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ช่ือเร่ือง :  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครู โดยใช1

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ, 

 ผู/วิจัย :   

บทคัดย'อ 

       การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคGเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง

กับวิชาชีพครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปO ท่ี  1 ท่ี มี

ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพ

ครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ระหวXางกXอนเรียนและหลัง

เรียน และศึกษาความพ่ึงพอใจของนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG ท่ีมีตXอการจัดการ

เรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรG

บารGต กลุXมเปYาหมาย คือ นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 คณะศิลปศึกษา จำนวน 61 คน ซ่ึงได1จากการเลือกแบบ

เจาะจง เคร่ืองมือท่ีในการรวบรวมข1อมูล ประกอบด1วย 1) แผนการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครู 2) แบบทดสอบวัดความรู1ระหวXางเรียน 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช1คือ ร1อยละ คXาเฉล่ีย และคXา

สXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ t-Test (Dependent Samples) 

         ผลการวิจัยพบวXา 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับ

วิชาชีพครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เทXากับ 80.03/81.15 ซ่ึงเปxนไปตามเกณฑGท่ีต้ังไว1 (80/80) 2) นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการ

เรียนรู1ของแฮรGบารGต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงข้ึนกวXากXอนเรียนอยXางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 และ 3) มีความพึงพอใจตXอแผนการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง

กับวิชาชีพครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรGบารGต โดยรวมอยูXในระดับ มากท่ีสุด (×"  = 4.53 

; S.D. = 0.70)  
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ABSTRACT 

  This study aimed to develop learning management on the topic of rules 

and laws for teaching profession by using Herbart Method of the first-year 

undergraduate students. This study was conducted by comparing the learning 

achievements of the first-year undergraduate students’ pretest and posttest on 

the topic of rules and laws for teaching profession by using Herbart Method and 

surveying the satisfaction of the first-year undergraduate students of Kalasin 

College of Dramatic Arts on learning management on the topic of rules and laws 

for teaching profession by using Herbart Method. The population of the study 

was 61 first-year undergraduate students from faculty of Art Education who were 

selected through the purposive sampling method. The research instruments used 

to collect the data consisted of 1) learning management on the topic of rules 

and laws for teaching profession, 2) mid-test, 3) achievement tests, and              

4) satisfaction questionnaire. Percentage, mean, and standard deviation were 

utilized to analyze the data. The hypotheses of the study were tested by using t-

Test (Dependent Sample). 

 The results revealed that 1) the efficiency of the development of learning 

management on the topic of rules and laws for teaching profession by using 

Herbart Method of the first-year undergraduate students was at 80.03/81.15 

which was higher than the criteria (80/80), 2) the first-year undergraduate 

students who applied learning management on the topic of rules and laws for 

teaching profession by using Herbart Method showed high learning achievement 

for the posttest which was significantly higher than the pretest at the statistic 

level of 0.5, and 3) the overall result of the survey of satisfaction of the first-year 



undergraduate students on learning management on the topic of rules and laws 

for teaching profession by using Herbart Method was at the highest level              

(   = 4.53 ; S.D. = 0.70). 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย 

 การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู3เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถDายทอดความรู3 การฝGก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร3างสรรคJจรรโลงความก3าวหน3า 

ทางวิชาการ การสร3างองคJความรู3อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล3อม สังคม การเรียนรู3และปOจจัย

เก้ือหนุนให3 บุคคลเรียนรู3อยDางตDอเน่ืองตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, น. 2) การเรียนรู3จึงเปZน

กระบวนการทางสติปOญญาและกระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรู3 ส่ิงเร3าตDาง ๆ และ

พยายามสร3างความหมายของส่ิงเร3าหรือประสบการณJ ท่ีตนได3 รับ เพ่ือให3 เกิดความเข3าใจใน

ประสบการณJน้ัน โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมเข3ามาชDวย เป̂าหมายของการเรียนรู3 คือ การนำ

ความรู3ไปใช3เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองท้ังในด3านเจตคติ ความรู3สึก ความคิด ความเข3าใจ และ

การกระทำตDาง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันรDวมกับผู3อ่ืน การเรียนรู3ของมนุษยJเปZนกระบวนการ 

ตDอเน่ืองตลอดชีวิต และสามารถเกิดข้ึนได3ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี (ภูษิต บุญทองเถิง, 2559, น. 41)  

 รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู3นับเปZนยุทธศาสตรJประการหน่ึงท่ีมีจะสDงผลตDอ

การจัดการเรียนรู3ท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจำเปZนต3องพิจารณาคัดสรรเพ่ือนำไปประยุกตJใช3ในการออกแบบ

และวางแผน จัดการเรียนรู3ให3สอดคล3องและเหมาะสมกับกิจกรรม เน้ือหาและธรรมชาติของวิชา 

รวมท้ังเวลาท่ีใช3ในการจัดการเรียนรู3ด3วย นอกจากน้ีรูปแบบ วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู3แตD

ละอยDางก็จะมีจุดมุDงหมายหรือ วัตถุประสงคJ ลักษณะองคJประกอบสำคัญ ข3อดีและข3อจำกัดแตกตDาง

กันออกไป ดังน้ันผู3สอนควรมีแนวทางในการพิจารณาคัดสรรเพ่ือให3สามารถนำไปใช3ได3อยDางมี

ประสิทธิผล (สมาน  เอกพิมพJ, 2560, น. 71) 

 แฮรJบารJต เช่ือวDาการเรียนรู3มี 3 ระดับ คือ ข้ันการเรียนรู3โดยประสาทสัมผัส (Sense 

Activity) ข้ันการจำความคิดเดิม (Memory Characterized) และข้ันการเกิดความคิดรวบยอดและ 

ความเข3าใจ (Conceptual Thinking or Understanding) การเรียนรู3เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลได3รับ

ประสบการณJผDานทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 และส่ังสมประสบการณJหรือความรู3เหลDาน้ีไว3การเรียนรู3จะ 

ขยายกรอบออกไปเร่ือย ๆ เม่ือบุคคลได3รับประสบการณJหรือความรู3ใหมDเพ่ิมข้ึน โดยผDานทาง 
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กระบวนการเช่ือมโยงและการสร3างความสัมพันธJระหวDางความรู3ใหมDกับ ความรู3เดิมเข3าด3วยกัน 

(Apperception) และแฮรJบารJต ยังเช่ืออีกวDา การสอนควรเร่ิมจากการทบทวนความรู3เดิมของผู3เรียน 

เสียกDอนแล3วจึงเสนอความรู3ใหมD ตDอไปควรจะชDวยให3ผู3เรียนสร3างความสัมพันธJระหวDางความรู3เดิมกับ 

ความรู3ใหมD จนได3ข3อสรุปท่ีต3องการแล3วจึงให3ผู3เรียนนำข3อสรุปท่ีได3ไปประยุกตJใช3กับ ปOญหาหรือ 

สถานการณJใหมD ๆ เขาเช่ือวDา กระบวนทัศนJการศึกษาจะให3ฐานทางปOญญาท่ีจะนำไปสูDจิตสำนึกของ 

ความรับผิดชอบตDอสังคม (Miller, 2003, pp. 110-120) ซ่ึงสอดคล3องกับ รัตนา เวฬุวนารักษJ (2559, 

น. 25) ได3ทำการศึกษาความสามารถแก3โจทยJปOญหาคณิตศาสตรJและความคงทนในการเรียน      

เร่ือง อัตราสDวนและร3อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท่ีมีความบกพรDอง ทางการได3ยิน     

จากการสอนท่ีใช3การสอนแบบแฮรJบารJต (Herbart Method) รDวมกับการสอนกลวิธีด3านความรู3

ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) ผลการวิจัยพบวDา 1) ความสามารถความสามารถแก3

โจทยJปOญหาคณิตศาสตรJ เร่ือง อัตราสDวนและร3อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท่ีมีความ

บกพรDองทางการได3ยิน หลังการสอนท่ีใช3การสอนแบบแฮรJบารJต (Herbart Method) รDวมกับการ

สอนกลวิธีด3านความรู3ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) อยูDในระดับ ดีมาก (Mdn = 17 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน; n = 6, t = 6, P - Value = 1.0000)  2) ความสามารถ

ความสามารถแก3โจทยJปOญหาคณิตศาสตรJ เร่ือง อัตราสDวนและร3อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 

2 ท่ีมีความบกพรDองทางการได3ยิน หลังการสอนท่ีใช3การสอนแบบแฮรJบารJต (Herbart Method) 

รDวมกับการสอนกลวิธีด3านความรู3ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) สูงข้ึนอยDางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (T = 0, p < .05) และ 3) ความคงทนในการเรียน เร่ือง อัตราสDวนและร3อยละ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท่ีมีความบกพรDองทางการได3ยินหลังการสอนท่ีใช3การสอนแบบแฮรJ

บารJต (Herbart Method) รDวมกับการสอนกลวิธีด3 านความรู3ความคิด (Cognitive Strategy 

Instructions) เปZนไปตามเกณฑJร3อยละ 80 (คDามัธยฐานเปZนร3อยละ 97.50; n = 6, t = 6, P - Value 

= 1.0000)                   

 รายวิชาความเปZนครูวิชาชีพ (Professional Teacher) ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� เปZนวิชาท่ีวDาด3วยเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญา

และปรัชญาการศึกษา การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เกณฑJมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะท่ีสำคัญของครู คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคJ 

จิตสำนึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คDานิยม อุดมการณJและจิต
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วิญญาณของความเปZนครู กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู  การเปZนผู3นำทาง

การศึกษา การสร3างชุมชนการเรียนรู3เชิงวิชาชีพ การเสริมสร3างกระบวนการคิดด3วยจิตสำนึกทาง

จริยธรรม บทบาทและหน3าท่ีของครูในฐานะผู3เรียนรู3และผู3สDงเสริมการเรียนรู3 บทบาทของครู ในฐานะ 

ผู3ขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตบทบาทหน3าท่ีของครูในสถานศึกษา 

เพ่ือสร3างแรงบันดาลใจและทัศนคติตDอวิชาชีพครู (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป�, 2562, น. 36) 

 จากการสำรวจข3อมูลเบ้ืองต3นจากนักศึกษา และผู3วิจัยในฐานะอาจารยJผู3รับผิดชอบในรายวิชา 

ความเปZนครูวิชาชีพ (Professional Teacher) ช้ันป�ท่ี 1 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� พบวDา การจัดกิจกรรมการเรียนรู3 เร่ือง กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง

กับวิชาชีพครู เปZนเร่ืองท่ีมีปOญหามากท่ีสุด เพราะเปZนเร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระในกิจกรรมการเรียนการ

เรียนการสอนท่ีคDอนข3างมาก เปZนเหตุให3ยากตDอการศึกษาทำความเข3าใจด3วยเวลาท่ีจำกัด จากสภาพ

ปOญหาดังกลDาวจึงสDงผลตDอการจัดการเรียนรู3ยังไมDสัมฤทธ์ิผลเทDาท่ีควร 

 ผู3วิจัยจึงมีความสนใจท่ีพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง

กับวิชาชีพครู โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต สำหรับนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 เพ่ือเปZน

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู3สำหรับอาจารยJผู3สอน และผู3เรียน ในการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู3ให3มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู3เรียนท่ีสูงข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค?การวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู 

โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต สำหรับนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

