. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
ขั้นที่ 7. สรุป และรายงานผลการพัฒนา 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น เมื่อสิ้นสุดตามระยะที่ก าหนด 
3. น าผลจากรายงานไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา 
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วิธีการ 
1. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. น าเสนอผลงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
3. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน หรือประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณชน 
4. สรุป รายงานผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 
4.8.2 แนวปฏิบัติระดับห้องเรียน 
 

ขั้นที่  1. ตรวจสอบทบทวนรายวิชาและกิจกรรมในความรับผิดชอบ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. โครงสร้างรายวิชา โครงสรา้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ตารางเรียนหน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแผนปฏิบัติการโครงการต่าง ๆ 
4. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งในภาพรวมและแยกรายวิชา เช่น NT, O - Net 
วิธีการ 
1. ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนาทุกด้าน 
3. น าข้อมูลของสถานศึกษามาเปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. ตรวจสอบ ความสอดคล้องของสื่อ แหล่งการเรียนรู้ฯ สถานศึกษาที่ปรับปรุงใหม่และ 

สิ่งที่ใช้อยู่เดิม 
 

ขั้นที่  2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อมูลด้านสติปัญญา ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะ 
2. สุขภาพ ร่างกาย 
3. พ้ืนฐานครอบครัว เศรษฐกิจ 
4. สังคม เพ่ือน และผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจประสบความส าเร็จ 
7. ผลกระทบที่เป็นปัญหา 
วิธีการ 
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลรายบุคคลโดยวิธีการดังนี้ 

1) ตรวจสอบจากข้อมูล เอกสารของสถานศึกษา และPort folio นักเรียน 
2) สอบถาม 
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3) สัมภาษณ์ 
4) สังเกต ฯลฯ 

2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนรายบุคคล 
3. จัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้แต่ละกลุ่มมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันตามจุดเน้นระดับชั้น 

 

ขั้นที่ 3. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. หน่วยการเรียนรู้ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. แผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
5. สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
6. การวัดและประเมินผล 
วิธีการ 
1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับจุดเน้น 

การพัฒนาผู้เรียน และตารางเรียนที่ก าหนด 
2. จัดท า จัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้ ฯ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบ 
3. ออกแบบเครื่องมือวัดผล และประเมินผลที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมินสภาพจริง 

ในระดับชั้นเรียน 
 

ขั้นที่  4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นทั้งใน และนอกห้องเรียน 
2. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
3. การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียน 
6. การนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีการ 
1. จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมจุดเน้นตามศักยภาพผู้เรียน 
3. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนและประเมินคุณภาพตามจุดเน้น 
4. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนตามกระบวนการวิจัย 
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6. ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ 
 

ขั้นที่ 5. น าเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
4. ผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน 
วิธีการ 
1. ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้วยวิธีการต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลตามจุดเน้น 
3. น าผลการพัฒนาผู้เรียนไปจัดท าเป็นข้อมูลในระดับห้องเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนา 

ผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. สรุปผลการน านวัตกรรมการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน 
5. จัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นระดับห้องเรียนในความรับผิดชอบ 
6. จัดท ารายงานผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระดับห้องเรียนในความรับผิดชอบ 
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5. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการชั้นเรียน 

 1. การบริหารจัดการชั้นเรียน และการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของบทบาทความเป็นผู้น า 
ของครู การบริหารจัดการชั้นเรียนไม่สามารถแยกจากหน้าที่การสอน เมื่อการวางแผนการสอน ก็คือ 
การที่ครูก าลังวางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 2. เป็นไปไม่ได้ที่จะแยกการบริหารจัดการชั้นเรียนกับการท าหน้าที่การจัดการ เรียนการสอน 
รูปแบบการสอนหรือกลยุทธ์ที่ครูเลือกใช้แต่ละรูปแบบก็มีระบบการบริหารจัดการของมันเองและมี 
ภารกิจเฉพาะของรูปแบบหรือกลยุทธ์นั้น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้งของครูและนักเรียน เช่น ถ้า
ครูจะบรรยายก็จ าเป็นที่บทเรียนจะต้องมีความตั้งใจฟังถ้าจะให้นักเรียนท างานกลุ่มวิธีการก็จะ 
แตกต่างจากการท างานโดยล าพังของแต่ละ คนอย่างน้อยที่สุดก็คือการนั่ง ดังนั้นภารกิจการสอนจึง 
เกี่ยวข้องทั้งปัญหาการจัดล าดับวิธีการสอนปัญหาของการจัดการในชั้นเรียนปัญหาการจัดนักเรียนให้ 
ปฏิบัติตามกิจกรรม ครูที่วางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมทั้งกิจกรรมการเรียน 
การสอนและภารกิจ ก็คือ การที่ครูใช้การตัดสินใจอย่างฉลาดทั้งเวลา บรรยากาศทางกายภาพ และ
จิตวิทยา ซึ่งจะท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และลดปัญหาด้านวินัยของนักเรียน 
 3. การบริหารชั้นเรียนเป็นความท้าทายของการเป็นครูมืออาชีพความสามารถของครูใน 
การแสดงภาวะผู้น า ด้วยการที่สามารถจะบริหารการจัดชั้นเรียนทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการบรรยากาศในห้องเรียนการดูแลพฤติกรรมด้านวินัยให้เกิดการร่วมมือในการเรียน 
จนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
5.2  การบริหารการจัดการในห้องเรียน                                                                                                               

    การบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย ความคิดทั้งหมดทั้งหลายของครู การวางแผน การ
ปฏิบัติของครูในการริเริ่มสร้างสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีงาน 
วิจัยจ านวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยความสัมพันธ์ 
ระหว่างการบริหารจัดการชั้นเรียนกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความสัมพันธ์ของทั้งสอง 
องค์ประกอบเป็นความสัมพันธ์แบบ SYNERGISTIC คือ การรวมพลังให้เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้น นั่นคือ 
ความส าเร็จของการบริหารจัดการชั้นเรียน จะมีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

5.2.1 กระบวนการจัดการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน 
1. การก าหนดสภาพที่พึงปรารถนา (Specifying Desirable condition) คือ การท าให้ชั้นเรียน

อยู่ในสภาพที่เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพให้ประโยชน์ 2 ประการ คือ 
1.1 ครูมีทิศทางที่แน่นอน 
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1.2 ครูมีพฤติกรรมที่มุ่งสูเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถประเมินผลได้ 
2. การวิเคราะห์สภาพห้องเรียนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Analyzing Existing Classroom 

Conditions) 
3.  การเลือกใช้ยุทธวิธี ก ารจัดการในชั้น เรียน (Selecting and Utilizing Managerial 

Strategies) 
4. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการในชั้นเรียน (Assessing Managerial Effectiveness) 

 
5.2.2 วิธีการจัดการในชั้นเรียน 

1. Weber ประกอบด้วย 
1) การใช้อ านาจ       
2) การข่มขู่ 
3) การให้อิสระ       
4) การท าตาม  
5) การจัดการเรียนการสอน     
6) การปรับพฤติกรรม 
7) การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์และสังคม   
8) กระบวนการกลุ่ม 

2. ชิคเคด แดนซ์  ประกอบด้วย 
1) วิธีการจัดการตามมุมมองด้านพฤติกรรมศาสตร์ พ้ืนฐานจากการเสริมแรง 
2) วิธีการจัดการตามมุมมองด้านจิตวิทยา ครูต้องให้ความรัก ความเข้าใจ 
3) วิธีการจัดการตามมุมมองการจัดการกับกลุ่ม การเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 
5.2.3 สิ่งที่จะได้จากการจัดการในชั้นเรียน  

1. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. สภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ ลดทอนปัญหาทางพฤติกรรม 
4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก 
5. บรรยากาศทางจริยธรรมและสังคมประชาธิปไตย 

 
5.2.4 ลักษณะช้ันเรียนที่ดี 

1. สีสันน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเท 
2. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3. ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
4. ใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนให้มีคุณค่า 
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5. จัดชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง 
6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น 

 
5.2.5 รูปแบบการจัดชั้นเรียน  

แบ่งตามวิธีการสอนได้ 2 แบบ ดังนี้ 
1. ชั้นเรียนแบบธรรมดา “ครูเป็นศูนย์กลาง”ไม่เอ้ือต่อหลักสูตรใหม่ 

- โต๊ะเรียนอาจเป็นโต๊ะเดี่ยวหรือคู่ 
- ครูเป็นศูนย์กลางคอยป้อนให้ผู้เรียนตลอดเวลา 

2. ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม “เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” 
- โต๊ะครูไม่จ าเป็นต้องอยู่หน้า อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่างๆ 
- ครูพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ซักถาม แก้ไขปัญหา 

 
5.2.6 การจัดที่นั่งส าหรับครู 

การจัดโต๊ะและที่นั่งของครูถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีอิธิพลต่อบรรยากาศในชั้นเรียน แมคเลิด 
ฟิชเชอร์และยูเวอร์เสนอแนะแนวทางในการพิจารณาไว้ดังนี้ (Joyce McLeod et.al,2003:9) 

1. การจัดที่นั่งครูไว้หลังห้องเรียน จะเป็นการส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนที่เน้นนักเรียน 
ในขณะเดียวกัน ครูสามารถท างานของตนและสามารถจับตาดูพฤติกรรมของนักเรียนไปด้วย 
นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยกับครูได้โดยที่เพ่ือนไม่ได้สังเกตเห็นอีกด้วย 

2. การจัดที่นั่งครูไว้หน้าห้องเรียน เป็นการส่งเสริมบรรยากาศของชั้นเรียนแบบมีการควบคุม 
และรูสามารถมองเห็นความเป็นไปสภาพของห้องเรียนทั่วทั้งห้อง ในขณะที่ครูสั่งให้นักเรียนท างาน แต่
การจัดที่นั่งเช่นนี้ครูจะไม่สามารถพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวได้ 

3. การจัดที่นั่งของครูไว้กลางห้องท่ามกลางที่นั่งของนักเรียน การจัดเช่นนี้เป็นการส่งเสริม 
บรรยากาศของการที่ครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก นักเรียนสามารถมายังโต๊ะครูได้ง่าย แต่การ  
จัดที่นั่งเช่นนี้ครูจะไม่สามารถพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวได้ 

4. การจัดที่นั่งครูไว้นอกห้องเรียน ท าให้เห็นว่าครูมีที่ท างานเป็นส่วนตัวดังนั้นการพูดคุยกับ 
นักเรียนเป็นการเฉพาะจึงสามารถท าได้อย่างสะดวกแต่อาจมีปัญหาด้านการดูแลพฤติกรรมนักเรียนไม่ว่า 
ครูจะจัดที่นั่งของตนองอยู่ที่ใดของห้องเรียนสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ครูควรค านึงคือ การจัดสิ่งของที่อยู่  
บนโต๊ะของครูด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะนอกจากจะได้รับค าชื่นชมกับผู้พบเห็นแล้วยังเป็น 
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ก่ นั ก เ รี ย น ใ น ด้ า น ค ว า ม มี ร ะ เ บี ย บ อี ก ด้ ว ย 
 
5.3  ความส าคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในหลายโรงเรียน คือ การควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและตั้งใจเรียน แม้กระทั่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนที่มีความเชื่อมั่นในวิธีการ 
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ควบคุมชั้นเรียน โดยนักเรียนต้องเชื่อฟังและอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นแนวทางท่ีไม่ 
สอดคล้องกับแนวการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ ได้คิดลงมือท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อ 
ผูกพันกับสิ่งที่ท า มิใช่เพียง ท าไปให้เสร็จภารกิจเท่านั้น ดังนั้นการที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมนั้น กิจกรรมนั้นจะต้องมีลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง “active” คือ 
ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมีความกระตือรือร้นตื่นตัว มีความจดจ่อ ผูกพันกับสิ่งที่ท า เพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเองและครูที่สามารถด าเนินการดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จนั้นจึงได้รับการยอมรับ
ว่าเป็น “ครูมืออาชีพ” 

ดังนั้น “ครูมืออาชีพ”จึงเป็นครูที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนมีความสามารถจัดการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องเพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริงดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียนตลอดจน 
การสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่ง
ที่ครูมืออาชีพต้องให้ความส าคัญและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิธร ขันติธรางกูร : 
2551) 
 

5.3.1 ความหมายของการจัดการชั้นเรียน 
 

 โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจกันว่า การจัดการชั้นเรียน คือ การจัดสภาพของห้องเรียนทางด้าน 
กายภาพหรือการตกแต่งห้องเรียนด้วยวัสดุตกแต่งเพ่ือเป็นการจูงใจนักเรียนให้มีความสนใจและตั้งใจ 
เรียน นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้องมีการสร้างสรรค์และเอาใจใส่ 
สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนด้วยเช่นกัน ครูจึงเป็นบุคคลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในการรับหน้าที่เป็น 
ผู้สร้างและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน กระตุ้นความใฝ่รู้และใส่ใจในการศึกษาของผู้เรียน 
สร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน อีกท้ังต้องคงสภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพ่ือช่วยให้การสอนใน 
ชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

การจัดการชั้นเรียนจึงมีความหมายกว้าง นับตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน 
ห้องเรียน การจัดกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาวรรณ : 2552) 

นอกจากนี้แล้วยังมีนักการศึกษาหลายท่านได้ก าหนดความหมายของการจัดการชั้นเรียนไปใน
แนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

โบรฟี (สุภวรรณ : 2551) กล่าวถึงการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า หมายถึง การที่ครูสร้างและคง 
สภาพสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ประสบการผลส าเร็จทั้งในด้าน 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) การสร้างกฎระเบียบและการด าเนินการที่ท าให้ 
บทเรียนมีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในชั้นเรียน 
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เบอร์เดน (สุภวรรณ : 2551) ให้ค าจ ากัดความของการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า เป็นยุทธศาสตร์ 
และการปฏิบัติที่ครูใช้เพ่ือคงสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สุรางค์ โค้วตระกูล (สุภวรรณ : 2551) ได้อธิบายความหมายของการจัดการห้องเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพว่าหมายถึงการสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียนหรือหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ครูท าเพ่ือจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ซูซาน (สุภวรรณ : 2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการสอน 
ที่ครูสร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลขึ้นในชั้นเรียนซึ่งถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็น 
กระบวนการที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและคงสภาพเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การ
ให้ผลย้อนกลับและการจัดการเกี่ยวกับการท างานของนักเรียนความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพนั้น
หมายรวมถึง การที่ครูเป็นผู้ด าเนินการเชิงรุก (proactive) มีความรับผิดชอบ(responsive) และเป็น 
ผู้สนับสนุน (supportive) 

Kauchak และ Eggen (วีณา นนทพันธาวาทย์ : 2551) ให้ค าจ ากัดความว่า การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน ประกอบด้วยความคิด การวางแผนและการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงของครูที่ 
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบระเบียบและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายของการ 
จัดการบริหาร (Management Goals) มี 2 ประการส าคัญ คือ 

1. รังสรรค์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดและครู 
จะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของตนเองด้วยการถามตนเองสม่ าเสมอว่าระบบการบริหาร 
ขัดการเอ้ืออ านวยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร เพียงใด 

2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการจัดการและน าตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้น การบริหารจัดการชั้นเรียนจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง 
 ประเมินตนเองและควบคุมดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัย 

Moore (วีณา นนทพันธาวาทย์ : 2551) ให้ค าจ ากัดความว่า การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็น 
กระบวนการของการจัดระบบระเบียบและน ากิจการของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ การบริหาร 
จัดการชั้นเรียนมักจะถูกรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบวินัยและควบคุมชั้น อย่างไรก็ตาม 
การเข้าใจเช่นนี้ เป็นเรื่องง่ายเกินไป ทั้งนี้เพราะ การบริหารจัดการชั้นเรียนมีหลายสิ่งมาไปกว่านี้ 
นั่นคือ การสร้างและดูเอาใจใส่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ 
ตามเป้าหมายทางการศึกษา 

วีณา นนทพันธาวาทย์ (วีณา นนทพันธาวาทย์ : 2551) ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน ประกอบด้วย ความคิดท้ังหมดทั้งหลายของครู การวางแผนการปฏิบัติงานของครูในการริเริ่ม 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีงานวิจัยจ านวนมากที่ชี้ให้เห็นว่า 
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอน และความสัมพันธ์ของทั้งสององค์ประกอบเป็นความสัมพันธ์แบบ 
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Synergistic คือการรวมพลังให้เกิดผลลัพธ์ที่มากข้ึนนั่นคือความส าเร็จของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
จะมีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 

5.3.2 ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 
 

จากการที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนและจาก 
เอกสารงานวิจัยหลายฉบับนั้น จะพบว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้นๆ อันจะ 
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน 
ห้องเรียน และน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้ 
ประสิทธิผลสูงสุดการจัดการชั้นเรียนมีความส าคัญด้วยเหตุผลหลายประการ คือ 

1) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดได้น้อยถ้ามีสิ่งรบกวนในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลาด้วย 
ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

2) นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนมีเสียงดังและ 
สิ่งรบกวน หรือการจัดที่นั่งไม่เหมาะสมอาจเกิดสาเหตุให้เกิดปัญหาทางวินัยน าไปสู่การแสดง 
พฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือท าให้นักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มท่ี 

3) การก าหนดคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนไว้ล่วงหน้าจะมีประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อการจัดการชั้นเรียน เพราะจะท าให้นักเรียนมีแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของ 
ตนเองโดยไม่แสดงอาการหรือพฤติกรรมที่จะเป็นการรบกวนการเรียนของผู้อื่น 

4) ชั้นเรียนที่มีการจัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม จะท าให้ครูสามารถ 
ด าเนินการสอนได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลากับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

5) การจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร 
โดยค านึงถึงกฎระเบียบของชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะยังประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้วยังมีผลใน
ระยะยาวคือเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยเพ่ือการเป็นพลเมืองดีในอนาคตอีกด้วย 

ดังนั้น จึงอาจสรุปความส าคัญของการจัดชั้นเรียนได้ว่า เป็นการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้รวมถึงการแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรมของนักเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียน 
การสอนตลอดจนบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา 
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5.4  การเตรียมตัวเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ Kounin, J.S. (1970), Doyle and Carter (1984), Gump (1967, 1982), 
Rosenshine (1980), Doyle (1986), William Glasser (1986) เป็นต้น โดยสรุปการเตรียมเพื่อ 
การบริหารการจัดการห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 1. ครูที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างข้อก าหนดที่ชัดเจนและมีข้ันตอน 
การปฏิบัติที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ ชัดเจนจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้ประสานสอดคล้องด้วยความ 
ระมัดระวังในระหว่างที่ เกิดการเปลี่ยนคาบสอนในตอนเริ่มต้นและสุดสิ้นการสอน             
 2. ครูที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะพัฒนาระบบในการยึดเหนี่ยวนักเรียน 
ให้รับผิดชอบการเรียนและพฤติกรรมในห้องเรียน 
          3. นอกเหนือจากการจะต้องมีทักษะในการวางแผนและการด าเนินการให้เกิดความสอดคล้อง 
ครูก็ยังคงต้องเผชิญกับความยุ่งยากล าบากหรือนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนที่ มักจะก่อกวนมากกว่าจะร่วมมือ 
ในกิจกรรมการเรียนรู้อีกด้วย 
            4. ครูที่สามารถบริหารจัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการเข้าไปสอด แทรก
แก้ปัญหาโดยทันท่วงทีกับนักเรียนที่สร้างปัญหาและต้องด าเนินการด้วยความ ยุติธรรมด้วย      
            5. ครูที่สามารถบริหารจัดการได้ยอมรับในความส าคัญของอิทธิพลระหว่าง บุคคล คนแต่ละ
คนสามารถจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นได้ด้วยวิธีการ 5 วิธี คือ 
                   1) ความสามารถในการควบคุมและให้รางวัลที่มีค่า 
                   2) ความสามารถในการที่จะระงับการให้รางวัล 
                   3) ความมีอ านาจโดยกฎหมาย ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่มีมาพร้อมกับต าแหน่งหน้าที่ 
                   4) ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้เฉพาะทาง 
                   5) ความเป็นผู้มีเสน่ห์ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมีอิทธิพล 
           6. ครูสามารถจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังได้ด้วยการยกย่องชมเชย การให้รางวัล 
และการลงโทษ 
           7. วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นต้นว่า การยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับความประพฤติ 
ความคาดหวัง เมื่อครูวางแผนก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือพิจารณาว่าจะใช้พ้ืนที่ 
ในห้องเรียนท าประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็คือครูก าลังตัดสินใจครั้งส าคัญในการพิจารณาว่าจะท าให้เกิดผล 
ต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียน ในท านองเดียวกันทุกกลยุทธ์ที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สร้าง 
ผลผลิต  
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5.5 หลักการจัดชั้นเรียน 

               เนื่องจากชั้นเรียนมีความส าคัญเปรียบเสมือนบ้านที่สองของนักเรียนนักเรียนจะใช้เวลาอยู่ 
ในชั้นเรียนประมาณวันละ 5-6 ชั่วโมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอที่จะปลูกฝังลักษณะของเด็ก 
ให้เป็นแบบที่ต้องการได้ เช่น ให้เป็นตัวของตัวเอง ให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี ให้ชอบแสวงหา 
ความรู้อยู่เสมอ ให้มีความรับผิดชอบ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย 
ดังประสงค ์และมีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยู่ในชั้นเรียนครูจึงควรค านึงถึงหลักการจัดชั้นเรียน 
ดังต่อไปนี้ 
                 1. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมชั้นเรียนควรเป็นห้องใหญ่หรือ 
กว้างเพ่ือสะดวกในการโยกย้ายโต๊ะเก้าอ้ี จัดเป็นรูปต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน ถ้าเป็น 
ห้องเล็ก ๆ หลาย ๆ ห้องติดกัน ควรท าฝาเลื่อน เพื่อเหมาะแก่การท าให้ห้องกว้างขึ้น 
                2. ควรจัดชั้นเรยีนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหรือ 
หนังสืออ่านประกอบที่หน้าสนใจไว้ตามมุมห้องเพ่ือนักเรียนจะได้ค้นคว้าท ากิจกรรมควรติดอุปกรณ์ 
รูปภาพและผลงานไว้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
               3. ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม ซึ่งมีอิทธิผลต่อความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนเป็นอันมาก ครูมีส่วนช่วยเสริมสร้าง 
สภาพแวดล้อมให้ดีได้ เช่น ให้นักเรียนจัดหรือติดอุปกรณ์ให้มีสีสวยงามจัดกระถางต้นไม้ประดับชั้นเรียน 
 จัดที่ว่างของชั้นเรียนให้นักเรียนท ากิจกรรม คอยให้ค าแนะน าในการอ่านหนังสือ ค้นคว้าแก้ปัญหา และ
ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ไม่ให้เครียด เป็นกันเองกับนักเรียนให้นักเรียนรู้สึกมีความ 
ปลอดภัยสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน 
              4. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม ชั้นเรียนจะน่าอยู่ก็ตรงที่นักเรียน 
รู้จักรักษาความสะอาด ตั้งแต่พ้ืนชั้นเรียน โต๊ะม้านั่ง ขอบประตูหน้าต่าง ขอบกระดานชอล์ก แปลงลบ
กระดาน ฝาผนังเพดาน ซอกมุมของห้อง ถังขยะต้องล้างทุกวัน เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นเหม็น และบริเวณท่ีตั้งถัง
ขยะจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นแหล่งบ่อเกิดเชื้อโรค 
              5. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ ทุกอย่างจัดให้เป็นระเบียบทั่งอุปกรณ์ 
ของใช้ต่างๆ เช่นการจัดโต๊ะ ชั้นวางของและหนังสือ แม้แต่การใช้สิ่งของก็ให้นักเรียนได้รู้จักหยิบใช้ เก็บ
ในที่เดิม จะให้นักเรียนเคยชินกับความเป็นระเบียบ 
    6. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจัดดังนี้ 
                      1) จัดให้นกัเรียนเข้ากลุ่มท างาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไป เพ่ือให้ได้ฝึก 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
                      2) จัดที่นั่งของนักเรียนให้สลับที่กันเสมอ เพ่ือให้ทุกคนได้มีสิทธิที่จะนั่งในจุดต่างๆ 
ของห้องเรียน 
                     3) จัดโอกาสให้นักเรียนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
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            7. ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปัจจุบันเน้นการจัด 
การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ใช้กระบวนการสอนต่างๆ ดังนั้นครูจึงควรจัดสภาพ 
ห้องให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดที่นั่งในรูปแบบต่างๆ อาจเป็นรูปตัวยู ตัวที หรือครึ่งวงกลม 
หรือจัดเป็นแถวตอนลึกให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา 
ให้ผู้เรียนรู้สึกกล้าถามกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความใคร่รู้ ใคร่เรียน ซึ่งจะเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และเป็นคนเก่ง ดี มีความสุขได้ในที่สุด 
                  จากที่กล่าวมาทั่งหมด สรุปได้ว่า หลักการจัดชั้นเรียน คือ การจัดบรรยากาศทางด้าน 
กายภาพ และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และเพ่ือการ 
พัฒนาผู้เรียนทั่งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 
ต่อไป 