กำหนดเกณฑJ 80/80 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับ

วิชาชีพครู โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต สำหรับนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 ระหวDางกDอนเรียน

และหลังเรียน   

 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ ท่ีมีตDอ

การจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3

ของแฮรJบารJต 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1 กลุDมเป̂าหมาย นักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 คณะศิลปศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ 

ได3มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ความเปZนครูวิชาชีพ (Professional Teacher) รหัสวิชา 300-21001 จำนวน 61 คน 

 1.3.2 ระยะเวลาท่ีใช3ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 2564 

  1.3.3 สถานท่ี วิทยาลัยนาฏศิลป�กาฬสินธุJ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� กระทรวงวัฒนธรรม 

1.4 ตัวแปร 

 1.4.1 ตัวแปรต+น  

 ตัวแปรต3น คือ แผนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู 

โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต สำหรับนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 

 1.4.2 ตัวแปรตาม  

 ตัวแปลตาม มีดังน้ี 

   1.4.2.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง

กับวิชาชีพครูโดยใช3แนวคิดของแฮรJบารJต 

    1.4.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักศึกษาเรียนด3วยกิจกรรมการเรียนรู3 เร่ือง 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต  

   1.4.2.3 ความพ่ึงพอใจของนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ ท่ีมีตDอการ

จัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของ

แฮรJบารJต 

1.5 สมมุติฐานของการวิจัย 

 นักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 ท่ีเรียนด3วยแผนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง

กับวิชาชีพครู โดยใช3ทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวDา

กDอนเรียน 
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1.6 นิยามศัพท?เฉพาะ 

 “แผนการจัดการเรียนรู3” หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู3ในรายวิชาความเปZนครูวิชาชีพ

(Professional Teacher) ท่ีผู3วิจัยสร3างข้ึนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 โดยใช3แนวคิดของแฮรJบารJต โดยมีชุด

กิจกรรม 5 ชุดกิจกิจกรรม 

 “ประสิทธิภาพ (E1/E2)” หมายถึง คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู ท่ีผู3วิจัยสร3างข้ึนนำมาใช3วัดความรู3ความเข3าใจของผู3เรียนระหวDาง

เรียนและหลังเรียน   ให3เปZนไปตามเกณฑJ 80/80 โดย  

   80 หน3า (E1) คือ ประสิทธิภาพด3านกระบวนการจัดการเรียนรู3 ได3มาจากคะแนนรวม

จากการทดสอบด3านความรู3ความเข3าใจระหวDางเรียน เปZนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตาม

แผนแผนการจัดการเรียนรู3 จำนวน 5 แบบทดสอบ แบบทดสอบละ 10 ข3อ 

    80 หลัง (E2) คือ เปZนประสิทธิภาพของผลลัพธJ ได3มาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนด3านความรู3ความเข3าใจ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข3อ  

 “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” หมายถึง ผลจากการทดสอบการวัดความสามารถด3านความรู3

ความเข3าใจ ของผู3เรียน หลังจากเรียนด3วยกระบวนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข3องกับวิชาชีพครู โดยทฤษฎีการจัดการเรียนรู3ของแฮรJบารJต ซ่ึงได3มาจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข3อ 

 “ผู3เรียน” หมายถึง นักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป� กระทรวงวัฒนธรรม .  

 “ความพึงพอใจ” หมายถึง เจตคติ ความชอบ  ทัศนคติด3านบวกของนักศึกษาท่ีมีตDอ

กระบวนการจัดการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพครู โดยทฤษฎีการจัดการ

เรียนรู3ของแฮรJบารJต โดยวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช3มาตราสDวนประมาณคDา (Rating 

Scale) แบDงเปZน 5 ระดับ จำนวน 10 ข3อ 
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1.7 ประโยชน?ที่ไดPรับ 

 1.6.1 นักศึกษาได3รับการพัฒนาความรู3ความเข3าใจเก่ียวกับ เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข3องกับวิชาชีพครูอยDางมีประสิทธิภาพ เปZนแนวทางท่ีจะนำไปใช3เพ่ือประกอบวิชาชีพครูได3 

 1.6.2 ผู3สอนได3ใช3เปZนแนวทางด3านการพัฒนานวัตกรรมด3านการเรียนการสอนเพ่ือนำไปใช3

ให3เกิดประโยชนJแกDผู3เรียน สามารถจัดกรรมการเรียนรู3ได3อยDางเต็มประสิทธิภาพ 

 1.6.3 เปZนข3อสนเทศด3านการจัดกิจกรรมการเรียนรู3 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง

กับ วิชาชีพครูของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุJ 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การวิจัยครั้งน้ี ผู1วิจัยได1ศึกษาค1นคว1าเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข1อง โดยนำเสนอ

ตามลำดับหัวข1อดังตHอไปน้ี       

  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปP) ปรับปรุง พ.ศ.2562  

   2.  ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ท่ีเก่ียวข1องกับแนวคิดของแฮรXบารXต 

   3.  ความรู1เก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู1 

   4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   5.  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

  6.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องกับความพึงพอใจ 

  7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง 

  8.  กรอบแนวคิด 

2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป8) ปรับปรุง พ.ศ.2562 

 2.1.1 ปรัชญา 

    ครูดี ครูเกHง ที่เรืองปaญญา มีความเปcนเลิศด1านศิลปะ ตามเอกลักษณXวิถีวังหน1าและ  

ภูมิปaญญาท1องถ่ิน 

 2.1.2  ความสำคัญ 

   ความเปcนพลวัตของโลก และความก1าวหน1าของเทคโนโลยีดิจิทัล สHงผลกระทบตHอการ

เรียนรู1ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษยX ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมHที่เปcนศาสตรXบูรณาการและ

ข1ามวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได1กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรX

และสาขาศึกษาศาสตรX (หลักสูตร 4 ปP) ให1สอดคล1องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหHงชาติ พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีวHาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการ

อ ุดมศ ึกษา ในการประช ุมคร ั ้ งท ี ่  2/2562 ว ันท ี ่  13 กุมภาพันธ X  พ.ศ.2562 ได 1ประกาศให1

สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรXและ

ศึกษาศาสตรX (หลักสูตร 4 ปP) โดยต1องมุHงให1เกิดมาตรฐานการเรียนรู1ของบัณฑิต มีการจัดการเรียนการ

สอนและองค Xประกอบอื ่น ๆ ตามมาตรฐานคุณว ุฒ ิระด ับปร ิญญาตร ีสาขาคร ุศาสตร Xและ

ศึกษาศาสตรX(หลักสูตร 4 ปP) พ.ศ.2562 เพื ่อผลิตบัณฑิตครูให1มีคุณลักษณะ และคHานิยมรHวมท่ี       
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เปcนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู เปcนผู1เรียนรู1และฉลาดรู1 มีความสามารถสูงในการ

จัดการเรียนรู1 สร1างสรรคXนวัตกรรม และมีจิตสำนึกเปcนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 ดังนั้นเพื่อให1สอดคล1องกับนโยบายดังกลHาว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปk เปcนสถาบันอุดมศึกษา

ที่ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด1านนาฏศิลปk ดุริยางคศิลปkคีตศิลปk และ

ทัศนศิลปk ประกอบกับที่อธิการบดีได1แถลงนโยบายตHอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปkเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให1เปcนไปตามเกณฑXมาตรฐานของประเทศจึงได1

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปP) สาขาวิชานาฏศิลปkไทยศึกษา มาเปcนหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปP) สาขาวิชานาฏศิลปkศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปk จัดการเรียนการสอน

ด1านนาฏศิลปk ดุริยางคศิลปk คีตศิลปk และทัศนศิลปk ตามเอกลักษณXวิถีวังหน1า โดยการศึกษาด1านดนตรี 

นาฏศิลปk ทัศนศิลปkในยุคแรกที่เปcนการศึกษา ในระบบเริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวร

สถานมงคล หรือวังหน1า เนื้อหารูปแบบการจัดการเรียน การสอนด1านดนตรี นาฏศิลปkยึดรูปแบบราช

สำนักซ่ึงถือวHาเปcนรูปแบบมาตรฐาน สHวนด1านทัศนศิลปkยึดรูปแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงถือเปcน

รูปแบบมาตรฐานเชHนกันปaจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปkยังคงยึดรูปแบบการเรียนการสอน การ

ถHายทอดความรู1ด1านดนตรีนาฏศิลปk ตามรูปแบบมาตรฐาน และเม่ือมีการขยายการศึกษาไปยังภูมิภาค 

ได1นำรูปแบบจากสHวนกลางซึ่งเปcนรูปแบบมาตรฐานตามเอกลักษณXวิถีวังหน1า ไปใช1ในการจัดการเรียน

การสอนและได1เพิ่มการนำศิลปะพื้นบ1าน หรือศิลปะท1องถิ่นเข1ามาสูHระบบของการศึกษา ทั้งนี้เปcนไป

ตามบริบทของท่ีต้ังของแตHละวิทยาลัย 

 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุX สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปk มีพื้นที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปk ในเขตภาคอีสานตอนบนครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุX สกลนคร เลย นครพนม

ขอนแกHน อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เปcนสถานศึกษาที ่มุ Hงผลิตครูที ่มีคุณภาพ           

มีความสามารถในการจัดการเรียนสอน ครูเปcนอาชีพที่พึงประสงคXของผู1เรียน เนื่องจากมีความมั่นคง

ในแนวทางการประกอบอาชีพ และครูเปcนบุคคลที่มีความสำคัญในการสร1างพลเมืองที ่ดีให1แกH

ประเทศชาติ ดังคำกลHาวที่วHา "ครูคือพระเจ1าผู1สร1างโลก" (พุทธทาสภิกขุ, 2529) โดยเฉพาะสังคม

ปaจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงทางด1านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุค 4.0 ซึ ่งเปcนยุคของการใช1เทคโนโลยีที ่ทันสมัย และนวัตกรรมเชิง

สร1างสรรคXมาเปcนหลักในวิถีชีวิตของมนุษยX สังคมเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยHางก1าวหน1าและ

กว1างไกล ผลกระทบจากความก1าวหน1าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาไปอยHางรวดเร็ว ทำให1

เกิดสิ่งแวดล1อมและสังคมใหมH เปcนสังคมที่มีเทคโนโลยีเข1ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ทำให1เกิด

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ วิธีการทำงาน การให1บริการ โดยเฉพาะอยHางยิ่งด1านการศึกษา

ด1านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิธีการเรียนรู1ของมนุษยXครูเปcนอาชีพที่พึงประสงคXของผู1เรียน เนื่องจากมี

ความมั่นคงในแนวทางการประกอบอาชีพ และครูเปcนบุคคลที่มีความสำคัญในการสร1างพลเมืองที่ดี
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ให1แกHประเทศชาติ โดยเฉพาะสังคมปaจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด1านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ

วัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกยุค 4.0 ซึ่งเปcนยุคของการใช1เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย และนวัตกรรมเชิงสร1างสรรคXมาเปcนหลักในวิถีชีวิตของมนุษยX สังคมเทคโนโลยีมีการพัฒนาไป

อยHางก1าวหน1าและกว1างไกล ผลกระทบจากความก1าวหน1าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาไป

อยHางรวดเร็ว ทำให1เกิดสิ่งแวดล1อมและสังคมใหมH เปcนสังคมที่มีเทคโนโลยีเข1ามามีบทบาทในการ

ดำเนินชีวิต ทำให1เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ วิธีการทำงาน การให1บริการ โดยเฉพาะ

อยHางย่ิงด1านการศึกษา รวมท้ังวิธีการเรียนรู1ของมนุษยX 

 สังคมไทยเปcนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเปtาหมายของการหลอมรวมเปcนเอกภาพ ดังนั้นครูซ่ึง

เปcนผู1นำทางสังคม นอกจากจะมีความรู1 ความเชี่ยวชาญในศาสตรXเฉพาะด1านและมีความรอบรู1ใน

ศาสตรXทั่วไปแล1ว ครูจะต1องมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเปcนครู ชำนาญทั้งศาสตรXและศิลปkใน

ด1านการสอน การถHายทอดวิชาความรู1ด1วยอุดมการณXที่มุHงมั่นตHอการพัฒนาผู1เรียนให1เปcนพลเมืองที่ดี

ของสังคมไทยและ สังคมโลก ซึ่งการเปcนครูมืออาชีพนั้นสามารถพัฒนาได1จากการเข1ารับการศึกษาใน

หลักสูตร เพื่อสร1างความพร1อมทั้งองคXความรู1และประสบการณXวิชาชีพครูและบุคลิกภาพของคาเปcน

ครู โดยผHานกระบวนการฝvกฝนและบHมเพาะที่ยาวนานจนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนาผู1เรียนได1

ดีครบทุกด1าน คือ รHางกาย อารมณX สังคม และสติปaญญา จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อเปcน

หลักประกันคุณภาพทางการศึกษาพร1อมท่ีจะออกไปรับใช1สังคมได1 

 จากความสำคัญดังกลHาว จะเห็นได1วHาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช1

ในการจัดการศึกษา เพื่อให1ผู1เรียนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ต1องการพัฒนาบุคคล ความรู1 

ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชาติ อีกทั้งสามารถใช1เปcนเครื่องมือในการ

กำหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามสาขาท่ีตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อบำเพ็ญตนให1

เปcนประโยชนXแกHสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะด1านศิลปวัฒนธรรมตHอไป 

 2.1.3 วัตถุประสงค6ของหลักสูตร 

   เพ่ือผลิตบัณฑิตครูท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX ดังตHอไปน้ี 

    2.1.3.1  มีความรู1 ทักษะ และเชี่ยวชาญด1านนาฏศิลปk สามารถคิดวิเคราะหX และ

สร1างสรรคXงานศิลปk 

    2.1.3.2  เปcนครูนาฏศิลปk ที่สามารถถHายทอดและประยุกตXความรู1 มีความเปcน

เลิศในศาสตรXด1านนาฏศิลปk 

    2.1.3.3  สร1างสรรคXนวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

และบูรณาการความรู1ในศาสตรXท่ีเก่ียวข1อง 

    2.1.3.4  พัฒนาตนเองให1เทHาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร1อม

ในการรHวมมือทางวิชาการกับองคXกรท้ังภายในประเทศและตHางประเทศ 
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    2.1.3.5  มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก1ปaญหา และใช1เทคโนโลยีได1

อยHางมีประสิทธิภาพ 

    2.1.3.6  มีจิตสำนึกในความเปcนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 จากหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปP) ซึ ่งเปcนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562       

จะเห็นได1วHา ในหลักสูตรมุHงเน1นให1ผู1สำเร็จการศึกษาเปcนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเปcนครูตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู1ความสามารถสร1างองคXความรู1ด1านศิลปะนาฏศิลปk และดนตรี เพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชนซึ่งเปcนกำลังสำคัญของชาติ ในการสืบทอดศิลปะมรดกของชาติ และการพัฒนาภูมิ

ปaญญาไทยไปสูHความเปcนสากล (วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุX, 2562, น. 7-9) 

 รายวิชาความเปcนครูวิชาชีพ (Professional Teachers) รหัส 300-21001 เปcนวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะด1านกลุHมวิชาชีพครู เนื้อหาสาระวHาด1วยเรื่องพัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและ

ปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑXมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สำคัญของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคX จิตสำนึกและ

คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คHานิยม อุดมการณXและจิตวิญญาณของความ

เปcนครูกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข1องกับวิชาชีพครู การเปcนผู1นำทางการศึกษา การสร1างชุมชน

การเรียนรู1เชิงวิชาชีพ การเสริมสร1างกระบวนการคิดด1วยจิตสำนึกทางจริยธรรม บทบาทและหน1าท่ี

ของครูในฐานะผู1เรียนรู1และผู1สHงเสริมการเรียนรู1 บทบาทของครู ในฐานะ ผู1ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคมศึกษา สังเกตบทบาทหน1าที่ของครูในสถานศึกษา เพื่อสร1างแรงบันดาลใจและ

ทัศนคติตHอวิชาชีพครู (วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุX, 2562, น. 42) 

 จากการศึกษาหลักสูตร ทำให1ทราบถึงที ่มา และความสำคัญของหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต (4 ปP) ปรับปรุง พ.ศ.2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุX ท่ีมุHงเน1นให1บัณฑิตท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

ความรู1 ทักษะ และเชี่ยวชาญด1านนาฏศิลปk มีองคXความรู1เพียงพอที่จะสามารถประกอบวิชาชีพครู 

ตลอดจนการถHายทอดองคXความรู1 สร1างนวัตกรรม สร1างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการ

พัฒนาตนเองให1เทHาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให1สอดคล1องกับปรัชญาของหลักสูตรที่วHา

ครูดี ครูเกHง ท่ีเรืองปaญญา มีความเปcนเลิศด1านศิลปะ ตามเอกลักษณXวิถีวังหน1าและภูมิปaญญาท1องถ่ิน 

 อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือรายวิชารายวิชาความเปcนครูวิชาชีพ (Professional Teachers) 

รหัส 300-21001 เปcนอีกหนึ่งรายวิชาที่เสริมสร1างสมรรถนะวิชาชีพความเปcนครู ผู1วิจัยได1ศึกษา

คำอธิบายรายวิชา แล1วมาวิเคราะหXถึงประเด็นปaญหาที่สำคัญของการวิจัยครั้งน้ี เพื่อออกแบบการ

สร1างเครื่องมือในการวิจัย ไมHวHาจะเปcนแผนการจัดการเรียนรู1 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู1 และ

การวัด และประเมินผลให1สอดคล1องกับจุดหมายของรายวิชา เปcนไปตามบรรลุตามวัตถุประสงคXของ

หลักสูตร 
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2.2 ทฤษฎีการจัดการเรียนรูHที่เกี่ยวขHองกับแนวคิดของแฮรPบารPต 

 ประสาท อิศรปรีดา (2546, น. 310) ได1ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของมาสโลวX (Maslow's The 

Human Need Theory) ไว1วHา ทุกคนมีความต1องการอยูHเสมอและไมHมีที ่สิ ้นสุด เมื ่อได1รับ ความ

ต1องการอยHางหน่ึงจะต1องการอีกอยHางหน่ึง ซ่ึงลักษณะความต1องการ 5 ระดับ ได1แกH ความต1องการทาง

สรีระ (Basic Physiological Needs) เปcนขั้นความต1องการพื้นฐานของมนุษยX ได1แกH ความต1องการ

ด1านอาหาร อากาศ น้ำ อุณหภูมิ การหลับนอน การขับถHาย ที่อยูHอาศัย เครื่องนุHงหHม ยารักษาโรค การ

พักผHอน ความต1องการทางเพศ เปcนต1น 

  1.  ความต1องการความปลิดภัยและมั่นคง (Safety and Security Needs) เปcนความ 

ต1องการให1ตัวเองปลอดภัยจากอันตรายทุกด1าน ความต1องการความมั่นคงในการทำงาน ตลอดจน

ความม่ันคงทางฐานะเศรษฐกิจ 

  2.  ความต1องการทางด1านสังคม (Social or Belongingness Need) เปcนความ ต1องการ

ความรัก อยากให1เปcนที่รัก ยอมรับจากกลุHม ต1องการความรักและมีสHวนรHวมในกลุHม ให1กลุHมยอมรับตน 

เชHน กลุHมครอบครัว กลุHมสังคม 

  3.  ความต1องการที ่จะได1รับการยกยHองจากผู 1อื ่น (Self Esteem Needs) เปcนความ 

ต1องการที่จะให1ผู1อื่นยกยHองตน เปcนความปรารถนาของบุคคลที่จะทำให1เกิดพฤติกรรมตHาง ๆ ความ

ต1องการจะบรรลุถึงความต1องการของตนเองอยHางแท1จริง (Actualization) เปcน 

  4.  ความต1องการสูงสุดของมนุษยX เชHน ความต1องการอยากเปcนหัวหน1าสูงสุด ของ

หนHวยงาน ความต1องการอยากเดHนอยากดังในทางหน่ึง 

จากแนวคิดของ Maslow แสดงให1เห็นวHามนุษยXสHวนใหญHไมHสามารถบรรลุความ ต1องการในระดับการ

รู1จักตนเองได1 ทำให1มนุษยXมีความต1องการในระดับสูงมากขึ้น เพราะความ ต1องการในระดับสูงเปcน

แรงผลักดันให1มนุษยXต1องการอยูHรวมกันเปcนกลุHม และการส่ือสารซ่ึงกัน และกัน เพ่ือหวังผลในสHวนหน่ึง

ท่ีกHอให1เกิดการเปล่ียนความคิดอยHางกว1างขวาง เกิดการรHวมมือ กัน นำไปสูHการปฏิบัติเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

เปcนการสนองความต1องการตHาง ๆ ของมนุษยXนั่นเอง เมื่อมนุษยXทุกคนมีความต1องการ และความ

ต1องการน้ันได1รับการบริการหรือตอบสนองแล1ว ยHอ ทำให1เกิดความพึงพอใจ 

 ทฤษฎ ีของกลุHมท ี ่ เน 1นการร ับร ู 1 และการเช ื ่ อมโยงความค ิด (Apperception หรือ 

Herbartianism) นักคิดคนสำคัญในกลุHมน้ีคือ (John Locke), (Wilhelm Wundt), (Titchener) และ 

(Herbart) ซ่ึงมีความเช่ือดังน้ี (Miller, 2003, p. 110 - 120) 

  1.  มนุษยXเกิดมาไมHมีทั ้งความดีความเลวในตัวเอง การเรียนรู 1เกิดได1จากแรงกระตุ1น 

ภายนอก หรือส่ิงแวดล1อม (Neutral - active) 



12 

  2.  จอหXน ล็อค เชื่อวHาคนเราเกิดมาพร1อมกับจิตหรือสมองที่วHางเปลHา (Tabula Rasa) 

การเรียนรู1เกิดจากการที่บุคคลได1รับประสบการณXผHานประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสHงเสริมให1บุคคลมี 

ประสบการณXมาก ๆ ในหลาย ๆ ทางจึงเปcนการชHวยให1บุคคลเกิด การเรียนรู1 

  3.  วุนดX เชื่อวHาจิตมีองคXประกอบ 2 สHวน คือ การสัมผัสทั้ง 5 (Sensation) และการ รู1สึก 

(Feeling) คือการตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผัส 

  4.  ทิชเชเนอรX มีความเห็นเชHนเดียวกับวุนดX แตHได1เพิ่มสHวนประกอบของจิตอีก 1 สHวน 

ได1แกH จินตนาการ (Imagination) คือการคิดวิเคราะหX 

  5.  แฮรXบารXต เชื่อวHาการเรียนรู1มี 3 ระดับ คือ ขั้นการเรียนรู1โดยประสาทสัมผัส (Sense 