5.6 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  

          บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียน 
ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกันย่อม 
เป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและช่วยปลูกฝัง 
คุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน  นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
แจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะ 
เก้าอ้ี ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง 
ที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียนเข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของบรรยากาศ  
หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ 
ตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ 

 5.6.1. ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

            การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ 
การเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวน การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 

 5.6.2. ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
       

               จากการส ารวจเอกสารงานวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531: ค) ได้
ค้นพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและ 
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้ความเอ้ืออาทรต่อนักเรียน ที่
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นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันที่มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้เป็นบรรยากาศ 
ที่นักเรียนต้องการ ท าให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพ่ือนๆ ถ้าครูผู้สอน 
สามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนได้ก็นับว่าครูได้ท าหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของ
ประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริง 
ดังนั้น การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประมวลได้ ดังนี้ 
              1.  ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับแคบจน 
เกินไป ท าให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการท ากิจกรรม 
             2.  ชว่ยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องเรียน 
ที่สะอาด ที่จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันนักเรียนจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ 
ไว้โดยไม่รู้ตัว 
             3.  ชว่ยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้กระดานด า 
มากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ 
             4.  ชว่ยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน เช่น การจัดมุม 
วิชาการต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน 
             5.  ชว่ยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การฝึก
ให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยู่ร่วมกัน ฯลฯ 
             6.  ชว่ยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข้าใจ 
นักเรียน ให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
             กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน 
ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน 
และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด 

5.6.3 บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน  
 ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง 
ราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการ 
ส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง พรรณี ชูทัย (2522) กล่าวถึง บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ 
ความส าเร็จในการสอนจัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้  
 1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนเพ่ือให้ 
ประสบผลส าเร็จในการท างาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามท างานให้ส าเร็จ  
 2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ 
เลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล 
บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด  
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 3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศท่ีครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคล 
ส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับ 
นับถือตนเอง  
 4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจซึ่งมีผลต่อความ 
ส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้นักเรียน 
เกิดความ อบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน  
 5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมี 
ระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียน  
รู้จัก ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต  
 6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบ 
ความส าเร็จในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบ 
ความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่สิ่งที่ล้มเหลว เพราะการที่ 
คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้น  
 
5.6.4 ประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ 

บรรยากาศการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
1. บรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของผู้เรียน 

ที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าลักษณะบรรยากาศทางจิตวิทยาเป็นไปในทาง 
บวก ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ผ่อนคลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย และมีผลท าให้รู้สึกมี 
ความสุขในการเรียนรู้ ท าให้เป็นผู้ที่รักและใฝ่ในการเรียนรู้ 

2. บรรยากาศทางกายภาพ เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  และสภาพของผู้ เรียน การจัดบรรยากาศทาง 
กายภาพที่ตอบสนองผู้เรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก และด าเนิน 
กิจกรรมด้วยความราบรื่น ส่งผลให้การเรียนรู้ด าเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัดไม่รู้สึกว่ามีความยุ่งยาก ท าให้ 
ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

3. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน 
และท ากิจกรรมร่วมกัน การมีบรรยากาศทางสังคมที่เป็นมิตรต่อกัน จะท าให้ผู้เรียนรู้สึก อบอุ่นใจเกิด 
ความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน มีการอยู่ร่วมกันฉันท์มิตรซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและ 
การเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงเป็นเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการศึกษา 
 
5.6.5 การจัดการชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 

สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคารสถานที่ โต๊ะ 
เก้าอ้ี สื่อ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติได้แก่ ต้นไม้  พืช ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ จะส่งผลต่อการเรียนการสอน และ  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
ภายนอกห้องเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มี
ความสะอาด มีเครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียน 
สะดวกขึ้น เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่า งเพียงพอ กระดานด ามี 
ขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น 

- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ประกอบด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ แสงสว่าง 
สี เสียง อุณหภูมิ เหล่านี้เป็นต้น 
   1. ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ห้อง พ้ืนห้อง ผนัง ประตู หน้าต่าง ขนาด 
และพ้ืนที่ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น  แจกันดอกไม้ 
ภาพวาดเป็นต้น 
   2. แสงสว่าง ได้แก่แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแสง 
จากหลอดไฟประดิษฐ์ 
   3. เสียง ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
หรือผู้เรียนกับผู้เรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหล่านี้จะต้องมีระดับความดังที่พอเหมาะ 
   4. อุณหภูมิ ได้แก่ ระดับความชื้นของอากาศ การถ่ายเทของอากาศ การระบาย 
อากาศโดยธรรมชาติและการระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ได้แก่ พัดลม เครื่อง 
ปรับอากาศ เป็นต้น 

 - สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น แหล่งวิทยา 
บริการห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรม ต่างๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  
จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ การเรียนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากใน 
ห้องเรียน 
 
การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวาง
หนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดความสบายตา สบายใจ แก่ผู้พบ
เห็น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว การจัดบรรยากาศทางด้ายกายภาพ ได้แก่ การจัดสิ่งต่อไปนี้ 
    1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีของนักเรียน 
   - ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียน 
   - ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และท ากิจกรรมได้คล่องตัว 
   - ให้มีความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน 
   - ให้มีรูปแบบที่ไม่จ าเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เข้ากลุ่ม 
เป็นวงกลมได้ อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
   - ให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานด าได้ชัดเจน 
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   - แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ไม่
ควรจัดโต๊ะติดกระดานด ามากเกินไป ท าให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดานด า และหายใจเอาฝุ่น  
ชอล์กเข้าไปมาก ท าให้เสียสุขภาพ 
   2.  การจัดโต๊ะครู 
   - ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัย 
บางเรื่องเสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพ่ือให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การ
จัดโต๊ะครูนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย 
   - ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพ่ือสะดวกต่อการ 
ท างานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยแก่นักเรียน 
   3. การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศ ไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้างกระดานด าทั้ง 
2 ข้าง ครูควรใช้ป้ายนิเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย 
   - จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แกนักเรียน 
   - จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน 
หรือเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 
   - จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์ส าคัญ หรือวันส าคัญต่าง ๆ ที่นักเรียน 
เรียนและควรรู้ 
   - จัดติดผลงานของนักเรียนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน 
จะเป็นการให้แรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง 
   4. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ 
   - มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก 
   - มีแสงสว่างพอเหมาะ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เพ่ือเป็นการถนอม  
สายตา ควรใช้ไฟฟ้าช่วย ถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป 
   - ปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น ฯลฯ 
   - มีความสะอาด โดยฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาด เช็ดถูเป็นการปลูกฝัง 
นิสัยรักความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกัน 
   5. การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน ได้แก่ 
   - มุมหนังสือ ควรมีไว้เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง ส่งเสริม 
การค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ ประเภท ที่มี 
ความยากง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยนบ่อยๆ การจัด
มุมหนังสือควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือสะดวกต่อการหยิบอ่าน 
   - มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจ ช่วยเสรมความรู้ 
ทบทวนความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว ฯลฯ 
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   - มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไว้บนโต๊ะ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลังใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยังสามารถแก้ไข  
พัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีขึ้นโดยล าดับได้อีกด้วย 
   - ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ 
ควรจัดไว้ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ อุปกรณ์ชิ้นใดที่เก่าเกินไปหรือไม่ใช้แล้ว  
ไม่ควรเก็บไว้ในตู้ให้ดูรกรุงรัง 
   - การประดับตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มักนิยมประดับตกแต่งห้องเรียนด้วยสิ่ง 
ต่างๆ เช่น ม่าน มู่ลี่ ภาพ ดอกไม้ ค าขวัญ สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุงรัง สีสันที่ใช้ไม่  
ควรฉูดฉาด หรือใช้สีสะท้นแสง อาจท าให้นักเรียนเสียสายตาได้ การประดับตกแต่งห้องเรียน ควร  
ค านึงถึงหลักความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม 
   - มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเครื่องมือเครื่องใช้ของนักเรียน เช่น 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า กล่องอาหาร ปิ่นโต ฯลฯ ควรจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ และหมั่นเช็ดถูให้ 
สะอาดเสมอ 
 
ลักษณะของการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดี 

จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดีนั้นจะสะท้อนลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.  มีการจัดที่ว่างในชั้นเรียนอย่างชัดเจน เพ่ือใช้อเนกประสงค์แลละเพ่ือให้นักเรียนมั่นใจใน 

การใช้ที่ว่างของตน ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนจะประกอบด้วย พ้ืนที่ทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง 
พลุกพล่านได้แก่ บริเวณท่ีมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน และท่ีว่างส่วนตัวที่นักเรียนจะท างานได้โดยล าพัง 
เช่น โต๊ะในแถวของนักเรียนแต่ละคน เป็นต้น 

2. ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนมีปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมอาจแก้ปัญหาได้ 
ด้วยการแยกออกมาอยู่ในที่ว่างมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสงบ มีสมาธิในการท างานได้อย่างอิสระ  
ตามล าพัง 

3. มีที่ว่างส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน และมีพ้ืนที่ของนักเรียนทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กส าหรับ  
ท ากิจกรรมต่างๆจึงควรจัดสถานที่เฉพาะเพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนกับครู 
และอาจจะมีท่ีว่างส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 

4. ลักษณะที่นั่งของนักเรียนเป็นแถวเพ่ือสะดวกในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ 
ในขณะที่การจัดที่นั่งแบบกลุ่ม จะท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

5. การจัดชั้นเรียนในบริเวณที่จ ากัดและมีการใช้อย่างหนาแน่น เช่น บริเวณท่ีเหลาดินสอ ที่วาง 
ถังขยะหลังห้อง หรือบริเวณท่ีมีการเรียนการสอน ตลอดจนส่วนที่จะท าให้นักเรียนถูกรบกวนโดยง่าย ครู
ควรจัดให้นักเรียนนั่งห่างออกไป 

6. ครูและนักเรียนทั้งชั้นควรมองเห็นกันและกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ลักษณะของการ 
เคลื่อนไหวในชั้นเรียนนั้น ควรให้ครูมีโอกาสใกล้ชิดนักเรียนได้มากท่ีสุด 
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7. ควรจ ากัดสิ่งเร้าทางการมองเห็นและการได้ยินที่จะมารบกวนความสนใจ และพฤติกรรม 
ของนักเรียนซึ่งจะท าให้เกิดผลดีต่อการด าเนินในชั้นเรียน 

8. การจัดที่ว่างส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรให้นั่งอยู่ใกล้กับครูจะท าให้เกิดผลดี 
เพราะการท าเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะท าให้ครูสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียน  
เท่านั้น หากแต่ยังจะช่วยครูให้สามารถพูดส่งเสริมนักเรียนในทางบวกโดยอนุโลมหรือยินยอมท าให้ 
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาบ้าง 

9. การจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีประโยชน์และท าให้เกิดพลัง 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสภาพทางกายภาพในชั้นเรียนควร 
จะเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะทางวัฒนธรรม และทางภาษาของนักเรียน ซึ่งควรจะเป็นไปตามความ 
ต้องการเฉพาะของนักเรียน 
5.6.6 การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา 

การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก เจตคติและ  
พฤติกรรมของนักเรียน มีความอบอุ่น ความสบายใจ ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมี 
ความรักความศรัทธาต่อผู้สอน มีความกล้า มีความอิสระ ในการแสดงออก อย่างมีระเบียบวินัยใน  
ชั้นเรียน โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของการเรียนรู้สร้างสรรค์เร้าความ  
สนใจ ให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุข ซึ่งนักเรียนจะเกิดบรรยากาศความรู้สึกอย่างนี้ 
ก็ต้องขึ้นกับครูเป็นส าคัญ ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือความเชื่อในการจัดการศึกษาของ 
ครูหรือของสังคมในแต่ละยุคสมัย ว่ามุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนอย่างไร เช่น ต้องการให้  
ห้องเรียนเงียบสงบ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และมุ่งอยู่กับการท างานตรงหน้าให้ส าเร็จ บางครั้ง 
ห้องเรียนสงบเรียบร้อยอาจท าให้นักเรียนบางคนไม่มีความสุขและอาจเกิดปัญหาการหนีโรงเรียน หรือ
ครูบางคนอาจมุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน มีการท างานในลักษณะ ของการร่วมมือกันภายในกลุ่ม หรือแลกเปลี่ยนกันระหว่าง 
กลุ่มห้องเรียน ลักษณะเช่นนี้ย่อมมีความคลื่นไหวมีเสียงพูดคุยกันดัง พอสมควร จึงแตกต่างจาก 
ห้องเรียนประเภทแรก ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะด าเนินการจัดการชั้นเรียนอย่างไรนั้นครูมืออาชีพควร 
ส ารวจหรือพิจารณาความเชื่อของตนเองว่ามุ่งให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียน ด้วยความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 
และการเรียนรู้ในรูปแบบใด และมีแนวทางการด าเนินการในชั้นเรียนของตนอย่างไร 

การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา เป็นการจัดการชั้นเรียนที่มีความเข้าใจ การเรียนรู้การ  
ส่งเสริมในจิตใจของนักเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยจัดการ
สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้าใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรวมถึงขจัดสิ่งต่างที่เป็นสิ่ง 
รบกวนออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องจัดการสิ่งเหล่านี้เพ่ือให้สมกับการเป็นครูมืออาชีพ ซึ่ง
การจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยาประกอบด้วย 

1. บทบาทในการเป็นผู้น าของครู 
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในชั้นเรียน เป็นผู้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีสภาพน่าเรียนรู้ 

อบอุ่น หรือว่าตึงเครียดน่ากลัว โดยครูต้องทราบความคาดหวังที่นักเรียนมีต่อครู และครูมีต่อนักเรียน 
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โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การท า  
ความเคารพ การพูดการจา การตรงต่อเวลา เป็นต้น บทบาทในการเป็นผู้น าของครูแต่ละประเภท 
จะมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและยิ่งไปกว่านั้นอาจมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนที่มี 
ต่อผู้อื่นหรือต่อตนเองอีกด้วย 

ไดรกเคอร์ แบ่งประเภทของลักษณะของบุคลิกภาพและบทบาทในการเป็นผู้น าของครูออกเป็น 
3  ป ร ะ เ ภ ท ดั ง นี้ 
 1. ครูประเภทเผด็จการ 

ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะหงุดหงิด 
ถ้าครูหน้านิ่วคิ้วขมวด นักเรียนจะรู้สึกเครียด 
ถ้าครูฉุนเฉียว นักเรียนจะอึดอัด 
ถ้าครูปั้นปึ่ง นักเรียนจะกลัว 
ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 
ถ้าครูใช้น้ าเสียงดุดัน นักเรียนจะหวาดกลัว 

ครูที่มีลักษณะเผด็จการ ( autocratic teacher ) ครูที่มีลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าตนเองมีความ 
รับผิดชอบต่อการด าเนินการใด ๆในชั้นเรียนตั้งแต่การจัดตกแต่งห้องเรียนทางกายภาพเพ่ือการจัด 
ระเบียบในชั้นเรียน การจัดตารางเรียนที่ไม่ยืดหยุ่น จากความคิดเช่นนี้ ครูจึงมีความรับผิดชอบที่จะ 
ก าหนดกฎระเบียบทั้งหมดของชั้นเรียนซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษแก่นักเรียนที่ประพฤติผิดกฎ 
ด้วยตัวของครูเองทั้งหมด ครูที่มีลักษณะเช่นนี้มีความเชื่อว่าตนเองมีความรู้เป็นส าคัญทั้งในด้านการ 
บรรยาย การแสดงความคิดเห็นและการก าหนดงานให้นักเรียนท านักเรียนมีหน้าที่เชื่อฟังและท าตาม 
ก ฎ ร ะ เ รี ย บ แ ล ะ ง า น ที่ ค รู ก า ห น ด ใ ห้ ท า 
 2. ครูประเภทปล่อยปะละเลย 

ถ้าครูท้อถอย นักเรียนจะท้อแท้ 
ถ้าครูเฉยเมย นักเรียนจะเฉื่อยชา 
ถ้าครูเชื่องช้า นักเรียนจะหงอยเหงา 
ถ้าครูใช้น้ าเสียงราบเรียบ นักเรียนจะไม่สนใจฟัง 
ถ้าครูปล่อยปละละเลย นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย 
ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 

ครูมีลักษณะปล่อยปะละเลย (Permissive) ครูลักษณะนี้จะมีลักษณะโอนอ่อนผ่อนตามและ 
ไม่มีพลังในชั้นเรียนอาจจะมีกฎระเบียบเพียงเล็กน้อยให้นักเรียนได้ปฏิบัติและไม่ได้ให้ความสนใจกับการ
ที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ าเสมอ การลงโทษของครูประเภทนี้มักจะให้อภัย ไม่ค่อย  
เอาจริงเอาจังกับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบและดูเหมือนครูจะไม่มีอ านาจมากเพียงพอที่จะท าให้  
นักเรียนท างานตามที่ครูก าหนดบรรยากาศในชั้นเรียนเช่นนี้จะท าให้นักเรียนรู้สึกสับสนเพราะไม่รู้ว่าครู 
ต้องการให้นักเรียนท าอะไรหรือเป็นอย่างไรจึงเป็นที่พึงประสงค์ของครูลักษณะครูประเภทนี้จะท าให้ชั้น 
เรียนขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนักเรียนแต่ละคนก็จะท าในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจที่ครูก็ไม่ได้  
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ว่ า อ ะ ไ ร 
 3.ครูประเภทประชาธิปไตย 

ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร นักเรียนจะอบอุ่นใจ 
ถ้าครูยิ้มแย้ม นักเรียนจะแจ่มใส 
ถ้าครูมีอารมณ์ขัน นักเรียนจะเรียนสนุก 
ถ้าครูกระตือรือร้น นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า 
ถ้าครูมีน าเสียงนุ่มนวล นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม 
ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย นักเรียนจะเคารพ 
ถ้าครูให้ความเมตตาปรานี นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน 
ถ้าครูให้ความยุติธรรม นักเรียนจะศรัทธา 

ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย (Democratic Style)ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะมีลักษณะของ 
ความเป็นเผด็จการหรือปล่อยปะละเลย แต่จะมีความมั่งคง มีเหตุผลเกี่ยวกับความคาดหวังของตน  
ที่มีค่าการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมของเด็ก ครูจะใช้การอภิปรายร่วมกับนักเรียนและให้ นักเรียน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนรวมทั้งก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎนอกจากนี้อาจ 
ร่วมกับนักเรียนในการทบทวนกฎระเบียบของชั้นเรียนได้อยู่เสมอหากมีความจ าเป็นเพ่ือให้กฎระเบียบ  
เหล่านั้นมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะตัดสินปัญหา  
ใด ๆ แต่ก็ยอมรับความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน ผลของการเป็นครูประชาธิปไตยจะเป็น  
การสร้างพลังของความเชื่อมั่นและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้กับนักเรียนในท านองเดียว  
กันก็จะท าให้ครูรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนนั้นครูที่กล่าวมาทั้ง 3 ประเภทข้างต้น เป็นบทบาท  
ในการเป็นผู้น าของครู เพราะฉะนั้นในยุคการศึกษาปัจจุบัน ครูที่สมควรเป็นผู้น าคือ ครูที่มีลักษณะ  
ประชาธิปไตย เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียน  
มีความกระตือรือร้นมีความมั่นใจในตัวเองและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยของ
ชาติด้วย 

 
2. พฤติกรรม เทคนิค ทักษะการสอนของครู 
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูผู้สอนต้องมีเทคนิค วิธีการในการถ่ายทอดที่น่าสนใจ 

หลากหลาย มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ควรสอนแบบเดียวกัน 
นานเกินไปเพราะจะท าให้เด็กเบื่อ เช่นการสอนบรรยาย ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมการทดลอง การ
อภิปราย การแบ่งกลุ่มท างานเพ่ือเพ่ิมความสนใจของเด็กต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ 
และทักษะตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งพฤติกรรมของครูควรเป็นลักษณะดังต่อไปนี้ 

  - ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใช้วาจา 
ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเริมแรงให้ทั่วถึง 
และเหมาะสม 
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  - เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
แสดงให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการเรียนรู้ 

  -ฝึกการท างานเป็นกลุ่มการให้ท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักท างานร่วม 
กับผู้ อ่ืนได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และได้ผลงานน ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มท านั้น ครูควร  
ค านึงถึงความยากง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่ม เพ่ือให้งานกลุ่มประสบ  
ความส าเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายาก ครูควรเข้าไปดูแล  
กระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครูจะต้องมีความอดทนที่จะไม่รีบชี้แนะ หรือ  
บอกวิธีการแก้ปัญหาตรง ๆ ต้องฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถแก้ปัญหา 
ได้ส าเร็จ 

  - ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดค้นคว้า 
และแสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียน  
เป็นศูนย์กลาง หรือนักเรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลอง แบบแก้ปัญหา แบบ
แสดงบทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนย์  
การเรียน ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใช้วิธีสอนแบบใดนั้นครูต้องเลือกให้เหมาะสม  
กับบทเรียน ระยะเวลา สติปัญญา และวัยของนักเรียน 

3. เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 
เทคนิคหรือวิธีการที่ครูใช้ปกครองชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา 

กล่าวคือ ถ้าครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุก 
คนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและ  
สบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกที่รักมักที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ 
นักเรียนจะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจเรียน 
ไม่อยากมาโรงเรียนในที่สุด  ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครองชั้นเรียนของครูจึงมีความส าคัญต่อการ
ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ท า ง 
จิตวิทยาด้วย ซึ่งครูควรยึดหลักดังต่อไปนี้ 

  1. หลักประชาธิปไตย ครูควรให้ความส าคัญต่อนักเรียนเท่าเทียมกัน ให้ความ 
เสมอภาคให้อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้าง ยินดี 
รับฟังความเห็นของทุกคน และควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ให้
รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย 

  2. หลักความยุติธรรม ครูควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคน  
โดยทั่วถึง นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตามค าอบรม  
สั่งสอนของครู ตลอดจนไม่สร้างปัญหาในชั้นเรียน 

  3. หลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
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  เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดุ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข 
  กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
  มุทิตา หมายถึง ความยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ลาภยศ สุข สรรเสริญ 
  อุเบกขา หมายถึง ความเที่ยงธรรม การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย 

ถ้าครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองชั้นเรียน นอกจากจะท าให้นักเรียนมีความเคารพ  
รักศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วย 
   4. หลักความใกล้ชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความใกล้ชิดกับ 
นักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา วิธีการแสดงความสนใจนักเรียน  
ท าได้หลายวิธี ซึ่งประกอบด้วย 
   - ครูจะต้องรู้จักนักเรียนในชั้นทุกคน รู้จักชื่อจริง ชื่อเล่น ความสนใจของเด็กแต่ 
ละคนเป็นต้นว่า งานอดิเรก มีพ่ีน้องกี่คน จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนแต่ละคน 
   - ครูจะต้องแสดงความสนใจในสารทุกข์สุขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น หมั่นถามความ  
เป็นไปของพ่ีน้อง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู้แต่ว่าเด็กเป็นอะไรในข้อ 1 แต่รู้ข่าว  
คราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นด้วย 
   - ครูจะมอบเวลาของตนเพ่ือเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่ เวลาเย็น 
หลังเลิกเรียน ช่วงพักระหว่างการเรียน เพ่ือช่วยเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ว่าต้องการ  
ขอค าปรึกษา ต้องการขอค าแนะน าในการหารายได้พิเศษ ครูจะต้องพร้อมที่ จะให้ความช่วยเหลือ 
เด็กได้ตลอดเวลา 
   - ครูจะต้องใกล้ชิด สัมผัสทั้งร่างกายและจิตใจ ค าสั่งสอนและการกระท าของครู  
จะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ถ้าครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย์ ครูจะต้องปฏิบัติตน  
เป็นคนซื่อสัตย์ด้วยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็นสิ่งจ าเป็น การจับต้องตัวบ้าง จะเป็นสื่อน าให้เด็กรู้สึกถึง 
ความใกล้ชิดสนิทสนม 

4. ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน หมายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง 2 คนหรือบุคคล 2 ฝ่ายโดย  

ต่างฝ่ายต่างมีอิทธิผลซึ่งกันและกัน ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อ 
การเรียนการสอนในขั้นแรกในการเจอกันครั้งแรกของครูกับนักเรียนบุคลิกภาพของครูจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกของนักเรียน ถ้าครูดูมีความอบอุ่น เป็นกันเอง มีความเป็นมิตร เด็กก็จะไว้วางใจและมี
ค ว า ม รู้ สึ ก 
กับครู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าครูดูไม่เป็นมิตร ไม่มีความอบอุ่น เข้มงวดนักเรียนก็จะไม่มีความรู้สึก 
ที่ดีกับครู รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีจิตใจในการเรียนรู้วิชานั้น และอาจเป็นปัญหาในเวลาต่อมาคือเด็กท าให้  
ความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนเป็นไปในทางที่ไม่ดี ไม่มาโรงเรียน ไม่เข้าเรียน และผลการเรียนวิชานั้น 
อาจตกต่ า ซึ่งปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
   1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ถ้าปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูเปิด  
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โอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ครูให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจ  
ในการท ากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์ น่าเรียน น่า
สอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบครูควร  
ด าเนินการดังนี้ 
    1. เริ่มสร้างความสัมพันธ์ 
    2. สร้างสัดส่วนของค าพูดทางบวกและทางลบอย่างสม่ าเสมอ 
    3. สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจเก่ียวกับความคาดหวังระดับสูงของตน 
    4. ร่วมกันควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวัง 
    5. สร้างทางเลือกเพ่ือน าไปสู่กฎกติกาในชั้นเรียน 
   2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วย  
ความอบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียนได้ถ้านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีความสมัคร  
สมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ าใจเอ้ือ เฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันฯลฯ 
นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้น ขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
ปกครองดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
ได้ถูกต้อง นักเรียนก็จะค่อย ๆ ซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามไว้ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ 
เมื่อนักเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นส่วนสร้างเสริม  
ให้เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นในห้องเรียน 
   3. ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน 
อาจเป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน เป็นต้น 
ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ครูควรใช้ค าพูดที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง
ค าพูดเหล่านี้ควรเป็นน้ าเสียงที่ดูอบอุ่น ยอมรับ เห็นใจ เข้าใจ ถ้าเป็นการตั้งค าถามหรือถามนักเรียนควร
เป็นค าถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นและยังเป็นการเรียนรู้
พฤติกรรมความรู้สึกของเด็กขั้นพ้ืนฐานว่าเด็กมีความรู้สึก เจตคติอย่างไรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที เช่น ค าชมเมื่อนักเรียนท างานได้ดี ทันเวลา มาเรียนทุกวันโดยทั่วไปครูใช้การสื่อสารกับ
นักเรียนในสามด้าน คือ 
    1. เพ่ือระบุความต้องการที่ครูต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
    2. เพ่ือแจ้งผลการกระท าของนักเรียน 
    3. เพ่ือเสนอความคาดหวังทางบวกของนักเรียน 

ส าหรับการสื่อสารเราอาจไม่ใช้ค าพูดเพียงอย่างเดี่ยวก็ได้ เราอาจใช้การกระท าเป็นการสื่อสาร 
เช่น การเดินไปมาในห้องเรียน การสบสายตานักเรียน ฯลฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. การแสดงออกทางวาจาด้วยดีระหว่างครูกับนักเรียน จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
2. ช่วยให้การเรียนได้ผลดี เพราะมีการสื่อความหมายที่ถูกต้อง เข้าใจกัน 
3. ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะรับวิชาการ หรือท าความเข้าใจบทเรียนและกล้าแสดงความ

คิดเห็นโดยไม่หวาดกลัวครู 
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4. ช่วยให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจในตัวครู มีเหตุผล 
5. ช่วยให้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นได้ 
6. ช่วยสร้างบรรยากาศที่อ้ืออ านวยให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการเรียนรู้ เป็นไป

ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจานั้นควรใช้อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Influence) 
ซึ่ งหมายถึง พฤติกรรมทางวาจาที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เช่น ครูยอมรับ  
ความรู้สึกของนักเรียน ครูชมเชยสนับสนุนให้ก าลังใจ ครูยอมรับหรือน าความคิดเห็นของนักเรียนมาใช้ 
ครูถามเพ่ือให้นักเรียนตอบ ฯลฯ โดยครูหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลทางตรง (Direct Influence) ซึ่ง
หมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดงฝ่ายเดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสั่งการ ครูวิจารณ์ฝ่ายเดียว ดังนั้น ครูควร
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจาโดยใช้อิทธิพลทางอ้อม เพ่ือส่งผลดีต่อการเรียนการสอน 

 5. การสร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู  
  ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการชั้นเรียนของครู ไม่ว่ากฎระเบียบ  

เหล่านั้นจะก าหนดขึ้นมาจากครูเองจากความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนหรือจากนักเรียนที่ 
สามารถก าหนดกติกาของการอยู่ร่วมกันขึ้นเองโดยการแนะน าการมีครูเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าแนวคิด 
ในการจัดการชั้นเรียนจะเน้นที่อ านาจของครูหรือเน้นความรับผิดชอบของนักเรียน หรือแม้กระทั่ง  
เน้นความเป็นตัวของตัวเองของนักเรียนก็ตามเพราะด้วยความเชื่อที่ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจ าเป็น 
ที่จะต้องมีกฎกติกาของการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความ  
รับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้ก าหนดไว้ด้วยความเต็มใจทั้งนี้ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ
และยอมรับว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียนจะท าให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้อย่างราบรื่น  
ปราศจากอุปสรรคด้วยศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตนเองทั้งยังเป็นการวางพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันแบบ 
ประชาธิปไตยเพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอีกด้วยแนวทางการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนเกี่ยวกับการ 
ก าหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมครูที่เป็นครูมืออาชีพอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

 
 

   1. ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา ครูอาจเริ่มต้นด้วย  
การก าหนดความคาดหวังของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัต ิ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสูตร
ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตร นอกจากนี้ครูอาจก าหนดความ  
คาดหวังของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับ 
เพ่ือนซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรซึ่งสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตรนอกจากนี้ครูอาจก าหนด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กเพ่ิมเติมจากลักษณะเฉพาะของเด็กในแต่ละวัยที่เป็นรายละเอียด 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
   2. ก าหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนโดยระบุเป็นข้อ ๆ แนวทางในการก าหนด กฎ 
ระเบียบ ที่นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะต้องปฏิบัติตามนั้นครูอาจท าได้ ดังนี้ 
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   2.1 เขียนด้วยข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายและครอบคลุม การก าหนด  กฎ 
ระเบียบหากเขียนด้วยข้อความที่เข้าใจยากและซับซ้อนเกินไปท าให้เด็กเข้าใจสับสนหรือจดจ ายากก็อาจ
ท าให้เด็กไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม 
   2.2 ควรเป็นกฎระเบียบที่ครูเห็นว่าเป็นสิ่งจ าเป็นจริง ๆ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ  
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนของนักเรียน เช่น การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน การส่ง
งานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
   2.3 ควรเป็นกฎระเบียบที่ให้ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย 
การเรียนรู้เพราะกฎกติกาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ก าหนดขึ้นเพ่ือมุ่งให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาความ 
สามารถทางการเรียนได้บรรลุจุดประสงค์การจัดการชั้นเรียนจึงเป็นการขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคที่จะ 
รบกวนการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดข้ึนน้อยที่สุดโดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือ 
   2.4 การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบกติกาของห้องเรียน 
ครูอาจเป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดกฎระเบียบของห้องเรียนในระยะแรกของการเรียนหรือระยะต้นปี  
การศึกษาแต่ในระยะเวลาต่อมาเมื่อนักเรียนและครูเริ่มคุ้นเคยวิธีเรียนและวิธีสอนของแต่ละฝ่ายแล้ว 
นักเรียนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับ 
สภาพนักเรียน เช่นการที่ครูก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนสายไว้แต่เมื่อพบว่านักเรียนใน  
ชั้นเรียนทุกคนไม่ได้ประพฤติผิดกฎในข้อนี้เลยและทุกคนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าห้องเรียน  
ทุกครั้งกฎระเบียบข้อนี้จึงไม่จ าเป็นอีกต่อไปโดยอาจจะมีการเพ่ิมเติมกฎระเบียบอ่ืนที่นักเรียนเห็นว่า 
จ าเป็น เช่นการไม่แย่งกันพูด หรือพูดเสียงดังจนเกินไปเป็นต้น 
   2.5 กฎระเบียบที่ดีควรจะระบุผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎซึ่งอาจเรียกว่า  
เป็นบทลงโทษ อาจเป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่ างนักเรียนเช่น การให้ท างานเพ่ิมการ 
ช่วยเหลือเพ่ือนมากขึ้นโดยบทลงโทษที่ก าหนดขึ้นควรเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและอาจจะต้องพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษโดยใช้วิธีการใหม่ๆหากมีการผิดซ้ าอีกเพราะบางครั้งวิธีลงโทษที่ก าหนดไว้ 
ล่วงหน้าอาจไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือหยุดพฤติกรรมนั้นแต่กลับกลายเป็นการเสริมแรงทางบวกให้ 
นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมที่มีปัญหานั้นเพ่ิมมากขึ้นตัวอย่างเช่น ครูคาดโทษนักเรียนที่ท าผิดโดยเขียน  
ชื่อนักเรียนไว้บนกระดานหรือการท าโทษหน้าชั้นเรียน วิธีการเช่นนี้อาจเป็นแรงเสริมให้นักเรียน 
ท าความผิดซ้ าอีกเพราะตนเองได้กลายเป็นจุดเด่นของชั้น แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของห้อง 
แม้จะเป็นไปในทางลบก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษไปเป็นวิธีอ่ืนที่จะท าให้เด็กรู้สึก 
ผิดต่อการกระท าของตนและจะไม่ได้ยอมรับหรือได้รับความสนใจจากกลุ่มเพ่ือน ในขณะเดียวกัน  
นักเรียนที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอก็ควรได้รับการยกย่อง 
ชมเชยตามวาระโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการเสริมแรงให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ต่อไป 

 5.7  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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               ด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปัจจุบัน มุง่หวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 5.7.1 ความหมายของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

        บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข คือ การจัดสภาพการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศ 
ที่ผ่อนคลาย นักเรียนรู้สึกเป็นอิสระ ได้เรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย ครูยอมรับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

 5.7.2 ความส าคัญของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

              การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้ง 
ปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

              1. ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดชื่น เบิกบานซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเป็นผู้ใหญ่ 
ที่มีสุขภาพที่ดีในอนาคต 
             2. ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ ใฝ่เรียนรู้ ไม่ท้อแท้ หรือท้อถอย เป็นการส่งเสริมนิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และรักการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดชีวิต 
           3. ท าให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ดีงาม เพราะเด็กท่ีเจริญเติบโตขึ้นในบรรยากาศแห่งความรักก็จะรู้จัก 
รักผู้อื่น เผื่อแผ่ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีกว้างอออกไป และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 
 4. ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และมีก าลังใจที่จะท าสิ่งที่ดีงามตลอดไป 
           5. ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเพราะการเรียนรู้ที่มีความสุขเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน เป็นการฝึกการยอมรับ การเข้าใจ เห็นใจผู้อ่ืน ไม่มุ่งมั่นเอาชนะ มีเหตุผล ฝึก
ความอดทน อดกลั้น รู้จักผ่อนปรน รู้จักให้อภัย เป็นต้น 

5.7 3. ประเภทของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

            ท่านพระธรรมปิฎก ได้จัดแบบของการเรียนรู้อย่างมีความสุขไว้ 2 แบบคือ 

        1. ความสุขท่ีอาศัยปัจจัยภายนอก เป็นความสุขที่เกิดจากสภาพแวดล้อม คือมีกัลยาณมิตร เช่น
ครู อาจารย์ เป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งความรัก ความเมตตา และช่วยให้สนุกซึ่งต้องระวังเพราะ 
ถ้าควบคุมไม่ดี ความสุขแบบนี้จะท าให้นักเรียนอ่อนแอลง ยิ่งถ้ากลายเป็นการเอาใจ หรือตามใจ จะยิ่ง
อ่อนแอลงไปท าให้เกิดลักษณะพ่ึงพา 
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         2. ความสุขท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เป็นความสุขที่เกิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นอิสระ ไม่
ต้องพ่ึงผู้อื่น กล่าวคือ ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ และมีความสุขจากการสนอง 
ความใฝ่รู้ ความสุขแบบนี้ท าให้คนเข้มแข็ง เขาจะมีความสุขเม่ือได้เรียนรู้ เมื่อยิ่งท าก็ยิ่งมีความสุข และ
ยิ่งมีความเข้มแข็ง 
  ดังนั้น การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจึงควรมุ่งสร้างความสุขจาก 
ปัจจัยภายใน โดยมีปัจจัยภายนอกเป็นองค์ประกอบน าทางก็จะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ 
อย่างแท้ 

 5.7.4. องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่มีความสุข 

         เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การสร้างบรรยากาศ 
ของการเรียนรู้ที่มีความสุขจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ครูจึงควรได้ทราบถึงองค์ประกอบที่ช่วยให้การเรียนการสอน 
ด าเนินไปอย่างมีความสุขซึ่งมี 6 ประการ 
        1. เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและสมองเด็กควรได้มีโอกาสเลือกเรียน 
ตามถนัดและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของตนเองและมีสิทธิ์ได้รับปฏิบัติจากผู้ใหญ่อย่าง 
มนุษย์คนหนึ่ง 
            2. ครูมีความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเข้าใจในทฤษฎี 
แห่งพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคนครูควรให้ความเอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนเท่าเทียมกันมีการ 
เตรียมตัวเพ่ือการสอนให้มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กให้รู้จักตนเองรู้จักแก้ปัญหาและ 
เรียนรู้วิธีการน าตังเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีสติ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
            3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตัวเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ทุกเวลา รู้จักตัวเอง เห็นคุณค่า 
ของชีวิต และความเป็นมนุษย์ของตน ยอมรับทั้งจุดดีและจุดด้อยของตน รู้จักเกรงใจและให้เกียรติผู้อื่น 
มีเหตุผลละใจกว้าง พร้อมที่จะด าเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ 
           4. เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้ค้นพบความสามารถ 
ของตน ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ่งและกว้างไกล เรียนให้เข้าใจและท าได้ รู้เคล็ดลับของการท าสิ่งต่างๆ ให้ 
ประสบความส าเร็จ และเรียนจนรู้จักวิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนในอาชีพนั้นเสมือนเป็นคนที่อยู่ในอาชีพ 
นั้นจริงๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่น 
          5. เด็กได้รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับขยายวงไปสู่ความรู้ใหม่ เกิดความ 
อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากศึกษาให้ลึกซึ้งเพ่ิมเติมรักการเรียนมีระบบในการเรียนและ 
เห็นประโยชน์ของการเรียนซึ่งไม่ได้ขีดวงจ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน  
         6. การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในบทเรียน แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในสภาพความเป็นจริง 
เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อตัวเขา รู้จักสืบเสาะหาค าตอบ ข้อสงสัยต่างๆได้อย่างมีเหตุผล มีความ 
คิดเป็นของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร รู้วิธีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ 
สามารถให้ความช่วยเหลือและแนะน าผู้อื่นได้เมื่อเขาเติบโตขึ้น ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นครูอย่าง 
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แท้จริง ทั้งด้านคุณลักษณะนิสัย จิตใจ และด้านความรู้ความสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการ 
พัฒนามีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
 
5.8 การจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  
 
 ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง 
ราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการ 
ส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง พรรณี ชูทัย (2522) กล่าวถึง บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ 
ความส าเร็จในการสอนจัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้  
 1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนเพ่ือให้ 
ประสบผลส าเร็จในการท างาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามท างานให้ส าเร็จ  
 2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศทีน่ักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือก 
สิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล 
บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด  
 3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect) เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคล 
ส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับ 
นับถือตนเอง  
 4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจซึ่งมีผลต่อความส าเร็จ 
ในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้นักเรียน 
เกิดความ อบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน  
 5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมี 
ระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียน 
รู้จัก ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต  
 6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบ 
ความส าเร็จในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบ 
ความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่สิ่งที่ล้มเหลว เพราะการที่ 
คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้น  
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6. การวิจัยทางการศึกษา  
 

6.1 ความหมายของการวิจัย 

      ค าว่าการวิจัย ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า research ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้  
 1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2538 : 756)             
ให้ความหมายของการวิจัยไว้ 2 ประการ คือ การสะสม และการรวบรวม 
          2. ความหมายของการวิจัยตามหนังสือ ต าราทางการวิจัย ผู้เขียนหนังสือ ต าราทางการวิจัย 
หลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้  
                     Kerlinger (1972 : 13) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการคิดค้นที่ 
เป็นระบบ ระเบียบ มีการควบคุม มีการสังเกตวัดข้อมูล และอาศัยทฤษฎีในการตรวจสอบสมมติฐาน 
เพ่ือสรุปความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
                     Best and Kahn (1986 : 18) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการที่ 
เป็นระบบ ระเบียบ มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ และจดบันทึกการสังเกตท่ีมีการควบคุม เพ่ือน าไปสู่ 
ข้อสรุปอ้างอิงหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท านายและการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
                      Merler and Charles (2005 : 6) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัยเป็น 
การสืบสวนสอบสวนอย่างระมัดระวัง เป็นระบบระเบียบ และอดทน เพ่ือค้นพบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเหล่านั้น  
                   พนจ์ สะเพียรชัย (2516 : 10) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัยเป็นวิธีการคิดค้น 
 วิธีการแกปัญหาที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือได้ เพ่ือนาไปสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
                   บุญเรียง ขจรศิลป์ (2533 : 5) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการ 
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาที่มีอยู่อย่างมีระบบ และมี 
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
          อุทุมพร จามรมาน (2537 : 85) กล่าวไว้ว่า การวิจัยหมายถึง กระบวนการหาความรู้ 
ใหม่ภายใต้วิธีการที่เชื่อถือได้ 
 สรุป ค าว่า การวิจัย (research) หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ 
หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
           วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ค้นหาค าตอบในเรื่องที่ยังไม่รู้ 
2. ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
3. สร้างหลักเกณฑ์ทฤษฎีแนวคิดใหม่ ๆ 
4. เป็นพื้นฐานในการวางแผน 
5. แก้ปัญหาต่าง ๆ 
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6.2 ศัพท์ส าคัญเกี่ยวกับการวิจัย 

 1. การวิจัย  
                        เป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่อย่างมีระบบด้วยวิธีที่น่าเชื่อถือหรือวิธีวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งความรู้ที่ได้ถูกต้องกว่าการหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
              2. การวิจัยช้ันเรียน  
                       เช่นเดียวกับการวิจัย แต่มีขอบเขต ขั้นตอน กระบวนการความเป็นทางการ 
ที่น้อยกว่า หรือยืดหยุ่นกว่าได้ท าโดยครูผู้สอนในห้องหรือภายใต้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบเน้น 
การน าผลไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
              3. ประเภทของการวิจัยช้ันเรียน  
                      แบ่งได้ตามเกณฑ์ เช่น ถ้าแบ่งตามศาสตร์เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ถ้าแบ่ง 
ตามจุดมุ่งหมายเป็นการวิจัยประยุกต์/ปฏิบัติการ ถ้าแบ่งตามข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
และถ้าแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  
                4. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
                      เป็นการศึกษาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือคลาดเคลื่อน 
ได้สูง เนื่องจากเครื่องมือวัดเป็นการวัดทางอ้อม เช่น แบบสอบ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น ผลจากการวัดอาจขาดความชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกันได้ส่วนการวัดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
การวัดโดยตรงจากเครื่องมือมาตรฐานและเน้นวัดวัตถ ุแม้จะวัดจากคนก็เน้นเรื่องวัตถุหรือ 
สารต่าง ๆ ผลที่ได้จึงชัดเจนกว่า  
             5. การวิจัยประยุกต์/ปฏิบัติการ 
                     การวิจัยประยุกต์เป็นการวิจัยที่เน้น น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
ตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป และถ้าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเน้นประโยชน์ 
ที่ได้ควบคู่กับการวิจัยหรือเป็นการแก้ปัญหาไปในตัว 