Activity) ขั้นการจำความคิดเดิม (Memory Characterized) และขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและ 

ความเข1าใจ (Conceptual Thinking or Understanding) การเรียนรู1เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได1รับ

ประสบการณXผHานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และสั่งสมประสบการณXหรือความรู1เหลHานี้ไว1การเรียนรู1จะ 

ขยายกรอบออกไปเรื ่อย ๆ เมื ่อบุคคลได1รับประสบการณXหรือความรู 1ใหมHเพิ ่มขึ ้น โดยผHานทาง 

กระบวนการเชื ่อมโยงและการสร1างความสัมพันธXระหวHางความรู1ใหมHกับ ความรู1เดิมเข1าด1วยกัน 

(Apperception) และแฮรXบารXต ยังเชื่ออีกวHา การสอนควรเริ่มจากการทบทวนความรู1เดิมของผู1เรียน 

เสียกHอนแล1วจึงเสนอความรู1ใหมH ตHอไปควรจะชHวยให1ผู1เรียนสร1างความสัมพันธXระหวHางความรู1เดิมกับ 

ความรู1 ใหมH จนได1ข1อสรุปที่ต1องการแล1วจึงให1ผู1เรียนนำข1อสรุปที่ได1ไปประยุกตXใช1กับปaญหาหรือ 

สถานการณXใหมH ๆ เขาเชื่อวHา กระบวนทัศนXการศึกษาจะให1ฐานทางปaญญาที่จะนำไปสูHจิตสำนึกของ 

ความรับผิดชอบตHอสังคม  

 ทิศนา แขมมณี (2546, น. 48-50) ได1กลHาวถึง หลักการจัดการสอน ตามวิธีการสอนของ   

แฮรXบารXต ไว1ดังน้ี 

  1. การจัดให1ผู1เรียนได1รับประสบการณXผHานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปcนสิ่งจำเปcนอยHาง 

มากตHอการเรียนรู1ของผู1เรียน 

  2.  การชHวยให1ผู1เรียนสร1างความสัมพันธXระหวHางความรู1เดิมกับความรู1ใหมH จะชHวยให1 

ผู1เรียนเกิดความเข1าใจได1อยHางดี 

  3.  การสอนโดยดำเนินการตาม 5 ขั้นตอนของแฮรXบารXต จะชHวยให1ผู1เรียนเกิดการเรียนรู1

ได1ดีและรวดเร็ว ข้ันตอนดังกลHาว คือ 

   3.1  ขั้นเตรียมการ หรือข้ันนำ (Preparation) ได1แกH การเร1าความสนใจของผู1เรียน

และการทบทวนความรู1เดิม 

   3.2 ข้ันเสนอ (Presentation) ได1แกH การเสนอความรู1ใหมH 
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   3.3  ขั ้นการสัมพันธXความรู 1เดิมกับความรู 1ใหมH (Comparison and Abstraction) 

ได1แกH การขยายความรู1เดิมให1กว1างออกไป โดยสัมพันธXความรู1เดิมกับความรู1ใหมHด1วยวิธีการตHาง ๆ เชHน 

การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ฯลฯ ทำให1ได1ข1อเท็จจริงใหมHท่ีสัมพันธXกับประสบการณXเดิม 

   3.4  ขั้นสรุป (Generalization) ได1แกH การสรุปการเรียนรู1เปcนหลักการ หรือกฎตHาง ๆ 

ท่ีจะสามารถจะนำไปประยุกตXใช1กับปaญหาหรือสถานการณXอ่ืน ๆ ตHอไป 

   3.5  ขั้นประยุกตXใช1 (Application) ได1แกH การให1ผู1เรียนนำข1อสรุป หรือการเรียนรู1    

ท่ีได1ไปใช1ในการแก1ปaญหาในสถานการณXใหมH ๆ ท่ีไมHเหมือนเดิม 

 ภูษ ิต บุญทองเถิง (2559, น. 5) ได1กลHาวถึงร ูปแบบการสอนของ Herbart ในข1อหัว

วิวัฒนาการศาสตรXการสอนในชHวงคริสตXศตวรรษที ่ 20 ไว1วHา นับตั ้งแตHสมัยของ ในชHวงปลาย

คริสตXศตวรรษที่ 20 เปcนต1นมา การสอนเริ่มมีลักษณะเปcนระบบระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน การสอน 

5 ข้ันของ Herbart ซ่ึงประกอบด1วย  

  1. ข้ันนำ  

  2. ข้ันเสนอความรู1ใหมH  

  3. ข้ันสัมพันธXความรู1เดิมกับความรู1ใหมH  

  4. ข้ันสรุป  

  5. ข้ันประยุกตXใช1  

 จากการศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู1ของแฮรXบารXต สรุปได1วHา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู1ตามทฤษฎีของแฮรXบารXต มีหลักคิดพื้นฐานอยูHบนหลักทางวิชาการ โดยแฮรX

บารXตเชื่อวHา การจัดการเรียนการสอนควรให1ผู1เรียน ได1เริ่มจากการทบทวนความรู1เดิมกHอน แล1วจึง

นำเสนอองคXความรู1ใหมH จากน้ันจึงสร1างความสัมพันธXระหวHางความรู1เดิมกับความรู1ใหมH แล1วจึงสรุปผล

การเรียนรู1 และนำองคXความรู1ที่ได1รับไปประยุกตXใช1กับสถานการณXตHาง ๆ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู1

ตามทฤษฎีของแฮรXบารXต ประกอบด1วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ข้ันนำ  

  2. ข้ันเสนอความรู1ใหมH  

  3. ข้ันสัมพันธXความรู1เดิมกับความรู1ใหมH  

  4. ข้ันสรุป  

  5. ข้ันประยุกตXใช1  
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2.3 ความรูHเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูH 

 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรูE 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 73) ได1ให1ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู1 คือ ผลของ

การเตรียมการวางแผนจัดการเรียนการสอนอยHางเปcนระบบ โดยนำสาระและมาตรฐานการเรียน    

ผลการเรียนรู 1ที ่คาดหวังรายปP หรือรายภาคมาสร1างหนHวยการเรียนรู 1 คำอธิบายรายวิชาและ

กระบวนการเรียนรู1 โดยเขียนเปcนแผนการจัดการเรียนรู1ให1เปcนไปตามศักยภาพของผู1เรียน  

 กรมวิชาการ. (2545, น. 3) แผนการสอน คือ การนำวิชาหรือกลุHมประสบการณXที ่ต1อง        

ทำการสอน ตลอดภาคเรียนมาสร1างเปcนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช1ส่ือ อุปกรณXการ

สอน การวัดและการประเมินผล สำหรับเนื้อหาสาระและจุดประสงคXการเรียนการสอนยHอย ๆ ให1

สอดคล1องกับวัตถุประสงคXหรือจุดเน1นของหลักสูตร สภาพผู1เรียน ความพร1อมของโรงเรียนในด1านวัสดุ

อุปกรณX และตรงกับชีวิตจริงในท1องถิ่น ซึ่งถ1ากลHาวอีกนัยหนึ่ง แผนการสอน คือการเตรียมการสอน

เปcนลายลักษณXอักษรไว1ลHวงหน1า หรือ การบันทึกการสอนตามปกติน่ันเอง  

 วัฒนา ระงับทุกขX (2543, น. 1) ได1ให1ความหมายไว1วHา แผนการจัดการเรียนรู1 หมายถึง 

แผนการหรือโครงการท่ีจัดทำเปcนลายลักษณXอักษร เพ่ือใช1ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

เปcนการเรียมการสอนอยHางมีระบบและเปcนเครื่องมือที่ชHวยให1ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูH

จุดประสงคXการเรียนรู1และจุดมุHงหมายของหลักสูตร 

 รุจิรX ภูHสาระ (2545, น. 69) กลHาววHา แผนการจัดการเรียนรู1 หมายถึง แผนการหรือโครงการ

ที่ครูผู1สอนได1เตรียมการจัดการเรียนรู1ไว1ลHวงหน1าเปcนลายลักษณXอักษร เพื่อใช1ปฏิบัติการเรียนรู1ใน

รายวิชาใดวิชาหนึ่งอยHางเปcนระบบระเบียบ โดยใช1เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู1 และนำผู1เรียน

ไปสูHจุดประสงคXการเรียนรู1 และจุดมุHงหมายของหลักสูตรอยHางมีประสิทธิภาพ 

 สุชาติ วงศXสุวรรณ (2537, น. 10) กลHาววHา แผนการจัดการเรียนรู1 หมายถึง การวางแผนการ

จัดการเรียนรู 1 ของครูวHาจะสอนอะไร สอนอยHางไร เพื่อให1ผู 1เรียนบรรลุจุดประสงคXการเรียนรู 1ท่ี   

กำหนดไว1 

 ทวีศักดิ์ ไชยมาโย (2537, น. 13) กลHาววHา แผนการจัดการเรียนรู1 หมายถึง แผนงานหรือ

โครงการสอนที่ครูจัดทำไว1เปcนรายลักษณXอักษร โดยการเตรียมลHวงหูน1าอยHางมีระบบเพื่อนำไปใช1

ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งแผนการจัดการเรียนรู1เปcนเครื่องมืออันสำคัญที่จะชHวยให1

ผู1เรียนไปสูHจุดมุHงหมายปลายทางท่ีหลักสูตรกำหนดได1อยHางมีประสิทธิภาพ 

 จากข1างต1นสรุปได1วHา แผนการจัดการเรียนรู1 หมายถึง การประมวลองคXความรู1ที่คาดหวังให1

เกิดขึ้นแกHผู 1เรียน มาออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู1ไว1ลHวงหน1าอยHางเปcนระบบ โดยคำนึงถึง
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มาตรฐานการเรียนรู1 จุดประสงคXการเรียนรู1 เนื้อหาสาระรายวิชา ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

เพ่ือให1บรรลุจุดมุHงหมายตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูEท่ีดี 

 สมนึก ภัททิยธนี (2546, น. 5) ได1กลHาวถึงลักษณะท่ีดีของแผนต1องมีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. เนื้อหาต1องเขียนเปcนรายคาบ หรือรายชั่วโมงตารางสอน โดยเขียนให1สอดคล1องกับ   

ชื ่อเรื ่องให1อยู Hในโครงการสอน และเขียนเฉพาะเนื ้อหาสาระสำคัญพอสังเขป (ไมHควรบันทึก       

แผนการสอนอยHางละเอียดมาก ๆ เพราะจะทำให1เกิดความเบ่ือหนHาย) 

  2.  ความคิดรวบยอด (Concept) หรือหลักการสำคัญ ต1องเขียนให1ตรงกับเนื ้อหา          

ที่จะสอนสHวนนี้ถือวHาเปcนหัวใจของเรื่องครูต1องทำความเข1าใจในเนื้อหาที่จะสอนจนสามารถเขียน

ความคิดรวบยอดได1อยHางมีคุณภาพ 

  3.  จุดประสงคXเชิงพฤติกรรม ต1องเขียนให1สอดคล1อง กลมกลืนกับความคิดรวบยอด มิใชH

เขียนตามอำเภอใจไมHใชHเขียนสอดคล1องเฉพาะเนื้อหาที่จะสอนเทHานั้นเพราะจะได1เฉพาะพฤติกรรม    

ท่ีเก่ียวกับความรู1ความจำ สมองหรือการพัฒนาของนักเรียนจะไมHได1รับการพัฒนาเทHาท่ีควร 