6. การวิจัยเชิงปริมาณ 
                        เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นตัวเลข แล้วน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย 
โดยใช้สถิติต่าง ๆ  
              7. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
                        เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือข้อความแล้วน ามาวิเคราะห์สรุปผล 
การวิจัยโดยใช้การเชื่อมโยงเหตุผล  

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
137 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 
          

     8. การวิจัยเชิงทดลอง 
                        เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมข้ึน แล้วน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนหรือกลุ่ม 
ตัวอย่างว่าได้ผลเป็นอย่างไรซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบผลให้ชัดเจนแล้วควรน าตัวเลขมาเปรียบเทียบกันโดย 
การท าวิจัยเชิงปริมาณ แล้วใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ช่วยในการสรุปผลการวิจัย  
             9. ปัญหาของผู้เรียนที่ต้องแก้ไข 
                           คือพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งมีช่องว่างระหว่างความคลาดหวังกับสิ่งที่ 
มีอยู่จริง โดยสิ่งที่มีอยู่จริงต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ยิ่งต่ ามากก็ยิ่งมีปัญหามาก ในการท าวิจัยชั้นเรียน ปัญหา 
ด้านใดหรือหลายด้านของผู้เรียนเป็นตัวแปรตามเสมอ 
              10. นวัตกรรม  
                       คือสิ่งของหรือเทคนิคและวิธีการที่ผู้วิจัยสร้างหรือพัฒนาขึ้น และน ามาทดลองใน 
การสอนเพ่ือใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง กาย และจิตใจ หรือหลายด้านในการวิจัยชั้นเรียน 
 นวัตกรรมเป็นตัวแปรต้นเสมอ  
              11. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                        เป็นการค้นคว้ารวบรวมเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัย หรือตัวแปร น ามา 
เรียบเรียง สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห ์โดยเขียนขึ้นมาใหม่ตามความคิดผู้วิจัยให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท า 

             12. แบบวิจัย 
                       เป็นแผนโครงสร้างการวิจัย ซึ่งจะบอกแนวทางเก่ียวกับการวัด การสุ่ม หรือเลือก 
ตัวอย่างจากประชากร จานวนกลุ่มที่ใช้ทดลอง และสถิติท่ีจะใช้ในการวิจัยชั้นเรียนมีแบบที่นิยมใช้กัน  
4 แบบ แต่ละแบบจะท าให้การวิจัยมีความตรงภายในและความตรงภายนอกแตกต่างกัน  
              13. เครื่องมือในการวิจัย  
                       เครื่องมือในการวิจัยเป็นสิ่งที่จะใช้วัดเพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือ 
วัดทางสังคมศาสตร์ ได้แก ่แบบสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ซึ่งในการวัดมักจะมี 
ความคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ 
             14. การวัด 
                      เป็นการก าหนดตัวเลขให้กับพฤติกรรมของผู้เรียนหรือสิ่งอ่ืน ๆ โดยใช้เครื่องมือและ 
วิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้แบบสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขโดยอาจมีการวัด 
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ก่อน วัดหลัง หรือวัดมากกว่า 2 ครั้งก็ได้  
              15.การวัดก่อน  
                     เป็นการวัดก่อนจะทดลองใช้นวัตกรรม  
              16. การวัดหลัง  
                      เป็นการวัดหลังจะทดลองใช้นวัตกรรม  
              17. ประชากร  
                      คือจ านวนผู้เรียนที่สอนหรือรับผิดชอบ หรือผู้เรียนที่มีปัญหาหรือต้องการจะพัฒนา 
ในชั้นหรือวิชาที่สอน 
            18. กลุ่มตัวอย่าง 
                      คือจานวนผู้เรียนที่นามาทดลองในการทาวิจัยในชั้นเรียนถ้าผู้เรียนทุกคนก็เป็นการใช้ 
ตัวอย่างด้วยการศึกษาจากประชากร ตัวอย่างอาจได้มาโดยการสุ่มหรือเลือก 
             19. ความตรงภายใน 
                เป็นสิ่งที่แสดงคุณภาพของการวิจัยว่าความรู้ที่ได้จากการวิจัยถูกต้องหรือไม่ การวิจัย 
ชั้นเรียน ความรู้ที่ได้จะถูกต้องเมื่อตัวแปรต้นเป็นสาเหตุให้เกิดผล หรือตัวแปรตามจริงไม่ใช่เพราะ 
สาเหตุอ่ืน ถ้ามีสาเหตุอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะท าให้ขาดความตรงภายในนั่นคือพฤติกรรมของ 
ผู้เรียนต้องเกิดจากนวัตกรรมเท่านั้น จึงจะมีความตรงภายในและน าผลการวิจัยไปใช้ได้ 
  20. ความตรงภายนอก                             
  เป็นการน าผลการวิจัยซึ่งมีความตรงภายในหรือความรู้ที่ได้อย่างถูกต้องไปใช้ 
ถ้างานวิจัยไม่มีความตรงภายในแล้วก็ไม่สามารถน าผลไปใช้ เพราะอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 
ดังนั้นเรื่องความตรงภายนอกจะต้องดูความตรงภายในก่อนถ้างานวิจัยไม่มีความตรงภายในแล้วก็ 
ไม่มีทางจะมีความตรงภายนอกได้ส่วนงานวิจัยที่มีความตรงภายในแล้วอาจจะจะมีความตรงภายนอก 
หรือไม่ก็ได้ 
 21. การสุ่ม 

เป็นการจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดลองในการวิจัยด้วยวิธีจับสลากโดยบางคน 
ได้รับนวัตกรรมและบางคนไม่ได้รับนวัตกรรม เพ่ือให้นาผลมาเปรียบเทียบกันว่านวัตกรรมได้ผล 
หรือไม ่ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายในสูง เพราะทั้งสองกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน 

22. การเลือก 
เป็นการจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดลองในการวิจัย โดยผู้วิจัยเลือกให้บางคนหรือ 

บางกลุ่มได้นวัตกรรม ในขณะที่บางคนหรือกลุ่มไม่ได้ เพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น สุ่มไม่ได้เพราะมีปัญหา 
เรื่องการจัดห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ความตรงภายในต่ า 
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23. สถิติพื้นฐาน 
เป็นสถิติท่ีใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ 
 1) ความถี ่ใช้เพ่ือแสดงปริมาณของข้อมูล 
 2) ร้อยละ หรือ % ใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูล 
 3) ค่าเฉลี่ย ( x ) ใช้แสดงค่ากลางของข้อมูล 

  4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้แสดงค่าการกระจายของข้อมูล 

 24. สถิติอ้างอิงหรือทดสอบสมมุติฐาน  
                        เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบหรือพิสูจน์ของนวัตกรรมว่าท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนด้าน 
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นได้จริงหรือไม่ ทีน่ิยมใช้กันมาก ได้แก ่
                        1) Wilcoxon ใช้เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว จ านวนน้อยกว่า 20 คน  
                        2) Mann-Whitney ใช้เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่ม จ านวนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือทั้ง
สองกลุ่ม น้อยกว่า 20 คน 
                             3)  t-Test แบบไม่อิสระ ใช้เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว จ านวน 20 คนข้ึนไป 
และข้อมูลแจกแจงเป็นปกติ  
                             4)  t-Test แบบอิสระ ใช้เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวน 20 
คนข้ึนไป และข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มแจกแจงเป็นปกต ิ 
                 25. การทดสอบสมมุติฐาน  
                             เป็นการเปรียบเทียบตัวเลข 2 ชุด ว่ามีความแตกต่างหรือมากน้อยกว่ากัน 
หรือไม ่โดยใช้สถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐานมาด าเนินการทดสอบ  
                26. นัยส าคัญทางสถิติ 
                           เป็นผลจากการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติต่าง ๆ ว่านวัตกรรมที่ใช้ได้ผลจริง 
หรือไม ่ถ้าได้ผลจริงก็จะใช้ค าว่า “สูงกว่า หรือต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ....” หรือ 
นวัตกรรมนั้นได้ผลจริงไม่ใช่บังเอิญ โดยผ่านการรับรองจากสถิติแล้ว แต่ถ้าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ก็จะใช้ค าว่า “ไม่แตกต่างกัน”  
                 27. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ 
                           เป็นสถิติกลุ่มที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือด้านต่าง ๆ เช่น ความตรงหรือ 
ความแม่นตรง ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น ความยาก และอ านาจจ าแนก ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่  
                            1)  IOC ใช้หาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ เช่น แบบสอบหรือ 
แบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ตรวจหาความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยาม 
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หรือกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าท่ีได้ต้อง มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไปจึงจะใช้ได ้ 
                           2) KR-20 ใช้หาความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้วัดได้ 2 ระดับ เช่น ถูกได ้1 
คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน ค่าที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไปจึงจะใช้ได้ 
                            3) Alpha-Coefficient ใช้หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่วัดได้มากกว่า 2 
ระดับ ขึ้นไป เช่น แบบสอบถามมาตร 3 หรือ 5 ระดับ ค่าที่ได้ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป 
เช่นกันจึงจะใช้ได้ 
         4) ความยาก ใช้หาค่าของแบบสอบโดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้เรียน 
ที่ตอบถูกกับตอบผิดของข้อสอบแต่ละข้อ ค่าท่ีได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จึงจะใช้ได ้ 
                             5) อ านาจจ าแนก ใช้หาค่าของแบบสอบหรือแบบสอบถาม โดยเปรียบเทียบ 
สัดส่วนระหว่างผู้เรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงกับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ า ว่ากลุ่มใดท าข้อสอบข้อไหนได้มากกว่า 
ค่าท่ีได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 จึงจะใช้ได ้ 
                  28. สถิติหาคุณภาพนวัตกรรม 
                            เป็นสถิติที่แสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรม ในระหว่างหรือหลังจากทดลอง 
ใช้นวัตกรรมเสร็จแล้ว(กรณีจะหาคุณภาพนวัตกรรมก่อนทดลองใช้โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก็จะใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ย หรือ ค่า IOC ก็ได้) ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก ่
                               1) การหาประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย E1เป็นกระสิทธิภาพของ 
กระบวนการ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยนวัตกรรมด้านพุทธิพิสัยควรมีค่า E1/E2 = 80/80 
และด้านทักษะพิสัยควรมีค่า E1/E2 = 70/70 ขึ้นไป โดย E1/E2 ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ  
2.50-5.00  
                               2)  การหาประสิทธิผล บางครั้งจะเรียกว่าดัชนีประสิทธิผลหรือ EI โดยมีทั้ง 
ของผู้เรียนรายคนและเป็นกลุ่มค่าที่ได้ทั้งรายคนและเป็นกลุ่ม ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  
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6.3 การแบ่งประเภทของการวิจัย 

                         การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้หรือความจริง 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
           1) การก าหนดปัญหา  
           2) การตั้งสมมติฐาน  
           3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           4) การวิเคราะห์ข้อมูล  
           5) การสรุปและรายงานผลการวิจัย 

                 การวิจัยเชิงปฏบิัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งหมายถึงกระบวน 
การศึกษาและ ตรวจสอบเพื่อการค้นพบแล้วน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานขององค์กร ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ต่อปัญหานั้นและในเวลานั้นเท่านั้น อาจไม่เกิดประโยชน์ 
ต่อปัญหาอ่ืนก็ได้ และสามารถกระท ากับรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ 

                 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) หรือการวิจัยของครู (Teacher Research)หมายถึงการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการที่กระท าในบริบทของชั้นเรียนซึ่งเป็นขบวนการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน 
ของครูในชั้นเรียนของตน การวิจัยดังกล่าวให้โอกาสแก่ครูส ารวจและทดสอบความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆ 
หรือวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ผลจากการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 
หลักสูตรและการสอนต่อไป ผู้ที่ท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นจ าแนกได้ 3 ประเภท ซึ่งอาจเป็นครูคนเดียว คณะ
ครูท าวิจัยร่วมกันและครูหรือคณะครูร่วมกับบุคคลภายนอก เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลภายนอก 
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน 
 

การแบ่งประเภทของการวิจัยโดยทั่วไป สามารถแบ่งประเภท ดังนี้ 
1. แบ่งตามประโยชน์การน าผลไปใช้ 3 ประเภท 

1) วิจัยพื้นฐานหรือวิจัยบริสุทธิ์ (Basic or pure research) วิจัยเพ่ือขยายขอบข่ายของ 
ความรู้ให้กว้างออกไป 

2) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) มุ่งน าผลไปใช้เพ่ือปรับปรุงสภาพของสังคมและ 
ความเป็นอยู ่

3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือพัฒนาทักษะหรือวิธีการใหม่ๆ น ามา 
แก้ปัญหาการท างานโดยตรง 
 
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์และการน าเสนอข้อมูล 5 ประเภท 

1) การวิจัยขั้นส ารวจ (Exploration research) การรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐานเบื้องต้น เพ่ือ 
หาข้อเท็จจริงต่างๆ 

2) การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ต้องการหาค าตอบว่า อะไร อย่างไร 
มากกว่า ท าไม  ไม่มีการคาดคะเน 

3) การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) การวิจัยที่พยายามชี้หรืออธิบาย 
ให้เห็นว่าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์ 

4) การวิจัยเชิงคาดคะเน (Predictive research) พยายามชี้ให้เห็นหรือคาดคะเนเหตุการณ์ 
ในอนาคต 

5. การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnostic research)เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 
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3. แบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปร 3 ประเภท 
1) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) การวิจัยที่ผู้จัดสร้างสถานการณ์และ 

เงื่อนไขต่างๆ มาทดลอง 
2) การวิจัยเชิ งกึ่ งทดลอง (Quasi experimental research) ผู้ วิ จั ยสามารถสร้ าง 

สถานการณ์เงื่อนไขได้บ้างเป็นบางประเด็น 
3) การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic research) การวิจัยที่ไม่มีการจัดสร้างสถานการณ์ 

 
4. แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัย 3 ประเภท 

1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  (History research)การวิจัยที่ ใช้ระเบียบวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์ในลักษณะศึกษาหาข้อเท็จจริง 

2) การวิจัยเชิ งบรรยาย (Descriptive research) การบรรยายปรากฏการณ์หรือ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร 

3) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) การศึกษาหาข้อเท็จจริงด้วยการ 
ทดลองภายใต้การควบคุมตัวแปร 
 
5. แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ัวไป 6 ประเภท 

1)  การวิจัยเชิงทดลอง     
2)  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
3)  การวิจัยเชิงย้อยรอย   
4)  การวิจัยเชิงส ารวจ 
5)  การวิจัยเชิงชาติพันธุ์ วรรณะ   
6)  การวิจัยเชิงประเมินผล 

 
 
6. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล 2 ประเภท 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive research) เน้นข้อมูลตัวเลขที่เป็นหลักฐานยืนยัน 
ความถูกต้องของข้อค้นพบ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เน้นอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 
และความสัมพันธ์ปรากฏการณ์สภาพแวดล้อม 
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6.4 ประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน  
 
ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดี 
ที่สุดด้วยครูเอง 
 
บทบาทของครูกับการวิจัยในชั้นเรียน 

1. ครูในฐานะนักการสอน 
2. ครูในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร 
3. ครูในฐานะนักวิจัย 

 
ขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน 

ขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน จะให้ความส าคัญการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนาการสอน แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 

1. สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
2. กิจกรรมพัฒนาหรือเทคนิคการสอน 

 
                  การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแบ่งตามลักษณะของข้อมูลการวิจัย ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ 
คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 6.4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ   
 

                   การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึงการวิจัยที่มุ่งวัด และวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
เหตุและผล แบ่งการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองและการวิจัยเชิงทดลองตามรายละเอียด ดังนี้  
 
                1)  การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง  
                               การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง (Non experimental Research) หมายถึง 
การศึกษาค้นคว้าเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับการวิจัยเชิงทดลอง จ าแนก 
ได ้3 ประเภท  
                            (1) การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว (Expost Facto Research) 
เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วเพ่ือสืบค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์นั้น มีลักษณะ 
คล้ายกับการวิจัยเชิงทดลอง เพียงแต่ผู้วิจัยไม่ต้องควบคุมตัวแปรอิสระท่ีเกิดข้ึน บอกได้แต่แนวโน้ม 
ของความสัมพันธ์เท่านั้น เช่น ครูสมปอง อยากรู้ว่าทักษะพ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์ ของเด็กในชั้นที่ตนเอง 
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สอนมีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงครูสมปองจึงนาผลการประเมินทักษะ 
พ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์ที่ประเมินแล้ว มาจ าแนกระหว่างผลการประเมินของเด็กชายและเด็กหญิง น ามา
หาค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
                          (2) การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ (Co relational Research) การศึกษาหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยวัดสิ่งที่เกิดข้ึนในปัจจุบันหรืออดีต เช่น ครูสมปอง 
หาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เด็กปฐมวัยแต่ละคนเล่นมุมเกมการศึกษาและคะแนนจากการประเมิน 
ทักษะพ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์  
                          (3) การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาเพ่ือรวบรวม ข้อมูล 
ในเรื่องหรือลักษณะต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น เจตคติ 
หรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น ครูสมปองส ารวจ 
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงงานการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองท าให้ได้ 
ข้อมูลที่มีค่าต่อการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้และเป็นการวิจัยที่ได้ข้อเท็จจริงซึ่งน าไปสู่การ 
วิจัยเชิงทดลอง  ดังนั้นผู้เขียนขอเสนอแนะว่าการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเพียงแค่ท าวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง 
เพียงอย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์มากนักต้องน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาโดยใช้ 
การวิจัยเชิงทดลองต่อไป 

               2) การวิจัยเชิงทดลอง 
                             การวจิัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หมายถึง การวิจัยที่มีการจัด 
กระท าโดยสร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะทดลองและควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรืออาจ 
กล่าวว่าเป็นการศึกษาตัวแปรหนึ่ง (สาเหตุ) ซึ่งเรียกว่าตัวแปรต้น และตัวแปรหนึ่ง (ผลลัพธ์) ซึ่งเรียกว่า
ตัวแปรตาม ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น  

            (1) การวิจัยก่อนทดลอง (Pre experimental Research) 
                      (1.1) แบบ One-Shot Case Study Design 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้  

                   X    แทน การทดลองหรือใช้นวัตกรรม (Treatment Condition)  
                  O1   แทน การสังเกตหรือการวัดผลอย่างอ่ืน (Observational or Type of Measure)   
                  EXP  แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 

 การวิจัยแบบนี้มีการทดลองหรือใช้นวัตกรรมแล้วประเมินหลังจากเสร็จสิ้นและนาผลไปเปรียบ 
กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งผู้วิจัยต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นมาเหมาะส าหรับ การวิจัยที่มีนักเรียนเพียงกลุ่มเดียว 
และเนื้อหาที่ใช้เป็นเรื่องใหม่ส าหรับนักเรียน จึงไม่จ าเป็นต้องประเมินก่อนเรียนรู้ เช่น ครูสมศรีจัด 
ประสบการณ์สร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย และท าการประเมินความคิดสร้างสรรค์หลังจากจัดกิจกรรม 
เสร็จสิ้น และน าคะแนนจากการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้     

                   (1.2) แบบ One- Group Pretest-Posttest Design 

 

 
                    สัญลักษณ์ท่ีใช้ 
             X   แทน การทดลองหรือใช้นวัตกรรม (Treatment Condition)  
             O  แทน การสังเกตหรือการวัดผลอย่างอ่ืน (Observational or Other Type of Measure)  
             EXP  แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  
                                    
             การวิจัยแบบนี้ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีทดลองใช้นวัตกรรม  เรียกว่า กลุ่ม
ทดลอง กลุ่มที่ไม่ใช้นวัตกรรมหรือที่เรียนไปตามปกติแต่ต้องควบคุมสภาพการต่างๆ เรียกว่า กลุ่ม
ควบคุม และสิ่งที่ครูควรตระหนัก คือ ก่อนท าการศึกษานั้น ทั้งสอง กลุ่มต้องมีลักษณะในสิ่ง 
ที่ศึกษาเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน การวิจัยแบบนี้อาจตั้งวัตถุประสงค์ได้  3 ข้อ คือ 
            1.  เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมของกลุ่มทดลอง 
            2. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติของกลุ่มควบคุม 
            3. เปรียบเทียบผลหลังการทดลองและหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติ เช่นครูสมปอง 
ต้องการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงานและจัดประสบการณ์ 
แบบปกต ิดังนั้นจึงแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือ  
             1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
ของกลุ่มทดลอง  
            2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติ 
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ของกลุ่มควบคุม 
            3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
และหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติ 
 
6.4.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ  

                       การวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะ 
ตรงกันข้ามกับการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือมุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึนจากมุมมอง 
ของมนุษย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยาย การ
วิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีหลายประเภทแต่ท่ีเหมาะน ามาใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน เช่น การศึกษา 
รายกรณ ี(Case Studies) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาเชิงลึกของหน่วยหรือกลุ่มเดียว เช่น กลุ่มเดียว องค์กร
เดียว โปรแกรมเดียวเป้าหมายของการศึกษาเพ่ือต้องการทราบรายละเอียดและเข้าใจแก่นแท้ 
ของกลุ่มท่ีศึกษาตามที่  
 พนม สายสมบัติ (2548)  กล่าวคือการศึกษารายกรณีคือการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล 
อย่างลึกซึ้ง และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นนั้น หรือมีพฤติกรรมแปลกไปว่ามี 
สาเหตุมาจากอะไร รวมทั้งแปรความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาและ 
การปรับตัวของบุคคลนั้นอย่างไร มีข้ันตอนดังนี้  
             1. ขั้นรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับบุคคล (Collecting of the Necessary Data) ซึ่งจะ
ช่วยให้รู้จักนักเรียนที่ถูกท าการศึกษาตลอดจนช่วยทราบภาวะความเป็นไปในปัจจุบันของนักเรียนผู้นั้น
อีกด้วย  
             2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเอาไว้มาวิเคราะห์หา 
ข้อเท็จจริงต่างๆ และจ าแนกออกเป็นด้านๆ เพ่ือสะดวกในการตีความหมายของบุคคลนั้น 
             3. ขั้นตรวจวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis) เป็นการน าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 2 เป็น 
พ้ืนฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือวินิจฉัยว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาพื้นฐานของการสังเคราะห์ 
ข้อเท็จจริงในขั้นต่อไป  
 
             4. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลหรือขั้นรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (Synthesis) คือการศึกษาข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับปัญหานั้นเพ่ิมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ ์การทดสอบ และกลวิธีอ่ืนๆ เป็น
ต้น แล้วน าข้อเท็จจริงที่ได้มาสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว ท าให้มองเห็น 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้านเกิดเป็นภาพรวมทางบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  
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     5. ขั้นให้ความช่วยเหลือ (Treatment) เมื่อผู้ศึกษารายกรณีแน่ใจว่าการตรวจวินิจฉัยปัญหา 
ของตนถูกต้องแล้ว ก็ควรจะได้คิดหามาตรการต่างๆ ที่จะนามาช่วยเหลือ แนะแนวทางนักเรียน 
ในการแก้ปัญหา  
               6. ติดตามผล (Follow-Up) ทราบว่าการศึกษารายกรณีประสบความส าเร็จมากน้อย 
เพียงไรมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร และจะต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