  4.  กิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดเทคนิคการสอนตHาง ๆ ที ่จะชHวยให1นักเรียน        

เกิดการเรียนรู1 

  5.  สื่อที่ใช1ควรเลือกให1สอดคล1องกับเนื้อหา สื่อดังกลHาวต1องชHวยให1นักเรียนเกิดความ

เข1าใจในหลักการได1งHาย 

  6.  วัดผลโดยคำนึงถึงเนื ้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงคXเชิงพฤติกรรมและชHวงท่ี      

ทำการวัด (กHอนเรียน ระหวHางเรียน หลังเรียน) เพ่ือตรวจสอบวHาการสอนของครูบรรลุจุดมุHงหมายท่ีต้ัง

ไว1หรือไมH 

 วัฒนาพร ระงับทุกขX (2542, น. 135) กลHาววHา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู1จะกHอให1เกิด

ประโยชนXตังน้ี 

  1. กHอให1เกิดการวางแผนและการเตรียมการลHวงหน1า เปcนการนำเทคนิควิธีการสอนส่ือ

เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกตXให1เหมาะสมกับสภาพแวดล1อมด1าน

ตHาง ๆ 

    2.  สHงเสริมให1ครูผู 1สอนค1นคว1าหาความรู1เกี ่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน     

การเลือกใช1ส่ือ การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนประเด็นตHาง ๆ ท่ีเก่ียวข1องจำเปcน 

  3.  เปcนคูHมือการสอนสำหรับตัวครูผู1สอนและครูที่สอนแทนนำไปใช1ปฏิบัติการสอนอยHาง

ม่ันใจ 

  4.  เปcนหลักฐานแสดงข1อมูลด1านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่จะเปcน

ประโยชนXตHอการจัดการเรียนการสอนตHอไป 
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  5.  เปcนหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผู1สอน ซึ่งสามารถนำไปเสนอเปcนผลงาน

วิชาการได1 

 สุพิน บุญชวงศX (2538, น. 123) กลHาวถึง ประโยชนXของแผนการจัดการเรียนรู1ไว1ดังน้ี 

  1.  ชHวยให1ครูสามารถดำเนินงานในการเรียนการสอนได1ตรงหลักสูตร 

  2.  ชHวยให1ครูสามารถดำเนินการสอนได1ผลดี มีประสิทธิภาพสูงและมีความชำนาญ        

ในการสอน 

  3.  ชHวยให1ครูมีเวลามากพอในการจัดหา และจัดสื่อการเรียนการสอนไว1ให1พร1อมสำหรับ

นักเรียน 

  4.  ชHวยให1ครูสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมให1เหมาะสมกับนักเรียนได1 

 จากข1างต1นได1วHา แผนการจัดการเรียนรู1ท่ีดีจะชHวยสHงเสริมการจัดการเรียนรู1แกHครูผู1สอน ดังน้ี 

  1.  ทำให1ผู1สอนสามารถกำหนดเนื้อหาสาระในรายวิชาให1เหมาะสมกับเวลาตามโครงสร1าง

รายวิชา 

  2.  ชHวยให1การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเปcนไปอยHางมีแบบแผน และมีระบบ  

  3.  ทำให1ผู1สอนสามารถจัดสรรชHวงเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ 

เลือกใช1ส่ือการเรียนการสอนได1อยHางเหมาะสม 

  4.  ทำให1สามารถออกแบบเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลได1อยHางมีประสิทธิภาพ 

  5.  ชHวยให1สามารถปรับปรุงแก1ไขกิจกรรมตHาง ๆ ให1เหมาะสมกับผู1เรียนในคร้ังถัดไป 

  6.  ทำให1มีหลักฐานชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน 

 องค6ประกอบของแผนการเรียนรูE 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 77-82) ได1เสนอรูปแบบในการเขียนแผนการสอนไว1              

10 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1.  กำหนดหมวดหมู H เน ื ้อหาและประสบการณX อาจกำหนดเป cนหมวดว ิชาหรือ           

บูรณาการสหวิทยาการตามความเหมาะสม 

  2.  กำหนดหนHวยการสอน โดยแบHงเนื้อหาออกเปcนหนHวยการสอนประมาณเนื้อหาที่จะทำ

ให1ครูสามารถถHายทอดความรู1แกHนักเรียนได1ในหน่ึงสัปดาหXหรือสอนได1หนHวยละคร้ัง 

  3.  กำหนดหัวเร ื ่อง ผ ู 1สอนจะต1องถามตัวเองว Hา ในการสอนแตHละหนHวยควรให1

ประสบการณXอะไรแกHนักเรียน แล1วกำหนดหัวข1อเร่ืองอกมาเปcนหนHวยการสอนยHอย 

  4.  กำหนดหลักการและความคิดรวบยอด หลักการและความคิดรวบยอดที่กำหนดข้ึน

จะต1องสอคคล1องกับหนHวยและหัวข1อเรื่อง โดยสรุปรวบรวมแนวคิด สาระ และหลักการที่สำคัญไว1 

เพ่ือเปcนแนวทางในการจัดเน้ือหามาสอนให1สอดคล1องกัน 
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  5.  กำหนดจุดประสงคXให1สอดคล1องกับหัวเรื่อง โดยเขียนเปcนจุดประสงคXเชิงพฤติกรรมท่ี

ต1องมีเกณฑXการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไว1ทุกคร้ัง 

  6.  กำหนดกิจกรรมการเรียนให1สอดคล1องกับจุดประสงคXเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเปcนแนว

ทางเลือกและการเขียนแผนการสอน 

  7.  กำหนดแบบประเมินผล ต1องประเมินให1ตรงกับจุดประสงคXเชิงพฤติกรรมโดยใช1

แบบทดสอบแบบอิงเกณฑX เพื่อให1ผู1สอนทราบวHา หลังจากการเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู1 1 แผน 

แล1วผู1เรียนได1เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู1ตามจุดประสงคXท่ีต้ังไว1หรือไมH 

  8.  เลือกและเขียนแผนการเรียนรู1 วิธีการ และอุปกรณXที่ครูใช1เปcนสื่อการสอนทั้งส้ิน     

เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู1แตHละหัวข1อเรื่องแล1ว จัดไว1เปcนรูปเลHมเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑX

ท่ีต้ังไว1 

  9.  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู1เพื่อเปcนการประกันวHาแผนการจัดการ

เรียนรู1ที่สร1างขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพในการสอน ผู1สร1างจำเปcนต1องกำหนดเกณฑXขึ้น โดยคำนึงถึง

หลักการท่ีวHา การเรียนรู1เปcนกระบวนการ เพ่ือให1เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู1เรียนบรรลุผล 

  10. การใช1แผนการจัดการเรียนรู1เปcนขั้นการนำเอาแผนการสอนไปใช1 ซึ่งจะต1องมีการ

ตรวจสอบปรับปรุงให1ดีข้ึนอยูHตลอดเวลา ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู1 ข1อควรคำนึงถึงคือ 

    10.1 ต1องคำนึงถึงความมุHงหมายของแตHละหนHวยและใช1จุดมุHงหมายเปcนแนวทางใน

การดำเนินการสอน 

    10.2 ต1องคำนึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู1ของเด็ก เพ่ือชHวยให1การ

สอนเปcนไปตามความต1องการของความสนใจของผู1เรียน 

    10.3 ต1องคำนึงถึงวิธีที่จะเอื้อตHอการเรียนรู1ของนักเรียนในทุกด1าน คือ ด1านความรู1 

ความเข1าใจของนักเรียน เจตคติท่ีดีและทักษะท่ีเปcนประโยชนX สามารถนำไปใช1ในชีวิตประจำวันได1 

    10.4 ต1องคำนึงถึงการให1ผู1เรียนเปcนศูนยXกลางของการจัดกิจกรรมการเรียน 

    10.5 ต1องคำนึงถึงแหลHงวิทยาการท่ีจะนำไปใช1เพ่ือให1เกิดความสะดวกใน 

การจัด การส่ือ วัสดุอุปกรณX และวิทยาการอันเปcนประโยชนXตHอการเรียนการสอน 

 สำลี รักสุทธี และคณะ. (2544, น. 136-137) ได1กำหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู1 

(Lesson Plan) ประกอบด1วย 9 หัวข1อ โดยการบูรณาการของหนHวยศึกษานิเทศกX ดังน้ี 

  1.  สาระสำคัญ (Concept) เปcนความคิดรวบยอดหรือหลักการของเรื่องหนึ่งที่ต1องการให1

เกิดกับนักเรียน เม่ือเรียนตามแผนกาสอนแล1ว 

  2.  จุดประสงคXการเรียนรู1 (Learning Objective) เปcนการกำหนดจุดประสงคXที่ต1องการ

ให1เกิดกับผู1เรียน เม่ือเรียนจบตามแผนการสอนแล1ว 
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  3.  เน้ือหา (Content) เปcนเน้ือหาท่ีจัดกิจกรรมและต1องการให1นักเรียนเกิดการเรียนรู1 

  4.  กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) เปcนการสอนขั ้นตอนหรือ

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงนำไปสูHจุดประสงคXท่ีกำหนด 

  5.  ส่ือและอุปกรณX (Instructional Media) เปcนส่ือ และอุปกรณXท่ีใช1ในกิจกรรมการเรียน

การสอน ท่ีกำหนดไว1ในแผนการสอน 

  6.  การว ัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป cนการกำหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการวัดและประเมินผล วHานักเรียนบรรลุจุดประสงคXตามที่ระบุไว1ในกิจกรรมการเรียน

การสอน แยกเปcนกHอนสอน ระหวHางสอน และหลังสอน 

  7.  กิจกรรมเสนอแนะ เปcนกิจกรรมท่ีบันทึกการตรวจแผนการสอน 

  8.  ข1อเสนอแนะของผู1บังคับบัญชา เปcนการบันทึกตรวจแผนการสอนเพื่อเสนอแนะ

หลังจากได1ตรวจสอบความถูกต1อง การกำหนดรายละเอียดในหัวข1อตHาง ๆ ในแผนการสอน 

  9.  บันทึกการสอน เปcนการบันทึกของผู1สอน หลังจากนำแผนการสอนไปใช1แล1วเพื่อเปcน

การปรับปรุงและใช1ในคราวตHอไป มี 3 หัวข1อ คือ 

   9.1 ผลการเรียน เปcนการบันทึกผลการเรียนด1านสุขภาพและปริมาณทั้ง 3 ด1าน คือ

ด1านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซ่ึงกำหนดในข้ันกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 

   9.2 ปaญหาและอุปสรรค เปcนการบันทึก ปaญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะสอน 

กHอนสอน และหลังทำการสอน 

   9.3 ข1อเสนอแนะ / แนวทางแก1ไข เปcนการบันทึกข1อเสนอแนะเพื่อแก1ไขปรับปรุงการ

เรียนการสอน ให1เกิดการเรียนรู1 บรรลุจุดประสงคXของบทเรียนท่ีหลักสูตรกำหนด 

 จากข1างต1นสรุปได1วHา รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู1 ประกอบด1วย 

  1.  มาตรฐานการเรียนรู1 คือ ส่ิงท่ีคาดหวังให1เกิดกับผู1เรียนตามวัตถุประสงคXของหลักสูตร 

  2.  สาระสำคัญ คือ การเสนอความคิดรวบยอดของเน้ือหาสาระท่ีจะสอนในแตHละรายวิชา 

  3.  สาระการเรียนรู1 คือ สาระสำคัญท่ีจะใช1ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแตHละหนHวย

การเรียนรู1 

  4.  จุดประสงคXการเรียนรู1 คือ ส่ิงท่ีคาดหวังให1เกิดกับผู1เรียน หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการ

จัดการเรียนรู1 

  5.  กิจกรรมการเรียนรู1 คือ ลำดับขั้นของการนำเสนอเนื้อหาสาระตามรูปแบบ และวิธีการ

สอนแตHละข้ัน อยHางมีระบบ 

  6.  สื่อ อุปกรณX แหลHงเรียนรู1 คือ ตัวกลางในการสื่อสารระหวHางผู1สอน และผู1เรียนในการ

จัดการเรียนรู1 สHงเสริมให1ผู1เรียนสามารถเรียนรู1ได1อยHางมีประสิทธิภาพ 

  7.  การวัดและประเมินผล คือ การกำหนดวิธีการวัดและประเมินผล ได1แกH 
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   7.1 วิธีการวัด ในแตHละหนHวยการเรียนรู1จะวัดผลและประเมินผลด1วยวิธีใด 

   7.1 เคร่ืองมือท่ีใช1ในการวัด จะใช1เคร่ืองมือชนิดใดในการวัดเพ่ือให1เกิดความเหมาะสม 

   7.3 เกณฑXการประเมิน กำหนดหาเปtาหมาย ผHาน/ไมHผHาน หรือกำหนดเปcนร1อยละ 

  8.  การบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม คือการบันทึกผลย1อนหลังหลังจากที่กิจกรรม

ดำเนินการเสร็จสิ้น ทางด1านผลการสอน ปaญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก1ไข เพื่อใช1ปรับปรุง

รูปแบบการจัดกิจกรรมคร้ังตHอไป 

 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูE 

  ประสิทธิภาพ การกำหนดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู1 สามารถทำได1โดยการ

ประเมินผลของ พฤติกรรมของผู1เรียน 2 ประเด็น คือ (เชิญ สามารถ. 2544, น. 40-41) 

   1.  ประเมินพฤติกรรมตHอเนื่อง คือประเมินผลตHอเนื่องซึ่งประกอบด1วย พฤติกรรมยHอย

หลาย ๆ พฤติกรรม เรียกวHา “กระบวนการ” ของนักเรียนที่สังเกตจากการประกอบ กิจกรรมกลุHม 

รายงานกลุHม) และรายงานบุคคล ได1แกHงานท่ีได1รับมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผู1สอนกำหนดไว1 

   2.  ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท1าย คือ ประเมินผลลัพธXของนักเรียน โดยพิจารณา จาก

ผลสอบหลังเรียน หรือการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรวม สูตรท่ีใช1ในการหาประสิทธิภาพของการจัด กิจกรรม

การเรียนการสอน คือสูตร ดังตHอไปน้ี 

                            E1  =                 

 

  เม่ือ E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    ∑X แทน  คะแนนรวมของแบบฝvกหัดหรือแบบทดสอบยHอยทุกชุดรวมกัน  

    A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝvกหัดทุกชุดรวมกัน N แทน จำนวนผู1เรียนท้ังหมด 
 

                           E2    =                  

 

  เม่ือ  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธX  

    ∑y แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน  

    B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน  

    N แทน จำนวนผู1เรียนท้ังหมด 

 ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู 1จะกำหนดเปcนเกณฑXที ่ผู 1สอนคาดหมายวHา นักเรียน          

จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่นHาพอใจ โดยคิดเปcนร1อยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการทำงานและประกอบ 
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กิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดตHอเปอรXเซ็นตXของผลการสอบหลังเรียนทั้งหมด ซึ่งนั่นก็คือ E1/ E2 หรือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธX 

ตัวอยHาง 80/80 หมายความวHา เมื่อเรียนจากแผนการสอนแล1ว นักเรียนจะสามารถทำแบบฝvกหัดหรือ

งานได1ผลเฉล่ียร1อยละ 80 และทำการทดสอบหลังเรียนได1ผลเฉล่ียร1อยละ 80 

 ชัยยงคX พรหมวงศX (2537, น. 494-498) ได1เสนอความหมายเกณฑXการหา ประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ไว1วHา เกณฑXการหาประสิทธิภาพ หมายถึงระดับ ประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ที่จะชHวยให1ผู1เรียนเกิดการเรียนรู1 เปcนระดับของ ผู1จัดทำแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู1 จะพึงพอใจวHา หากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1 มีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแล1ว

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1นั ้นจะมีคุณคHาที่จะนำไปสอน นักเรียนเกณฑXการหาประสิทธิภาพ 

กำหนดเปcนเกณฑXที่ผู1สอนคาดหมายวHา ผู1เรียนจะเปลี่ยน พฤติกรรมของเรียนทั้งหมด ตHอ เปอรXเซ็นตX

ของผลการทดสอบหลังเรียนของผู1เรียนทั้งหมดนั้นคือ คือ E1/ E2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ / 

ประสิทธิภาพของผลลัพธX 

  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (กระบวนการในที่นี้ คือกระบวนการ การจัดการ

เรียนการสอนระหวHางเรียนทั้งหมด โดยคิดจากคะแนนหลังเรียนของแตHละหนHวย บท ของแตHละเรื่อง 

เชHน ตัวเลข 80 หมายถึง ผู1เรียนทั้งหมดได1ทำแบบฝvกหัดหรือแบบทดสอบยHอย ได1คะแนนเฉลี่ยร1อยละ 

80 ซึ่งหาได1จากสูตร ผลรวมของคะแนน หารด1วยจำนวนผู1เรียนทั้งหมด คูณด1วย 100 แล1วหารด1วย 

ผมรวมของคะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกชุดก็จะได1 E1 

  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธX (ผลลัพธXในที่นี ้ หมายถึง หลังจากผู1เรียน เรียนจบ

กระบวนการ โดยคิดคะแนนจากหลังเรียน ได1มาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั่นเอง) เชHน ตัวเลข 

80 หมายถึง ผู1เรียนทั้งหมดได1ทำแบบทดสอบหลังเรียนได1คะแนนเฉลี่ยร1อยละ 80 หาได1 จากสูตร 

ผลรวมของคะแนน หารด1วย จำนวนผู1เรียนทั้งหมด คูณด1วย 100 แล1วหารด1วยผมรวมของ คะแนน

เต็มของแบบทดสอบหลังเรียนก็จะได1 E2 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเรื่องแผนการจัดการเรียนรู1ที่ จึ่งสรุปได1วHา การจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู1 เปcนภารกิจสำคัญของครูผู1สอน ซึ่งเปcนการจัดเตรียมองคXความรู1 วิธีการ ส่ือ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลไว1ลHวงหน1า เพื่อให1การสอนเปcนไปอยHางมี

ระบบ และบรรลุวัตถุประสงคXตามท่ีหลักสูตรกำหนด แผนการจัดการเรียนรู1จะชHวยเปcนแนวทางในการ

เรียนการสอนให1แกHครูผู1สอน ทำให1ผู1สอนเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรียนสอน ดังนั้นผู1สอนจึง

จำเปcนต1องมี ความรู 1ความเข1าใจในกระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 1 อันจะสHงผลให1 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคXของการเรียนรู1อยHางมี ประสิทธิภาพ 
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 ซึ่งผู1วิจัยได1นำความรู1จากการศึกษาครั้งน้ีมาใช1ใน การออกแบบ และจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู1 ตลอดจนหาคHาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู1ทั้งในด1านกระบวนการและด1านผลลัพธX 

เพ่ือให1งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคX 

2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขHองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, น. 150) กลHาววHา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปcนผลการเรียนที่ได1  

จากการทดสอบท่ีมุHงให1ผู1เรียนบรรลุจุดประสงคXท่ีกำหนดไว1 

 สมบูรณX ชิตพงษX และมโนรมยX พิพิธกุล (2550, น. 1) ได1กลHาวถึงความหมายของการวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวHาเปcนการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวHา

เรียนรู 1แล1วรู 1อะไรบ1างและมีความสามารถด1านใดมากน1อยเพียงใด เชHน พฤติกรรมด1านความจำ     

ความเข1าใจการนำไปใช1 การวิเคราะหX การสังเคราะหXและการประเมินคHามากน1อยอยูHในระดับใด    

น่ันคือการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปcนการตรวจสอบพฤติกรรมของผู1เรียนในด1านพุทธิพิสัย ซ่ึงเปcน

การวัด 2 ตัวประกอบ ตามจุดมุHงหมายและลักษณะวิชาท่ีเรียน 

  1. การวัดค1านการปฏิบัติ เปcนการตรวจสอบความรู1ความสามารถของการปฏิบัติโดยให1

ผู1เรียนปฏิบัติจริงให1เห็นผลงานปรากฏข้ึนมา 

  2. การวัดด1านเนื ้อหา เปcนการตรวจสอบความรู 1 ความสามารถเกี ่ยวกับเนื ้อหาวิชา 

(Concept) รวมท้ังพฤติกรรมความสามารถในด1านตHาง ๆ อันเปcนผลมาจากการเรียนการสอน  

 พวงรัตนX ทวีรัตนX (2529, น. 19) ได1กลHาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement 

Test) เปcนแบบทดสอบที่มุHงตรวจสอบความรู1ทักษะสมรรถภาพทางสมองด1านตHาง ๆ ของผู1เรียนวHา 

หลังการเรียนรู1เรื่องนั้นแล1วผู1เรียนมีความรู1ความสามารถในวิชาที่เรียนมากน1อยเพียงใด มีพฤติกรรม

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามความมุHงหมายของหลักสูตรในวิชาน้ันหรือไมH 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, น. 96) กลHาววHา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

แบบทดสอบที่ใช1วัดความรู1 ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได1เรียนรู1 มาแล1ววHา

บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงคXท่ีกำหนดไว1เพียงใด 

 สมสุข ศรีสุข (2542, น. 21) ได1ให1ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวHาหมายถึง ความสำเร็จ

หรือความสารถในการกระทำใด ๆ ที่ต1องอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นจะต1องอาศัยความรอบรู1ในวิชาหน่ึง

วิชาใดโดยเฉพาะท้ังส้ิน 

 ไพศาล หวังพานิช (2523, น. 30-31) กลHาววHาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปcนพฤติกรรมหรือ

ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปcนคุณลักษณะของผู1เรียนที่พัฒนาขึ้นมาจาก

การฝvกอบรมส่ังสอนโดยตรง 
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 จากข1างต1นสรุปได1วHา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การวัดระดับความรู1ความสามารถหลังจาก

เสร็จสิ้นกระบวนการ วHาผู1ความรู1ความสามารถมากน1อยเพียงใด และเปcนการตรวจสอบวHาการจัดการ

เรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคXท่ีวางไว1หรือไมH  

 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2546, น. 78-82) ได1ให1ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวHา หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองตHาง ๆ ที่นักเรียนได1รับการเรียนรู1 ผHานมาแล1ว 

ซึ่งแบHงได1เปcน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร1างกับแบบทดสอบมาตรฐาน แตH เนื่องจากครูต1อง

ทำหน1าที ่ว ัดผลนักเรียน คือเขียนข1อสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ที ่ตนได1สอน ซึ ่งเกี ่ยวข1อง โดยตรงกับ