                สรุปว่าการวิจัยในชั้นเรียนจ าแนกตามลักษณะของข้อมูลการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ ่คือ  
             1)  การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งแบ่งเป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองและการวิจัยเชิงทดลอง  
             2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

6.5  แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างการวิจัย  
 

รูปแบบของการวิจัย 
1. การศึกษาเฉพาะรายกรณี (Case Study) ศึกษาข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะกรณี 
2. การศึกษาแบบส ารวจ (Survey Design) การส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล 
3. การศึกษาแบบการทดลอง (Experimental Design) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

ของปรากฏการณ์ต่างๆ  
 
ค าถามที่ดีในการวิจัย 

1. เป็นประเด็นหรือค าถามท่ีท าให้นักวิจัยต้องศึกษา เชิงทฤษฎี ปฏิบัติผสมผสานกัน 
2. มีความน่าสนใจ เชื่อมโยงกับความรู้และงานวิจัยที่ผ่านมา 
3. ควรอธิบายให้เห็นจุดประสงค์และขอบเขตของการวิจัยอย่างชัดเจน 

 
ล าดับขั้นตอนในการท าวิจัย แบ่งได้ 5 ข้ันดังนี้ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา (Problem) เป็นข้อสงสัยใคร่รู้ของผู้วิจัยในปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น 
หรือพบเห็น 

2. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) การคาดคะเนค าตอบของปัญหา 
3 .  ขั้ นทดลองและเก็บข้อมูล  (Experimental and data Collection)ขั้ นตอนที่ ผู้ วิ จั ย 

ท าการศึกษาสิ่งที่เกี่ยวกับข้อปัญหาที่ก าหนดไว้ 
 
4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) การน าข้อมูลจากข้อ 3 มาจัดกลุ่มหมวดหมู่ 

ด้วยวิธีการทางสถิติถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท่ีประกอบด้วยตัวเลขต่างๆ 
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5. ขั้นการสรุปผล (Conclusion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 4 มาสรุปผลเป็นการตอบ 
ค าถามวิจัยข้อที่ 1 

 
ลักษณะของงานวิจัยท่ีดี 

1. ความถูกต้อง (Correctness) สาระถูกต้อง แม่นย า มีหลักฐาน 
2. เป็นเหตุเป็นผล (Cogency) สาระของวิจัยมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
3. ความกระจา่งแจ้ง (Clarity) โครงการวิจัย ชัดเจน แจ่มแจ้ง ไม่ก ากวม 
4. ความสมบูรณ์ (Completeness) มีสาระส าคัญครบทุกหัวข้อตามข้ันตอน 
5. ความกะทัดรัด (Concise) 
6. ความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา (Consistency)  
7. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง (Correspondence) 

 
โครงร่างการท าวิจัยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  
  1. ชื่อเรื่องการวิจัย( จะท าวิจัยเรื่องอะไร)  
               ชื่อเรื่อง : ต้องชัดเจนไม่สั้นหรือยาวเกินไป เป็นเรื่องแปลกใหม่ น่าสนใจและมีคุณค่า 
รวมทั้งมีความสามารถท่ีจะท าการวิจัยได้  
 

2. ความส าคัญของปัญหา(ท าไมจึงต้องท า)  
              ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : เป็นการบรรยายให้เห็นว่าเรื่องที่จะท า 

การวิจัยนี้มีความเป็นมาและมีความส าคัญอย่างไรจึงต้องท าการวิจัยมักจะเริ่มต้นการเขียนถึงสภาพ 
แวดล้อมแบบกว้าง ๆ เข้ามาสู่เรื่องแคบ ๆแล้วสรุปให้เห็นปัญหาการวิจัยจนท าให้ต้องท าการวิจัย 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความเป็นมาของการท าวิจัยเรื่องนี้ มีนโยบาย หรือแผนงานอะไร หรือความต้องการ 
ของหน่วยงานใด การท าวิจัยเรื่องนี้มีความส าคัญอย่างไร มีข้อสงสัย ปัญหาอะไรที่ต้องแสวงหาค าตอบ 
 

 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย(จะค้นหาค าตอบอะไร) 
               วัตถุประสงค์ : เป็นการบอกจุดมุ่งหมายในการท าวิจัยเรื่องนี้ ศ.ดร.นงลักษณ ์วิรัช
ชัย บอกไว้ว่าการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างแรกท่ีใช้ คือ เพื่อบรรยาย ต่อมาก ็เพื่อส ารวจ ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ที่ท าได้ง่ายที่สุด สูงขึ้นมาก็คือ เพื่อเปรียบเทียบ สูงขึน้มาอีกก็คือ เพื่ออธิบาย สูงขึ้นไปอีกก็
คือ เพื่อท านายว่าในอนาคตจะเกิดอย่างไร สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือ เพื่อสังเคราะห์ 
ผลการวิจัย ดีไปกว่านั้นก็คือ เพื่อประเมิน และอันสุดท้าย คือ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ เป็น
วัตถุประสงค์ขั้นสูงสุดที่นักวิจัยอยากจะตั้งวัตถุประสงค์ให้ถึงขั้นนี้ เป็นการบอกลักษณะต่างๆ 
ของผลการวิจัยที่ต้องการได้ในการวิจัยเรื่องนี้หรือประเด็นปัญหาต่างๆที่ต้องการแสวงหาค าตอบภายใต้ 
เรื่องท่ีต้องการท าวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยบางทีเรียกจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นข้อความท่ีแสดงให้ 
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เห็นว่าในการวิจัยนั้นๆ ต้องการจะศึกษาปัญหาอะไรบ้าง  การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย หรือ ความ 
มุ่งหมายการวิจัย ท าให้ทราบว่าจะต้องหาค าตอบต่อปัญหาในประเด็นใดบ้าง จะต้องเขียนให้สอดคล้อง 
และครอบคลุมปัญหาการวิจัย และแสดงให้เห็นว่าจะท าอะไร โดยขึ้นต้นด้วยค าว่า “เพ่ือ”และตามด้วย 
ค ากริยาหรือ วิธีการศึกษา เช่น เพ่ือศึกษา เพ่ือส ารวจ เพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์เป็นแนวทาง 
ในการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายและไม่ให้หลงประเด็น มีผู้วิจัยบางคนเข้าใจผิดและมักเขียนประโยชน์ 
ของการวิจัยในหัวข้อของวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะมีลักษณะการเขียนที่คล้ายกัน เช่น เพ่ือน าผลการ 
วิจัยไปพัฒนาเด็ก หรือเพ่ือแก้ไขการจัดประสบการณ์ของครู ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัย 
และประโยชน์ของการวิจัย คือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นประโยคที่ต้องการค าตอบหรือผลการวิจัย 
รองรับ แต่ประโยชน์ของการวิจัย เป็นประโยคที่บอกกล่าวถึงคุณค่าของการวิจัยโดยไม่ต้องการค าตอบ 
หรือผลการวิจัยรองรับ  

  4.  ตัวแปรที่ศึกษา(ศึกษาตัวแปรใดบ้าง) 
              ตัวแปร (Variable) คือ สิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นคุณลักษณะหรือปรากฎการณ์ จ าแนกได้ 
4 ลักษณะ คือ 
             1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ตัวแปรที่ท าให้ค่าตัวแปร 
ตามเปลี่ยนไป ซึ่งผู้วิจัยน ามาศึกษาโดยเฉพาะ ส าหรับตัวแปรอิสระส่วนใหญ่คือนวัตกรรมซึ่งอยู่ใน 
ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
โดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา 
              2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก ่ตัวแปรที่มีผลมาจากตัวแปรต้น ค่าของ 
ตัวแปรตามจะเปลี่ยนไปตามปัจจัยในตัวแปรต้น เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรตาม คือ พัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
             3) ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) ได้แก่ ตัวแปรซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งท าให้ 
ตัวแปรตามมีค่าเปลี่ยนไป (หมายถึงตัวแปรตัวอ่ืนๆ ที่นักวิจัยไม้ได้ให้ความสนใจ แต่อาจมีอิทธิพล 
ต่อตัวแปรตาม) เช่นการศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกม 
ทางภาษา ตัวแปรเกิน อาจได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียนในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยต้องควบคุม 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตาม 
            4) ตัวแปรแทรกซ้อน (Intervening Variable) ได้แก่ ตัวแปรเกินที่มีบทบาทเป็นเหตุให้ 
ตัวแปรตามมีค่าเปลี่ยนไปซึ่งเกิดข้ึนโดยอยู่เหนือการควบคุมของผู้วิจัยหรือผู้วิจัยไม่ทราบล่วงหน้า เช่น 
การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปร 
แทรกซ้อน เช่น ในขณะที่จัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา เพ่ือพัฒนาทางการพูด ผู้ปกครองก็พาเด็ก 
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ปฐมวัยไปเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาการพูดด้วยท าให้ผลการวิจัยไม่อาจยืนยันได้ว่าการท่ีเด็ก 
ปฐมวัยพัฒนาการพูดนั้นเพราะกิจกรรมการเล่นเกมทางภาษาหรือ การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยทั่วไป 
ในรายงานการวิจัยทั่วไปหรือวิจัยในชั้นเรียนมักจะเขียนเพียงแค่ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

สรุปว่าตัวแปรการวิจัยในชั้นเรียนโดยทั่วไปจ าแนกได้ 4 ลักษณะ คือ  
       1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น  
       2) ตัวแปรตาม 
       3) ตัวแปรเกิน  
       4) ตัวแปรแทรกซ้อน  

 5.  สมมติฐานของการวิจัย  

           เป็นการคาดคะเนผลที่จะได้จากการพิสูจน์โดยการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทดสอบ 
หรือพิสูจน์ได ้ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่เขียน 
สมมติฐานการวิจัย  
                    1) สมมติฐานเชิงบรรยาย (Descriptive Hypothesis) เป็นการเขียนการคาดคะเน 
ผลการวิจัยเป็นข้อความ และเป็นสมมติฐานที่ใช้เขียนในรายงานการวิจัย การเขียนสามารถเขียน 
ได ้2 ลักษณะ คือ  
   (1) แบบมีทิศทาง เช่น พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัด 
กิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม     
   (2) แบบไม่มีทิศทาง เช่นพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง 
การจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาแตกต่างกัน เป็น  
                    2) สมมติฐานทางวิจัย เขียนข้อความที่คาดคะเนหรือคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหลัง 
ใช้นวัตกรรมไปแล้ว 
                     3) สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เป็นการเขียนการคาดคะเนผล 
การวิจัยอย่างมีแนวทางชัดเจนตามหลักสถิติ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการทดสอบทางสถิติ เช่น  

                               H0: μ1 = μ2 H1: μ2 > μ1 

                               μ1 แทน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                               μ2 แทน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 6. ขอบเขตการวิจัย  
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               ประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื้อหาจะศึกษาอะไรบ้าง และขอบเขตด้านระยะเวลา 
ตั้งแต่เม่ือไรถึงเม่ือไร เขียนตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

 

 

 7.  นิยามศัพท์เฉพาะ(มีคาศัพท์ใดที่ต้องนิยาม) นิยามศัพท์เฉพาะ  

             เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ปกติดูจากค าส าคัญ (key word) ของชื่อเรื่องเป็นค าศัพท์หรือตัวแปร 
ต่างๆที่น ามาจากปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์การวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องน ามา 
ให้ความหมายแบบเชิงปฏิบัติการส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือนน าไปเป็นกรอบหรือแนวทางในการสร้าง 
เครื่องมือต่อไป  

  8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ(คาดว่าจะได้อะไร)  

              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นประโยชน์ที่จะเกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ต้องสอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมายในการวิจัย เป็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ภายหลังการท าวิจัยเสร็จแล้ว  

 9.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

               เป็นการทบทวนแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะน ามาเป็นกรอบความคิดในงานวิจัยของเรา 
หากเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจะให้ความส าคัญมากเพราะจะน าไปสู่การตั้งค าถามในแบบสอบถามในส่วน 
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการทบทวนงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับของเราซึ่งอาจใกล้เคียงในด้าน 
ความส าคัญของปัญหาการวิจัยหรือวิธีในการด าเนินการวิจัยก็ได้การเขียนจะต้องเรียบเรียงความคิดให้ 
เป็นระบบ มีการสรุปในตอนท้ายของแต่ละตอนและให้เชื่อมโยงกับย่อหน้าต่อไปด้วย  

 10. วิธีด าเนินการวิจัย(จะท าอย่างไร) วิธีด าเนินการวิจัย  

                กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย โดยปกติอาจแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ชนิด คือ การวิจัย 
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณจะเลือกใช้วิธีการใดก็ตามข้ึนอยู่กับลักษณะของเรื่องที่จะท าการวิจัย
และความถนัดหรือความสนใจของผู้วิจัยด้วย ในปัจจุบันวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกมักใช้ทั้ง 2 
รูปแบบควบคู่กันไป แต่ละรูปแบบมักจะก าหนดรายละเอียดในการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
              1) การวิจัยเชิงคุณภาพ : ให้ระบุถึง 
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                     (1) การเข้าพ้ืนที่ท าอย่างไร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) คือใคร 
                     (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง การ
จดบันทึก ตัวผู้วิจัย  
                    (3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์แบบทางการ/ไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ชุมชน
แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
                   (4)  ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่การเข้าพ้ืนที่จนกระทั่งถอนตัว  
                   (5)  การตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  
                   (6)  การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

              2)  การวิจัยเชิงปริมาณ : ให้ระบุถึง  
                   (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิธีการเลือก จ านวน  
                   (2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสอบถาม โดยระบุถึงวิธีการสร้างเครื่องมือ การ
ตรวจสอบเครื่องมือ  
                   (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ วิธีการส่งแบบสอบถาม จ านวนที่ได้รับคืน 
                   (4) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  11.  แผนปฏิบัติการวิจัย(จะท าเม่ือไร)  

  ตารางก าหนดการท างานตั้งแต่ต้นจนจบ 
 

  สรุปองค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย  
 โครงร่างการวิจัย ควรมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้  
 1) ชื่อเรื่อง  
 2) ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
 3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 4) ค าถามของการวิจัย  
 5) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 6) สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 7) ขอบเขตของการวิจัย 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
154 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 8) การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย 
 9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 10) ระเบียบวิธีวิจัย  
 11) ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 12) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย  
 13) บรรณานุกรม  
 14) ภาคผนวก 
 15) ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย 

 

6.6 องค์ประกอบเพิ่มเติมของการวิจัย  
6.6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ลักษณะของตัวอย่างที่ดี 
1. มีประสิทธิภาพให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
2. เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด (เลือกมาโดยการสุ่ม) 
3. มีความเชื่อถือได้ 
4. มีความยืดหยุ่น เพ่ิมลด ตัวอย่างได้โดยไม่ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด 
 

การเลือกตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  
1. Probability Sampling เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม 

1.1 เลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
    -  สุ่มจากหน่วยย่อยของประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เปิดโอกาสให้ 
หน่วยย่อยของประชากรทุกหน่วยมีสิทธิ์ ได้รับเลือกเท่าๆกัน   
    - สุ่มโดยใช้หลักสถิติ   
    - สุ่มกับประชากรที่สมาชิกไม่มากนัก โดยสมาชิกทุกหน่วยมีหมายเลขก ากับ 
เช่น รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา น าหมายเลขมาจับสลากหรือใช้ตารางเลขสุ่ม 

1.2 เลือกแบบสุ่มตามระดับชั้น, แบบแบ่งข้ัน (Stratified random sampling) 
    - สุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของประชากรเป็นพวกหรือข้ัน Stratum 
    - สุ่มกับประชากรที่มีสมาชิกจ านวนมากๆ โดยจ าแนกสมาชิกทั้งหมด 
ออกเป็นระดับขั้นตามตัวแปรอิสระ เช่น เพศ ช่วงอายุ เกรดเฉลี่ย  

1.3 เลือกแบบมีระบบ, เป็นระบบ (Systematic sampling) 
    - สุ่มจากประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สุ่มเป็นช่วงๆ 
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    - สุ่มกับประชากรที่ มีสมาชิกจ านวนมากๆ โดยสมาชิกทุกหน่วยมีหมายเลข 
ก ากับและแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆจะได้กลุ่มตัวอย่างที่สมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกอย่าง 
เหมาะสม 

1.4 เลือกตัวอย่างแบบ Area or Cluster sampling 
    - สุ่มจากประชากรที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มมีลักษณะภายใน 
ที่หลากหลาย 

1.5 เลือกแบบสุ่มหลายๆ ขั้น, การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Multi – Stage sampling) 
    - เป็นการสุ่มกับประชากรที่มีจ านวนมากๆ มีข้อมูลประชากรเพียงพอ 
แต่กรณีไม่มีข้อมูลประชากรจะพิจาณาจากลักษณะที่จัดกลุ่มตามธรรมชาติ 

  - สุ่มแบบแบ่งชั้นประชากรออกเป็นล าดับชั้นต่างๆ เช่น ภาค จังหวัด อ าเภอ 
เขตพ้ืนที่ 

 
 

 
2. Non – probability sampling            

                การเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ให้หน่วยของตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน 
 - เลือกโดยการวินิจฉัย (Judgment sampling) อาศัยเกณฑ์บางอย่างที่วางไว้ 
 - เลือกโดยก าหนดโควตา (Quota sampling) ผู้วิจัยใช้วินจิฉัยผสมการสุ่ม 

 
6.6.2 การก าหนดตัวแปร 

ตัวแปร (Variable) คือ ลักษณะคุณสมบัติที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะต้อง 
วัดได้ โดยอย่างน้อยต้องมี 2 ค่าหรือ 2 ลักษณะ เราแบ่งประเภทตัวแปรตามลักษณะได้ 3 ชนิด คือ 

1. ตัวแปรต้น, ตัวแปรอิสระ (Independent) ก าหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent) ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต้นหรือผลของตัวแปรต้น 
3. ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทดลอง 

 
6.6.3 การตั้งสมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐาน (Hypothesis) ผลการวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นลักษณะของการคาดเดาหรือ 
ทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. สมมติฐานเชิงบรรยาย 
 2. สมมติฐานเชิงสถิติ 

 ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
 1. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
 2. สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
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 3. ทดสอบได้ด้วยข้อมูลหรือหลักฐาน 
 4. อธิบายหรือตอบค าถามได้หมด 
 5. สมเหตุสมผลตามทฤษฎีความรู้พื้นฐาน 
 6. ภาษาท่ีเขียนต้องง่ายต่อการเข้าใจ 
 7. มีอ านาจในการพยากรณ์สูง น าไปใช้อธิบายสภาพการณ์คล้ายๆ กันได้ 

 
6.6.4 ข้อมูล 

ข้อมูล Data มี 2 ประเภท คือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แบ่งตามที่มี 2 ชนิด ดังนี้ 
 ปฐมภูมิ (Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) 

 
6.6.5 เครื่องมือ 

เครื่องมือ (Tool or Instrument) คือ สิ่งที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อให้ได้ผลการวัดที่เรียกว่าข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สิ่งที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งเราต้องสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 
ลักษณะของเครื่องมือที่ดี 

1.มีความเที่ยงตรง (Validity) วัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด 
2. มีความเชื่อถือได้ (Reliability) วัดได้คงท่ีแน่นอน 
3. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   4. มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) แบ่งแยกชี้ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างหรือประชากร 
ที่เราศึกษามีทัศนะคติที่ดีหรือไม่ดี 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

1. ความเที่ยงตรง มีค่า IOC ≥ 0.5 
2. ความเชื่อมั่น มีค่าไม่น้อยกว่า 0.8 
3. ค่าความยาก (Difficulty)  

ค่า P ที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 0.2 − 0.8       
ค่า P ที่ดีมากอยู่ระหว่าง 0.4 − 0.6 

4. ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.2 − 1.0 
 

หลักเกณฑ์การในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
1. สร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ตอบค าถาม 
2. ก าหนดขอบข่ายของค าถาม 
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3. จัดล าดับค าถามเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. วางรูปแบบ ค าชี้แจงให้เหมาะสม 
5. พยายามถามให้ผู้ตอบตอบตามความจริง 
6. ใช้ค าถามที่เหมาะสม 

 
6.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
2. น าเสนอข้อมูล 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
4. ตีความข้อมูล 

 
 ระดับการวัดตัวแปร มี 4 ระดับ ดังนี้ 

1. นามบัญญัติ เช่น ชื่อคน ภูมิล าเนา เชื้อชาติ 
2. เรียงอันดับ เช่น ล าดับผลการเรียน ผลรางวัล 
3. อันตรภาค เช่น อุณหภูมิ คะแนนที่ได้จากการสอบ 
4. อัตราส่วน เช่น ความยาว พื้นที่ ส่วนสูง 

 
 มาตรวัด 

1. แบบตรวจสอบรายการ ใช้วัดพฤติกรรม โดยมีรายการให้ตรวจสอบ เช่น มี/ไม่มี ท า/ไม่ท า 
2. แบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ประเมินพฤติกรรม มี 5 ระดับ เช่น ทุกวัน/บ่อยๆ/นานๆครั้ง 

/ไม่เคยเลย 
 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เชิงบรรยาย เป็นการสรุปผลจากการสุ่มตัวอยา่ง ไม่มีการทดสอบนัยส าคัญทางสถิต ิ
2. เชิงอ้างอิง สรุปผลจากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปยังประชากร มีการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ 

 
6.6.7 การสรุปผลการวิจัย 
 หลักการแปลผลสรุปผลการวิจัย 

1. ผู้วิจัยต้องเข้าใจความหมายของตัวเลขหรือค่ าสถิติ 
2. แปลผลให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูล วัตถุประสงค์ ประชากรที่ศึกษา 
3. แปลผลการวิเคราะห์ให้สอดคล้องข้อจ ากัดของข้อมูลทางสถิติ 
4. พิจารณาผลที่ได้ แปลผลในลักษณะใดจึงจะถูกต้อง 

 
 การสรุปผลการวิจัย 
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1. มองเห็นโดยส่วนรวมของงานวิจัยชิ้นนี้ 
2. การอภิปราย อาจมีการกล่าวพาดพิงถึงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง 
3. ข้อเสนอแนะ การแสดงข้อคิดเห็นของผู้ท าการวิจัย 

 
การเขียนรายงานการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย มี 4 ประการ  

1. เป็นหลักฐานรายงานแสดงคุณค่าของงานวิจัย 
2. เชื่อมโยงความรู้ ที่มีมาแต่เดิม 
3. เป็นสารสนเทศของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. เป็นหลักฐานแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.7 การเขียนรายงานการวิจัย 
   รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

1. ส่วนน า ปกหน้า, ปกใน, ค าน า, บทคัดย่อ, สารบัญ, สารบัญตาราง 
2. เนื้อหาบทที่ 1 บทน า     

- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ขอบเขตของการวิจัย 
- ข้อตกลงเบื้องต้น 
- ค าจ ากัดในการวิจัย 
- นิยามศัพท์เฉพาะ 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที ่3 วิธีการด าเนินงานวิจัย  

- กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
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- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- การรวบนวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย 
3. ส่วนเอกสารอา้งอิง 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

 
 
6.8 แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้บูรณาการ 

1. การน าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ได้ในลักษณะ
ดังนี้ 
    1.1 ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยตรง เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อาจารย์
ผู้สอนน าไปใช้ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือใช้ 
ผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ 
   1.2 ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง 
ราบรื่น และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 
  2. การน าผลการวิจัยไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ 
พัฒนาการเรียนการสอนโดย 
   2.1 น าไปใช้แก้ปัญหาหรือน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่เป็นความรู้ใหม่ น าไป 
อ้างอิงหรือน าไปสอนนักเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
   2.2 น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อไปเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้ง เป็น 
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 
  3 .  ก า ร น า ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ เ ป็ น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร  
  ผลการวิจัยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงและพัฒนางานหรือการ 
จัดการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย โดยผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัย 
ไปใช้เป็นผลงานวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 
 
6.9 นักวิจัย 
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คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี 
1. มีความสงสัย     
2. มีวิจารณญาณ 
3. ใจกว้าง      
4. ริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ซื่อสัตย์        
6. ขยัน หมั่นเพียร มานะอุตสาหะ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
1. ซื่อสัตย์ 
2. ตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 
3. มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าการวิจัย 
4. รับผิดชอบ 
5. เคารพศักดิ์ศรี 
6. มีอิสระทางความคิด 
7. น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9. รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 

 
 
 
 

7.  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

7.1 ความหมายของนวัตกรรม 

                 “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า นวัตกรรม 
มาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลา 
และแรงงานได้ด้วย 

                 “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่ง
ใหม่ข้ึนมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือการน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ 
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ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การท า
ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดข้ึนรอบตัวเรา 
ให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity)และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นได้จาก 
แนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of 
Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพ่ือ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลักนวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และน าไปปฎิบัติ 
ให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com) 

                   ค าว่า “นวัตกรรม” เป็นค าที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการศึกษาของไทย ค านี้เป็นศัพท์ 
บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า 
Innovation มาจากค ากริยาว่า innovate แปลว่า ท าใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทย 
เดิมใช้ค าว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าค านี้มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า นวัตกรรม 
(อ่านว่า นะ วัด ตะ ก า) หมายถึงการน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากวิธีการที่ท าอยู่เดิม 
เพ่ือให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการน าเอาความเปลี่ยนแปลง 
ใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นใน 
วงการศึกษาน าเอามาใช้ ก็เรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) ส าหรับ 
ผู้ที่กระท า หรือน าความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาใช้นี้ เรียกว่าเป็น “นวัตกร” (Innovator)   

                    ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ว่า เป็นการน า 
วิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่ 
การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลอง 
ปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคย 
ปฏิบัติมา (boonpan edt01.htm) 

                  มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการท าให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง 
(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือ
องค์การนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง 
และพัฒนา (boonpan edt01.htm) 

                  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการ
ปฎิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือ 
มีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ 
แล้วว่าได้ผลดีในทางปฎิบัติ ท าให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
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                  จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า “แม้ใน
ภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายาม ใด ๆ 
จะเป็นผลส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามท่ีเป็นไปเพ่ือจะน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง 
วิธีการที่ท าอยู่เดิมแล้ว กับอีกระดับหนึ่งซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงท่ีมา 
ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง ค าว่า นวัตกรรม มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้น า 
ความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลส าเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดา 
สามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543) 

           นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
                  ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสม 
กับกาลสมัย 
                 ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าอยู่ในลักษณะ 
ของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 
                ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ 

           “นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้ 
การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี 
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน 
ได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่าง 
แพร่หลายแล้ว และประเภทที่ก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ  
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.) 

7.2 ความหมายของเทคโนโลยี                                                                                                                          

                   ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้า 
ทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อศึกษาค้นพบและทดลองใช้ได้ 
ผลแล้ว ก็น าออกเผยแพร่ใช้ในกิจการด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพในกิจการต่างๆ เหล่านั้น และวิชาการท่ีว่าด้วยการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ใน 
กิจการด้านต่างๆ จึงเรียกกันว่า “วิทยาศาสตร์ประยุกต์” หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “เทคโนโลยี”  

                   เทคโนโลยี หมายถึงการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา ผู้ที่
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ เรียกว่านักเทคโนโลยี (Technologist)  
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                  เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + 
โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการน าวิธีการ มาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ  

              สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติได้ให้ค าจ ากัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษา ว่า
เป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น  

               ดร.เปรื่อง กุมุท ได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาว่า เป็นการขยาย 
ขอบข่ายของการใช้สื่อการสอน ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในด้านบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่ และกิจกรรม 
ต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน  

              Edgar Dale กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นแผนการ 
หรือวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุผลตามแผนการ (boonpan edt01.htm) 

               นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการขยายแนวคิดเก่ียวกับโสตทัศนศึกษา ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากโสตทัศนศึกษาหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนั้น
อุปกรณ์ในสมัยก่อนมักเน้นการใช้ประสาทสัมผัส ด้านการฟังและการดูเป็นหลัก จึงใช้ค าว่าโสตทัศน
อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความหมายที่กว้างกว่า ซึ่งอาจจะพิจารณาจาก ความคิดรวบยอด
ของเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประการ คือ 
               1. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ตามความคิดรวบยอดนี้ เทคโนโลย ี
ทางการศึกษาหมายถึง การประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องฉาย 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ มาใช้ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ มัก
ค านึงถึงเฉพาะการควบคุมให้เครื่องท างาน มักไม่ค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่อง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหาวิชาความหมายของเทคโนโลยี 
ทางการศกึษา ตามความคิดรวบยอดนี้ ท าให้บทบาทของเทคโนโลยีทางการศึกษาแคบลงไป คือมีเพียง
วัสดุ และอุปกรณ์เท่านั้น ไม่รวมวิธีการ หรือปฏิกิริยาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เข้าไปด้วย ซึ่งตามความหมายนี้ก็คือ 
“โสตทัศนศึกษา” นั่นเอง 
                2. ความคิดรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการน าวิธีการทางจิตวิทยา มนุษยวิทยา 
กระบวนการกลุ่ม ภาษา การสื่อความหมาย การบริหาร เครื่องยนต์กลไก การรับรู้มาใช้ควบคู่กับ 
ผลิตกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียน เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใช่เพียงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น แต่รวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย 
มิใช่วัสดุ หรืออุปกรณ์ แต่เพียงอย่างเดียว (boonpan edt01.htm) 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
164 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

7.3  เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 

                1) การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้ กล่าวคือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มิได้
หมายถึงแต่เพียงต ารา ครู และอุปกรณ์การสอน ที่โรงเรียนมีอยู่เท่านั้น แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ต้องการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนจากแหล่งความรู้ที่กว้างขวางออกไปอีก แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ เช่น 
                      (1) คน คนเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคัญซึ่งได้แก่ ครู และวิทยากรอ่ืน ซึ่งอยู่
นอกโรงเรียน เช่น เกษตรกร ต ารวจ บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้น 
                      (2) วัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ 
โทรทัศน์ เครื่องวิดีโอเทป ของจริงของจ าลองสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการใช้สื่อมวลชนต่างๆ 
                      (3)  เทคนิค-วิธีการ แต่เดิมนั้นการเรียนการสอนส่วนมาก ใช้วิธีให้ครูเป็นคน 
บอกเนื้อหา แก่ผู้เรียนปัจจุบันนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้มากท่ีสุด ครูเป็น
เพียง ผู้วางแผนแนะแนวทางเท่านั้น 
                     (4) สถานที่ อันได้แก่ โรงเรียน ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงฝึกงาน ไร่นา ฟาร์ม ที่ท า
การรัฐบาล ภูเขา แม่น้ า ทะเล หรือสถานที่ใด ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนได้ 
               2) การเน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ถึงแม้นักเรียนจะล้นชั้น และกระจัดกระจาย ยากแก่ 
การจัดการศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้พยายามคิด หาวิธี
น าเอาระบบการเรียนแบบตัวต่อตัวมาใช้ แต่แทนที่จะใช้ครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด ‘แบบเรียน
โปรแกรม’ ซึ่งท าหน้าที่สอน ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนด้วยตนเอง จากแบบเรียนด้วย
ตนเองในรูปแบบเรียนเป็นเล่ม หรือเครื่องสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อย่าง จะเรียนช้าหรือเร็วก็ท าได้
ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
      3) การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา การใช้วิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหา เป็น
วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 
เนื่องจากกระบวนการของวิธีระบบ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานหรือของระบบ อย่างมีเหตุผล 
หาทางให้ส่วนต่าง ๆ ของระบบท างาน ประสานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ 
               
 
 
     4) พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา 
หรือการเรียนการสอนปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนา ให้มีศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการท างานให้
สูงยิ่งขึ้นไปอีก 
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7.4  แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา 

                 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อวิธีการศึกษา ได้แก่แนวความคิดพ้ืนฐานทางการ 
ศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลท าให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาท่ีส าคัญๆ พอจะสรุปได้4 ประการ คือ 
                1) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ 
ความส าคญัในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษาของ
ชาติ ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถ ของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ตัวอย่าง 
ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ การจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์บ้าง ใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์บ้าง 
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองแนวความคิดพ้ืนฐานนี้ เช่น 

                     (1) การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School) 
                     (2) แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text Book) 
                     (3) เครื่องสอน (Teaching Machine) 
                     (4) การสอนเป็นคณะ (TeamTeaching) 
                     (5) การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 
                     (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 

               2) ความพร้อม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อม 
ซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่าความ 
พร้อมในการเรียนเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนได้ ถ้าหากสามารถจัดบทเรียนให้พอเหมาะกับระดับความสามารถ 
ของเด็กแต่ละคน วิชาที่เคยเชื่อกันว่ายากและไม่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็กก็สามารถน ามาให้ศึกษาได้ 
นวัตกรรมที่ตอบสนองแนวความคิดพ้ืนฐานนี้ได้แก่ ศูนย์การเรียน การจัดโรงเรียนในโรงเรียน นวัตกรรม
ที่สนองแนวความคิดพ้ืนฐานด้านนี้ เช่น 
                     (1) ศูนย์การเรียน (Learning Center) 
                     (2) การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 
                     (3) การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases) 

                3) การใช้เวลาเพ่ือการศึกษา แต่เดิมมาการจัดเวลาเพื่อการสอน หรือตารางสอน 
มักจะจัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลาเป็นชั่วโมง เท่ากันทุกวิชา ทุกวัน 
นอกจากนั้นก็ยังจัดเวลาเรียนเอาไว้แน่นอนเป็นภาคเรียน เป็นปี ในปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็น 
หน่วยเวลาสอนให้สัมพันธ์กับลักษณะของแต่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้ช่วงสั้นๆ แต่
สอนบ่อยครั้ง การเรียนก็ไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น นวัตกรรมที่สนองแนวความคิด 
พ้ืนฐานด้านนี้ เช่น 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
166 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

                   (1) การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling) 
                   (2) มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) 
                   (3) แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text Book) 
                   (4) การเรียนทางไปรษณีย์ 

            4) ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้ 
มีสิ่งต่างๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมข้ึนมาก แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และ
ปัจจัยภายนอก นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น 

                  (1) มหาวิทยาลัยเปิด 
                  (2) การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์ 
                  (3) การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนส าเร็จรูป 
                  (4) ชุดการเรียน 

7.5  นวัตกรรมทางการศึกษาที่ส าคัญของไทยในปัจจุบัน 

                 นวัตกรรม เป็นความคิดหรือการกระท าใหม่ๆ ซึ่งนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ 
ละวงการจะมีการคิดและท าสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ สิ่งใด 
ที่คิดและท ามานานแล้ว ก็ถือว่าหมดความเป็นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหม่มาแทน 

                 ในวงการศึกษาปัจจุบัน มีสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมการเรียน 
การสอน อยู่เป็นจ านวนมาก บางอย่างเกิดข้ึนใหม่ บางอย่างมีการใช้มาหลายสิบปีแล้ว แต่ก็ยังคง 
ถือว่าเป็น นวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จักท่ัวไป ในวงการศึกษา 
นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน 

E-learning 

               ความหมาย e-Learning เป็นค าที่ใช้เรียกเทคโนโลยีการศึกษาแบบใหม่ ที่ยังไม่มีชื่อภาษา 
ไทยที่แน่ชัด และมีผู้นิยามความหมายไว้หลายประการ ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ให้ค านิยาม  
E-Learning หรือ Electronic Learning ว่า หมายถึง “การเรียนผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ซึ่งใช้การ 
น าเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดียได้แก่ ข้อความอิเลคทรอนิกส์ ภาพนิ่ง ภาพ 
กราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติฯลฯ”เช่นเดียวกับ คุณธิดาทิตย์ จันคนา (2548) ที่ให้ความ 
หมายของ e-learning หมายถึงการศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยผู้เรียนรู้จะเรียนรู้ 
ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จะเป็นไปตามปัจจัยภายใต้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ สองประการคือเรียนตาม 
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ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเอง และ การตอบสนองใน ความแตกต่างระหว่างบุคคล(เวลาที่แต่ 
ละบุคคลใช้ในการเรียนรู้) การเรียนจะกระท าผ่านสื่อบนเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยผู้สอนจะน าเสนอ 
ข้อมูลความรู้ให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาผ่านบริการ World Wide Web หรือเวปไซด์ โดยอาจให้มี 
ปฏิสัมพันธ์ (สนทนา โต้ตอบ ส่งข่าวสาร) ระหว่างกัน จะที่มีการ เรียนรู้ ในสามรูปแบบคือ ผู้สอนกับ 
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนอีกคนหนึ่ง หรือผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์นี้สามารถ กระท า 
ผ่านเครื่องมือสองลักษณะคือ 
  1) แบบ Real-time ได้แก่การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยน 
ข่าวสารกัน หรือ ส่งในลักษณะของเสียง จากบริการของ Chat room 
  2) แบบ Non real-time ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการ อิเลคทรอนิค 
เมลล์ WebBoard News-group เป็นต้น 

                   ความหมายของ e-Learning ที่มีปรากฏอยู่ในส่วนค าถามที่ถูกถามบ่อย (Frequently 
Asked Question : FAQ) ในเวป www.elearningshowcase.com ให้นิยามว่า e-Learning มี
ความหมาย เดียวกับ Technology-based Learning นั้นคือการศึกษาท่ีอาศัยเทคโนโลยีมาเป็น 
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ความหมายของ e-Learning ครอบคลุมกว้างรวมไปถึงระบบโปรแกรม และ
ขบวนการที่ด าเนินการ ตลอดจนถึงการศึกษาที่ใช้ คอมพิวเตอร์เป็นหลักการศึกษาท่ีอาศัย 
Web เป็นเครื่องมือหลักการศึกษาจากห้องเรียนเสมือนจริง และการศึกษาที่ใช้ การท างานร่วมกัน 
ของอุปกรณ์อิเลคทรอนิค ระบบดิจิตอล  

                    เมื่อกล่าวถึงการเรียนแบบ Online Learning หรือ Web-based Learning ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่ง ของ Technology-based Learning มีการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เนต อิทราเนต 
และ เอ็ซทราเนต (Extranet) พบว่าจะมีระดับ การจัดการที่แตกต่างกันออกไป Online Learning ปกติ
จะ ประกอบด้วยบทเรียนที่มีข้อความและรูปภาพ แบบฝึกหัดแบบทดสอบ และบันทึก 
การเรียน อาทิ คะแนนผลการทดสอบ (test score) และบันทึกความก้าวหน้าของการเรียน (book 
marks) แต่ถ้าเป็น Online Learning ที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โปรแกรมของการเรียนจะประกอบด้วย 
ภาพเคลื่อนไหว แบบ จ าลอง สื่อที่เป็นเสียง ภาพจากวิดีโอ กลุ่มสนทนาทั้งในระดับเดียวกันหรือในระดับ 
ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ (Online Mentoring) จุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ้างอิง 
ที่มีอยู่ ในบริการของเว็ป และการสื่อสารกับระบบที่บันทึกผลการเรียน เป็นต้น 

                     การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ e-learning การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตาม 
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพเสียง 
วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และ เพื่อนร่วม 
ชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ การเรียนใน 
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ชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็น 
การเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and 
anytime) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่ส าคัญของไทยในปัจจุบัน 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)วิธีการสอนรายบุคคล 
โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. มัลติมิเดีย (Multimedia)การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่ อ 
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก เป็นต้น 

3. การประชุมทางไกล  (Tele Conference) การน าเอาเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น 
Computer กล้องโทรทัศน์ ระบบสื่อสารมาผสมผสานกัน 

4. บทเรี ยนส า เร็ จรูป  (Programed Instruction) บทเรียนที่ ผู้ สอนจัดท าขึ้ น เ พ่ือ ใช้ 
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 

5. ชุดการสอน (Learning Package) การน าเอาระบบสื่อประสมที่ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ 

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book)  
7. การเรียนรู้ผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต (E – Learning) การเรียนรู้ตามความสามารถ 

ของผู้เรียนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ศัพท์ท่ีน่าจดจ า 
 เว็บไซต์  เปรียบได้กับ    หนังสือเล่มหนึ่ง 
 โฮมเพจ    เปรียบได้กับ   ปกหน้าหนังสือ 
 เว็บเพจ   เปรียบได้กับ   หนา้ของเนื้อหาหนังสือ 
 PMOC    =   ส านักนายกรัฐมนตรี 
 MOC    =   กระทรวงศึกษาธิการ 
 DOC    =   สพฐ. 
 AOC    =    สพท. 
 SOC    =    โรงเรียน 
 E – Content   =  การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 E – Office   =  ส านักงานอัตโนมัติ 
 E – Filling   =  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 บทเรียนโมดูล   =   เอกสารประกอบการสอนที่แบ่งเนื้อหาแต่ละบทเป็นหน่วยย่อยๆ 
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7.6  ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน 

                    สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภท                    
  1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ต ารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ
คู่มือการฝึกปฏิบัติ 
                  2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง หุ่นจ าลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่น 
วีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติกา 
                3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ 
การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จ าลอง 
                4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การน าเสนอ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพ่ือการสื่อสาร 
(Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web) 
 
7.7  สื่อการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์    
                                                                      
                1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี้เป็นรากฐานส าคัญของการศึกษา 
ทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเองโดยตรง ผู้รับประสบการณ์ 
นี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ท า ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไห้ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง 
            2. ประสบการณ์จ าลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลกมีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ 
ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีตหรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย 
ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจ าลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพ่ือการศึกษา ของ
จ าลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า 
            3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรา 
ไม่สามารถประสบได้ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มี 
ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไป 
ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่องแต่งตัว เครื่องมือ หุ่นต่าง ๆ เป็นต้น 
               4.การสาธิต คือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือกระบวนการต่าง ๆ 
ให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นักเรียนดู ก็เป็นการสาธิต การสาธิต 
ก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที่ เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี้อาจ 
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รวมเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือค าพูดเข้าไว้ด้วย 
 แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ เราจะให้ความส าคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้า 
สังเกตอยู่โดยตลอด 
 
              5. การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการสร้างเสริม 
ประสบการณ์ชีวิตเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน 
ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง 
             6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่งต่างๆ 
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ชม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการ 
ที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วมและได้รับ 
ข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง 
            7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็น 
ทั้งภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นได้ด้วย 
นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถน ามาใช้ในการเรียน 
การสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์วงจรปิด ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่จ าลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียนได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริงแต่ไม่ 
สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมาก 
ในการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์ 
               8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสง 
และโปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่งใส หมายถึง 
สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้นภาพนิ่งสามารถจ าลองความเป็นจริง 
มาให้เราศึกษาบนจอได้ การบันทึกเสียง ได้แก่ แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปและเครื่องบันทึก 
เสียง และเครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับเสียงซึ่งนอกจากจะสามารถน ามาใช้ 
อย่างอิสระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอ่ืน ๆ ได้ด้วย ส่วน
วิทยุนั้น ปัจจุบันที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนได้มาก ซึ่งไม่จ ากัด 
อยู่แต่เพียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงวิทยุทั่วไป อีกด้วย 
             9. ทัศนสัญลักษณ์ สื่อการสอนประเภท ทัศนสัญลักษณ์นี้ มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูม ิ
แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ 
ส าหรับถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น 
           10.วจนสัญลักษณ์ สื่อขั้นนี้เป็นสื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากท่ีสุด ซึ่งได้แก่ตัวหนังสือ 
หรืออักษร สัญลักษณ์ทางค าพูดที่เป็นเสียงพูด ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยู่เลย 
อย่างไรก็ดถีึงแม้สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้
มาก เพราะต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา 
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7.7.1  สื่อการเรียนการสอนจ าแนกตามคุณสมบัติ   

 Wilbure Young ได้จัดแบ่งไว้ดังนี้ 
          1. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เช่น กระดานด า กระดานผ้าส าลี) แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์มสตริป 
สไลด์ ฯลฯ 
          2. โสตวัสดุ (Audio Materisls ) เช่น เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 
         3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ 
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         4. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายฟิล์มสตริป 
เครื่องฉายสไลด์ 
         5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities )เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯ 

 

 

 

7.7.2  สื่อการเรียนการสอนจ าแนกตามรูปแบบ (Form)                                                                       

 

 Louis Shores ได้แบ่งประเภทสื่อการสอนตามแบบไว้ ดังนี้ 
          1. สิ่งตีพมิพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ 
          2 วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ 
          3. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด์             
          4. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 

7.7.3  สื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้                                                                              

 

           1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) 
           2. วัสดุ (Software) 
           3. เทคนิคหรือวิธีการ (Techinques or Methods) 

7.8  คุณค่า และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน                                                                         

 

           1) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
                 (1)  เรียนรู้ได้ดีข้ึนจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่างๆ 
                 (2)  เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
                 (3)  เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน 
                 (4)  เรียนรู้ได้มากข้ึน 
                 (5)  เรียนรู้ได้ในเวลาที่จ ากัด 
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  2) ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ได้แก่ 
                (1)  ท าสิ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
                (2)  ท าสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
                (3)  ท าสิ่งเคลื่อนไหวช้าให้เร็วขึ้น 
                (4)  ท าสิ่งเคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลง 
                (5)  ท าสิ่งเล็กให้ใหญ่ขึ้น 
                (6)  ท าสิ่งใหญ่ให้เล็กลง 
                (7)  น าสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้ 
                (8)  น าสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาได้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
                (9)   ชว่ยให้จดจ าได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียน 
                (10) ช่วยให้ผู้เรยีนได้คิดและแก้ปัญหา 
                (11) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 กล่าวโดยสรุป   สื่อการเรียนการสอน ( Instruction Media) หมายถึง ตัวกลาง หรือ 
ช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิด 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภท  
  1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ต ารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือ 
ฝึกปฏิบัติ 
   2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง หุ่นจ าลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่น วีดีทัศน์ 
เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติกา 
          3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ  ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึ กปฏิบัติ 
การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จ าลอง 

4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพ่ือการสื่อสาร (Electronic mail: E-
mail) และการใช้ WWW (World Wide Web) 
 