แบบทดสอบท่ีครูสร1างและมีหลายแบบแตHท่ีนิยมใช1มี 6 แบบ ดังน้ี 

  1.  ข1อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะทั่วไปเปcนข1อสอบที่มีเฉพาะคำถาม แล1วให1

นักเรียนเขียนตอบอยHางเสรี เขียนบรรยายตามความรู1 และข1อคิดเห็นแตHละคน 

  2.  ข1อสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะทั่วไป ถือได1วHาข1อสอบแบบกาถูก-ผิด คือ ข1อสอบแบบ

เลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แตHตัวเลือกดังกลHาวเปcนแบบคงที่และมีความหมายตรงกัน ข1าม เชHน ถูก-ผิด 

ใชH ไมHใชH จริง-ไมHจริง เหมือนกัน-ตHางกัน เปcนต1น 

  3.  ข1อสอบแบบเติมคำ ลักษณะทั่วไปเปcนข1อสอบที่ประกอบด1วยประโยคหรือ ข1อความท่ี

ยังไมHสมบูรณXให1ผู1ตอบเติมคำ หรือประโยค หรือข1อความลงในชHองวHางที่เว1นไว1นั้น เพื่อให1มีใจความ

สมบูรณXและถูกต1อง 

  4.  ข1อสอบแบบตอบสั้น ๆ ลักษณะทั่วไป ข1อสอบประเภทนี้คล1ายกับข1อสอบแบบ เติมคำ 

แตHแตกตHางกันที่ข1อสอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเปcนประโยคคำถามสมบูรณX (ข1อสอบเติมคำเปcนประโยค

ที่ยังไมHสมบูรณX) แล1วให1ผู1ตอบเปcนคนเขียนตอบ คำตอบที่ต1องการจะสั้นและกะทัดรัด ได1ใจความ

สมบูรณXไมHใชHเปcนการบรรยายแบบข1อสอบอัตนัยหรือความเรียง 

  5.  ข1อสอบแบบจับคูH ลักษณะท่ัวไป เปcนข1อสอบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีคำหรือ ข1อความ

แยกจากกันเปcน 2 ชุด แล1วให1ผู1ตอบเลือกจับคูHวHา แตHละข1อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคูH กับคำ หรือ

ข1อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธXกันอยHางใดอยHางหนึ่งตามที่ผู 1 ออกข1อสอบ

กำหนดไว1 

  6.  ข1อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทั่วไป ข1อสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบด1วย          

2 ตอน ตอนนำหรือคำถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบด1วยตัวเลือกที่เปcนคำตอบถูก และ

ตัวเลือกที่เปcนตัวลวง ปกติจะมีคำถามที่กำหนดให1นักเรียนพิจารณาแล1วหาตัวเลือกที่ถูกต1องมากที่สุด

เพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่น ๆ และคำถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช1ตัวเลือกที่ใกล1เคียงกัน       

ดูเผิน ๆ จะเห็นวHาทุกตัวเลือกถูกหมด แตHความจริงมีน้ำหนักถูกมากน1อยตHางกัน 
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     สถาบันสHงเสริมการสอนวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี (2546, น. 28)  กลHาววHาแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครูสร1างขึ้น จำแนกออกเปcน 8 ประเภท สามารถสรุปแตHละประเภทได1

ดังน้ี 

  1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ใช1วัดผลได1ทั ้งด1านความรู 1ความคิด ทฤษฎีหลักการ

ตัดสินใจ ตลอดจนความสามารถด1านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรX 

  2. แบบทดสอบแบบถูกผิด โดยมีการนำเสนอข1อความเกี่ยวกับความรู1ความเข1าใจใน 

หลักการ ทฤษฎี การแปลความหมายหรือการกำหนดตัวแปร 

  3. แบบทดสอบแบบจับคูH เปcนแบบทดสอบที่มีลักษณะการนำเสนอข1อความ 2 สHวน     

ให1เลือกจับคูHกัน  ซ่ึงโดยท่ัวไปจำนวนข1อของคำตอบจะมีมากกวHาคำถาม 

  4. แบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ เปcนแบบทดสอบที่ประกอบด1วยข1อความที่ต1องการ    

ให1ผู1เรียนพิจารณาในรูปแบบของ มากกวHา เทHากัน น1อยกวHา หรือสรุปไมHได1 

  5. แบบทดสอบแบบเติมคำ โดยผู1ตอบต1องแสดงความรู1ความสามารถด1วยการเขียนตอบ

ท่ีเปcนผลลัพธXของปaญหา ซ่ึงแบบทดสอบแบบเติมคำยังใช1ในการคิดเลขในใจได1 

  6. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยให1ผู 1สอบแสดงความรู 1 ความสามารถด1วยการ      

เขียนตอบแสดงวิธีทำ หรือสรุปผลจากวิธีทำโดยแสดงเหตุผลประกอบ 

  7. แบบทดสอบแบบตHอเนื่อง เปcนการผสมผสานแบบทดสอบหลายรูปแบบไว1ด1วยกัน 

เชHน แบบทดสอบแบบเลือกตอบกับแบบถูกผิด  แบบทดสอบแบบเลือกตอบกับแบบเขียนตอบ 

  8. แบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ เปcนแบบทดสอบที่ให1ผู1เรียนแสดงวิธีการแก1ปaญหาใช1

ประเมินได1ครอบคลุมทั้งมโนทัศนXและวิธีการคิด  การวางแผน  รวมทั้งความสามารถของทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรXในด1านตHางๆ 

 บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 53) ได1แบHงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ออกเปcน 2 

ประเภทดังน้ี 

  1.  แบบทดสอบอิงเกณฑX (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ี     

สร1างขึ้นตามจุดประสงคXเชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑXสำหรับใช1ตัดสินวHาผู1สอบ     

มีความรู1ตามเกณฑXที่กำหนดไว1หรือไมH การวัดตรงตามจุดประสงคXเปcนหัวใจสำคัญของข1อสอบใน

แบบทดสอบประเภทน้ี 

  2.  แบบทดสอบอิงกลุHม (Norm Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ Hงสร1าง 

เพื่อวัดให1ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร1างตามตารางวิเคราะหXหลักสูตร ความสามารถในการจำแนก 

ผู1สอบตามความเกHงอHอนได1ดีเปcนหัวใจสำคัญของข1อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การรายงานผล 

การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ ่งเปcนคะแนนที ่สามารถให1ความหมายแสดงถึงสถานภาพ 

ความสามารถของบุคคลน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใช1เปcนกลุHมเปรียบเทียบ 
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 ล1วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541, น. 149) ได1ให1ความหมายของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนไว1วHา เปcนแบบทดสอบท่ีวัดความรู1ของนักเรียนหลังจากท่ีได1เรียนไปแล1ว ซ่ึงมักจะ

เปcนข1อถามที่ให1นักเรียนตอบด1วยกระดาษและดินสอกับให1นักเรียนปฏิบัติจริง ซึ่งแบHงแบบทดสอบ

ประเภทน้ีเปcน 2 พวก คือ 

  1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข1อคำถามที่ครูเปcนผู1สร1างขึ้น เปcนข1อคำถามท่ี

เก่ียวกับความรู1ท่ีนักเรียนได1เรียนในห1องเรียน เปcนการทดสอบวHานักเรียนมีความรู1มากแคHไหนบกพรHอง

ในสHวนใดจะได1สอนซHอมเสริมหรือเปcนการวัดเพื่อดูความพร1อมที่จะเรียนในเนื้อหาใหมH ทั้งนี้ขึ้นอยูHกับ

ความต1องการของครู 

  2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร1างขึ ้นจากผู1เชี ่ยวชาญในแตHละ

สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แตHผHานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนมีคุณภาพดีจึงสร1าง

เกณฑXปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช1หลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคHาของการเรียนการ

สอนในเรื ่องใด ๆ ก็ได1 แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู Hมือดำเนินการสอบ บอกถึงวิธีการและยังมี

มาตรฐานในด1านการแปลคะแนนด1วย ท้ังแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการใน

การสร1างข1อคำถามท่ีเหมือนกัน เปcนคำถามท่ีวัดเน้ือหาและพฤติกรรมในด1านตHาง ๆ ท้ัง 4 ด1าน ดังน้ี 

   1. วัดด1านการนำไปใช1 

   2.  วัดด1านการวิเคราะหX 

   3.  วัดด1านการสังเคราะหX 

   4.  วัดด1านการประเมินคHา 

 จุดมุQงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ไพศาล หวังพานิช (2523 น. 137) ได1แบHงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม จุดมุHงหมาย

และลักษณะวิชาท่ีสอน ซ่ึงสามารถวัดได1 2 แบบ คือ 

  1.  การวัดค1านปฏิบัติการ เปcนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะ

ของผู1เรียน โดยมุHงเน1นให1ผู1เรียนได1แสดงความสามารถดังกลHาว ในรูปการกระทำจริงให1 ออกเปcน

ผลงาน ได1แกH วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชHาง เปcนต1น การวัดแบบนี้จึงต1องใช1ข1อสอบ ภาคปฏิบัติ 

(Performance Test) 

  2.  การวัดด1านเนื ้อหา เปcนการตรวจสอบความสามารถเกี ่ยวกับเนื ้อหาวิชา ซึ ่งเปcน 

ประสบการณXการเรียนรู1ของผู1เรียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในด1านตHาง ๆ สามารถวัดได1     

โดยใช1ข1อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ มีวิธีการวัดได1 2 ลักษณะดังน้ี 

   2.1  การสอบปากเปลHา (Oral Test) การสอบแบบนี ้มักกระทำเปcนรายบุคคล      

ซึ ่งเปcนการสอบ ที่ต1องการดูผลเฉพาะอยHาง การใช1ถ1อยคำในการตอบคำถาม รวมทั้งการแสดง     

ความคิดเห็น และบุคลิกภาพที่แสดงออก เชHน การสอบปริญญานิพนธXที่ต1องใช1ทั้งความรู1ความเข1าใจ
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ในเรื ่องที ่ทำตลอดจนแงHมุมตHาง ๆ การสอบปากเปลHาสามารถวัดได1ละเอียดลึกซึ ้ง และคำถาม            

ก็สามารถเปล่ียนแปลงได1หรือเพ่ิมเติมได1ตามท่ีต1องการ 

   2.2  การสอบแบบให1เขียนตอบ (Paper-Pencil Test or Written Test) เปcนการ 

สอบวัดให1ผู1สอบเขียนเปcนตัวหนังสือ ท่ีมีรูปแบบการเขียน 2 แบบคือ 

     2.2.1 แบบไมHจำกัดคำตอบ (Free Response Type) ได1แกHการสอบวัดที่ใช1

ข1อสอบอัตนัย หรือข1อสอบความเรียง (Essay Test) 

     2.2.2  แบบจำกัดคำตอบ (Fixed Response Type) เปcนการสอบท่ีกำหนด 

ขอบเขตของคำถามที่จะให1ตอบ หรือกำหนดคำตอบมาให1เลือก ซึ่งมีรูปแบบของคำถามคำตอบอยูH     

4 รูปแบบ ได1แกH 1) แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง (Alternative) 2) แบบจับคูH (Matching) 3) แบบเติม

คำ ( Completion) และ 4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 

 แบบทดสอบที ่ดีมีคุณภาพยHอมทำให1ผลการวัดที ่ได1มีความถูกต1อง แตHถ1าแบบทดสอบ           

มีคุณภาพไมHดียHอมทำให1ผลการวัดมีความผิดพลาด ดังนั ้นในการวัดผลการศึกษาคุณภาพของ 

เครื่องมือ ยHอมเปcนสิ่งที่ต1องให1ความสนใจเปcนพิเศษ ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดีมีหลายประการ 