คุณสมบัติของสื่อการสอน 3 ประการ 

1. สามารถยึดประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ไว้ ได้อย่างคงทนถาวร ทั้งอดีตและปัจจุบัน 
2. จัดแจงจัดการประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
3. แจกจ่ายขยายข่าวสารออกเป็นหลายๆ ฉบับ เพ่ือเผยแพร่สู่คนจ านวนมากใช้ซ้ าๆ ได้หลาย

ครั้ง 
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vประเภทของสื  ื อการเรื  ยนรื  ื   
 
þ  1. สื ื อธรรมชาตื  

þ  2. สื ื อสื ื งพื มพื  

þ  3. สื ื อเทคโนโลยื  

þ  4. บื คคล 

þ  5. เครื อขื ายการเรื ยนรื ื   
þ  บื าน สถาบื นการศื กษา วื ด   

 สถานประกอบการ ฯลฯ 

หลื กสื ตรแกนกลางการศื กษาขื ื นพื ื นฐาน พ.ศ. 2551

vการดื  าเนื  นการเกื  ื ยวกื  บสื  ื อการเรื  ยนรื  ื  ในสถานศื  กษา 
 

þ 1. จื ดใหื มื แหลื งการเรื ยนรื ื  ระบบสารสนเทศ 
        การเรื ยนรื ื  ศื นยื สื ื อการเรื ยนรื ื  เครื อขื าย 
         การเรื ยนรื ื  

þ 2. จื ดทำและจื ดหาสื ื อ สำหรื บการศื กษาคื นควื า 

þ 3. เลื อกและใชื สื ื อ ทื ื มื คื ณภาพ มื ความเหมาะสม   
        หลากหลาย 

þ 4. ประเมื นคื ณภาพของสื ื อการเรื ยนรื ื ทื ื เลื อกใชื  
        อยื างเปื นระบบ 

þ 5. ศื กษา คื นควื า วื จื ย เพื ื อพื ฒนา สื ื อการเรื ยนรื ื  

þ 6. กำกื บตื ดตาม ประเมื นคื ณภาพ ประสื ทธื ภาพ     
        เกื ื ยวกื บสื ื อ 

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน 
1. ช่วยให้เด็กที่มีประสบการณ์เดิมเข้าใจประสบการณ์ใหม่ได้ใกล้เคียงกัน 
2. ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้ 
3. เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม 
4. สื่อการเรียนการสอนช่วยให้เด็กมีความคิดรวบยอดอย่างเดียวกัน 
5. เด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
6. เด็กมีความสนใจต้องการเรียนในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เช่น การอ่าน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ทัศนคติ การแก้ปัญหา 
7. สร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
8. ผู้เรียนมีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 

 
คุณค่าของสื่อการสอน 3 ด้าน  

1. ด้านวิชาการ ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง/ส่งเสริมความคิด/การแก้ปัญหา/จ าเรื่องราวได้นาน 
2. ด้านจิตวิทยา เกิดความสนใจต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ /เร้าความสนใจ/เกิดความพึงพอใจ 
3. ด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ท าให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเรียนได้เร็วและมากขึ้น ประหยัดเวลา 

ในการท าความเข้าใจ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
175 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 

 

vนวื  ตกรรม  ความหมายของนวื  ตกรรม  

� นวื ตกรรม (Innovation) มื รากศื พทื มาจากภาษาลาตื นวื า Innovare แปล
วื า to renew หรื อ to modify   

� นวื ตกรรม มาจากคำบาลื  สื นสกฤต นว(ใหมื ) + อตต(ตื วเอง) + กรรม 
(การกระทำ) แปลวื าการกระทำใหมื หรื อของใหมื สำหรื บตนเอง  

  

� กระบวนการเกื  ดนวื  ตกรรม  
� การเกื ดนวื ตกรรมมื กระบวนการทื ื สำคื ญ 3 ขื ื นตอน คื อ  

1)  มื การประดื ษฐื คื ดคื นสื ื งใหมื หรื อปรื บปรื งของเกื าใหื เหมาะสมกื บสภาพงาน  
2)  มื การตรวจสอบ หรื อทดลอง และปรื บปรื งพื ฒนา  
3)  มื การนำมาใชื หรื อปฏื บื ตื ในสถานการณื จรื ง  
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เทคโนโลยื   หมายถื ง ศาสตรื ทื ื วื าดื วยเทคนื ควื ธื การหรื อวื ธื ปฏื บื ตื โดย
ใชื ความรื ื ทางวื ทยาศาสตรื อยื างเปื นระบบ เมื ื อนำเทคโนโลยื มาใชื ใน
การศื กษาเรื ยกวื าเทคโนโลยื การศื กษา  
            โดยสรื ปแลื วเทคโนโลยื การศื กษา  เปื นการประยื กตื  
เอาแนวความคื ด หลื กการ ทฤษฎื  เทคนื ค วื ธื การ วื สดื  อื ปกรณื  
ตื าง ๆ เขื ามาใชื ในวงการศื กษาอยื างเปื นระบบ 
           เพื  ื อใหื  การศื  กษา  มื  ประสื  ทธื  ภาพ (Efficiencey)  
ประหยื  ด (Economy) และมื  ประสื  ทธื  ผล (Productivity)  
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8. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

8.1  ความหมาย ความส าคัญการวัดและประเมินผล 
 

 การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญท่ีมีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียนและเป็นส่วน
หนึ่ง 
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกัน 
แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมากลับมีเหตุการณ์ที่ท าให้ดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเป็นคนละ
ส่วน แยกจากกันการประเมินผลน่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนแต่กลับกลายเป็น
เครื่องมือตัดสิน 
หรือตคี่าความโง่ ความฉลาดสร้างความกดดันและเป็นทุกข์ให้กับผู้เรียนความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
การ 
เรียนรู้ถูกตัดสินในครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลงาน
ความส าเร็จ 
หรือพัฒนาการที่มีขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ นอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ในบางครั้งก็ไม่ได้กระท าอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริงเพราะครู
มักจะ 
เคยชินกับการใช้เครื่องมือวัดเพียงอย่างเดียว คือ การใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ทางด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย  
   

 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น เมื่อการจัดการเรียน 
การสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และประเมินผลตามสภาพจริงด้วย 
 

  การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของผู้เรียน มี
ลักษณะส าคัญดังนี้ 
 

 1. เน้นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ 
ท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 
 2. เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
 3. เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
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 4. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน ตลอดจน
จุดประสงค์ในการประเมิน 
 5. เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน 
 6. การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 7. เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู 
 
 
 
 
 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้าน 
ตลอดเวลาใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
 

           1.  ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึง
ใช้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ 
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
           2.  ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการ
ประเมิน 
พัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการก าหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลาย 
เป็นต้นว่า 
                  1) การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือท่ีผู้เรียนผลิต แบบบันทึก
ต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน เพื่อน ครู 
ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
                  2) แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
                  3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
                 4) แฟ้มสะสมงาน   เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญที่ต้องเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ 
                 5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความส าคัญต่อการประเมิน 
ส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพ่ือน/กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
กับนักเรียน 
 
 ความหมายการวัดผล ประเมินผล 
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การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณหรือจ านวนสื่อต่างๆ โดยใช้ 
เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณ การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานส าหรับ 
การตัดสินใจ โดยค านึงถึงคุณค่าของสิ่งที่ต้องการท าการวัดนั้น หรือการตัดสินหรือพิจารณาวินิจฉัย 
ตัวเลขที่ได้จากการประเมินผล 
 
8.2  จุดมุ่งหมาย หลักการ การวัดและประเมินผล 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าในเรื่อง
ใด 

2. เพื่อวินิจฉัย ค้นหาข้อบกพร่องแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุง (การวัดผลย่อย) 
3. เพื่อจัดอันดับหรือจัดต าแหน่ง การตัดสินแบบอิงกลุ่ม การเลือกคนเข้าท างาน เป็นการดู

ความสามารถของนักเรียน 
4. เพื่อเปรียบเทียบหรือเพ่ือทราบพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือเปรียบเทียบตนเองดูความงอก

งาม เปรียบเทียบก่อนเรียน – หลังเรียน 
5. เพื่อพยากรณ์ เพ่ือท านายอนาคตต่อไป เช่น วัดความถนัด เชาว์ปัญญา 
6. เพื่อประเมินผล เพ่ือไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม 
3. ระวังความคลาดเคลื่อน 
4. ประเมินการวัดให้ถูกต้อง 
5. ใช้การวัดให้คุ้มค่า 

ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
1. ประโยชน์ต่อครู ทราบพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียน 
2. ประโยชน์ต่อนักเรียน รู้ว่าตัวเอง อ่อน เก่ง วิชาใด 
3. ประโยชน์ต่อการบริหาร ช่วยวางแผนการเรียนการสอน 
4. ประโยชน์ต่อการวิจัย วินิจฉัยข้อบกพร่องในการบริหารงานของโรงเรียน 
5. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ทราบว่าเด็กในการปกครองของตนนั้นมีความเจริญงอกงามเป็น

อย่างไร 
 
8.3  ประเภทการวัดและประเมินผล 
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การประเมินผลสามารถจ าแนกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะยึดอะไรเป็นหลักในการ  
แบ่งประเภท การประเมินผลสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. จ าแนกตามระบบการวัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) การประเมินแบบอิงตน (self-referenced evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือที่ 

จะดูว่าตนเองมีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร เช่น การสอบก่อนเรียน-สอบหลังเรียน 
  2) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (criterion referenced evaluation) เป็นการ 

ประเมินผลโดยเอาคะแนนที่ได้จากการสอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วพิจารณาตัดสินไป
ตามนั้น 
   3) การประเ มินผลแบบอิงกลุ่ม (norm referenced evaluation)เป็นการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
โดยเอาคะแนนที่ได้จากการสอบไปเปรียบเทียบกับความสามารถของกลุ่ม 

2. จ าแนกตามจุดประสงค์ของการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   1) การประเมินผลก่อนเรียน (pre-assessment or pre-evaluation) เป็นการ 
ประเมินผลเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะว่าทุกคนมีความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคล การประเมินผลก่อนเรียนนี้มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน หรือจัดสถานการณ์  
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
   2) การประเมินผลระหว่างเรียน (formative evaluation) การประเมินผลวิธีนี้  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่างเรียนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุหน่วยการเรียน 
ใด ๆ หรือจุดประสงค์ของเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้อาจจะท าโดยการสอนซ่อมเสริม 
   3) การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนหรือการประเมินผลรวม (summative 
evaluation) เป็นการประเมินผลภายหลังที่ครูได้สอนจบกระบวนการเรียนการสอนทั้งวิชาแล้ว หรือที่
เรียกว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
 
8.4  ธรรมชาติการวัดและประเมินผล 
 

1. การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม  การวัดผลการศึกษาหรือจิตวิทยานั้นเราไม่
ส า ม า ร ถ 
วัดได้โดยตรงเหมือนกับการวัดทางกายภาพ 

2. การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ ในการเรียนการสอนนั้นมีปัญหามากมายที่จะ 
ถามนักเรียน แต่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ครูจะถามทุกค าถามเพ่ือให้ครอบคลุมในเนื้อหาวิชานั้นๆได้ 

3. การวัดผลการศึกษาเป็นสิ่งสัมพัทธ์ (relation) การวัดผลการศึกษานั้นข้อมูล หรือ คะแนน 
เพียงอย่างเดียว ย่อมไม่มีความหมายใด ๆมากนักแต่ถ้าหากจะให้คะแนนนี้มีความหมายต้องน าไป 
เปรียบเทียบกับข้อมูลอย่างอ่ืน 
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4. การวัดผลการศึกษานั้นไม่สามารถวัดได้ละเอียดถี่ถ้วน  ในการวัดผลการศึกษานั้นใช้
ค ะ แ น น 
ในการจ าแนกนักเรียน คะแนนที่ออกมาเท่ากันนั้นอาจเป็นการเท่ากันโดยประมาณก็ได้ 

5. การวัดผลการศึกษามีความผิดพลาด 
6. การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดที่ไม่มีศูนย์แท้ หรือศูนย์สมบูรณ์ (absolute zero) มีแต่

ศูนย์สมมติ (arbitrary zero) เช่น สอบได้ 0 คะแนน ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลย 
เพียงแต่สิ่งที่เขารู้ข้อสอบไม่ได้ถาม 
 
 
8.5  การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ก่อนน าไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่ส าคัญที่สุด คือ 
การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
  2.  การแนะน าให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนนอกจากจะแสดง 
พัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของครู เพื่อจะน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป  
                2.1 หลักการเบื้องต้นของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
                     (1)  รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
                     (2)  รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
                     (3)  ด าเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
                     (4)  เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการและผลผลิต 
                     (5)  มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
                  2.2 ความส าคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน ท าให้ครูได้ข้อมูลที่มี 
ประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลและน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
 

8.6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) 
            

  การเรียนรู้ (Learning)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเนื่องมาจาก 
ประสบการณ์หรือการฝึกหัดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะค่อนข้างมั่นคงถาวร  โดยมี 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้   
                     คิมเบิลและการ์เมอซี่ (Kimble and Garmezy)   กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร โดยเป็นผลจากการฝึกฝนเมื่อได้รับการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจาก 
การตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex)  เช่น การกะพริบตาเมื่อผงข้าตา หรือ
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วุฒิภาวะ    
                   เพรสซี่ โรบินสัน และเฮอร์รอค (Presseey, Bobinson and Horrock 1959) ได้ให้ 
ความหมายของการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลได้พยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อ 
เข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง  ๆ  จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามที่แต่ละบุคคลได้ตั้ง 
เป้าหมายไว้             
                    บลูม (Bloom) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเรียนรู้ เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ 
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive 
Domain)  หมายถึง  
การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่  ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ได้มาก
ขึ้น 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสมอง 
 2. การเปลี่ยนแปลทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective 
Domain)  หมายถึง 
เมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ 
 3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ (Psychomotor Domain)   หมายถึง  การที่
บุคคลได้ 
เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจและเกิดความรู้สึกนึกคิดค่านิยม ความสนใจด้วยแล้วได้
น าเอา 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความช านาญมากขึ้น เช่น การใช้มือ เป็นต้น   
 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา 
ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ได้แก่ 
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 1. ความรู้ความจ า  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้ 
และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของ 
เรื่องราวต่างๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้  เมื่อต้องการ 
 2. ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมา 
ในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ  
 3. การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
 4. การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆออกเป็นส่วนย่อยเป็น 
องค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกันความสามารถในการวิเคราะห์ 
จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 
 5. การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน 
อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิมอาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรืออาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้าง 
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 
 6. การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่ง 
ต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่อง 
นั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้ 
 
 2) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท เป็น
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดงออกมาได้ 
โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ประกอบด้วย 
พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 
 1. การรับรู้  เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเป็นการเลือกหาตัวแบบ 
ที่สนใจ 
 2. กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจ 
และพยายามท าซ้ า เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตาม 
ข้อแนะน า 
 3. การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย 
เครื่องชี้แนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว  ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
 4. การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระท าตาม 
รูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่วการที่ 
ผู้เรียนเกิดทักษะได้  ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
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 5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถ 
ปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถในระดับสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 
      (1) การรับรู้  เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฎการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไป 
ในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก 
ที่เกิดขึ้น 
     (2) การตอบสนอง เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจ 
ต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
     (3) การเกิดค่านิยม  การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือใน 
คุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น 
     (4) การจัดระบบ  การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์
ถ้า 
เข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
     (5) บุคลิกภาพ  การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว ให้ประพฤติ 
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกีย่วกับความรู้สึกและจิตใจซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้ 
จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆจนกลายเป็นค่านิยม 
และยงัพัฒนาต่อไปเป็นความคิดอุดมคติซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไร
นั้นก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ 
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 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินสมรรถนะส าคัญของ 
ผู้เรียนที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรูปแบบของการประเมิน 
จากผู้ประเมินหลายคน (Multi-rater Approach) และการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi- 
method Approach)  
 เพ่ือได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นของผู้เรียนส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร แกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีฐานคิดมาจากแนวคิดของ Prof. David C. McCelland 
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่กล่าวไว้ว่า “สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ ซ่อนอยู่ภายใน 
ปัจเจกบุคคล ซึ่งผลักดันให้บุคคลนั้น สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบ 
ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด”  
 ซึ่งความหมายในบริบทของผู้เรียน สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมา
จาก 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือปฏิบัติงาน 
หรือสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในชั้นเรียน  
 1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความ 
ช านาญ เช่น ทักษะของหมอฟันในการอุดฟัน โดยไม่ท าให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาท  
 2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษา อังกฤษ 
ความรู้ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น  
 3. ภาพลักษณ์ภายในบุคคล (Self-Image / Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น Self- confidence 
คนทีม่ีความเชื่อม่ันในตนเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้  
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 4. คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่ง
ที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น เป็นคนที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น  
 5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง แรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่ เป็น
เป้าหมาย เช่น บุคคลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ ท้าทาย 
และพยายามท างานส าเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงการท างานของตนเอง ตลอดเวลา  
 โดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของสมรรถนะนั้นนิยมท าการอธิบายด้วยโมเดล ภูเขา
น้ าแข็ง (Iceberg Model) ดังแผนภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ใช้ในรูปแบบของการประเมินจาก หลายแหล่ง 
(Multi-rater Approach) และการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-method) ดังแผนภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
ใช้ เป็นกรอบในการประเมินประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
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8.7  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 

1. การสังเกต (Observation) พิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
2. การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนาหรือพูดโต้ตอบกันอย่างมีจุดหมาย 
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 

   3.1 ชนิดปลายเปิด (Open – ended Form) ไม่ก าหนดค าตอบไว้ เปิดโอกาส 
ให้ผู้ตอบตอบอย่างอิสระ 
   3.2 ชนิดปลายปิด (Closed – ended form) ประกอบด้วยข้อค าถามและตัวเลือก 

4. การจัดอันดับ (Rank Order) การจัดล าดับความส าคัญและคุณภาพ 
5. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) กระบวนการสังเกต การบันทึก และ

การรวบรวมข้อมูล 
ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
- เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
- เอ้ือต่อการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- เน้นให้นักเรียนได้สร้างงาน 
- ผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้ และ การประเมินผล 
- ลดภาระงานซ่อมเสริมของครู 

6.  การวัดผลภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นการวัดผลที่ให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ ทั้งกระบวนการ และผลงาน 

7. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
8. แบบทดสอบ Test 

   8.1 แบบทดสอบ เป็นการชี้ ให้ เห็นความสอดคล้องระหว่ างผลหรือการปฏิบัติ 
กับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
   Pre – Assessment คือ การประเมินก่อนเรียนเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียน 
ระหว่างเรียน 
   Formative test คือ การสอบเพ่ือใช้ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนการสอบย่อย
บ่อยๆ 

Summative test คือ การประเมินผลสรุปของผู้เรียน เช่น สอบประจ าภาค ความรอบ
รู้ 

8.2 ข้อสอบ  
    8.2.1 ปรนัย (กากบาท) คือ การทดสอบกับกลุ่ มผู้ เรียนขนาดใหญ่  
แ บ บ ท ด ส อ บ 
น ามาใช้ได้อีก คะแนนที่ได้น่าเชื่อถือ 
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    8.2.2 อัตนัย (เขียน) คือ การทดสอบกับกลุ่มนักเรียนขนาดเล็ก ไม่น าข้อสอบ 
กลับมาใช้อีก ส่งเสริมทักษะในการเขียนและแสดงความคิด ทัศนะ 
 

ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี 
1. ความเที่ยงตรง (Validity) วัดได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ประเภท 

ของความเที่ยงตรง มี 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
3) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง (Criteria) 

(1) ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent) 
(2) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive) 

2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) วัดได้คงเส้นคงวา หลายครั้งก็คงท่ี 
3. ความยาก (Difficulty) วัดความสามารถทางมอง ข้อสอบนั้นคนตอบถูกมากหรือน้อย 
4. อ านาจจ าแนก (Discrimination) เรียนเก่งตอบถูก ไม่รู้ตอบผิด แยกแยะจ าแนกเด็กเก่ง 

เด็กอ่อน ประสิทธิภาพของข้อสอบในการแบ่งผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม 
5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความชัดเจนของเครื่องมือวัด ความชัดเจนทางภาษา อ่าน

ง่าย เข้าใจตรงกัน ถูกต้องตามหลักวิชา  
 
8.8 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลจะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็นของแบบทดสอบแต่ละชนิดดังต่อไปนี้ 
  1. ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นความถูกต้องสอดคล้องของแบบทดสอบกับสิ่งที่ต้องการจะ
วัด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ถือว่าส าคัญที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ คือ เนื้อหา 
โครงสร้าง สภาพปัจจุบัน และอนาคต 

2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) เป็นความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง หรือ 
ความคงที่ของผลการวัด ผลของการวัดไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรืออันดับที่ก็ตาม เมื่อวัดได้ผลออกมาแล้ว  
สามารถเชื่อถือได้ในระดับสูงจนสามารถประกันได้ว่า ถ้ามีการตรวจสอบผลซ้ าอีกไม่ว่า กี่ครั้งก็จะได้ผล 
ใกล้เคียงและ สอดคล้องกับผลการวัดเดิมนั่นเอง 
  3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นความชัดเจนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ครั้งนั้น 
มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของค าถามค่าของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได้ตลอดจนการแปลงค่า
คะแนนเป็นผลประเมินในการตัดสินคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน การพิจารณาความเป็นปรนัยของ
แ บ บ ท ด ส อ บ 
มีหลายประการ คุณสมบัติความเป็นปรนัยของแบบทดสอบที่ส าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
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  3.1 ชัดแจ้งในความหมายของค าถาม ข้อสอบที่เป็นปรนัย ทุกคนที่อ่านข้อสอบ ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้สอบหรือผู้ตรวจข้อสอบย่อมจะเข้าใจตรงกันไม่ตีความไปคนละแง่ 
   3.2 ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ออก ข้อสอบ  
หรือใครก็ตามสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่ผู้ตรวจเฉลยไม่ตรงกัน แสดงให้เห็นถึงความ 
ไม่ชัดเจนในค าถามและค าตอบ 
   3.3 แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน โดยทั่วไปข้อสอบปรนัยนั้นผู้ตอบถูกจะได้ 1 
คะแนน ตอบผิดจะได้ศูนย์คะแนน จ านวนคะแนนที่ได้จะแทนจ านวนข้อที่ถูก ท า ให้สามารถแปล 
ความหมายได้ชัดเจนว่าใครเก่ง อ่อนอย่างไร ตอบถูกมากน้อยต่างกันอย่างไร 
 ข้อสอบประเภทถูกผิด จับคู่ เติมค า หรือเลือกตอบที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น 
ข้อสอบปรนัยเฉพาะรูปแบบของข้อสอบเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติยังไม่เป็นปรนัยความเป็นปรนัยของ
ข้อสอบจะท าให้เกิดคุณสมบัติทางความเชื่อมั่นของคะแนนอันจะน าไปสู่ความเที่ยงตรงของผลการวัด
ด้วย 
  4. ความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่ายของข้อสอบพิจารณาได้จากผลการสอบของ 
ผู้สอบเป็นส าคัญ ข้อสอบใดที่ผู้สอบส่วนมากตอบถูก ค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
ของคะแนนเต็ม อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย หรือค่อนข้างง่าย ข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ 
คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบควรมีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็ม ถ้าคะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเป็นข้อสอบค่อนข้างยาก ข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือ  
ง่ายเกินไป ข้อสอบฉบับหนึ่งควรมีผู้ตอบถูกไม่ต่ ากว่า 50 คนและไม่เกิน 80 คน จากผู้สอบ 100 คน 
  5. อ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้ทุกระดับ ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด แม้ว่าจะเก่ง –อ่อนกว่ากันเพียงเล็กน้อยก็สามารถ
ชี้จ าแนกให้เห็นได้ ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกสูงนั้น เด็กเก่งมักตอบถูกมากว่าเด็กอ่อนเสมอข้อสอบที่ทุก
คนตอบถูกหมดจะไม่สามารถบอกอะไรได้เลยหรือข้อสอบที่ทุกคนตอบผิดหมดไม่สามารถบอกได้ว่าใคร
เก่งหรืออ่อน 
  6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครื่องมือที่
ท าให้ได้ข้อมูลได้ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยลงทุนน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแง่เวลา แรงงาน และทุน
ทรัพย์ รวมทั้งความสะดวกสบาย คล่องตัวในการรวบรวมข้อมูล ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพสามารถให้
คะแนนได้เที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากที่สุด โดยใช้เวลาแรงงานและเงินน้อยที่สุด แต่ประโยชน์ที่ ได้จาก
การสอบคุ้มค่า ข้อสอบที่พิมพ์ผิดตกหล่นมาก จ านวนหน้า ไม่ครบรูปแบบของแบบทดสอบเรียงไม่เป็น
ระเบียบท าให้ผู้สอบเกิดความสับสน มีผลต่อคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบทั้งสิ้นการจัดรูปแบบ
ของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบเพ่ือให้ดูง่าย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิยมพิมพ์แบ่งครึ่ง
หน้ากระดาษ 
  7. ความยุติธรรม (Fair) ความยุติธรรมเป็นคุณลักษณะของข้อสอบที่ดีต้องไม่เปิดโอกาสให้เด็ก 
ได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น ข้อสอบบางฉบับครูไปเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงกับเรื่องที่เด็กท ารายงาน 
ในบางกลุ่ม ท าให้กลุ่มนั้น ๆ ได้เปรียบคนอ่ืน ๆ ข้อสอบบางข้อใช้ค าถามหรือข้อความที่แนะค าตอบ ท า
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ให้นักเรียนใช้ไหวพริบเดาได้ การใช้ข้อสอบแบบอัตนัยเพียง 5 หรือ 10 ข้อมาทดสอบเด็กนั้นไม่อาจสร้าง 
ความยุติธรรมในการสอบให้แก่เด็กได้เพราะผู้สอบมีโอกาสเก็งข้อสอบได้ถูกมากกว่าแบบปรนัยที่มี
จ านวนข้อมาก ๆ เช่น 100 ข้อ 
  8. ค าถามลึก (Searching) ข้อสอบที่ถามลึกไม่ถามแต่เพียงความรู้ความจ าเท่านั้น แต่จะถาม 
วัดความเข้าใจ การน าความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วมาแก้ปัญหา วิเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา  
จนท้ายที่สุดคือการประเมินผล ค าถามที่ถามลึกนั้นผู้ตอบต้องคิดค้นก่อนจึงจะสามารถหาค าตอบได้ มิใช่
เพียงแต่ระลึกถึงประสบการณ์ต่างๆ เพียงตื้นๆ ก็ตอบปัญหาได้ แต่เป็นแบบทดสอบที่วัดความ 
ลึกซึ้งทางวิชาการตามแนวดิ่งมากกว่าจะวัดตามแนวกว้าง 
  9. ค าถามยั่วยุ (Exemplary) ค าถามยั่วยุ ได้แก่ ค าถามที่มีลักษณะท้าทายให้เด็กอยากคิด
อยากท า มีลีลาการถามที่น่าสนใจ ไม่ถามวนเวียนซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย การใช้รูปภาพประกอบ ก็เป็นวิธี
หนึ่งที่ท าให้ข้อสอบน่าสนใจ ข้อสอบที่ยากเกินไปท าให้ผู้สอบหมดก าลังใจที่จะท าส่วนข้อสอบที่ ง่าย
เกินไปก็ไม่ท้าทายให้อยากท าการเรียงล าดับค าถามจากข้อง่ายไปหายากเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ข้อสอบมี
ลักษณะท้าทายน่าท า 
  10. จ าเพาะเจาะจง (Definite) ค าถามที่ดีต้องไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่น 
ส านวนให้ผู้สอบงง ผู้สอบอ่านแล้วต้องเข้าใจชัดเจนว่าครูถามอะไร ส่วนจะตอบได้หรือไม่อยู่ที่ความ 
สามารถของผู้ตอบเป็นส าคัญ 
 
8.9 ระดับการวัด 

1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) ลักษณะเด่นของมาตรานี้คือ เป็นการก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้เรียกชื่อการจัดประเภท เป็นตัวแปรที่ถูกจัดเป็นกลุ่มๆ โดยที่ตัวแปรนี้ไม่สามารถจัดล าดับก่อนหลัง 
หรือบอกระยะห่างได้ เช่น หมายเลขมือถือ ภูมิล าเนา ชื่อคน เชื้อชาติ อาชีพ “ตัวเลขในมาตรานี้ 
เปรียบเทียบกันไม่ได้” 

2. มาตราจัดล าดับ (Ordinal Scale) ลักษณะของมาตรานี้ จะมีลักษณะคล้ายกับมาตรา 
นามบัญญัติ คือสามารถจัดเป็นกลุ่มๆ ได้และไม่สามารถบอกระยะห่างระหว่างกลุ่มได้เช่นเดียวกับ 
มาตรานามบัญญัติ แต่มาตราจัดล าดับสามารถจัดล าดับก่อนหลังของตัวแปรได้ เช่น วุฒิการศึกษา อาจ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และสามารถจัดล าดับ  
ก่อนหลังได้ว่าผู้ที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีได้ต้องผ่านการศึกษาในระดับมัธยมมาก่อน หรือผลการ  
ประกวดนางงามท่ีผลออกมาเป็น อันดับ 1, 2, 3, … ฯลฯ “ตัวเลขในมาตรานี้บวกลบกันมิได้” 
      3. มาตราอันตรภาคชั้น (Interval Scale) คุณลักษณะของมาตรานี้สามารถแบ่งตัวแปร 
ออกเป็นกลุ่มๆ ได้ จัดล าดับก่อนหลังของตัวแปรได้ อีกทั้งมีระยะห่างของช่วงการวัดที่เท่ากัน และที่
ส าคัญที่สุดของมาตรานี้คือ มาตรานี้เป็นมาตรการวัดที่ไม่มีศูนย์แท้ (Absolute Zero) นั่นหมายความว่า 
ศูนย์ของมาตรานี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี แต่เป็นศูนย์ที่เกิดจากการสมมติขึ้น เช่น ผลคะแนนสอบวิชา
สถิติของนาย ก พบว่าได้คะแนนเท่ากับ 0 (ศูนย์) นั่นไม่ได้หมายความว่านาย ก ไม่มีความรู้ในเรื่องสถิติ 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
192 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

เ พี ย ง แ ต่ ก า ร ส อ บ ใ น ค รั้ ง นั้ น วั ด ไ ด้ ไ ม่ ต ร ง กั บ สิ่ ง ที่ น า ย  ก  รู้  “ ตั ว เ ล ข ใ น ม า ต ร า นี้ 
เปรียบเทียบอัตราส่วนกันมิได้” 

4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) มาตรานี้ เป็นมาตราที่มีลักษณะเหมือนกับมาตรา
อัตราส่วนทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกันในมาตรานี้คือ มาตรานี้เป็นมาตราที่มี ศูนย์แท้ (Absolute 
Zero) นั่นหมายความว่า ผลที่ได้จากการวัดในมาตรานี้หากเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีอย่างแท้จริง 
ส่วนมากมักเป็นข้อมูลด้านกายภาพ เช่น ตัวแปรน้ าหนัก หรือส่วนสูง 0 (ศูนย์) ของตัวแปรทั้งสองตัวนี้
หมายถึงไม่มีน้ าหนักและไม่มีความสูงเลย “ตัวเลขในมาตรานี้น ามาเปรียบเทียบอัตราส่วนกันได้ ” 
 
8.10 วิธีการหาคุณภาพเครือ่งมือ 
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัด เกี่ยวกับความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) รายละเอียด ดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด 
เป็นความสอดคล้องระหว่างผลการวัด กับสิ่งที่ต้องการวัด ความตรงที่ใช้ในการทดสอบจ าแนกเป็น 3 
ชนิด ได้แก่ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  โดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะเก่ียวข้องกับความตรงตามเนื้อหามากกว่าความตรงชนิดอ่ืน ๆ 

การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงที่ให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบหรือข้อค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเนื้อหาหรือ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 

แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
แต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากสูตร 

N

R
IOC


  

เมื่อ  R   แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ (ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป) 
  เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 -1.00 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรือ
ตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ ถ้ามีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดไม่
ตรงจุดประสงค์หรือไมต่รงตามเนื้อหานั้น ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

2. ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่วัดได้แต่ละครั้ง วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบท าได้หลายวิธีคือ 
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   1) วิธีสอบซ้ า 
   2) วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน 
   3) วิธีหาความสอดคล้องภายใน แบ่งเป็น 
         3.1) วิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ ใช้สูตรของสเปียร์แมน บราวน์ (Spearman 
Brown) 
        3.2) วิธีหาจากสูตรคูเดอร์และริชาร์ดสัน สูตรที่ใช้มี 2 สูตร คือ สูตร KR - 20  ใช้
ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน และ สูตร KR – 21 ใช้ในกรณีที่ค่าความยาก
ง่ายของขอ้สอบทุกข้อเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันมาก 
         3.3) วิธีหาจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach) 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ัน 

1. จ านวนข้อสอบ ความยาวของแบบทดสอบ 
2. ลักษณะค าถาม 
3. ความคงที่ของการให้คะแนน 
4. ระดับความยาก 
5. ลักษณะของผู้รับการทดสอบ 
6. วิธีหาค่าความเชื่อมั่น 
7. สภาพแวดล้อมในการด าเนินการสอบ 

 
2. การวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ 

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ โดยพิจารณา 
จากสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ความยาก อ านาจจ าแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง 

1. ความยากของข้อสอบ (P) หมายถึง สัดส่วนของจ านวนผู้ที่ตอบข้อสอบได้ถูกต้อง 
ต่อจ านวนผู้ที่ตอบข้อสอบทั้งหมด หรือหมายถึงจ านวนร้อยละของผู้ตอบข้อสอบนั้น ๆ ถูก สามารถหาได้
จากสูตร 

LH

LH

NN

RR
P




  

P  คือ ความยากง่าย 
RH  คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
RL  คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 
NH  คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
NL  คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่ า 
การพิจารณาค่าความยาก ค่า P ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00  

P ที่พอเหมาะ ควรมีค่าตั้งแต่ 0.2 – 0.8 
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ตอบถูกหมด P = 1.00 แสดงว่า ง่ายมาก 
ตอบผิดหมด P = 0.00 แสดงว่า ยากมาก 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยาก P 
0.80 < p ≤ 1.00 ง่ายมาก ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
0.60 ≤ p ≤ 0.80 ค่อนข้างง่าย – ดี 
0.40 ≤ p ≤ 0.60 ยากง่ายปานกลาง – ดีมาก 
0.20 ≤ p ≤ 0.40 ค่อนข้างยาก – ดี 
0.00 ≤ p ≤ 0.20 ยากมาก ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
 
 

2. อ านาจจ าแนก (r) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจ าแนกหรือแยกให้เห็นความ 
แตกต่างระหว่างผู้สอบที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน เพ่ือที่จะใช้พยากรณ์หรือบ่ งชี้ความแตกต่างที่เห็นชัดใน 
ด้านความสามารถ เช่น จ าแนกคนเก่งกับคนอ่อนจากกันได้ โดยถือว่าคนเก่งควรท าข้อสอบข้อนั้นได้ 
ส่วนผู้ที่อ่อนไม่ควรท าข้อสอบข้อนั้นได้ อ านาจจ าแนกของข้อสอบ จะมีค่าตั้งแต่ - 1 ถึง + 1 ค่าอ านาจ
จ าแนกท่ีดี ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

H

LH

N

RR
r


  

r  คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
RH  คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
RL  คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 
NH  คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
กรณีที่ค่า r ติดลบ แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นจ าแนกกลับ คนเก่งท าไม่ได้ แต่คนอ่อนท าได้ ถือว่า

เป็นข้อสอบที่ไม่ดีควรตัดทิ้ง นอกจากนี้ครูผู้สอนควรตรวจสอบการจัดการเรียนสอนของตนว่าเพราะเหตุ
ใดผู้ที่เรียนเก่งจึงไม่เข้าใจในเรื่องท่ีสอน 

0.60 – 1.00  อ านาจจ าแนกดีมาก เป็นข้อสอบที่ดมีาก 
0.40 – 0.59  อ านาจจ าแนกด ีเป็นข้อสอบที่ด ี
0.20 – 0.39  อ านาจจ าแนกพอใช้ 
0.10 – 0.19  อ านาจจ าแนกต่ า (ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 

          -1.00 – 0.09  อ านาจจ าแนกต่ ามาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
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ขั้นตอนการหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
1. ตรวจให้คะแนนข้อสอบ แล้วเรียงกระดาษค าตอบจากคะแนนมากไปหาน้อย 
2. แบ่งกระดาษค าตอบออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่า กลุ่มสูง (PH) โดยนับจากคะแนนสูง 

ลงมาประมาณ 27% ของกระดาษค าตอบทั้งหมด และกลุ่มหลังเรียกว่ากลุ่มต่ า (PL) โดยนับจากคะแนน 
ต่ าขึ้นไปประมาณ 27% ของกระดาษค าตอบทั้งหมด 

3. หาจ านวนคนที่ตอบถูกในแต่ละข้อของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
4. หาค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตามสูตร 

 
8.11 การประเมินตามสภาพจริง  
 การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของผู้เรียน มี
ลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1. เน้นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ  
ท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 
 2. เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
 3. เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
 4. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน ตลอดจน 
จุดประสงค์ในการประเมิน 
 5. เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน 
 6. การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 7. เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้าน 
ตลอดเวลาใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
           1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึงใช้ 
วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ 
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
           2. ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการก าหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่
หลากหลาย เช่น 
          1) การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึก 
ต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง) 
หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
                   2) แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
                   3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้ เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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                  4) แฟ้มสะสมงาน เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญที่ต้องเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ 
                  5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความส าคัญต่อการ
ประเมินส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพ่ือน/กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
 
หลักการ 

1. ประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของนักเรียน 
2. มีรากฐานบนพัฒนาการ และการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน 
3. การประเมินจากสภาพจริงและการพัฒนาหลักสูตรต้องจัดให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
4.  การประเมินจากสภาพจริงและหลักสูตรต้องพัฒนามาจากบริบทบนรากฐานทางวัฒนธรรม 

ทีน่ักเรียนอาศัยอยู่ 
5. ผู้สอนต้องสามารถบูรณาการปรับขยายหลักสูตรได้เหมาะสม 

 
ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง 

1. เน้นพฤติกรรมที่แสดงออกจากความสามารถท่ีแท้จริง 
2. ท าไปพร้อมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ให้ความส าคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน 
4. ตั้งอยู่บนพื้นฐานสถานการณ์จริง 
5. มีการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 
6. ตอบสนองการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง 
7. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน 
8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
9. เกิดความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 
10. ตอบสนองหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ในสภาพจริงการประเมินตามสภาพจริงแบ่งเป็น 2  

ลักษณะ ดังนี้ 
 1) การประเมินอย่างเป็นทางการ คือ ข้อสอบมาตรฐาน 
 2) การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ มี 4 ด้าน ดังนี้ บุคลิกภาพ, กระบวนการ, ผลผลิต, 

แฟ้มสะสมผลงาน มีเครื่องมือในการประเมินคือ แบบบันทึก 
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8.12 การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ก่อนน าไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่ส าคัญที่สุด  คือ

การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
2. การแนะน าให้ผู ้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนนอกจากจะแสดง 

พัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของครู เพ่ือจะน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป  
              2.1 หลักการเบื้องต้นของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
                      (1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
                      (2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
                      (3) ด าเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
                      (4) เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการและ
ผลผลิต 
                      (5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
         2.2 ความส าคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน ท าให้ครูได้ข้อมูล 
ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลและน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
 
8.13 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
จุดมุ่งหมาย 2 ประการ  
1. เพ่ือตัดสินผลการเรียน     
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  

มี 4 ระดับ คือ 
1. ระดับชั้นเรียน อยู่ในกระบวนการเรียนรู้/อยู่ในรายวิชา/เป็นกิจกรรมที่ครูสอน 
2. ระดับสถานศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอา่น 

คิดวิเคราะห์และเขียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การอนุมัติผลการเรียน/ 
การเลื่อนชั้น 

3. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็น 
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต 

4. ระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น ป. 3, ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 เข้า
รับการประเมิน 
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การสอบ O – net (Ordinary National Education test) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

การสอบ LAS (Local Assessment System) คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับเขตพ้ืนที่  

การสอบ NT (National Test) คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ ซึ่ งมี
ความหมาย 
เดียวกับ O-NET แตกต่างกันตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึง NT จัดสอบโดย สพฐ. ใน
ระดับชั้น ป.3  

 
การประเมินผลในด้านต่างๆ 

1. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ได้ก าหนด
จุดมุง่หมาย  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลก 

2. การประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการที่ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ผู้เรียนเป็นรายวิชาพ้ืนฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน 

3. การประเมินการอา่น คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพผู้เรียนในการอ่าน 
เอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ 

4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน 

5. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน 
 
8.14  เกณฑ์ในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
       พ.ศ. 2551 

 
8.14.1 การตัดสินผลการเรียน  
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุก
ด้ า น 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาจนเต็มศักยภาพ 

ระดับประถมศึกษา          
1. ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
199 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

   4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในการ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ระดับมัธยมศึกษา 
   1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานที่ก าหนด 
ในการคิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นสามารถพัฒนาและซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่
จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับสูงขึ้น สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้นักเรียนเลื่อน ซ้ าชั้นได้ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
8.14.2 การให้ระดับผลการเรียน 

1. ระดับประถมศึกษา 
   ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ผลการเรียนเป็น ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อย
ละ ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผลการ
เรียนเป็นดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเรียนเป็น ผ่าน (ผ) ไม่ผ่าน (มผ) 

2. ระดับมัธยมศึกษา 
   ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ผลการเรียนเป็น ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 
ระดับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผลการเรียนเป็น ดี
เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเรียนเป็น ผ่าน(ผ) ไม่ผ่าน (มผ) 
 
หมายเหตุ : ก าหนดเกณฑ์การตดัสินผ่านแต่ละวิชาร้อยละ 50 

มส  ให้ความหมายว่า ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียน 
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ร ให้ความหมายว่า รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลการเรียน 
รายวิชาครบถ้วน 
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ผลการประเมินระดับการอา่น คิด วิเคราะห์ เขียน 
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการเรียนแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่มี

คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี หมายถึง ผลงานที่แสดงถึงความสามรถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน หมายถึง มีผลการเรียนที่แสดงถึงความสามาในการคิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นที่ยอมรับ 

แต่ยังมีข้อบกพร่องบ้างบางประการ 
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน หรือถ้ามี  

ผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขหลายประการ 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมของสังคม 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาการ

ประเมินระดับไมผ่่านตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ 
 
8.14.3 การรายงานผลการเรียน  

   การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการเรียน
ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรียนสามารถ
รายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
8.14.4 เกณฑ์การจบการศึกษา 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบ 
การศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
   1) ผู้เรียนรายรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรี ยน 
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
   2) ผู้ เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
   3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   4) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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   5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (อ้างอิงค าสั่ง  ศธ. 110 /2555 ลงวันที่  
25 มกราคม 2555) 
   1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษา 
ก าหนด 
   2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
   4) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
  3. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ้างอิงค าสั่ง  ศธ. 110 /2555 ลง
วันที่  25 มกราคม 2555) 

 
   1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษา 
ก าหนด 
   2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
   3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   4) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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8.15 เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 
ความส าคัญ 

1. บันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน เช่น แบบ
รายงานประจ าตัวนักเรียน 

2. ติดต่อ สื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัว
นักเรียนระเบียนสะสม 

3. เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิ/รับรองผลการเรียนของผู้เรียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส าเร็จทางการศึกษา ใบรับรองผลการเรียน 
 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มี 2 
ประเภท ดังนี้ คือ 

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) คือ เอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียน 
ของผู้เรียน เช่น ผลการเรียนตามกลุ่มสาระ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1) แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

2) รับรองผลการเรียนนักเรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
3) ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 
4) ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน 

   1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ. 2) คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เอกสารที่มอบให้แก่ 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั (ม. 3) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม. 6) 
  1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ. 3) คือ เอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร 
แกนกลาง (ป. 6, ม. 3 และ ม. 6)ส าหรับบันทึกข้อมูลสรุปผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแต่ละช่วงชั้น เป็นเอกสารที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้ส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้นักเรียน
จบช่วงชั้น เป็นเอกสารรับรองวุฒิทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  เช่น 
   2.1 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ. 4) ส าหรับเพ่ือ
แสดงผลการพัฒนา การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติ
ของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าท างาน หรือมีกรณีอ่ืนใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ 
   2.2 แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ. 5) คือ เอกสารที่ครูผู้สอนใช้บันทึก 
ข้อมูลการวัด และประเมินผลการเรียนของนักเรียน น าไปใช้ประโยชน์ คือ 
   1) เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

http://www.tw-tutor.com/


                                         

ห น้ า  | 
203 

วิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

   2) เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน 
   2.3 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) เพ่ือบันทึกข้อมูล 
การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนน าไปใช้ประโยชน์ คือ 
   1) รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
   2) เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
   3) เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ  
    
  2.4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผลการเรียนเป็นการชั่วคราวที่นักเรียนร้องขอ น าไปใช้ประโยชน์ 
คือ 

1) รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
2) รับรองและแสดงความรู้วุฒิของนักเรียน 
3) แสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน 

   4) เป็นหลักฐานตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นนักเรียนหรือการได้รับ
การรับรองจากโรงเรียน 
   2.5 ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 
พัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

1) ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของนักเรียน 
   2) ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของ
นักเรียน 
   3) ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

4) ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน 
   2.6 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ. 9) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าข้ึน เพ่ือแสดง
รายวิชา 
ทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนพร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนน าไปใช้ 
ประโยชน์ คือ 

1) ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
2) บันทึกและแสดงผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 
3) รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
4) ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนย้ายโรงเรียน 
5) นักเรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนส าหรับการวางแผนการเรียน 
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