ดังน้ี สมนึก ภัททิยธนี (2556, น. 67-71) 

  1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบ ที่สามารถวัดได1 ตรงกับ

จุคมุHงหมายที่ต1องการ หรือวัดในสิ่งที่ต1องการวัดได1อยHางถูกต1องแมHนยำ ลักษณะของ แบบทดสอบ 

แบHงเปcน 4 ชนิด ดังน้ี 

   1.1   ความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) หมายถึง ความสามารถของ 

แบบทดสอบท่ีวัดได1ตรงกับเน้ือหาท่ีกำหนดไว1ในหลักสูตร หรือตรงกับเน้ือหาท่ีทำการสอน 

   1.2  ความเที่ยงตรงตามโครงสร1าง (Construction Validity) หมายถึง ความสามารถ

ของแบบทดสอบ ที ่วัดได1ตามจุดมุ Hงหมายท่ีกำหนดไว1ในหลักสูตร หรือวัดได1ตรงกับ พฤติกรรม           

ท่ีต1องการท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

   1.3  ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ความสามารถของ

แบบทดสอบ ท่ีสามารถวัดได1ตามสภาพความเปcนจริงในชีวิตประจำวัน หรือปaจจุบันของนักเรียน 

   1.4  ความเที่ยงตรงตามพยากรณX (Predictive Validity) หมายถึง ความสามารถของ

แบบทดสอบ ท่ีวัดได1ตรงกับสภาพความเปcนจริงของนักเรียน ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

  2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สามารถวัดได1

คงท่ีคงวาไมHเปล่ียนแปลง ไมHวHาจะทำการสอบใหมHก่ีคร้ังก็ตาม 

  3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่ไมHเป¬ดโอกาสให1มีการ

ได1เปรียบเสียเปรียบในกลุHมผู1เข1าสอบด1วยกัน ไมHเป¬ดโอกาสให1นักเรียนทำข1อสอบได1โดยการเดาไมHให1
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นักเรียนข้ีเกียจหรือไมHสนใจในการเรียนทำข1อสอบได1ท่ี 

  4.  ความลึกของกำถาม (Searching) หมายถึง ข1อสอบแตHละข1อนั้นจะต1องไมHถามผิวเผิน 

หรือถามประเภทความรู1ความจำ (พฤติกรรม 1.00) แตHต1องถามให1นักเรียนนำความรู1ความเข1าใจไปคิด

คัดแปลงแก1ปaญหาแล1วจึงตอบได1 

  5.  ความย่ัวยุ (Exempluy) หมายถึง แบบทอสอบท่ีนักเรียนทำด1วยความสนุกเพลิดเพลิน 

ไมHควรใช1คำถามซ้ำซากซ่ึงนHาเบ้ียหนHาย วิธีการท่ีจะให1แบบทดสอบมีความย่ัวยุอยากตอบ โดยเรียงจาก

ข1องHายไปหาข1อยาก 

  6. ความจำเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ข1อสอบที่มีแนวทาง หรือทิศทางการถาม

การตอบชัดเจน ไมHคลุมเครือ ไมHแฝงกลเม็ดให1นักเรียนงง 

  7.  ความเปcนปรนัย (Ojective) ความเปcนปรนัยของแบบทดสอบ ไมHได1หมายถึง ข1อสอบ

แบบ กาถูก-ผิด จับคูH เติมคำตอบสั้น ๆ และเลือกตอบ เพราะแบบทดสอบเหลHานี้ เปcนเพียงรูปแบบ

หรือโครงสร1างของคำถามท่ีนำไปสูHความเปcนปรนัยเทHานั้น และความเปcนปรนัยเปcนคุณลักษณะของ

แบบทดสอบ ไมHใชHชนิดของแบบทดสอบ แบบทดสอบชนิดใดจะเปcนปรนัยหรือไมH จะต1องมีคุณสมบัติ 

3 ประการ คือ  

   7.1  ต้ังคำถามให1ชัดเจน ทำให1ผู1เข1าสอบทุกคนเข1าใจความหมายตรงกัน  

   7.2 ตรวจให1คะแนนได1ตรงกัน แม1วHาจะตรวจหลายคร้ังหรือตรวจหลายคนก็ตาม 

   7.3 แปลความหมายของคะแนนได1เหมือนกัน 

  8.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มีจำนวนข1อมาก พอประมาณ    

ใช1เวลาสอบพอเหมาะ ประหยัดคHาใช1จHาย จัดทำแบบทดสอบด1วยความประณีต ตรวจให1คะแนนได1

รวดเร็ว 

  9.  อำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข1อสอบใน การจำแนก

ผู1สอบที่มีคุณลักษณะ หรือความสามารถแตกตHางกันออกจากกัน ข1อสอบที่ดีต1องมีคHา อำนาจจำแนก

สูง 

  10. ความยาก (Difficulty) หมายถึง จำนวนคนตอบข1อสอบได1มากน1อยเพียงใด หรือ

อัตราสHวนของจำนวนคนตอบถูกกับจำนวนคนท้ังหมดท่ีเข1าสอบ 

 จากข1างต1น สรุปได1วHา ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่ดี ต1องมี 

ความถูก ต1องแมHนยำ มีความสอดคล1องกับเนื้อหาสาระที่ใช1ในการวัดสามารถตรวจสอบหาคุณภาพ 

และตรวจสอบประสิทธิภาพด1านตHาง ๆ ได1แกH ความเที่ยงตรง ความยาก อำนาจจำแนก และความ

เช่ือม่ัน เปcนต1น 
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 วิธีการสรEางขEอสอบประเภทเลือกตอบ 

 พวงรัตนX ทวีรัตนX (2543: 98) กลHาววHา การสร1างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีขั ้นตอน

ดังตHอไปน้ี 

  1. กำหนดวัตถุประสงคXในการศึกษา ในขั้นนี้เปcนการวางโครงการลHวงหน1าวHาการวิจัยน้ัน 

ต1องการศึกษาอะไร กับใครและศึกษาเพ่ืออะไร 

  2.  กำหนดลักษณะของแบบทดสอบท่ีจะใช1 ข้ันน้ีเปcนการกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ

ที่จะใช1ในการวิจัย โดยกำหนดวHา จะใช1แบบทดสอบประเภทใดจึงจะสอดคล1องกับคุณลักษณะท่ี

ต1องการศึกษา จำนวนข1อคำถามมีเทHาใดและเวลาท่ีใช1 ควรเปcนเทHาใดจึงจะเหมาะสม 

  3. สร1างแบบทดสอบ ขั ้นนี ้เปcนการพิจารณาวHาคุณลักษณะที ่ต1องการศึกษานั ้นมี

องคXประกอบของพฤติกรรมใดบ1าง โดยต1องคำนึงวHา ตัวข1อสอบหรือแบบทดสอบนั้น เปcนเพียงตัวแทน

ของพฤติกรรมทั้งหมด ดังนั้น จึงต1องใช1วิจารณญาณอยHางดีในการพิจารณาเลือกตัวแทนพฤติกรรม   

แตHละองคXประกอบที่นำมาสร1างแบทดสอบ ซึ่งอาจต1องใช1เทคนิคการสุHมตัวอยHางเนื้อหา (Content 

Sampling) โดยอาศัยตารางวิเคราะหXหลักสูตรเปcนแนวทางในการสร1าง 

  4.  การสร1างตัวคำถาม ยืดหลักใช1ภาษาที ่เข1าใจงHาย ชัดเจนและมีความเปcนปรนัย          

ถ1าข1อสอบนั้นเปcนข1อสอบแบบปรนัย การสร1างตัวเลือกต1องให1เปcนอิสระจากกันมีความชัดเจน         

ไมHแนะคำตอบ 

  5.  การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ ขั ้นนี ้เปcนการตรวจสอบดูวHาเนื ้อหาและ

พฤติกรรมตHาง ๆ ที่นำมาสร1างเปcนแบบทดสอบนั้นเปcนตัวแทนที่ดีหรือไมH ครอบคลุมเนื้อหาและ

พฤติกรรมท้ังหมดหรือไมH 

 สมนึก ภัททิยธนี (2544, น. 73-98) ได1ให1เสนอแนวทางในการสร1างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว1หลากหลายรูปแบบ แตHท่ีนิยมใช1มี 6 แบบ คือ 

  1. ข1อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) ลักษณะทั่วไปเปcน

ข1อสอบที่มีเฉพาะคำถามแล1วให1นักเรียนเขียนตอบอยHางเสรี เขียนบรรยายตามความรู1และข1อคิดเห็น

ของแตHละคน ซ่ึงหลักในการสร1างข1อสอบมีดังน้ี 

   1.1  เขียนคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให1ชัดเจน ระบุจำนวนข1อคำถาม เวลาที่ใช1สอบ

และคะแนนเต็มของแตHละข1อ 

   1.2 เนื่องจากข1อสอบแบบนี้มีเฉพาะคำถามและแตHละข1อมักให1คะแนนมาก ดังน้ัน   

ควรเขียนคำถามให1ชัดเจน เพ่ือไมHให1ไขว1เขวในการตอบ 

   1.3 ไมHควรตั้งคำถามเฉพาะความรู1ความจำ หรือถามปaญหาที่มีคำตอบในหนังสือ      

แตHพยายามถามประเภทสูงกวHาความรู 1ความจำ หรือถามให1ใช1ความคิด ซึ ่งมักขึ ้นต1นด1วยคำวHา          

จงอธิบาย จงอภิปราย จงเปรียบเทียบ จงบรรยาย จงวิเคราะหX เปcนต1น 
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   1.4 กำหนดเวลาให1ตอบนานพอสมควร เพราะผู 1ตอบต1องใช1เวลาในการรวบรวม

ความคิด จัดระบบความคิดและเขียนคำตอบด1วยถ1อยคำของตนอง หากกำหนดเวลาน1อยผู1ตอบอาจจะ

ไมHสามารถใช1ความคิดได1เต็มความสามารถ 

   1.5 เลือกถามเฉพาะจุดที่สำคัญของเรื ่อง เพราะไมHสามารถถามได1ทุก ๆ เนื ้อหา         

ท่ีเรียนมา 

   1.6 ไมHควรให1มีการเลือกตอบเปcนบางข1อ เชHน 5 ข1อ ให1เลือกทำ 4 ข1อ หรือ 3 ข1อ 

เหตุผลมีดังน้ี 

     1.6.1 คำถามแตHละข1อมีความยากงHายไมHเทHากัน จะมีปaญหาในการจัดตำแหนHง     

ผู1เข1าสอบวHา ใครจะเกHงกวHากัน โดยเฉพาะการประเมินผลแบบอิงกลุHม 

     1.6.2 ไมHยุติธรรมกับผู1ที่สามารถตอบได1ทุกข1อ ซึ่งมีโอกาสได1คะแนนเทHากับผู1ท่ี

ตอบได1เพียงบางข1อ 

   1.7 การตรวจให1คะแนน ควรปฏิบัติดังน้ี 

     1.7.1 เขียนแนวคำเฉลยไว1กHอนและระบุคะแนนวHาประเด็นใด ตอนใดควรได1ก่ี

คะแนน 

     1.7.2 ควรตรวจเฉพาะข1อเดียวจนครบทุกคนแล1วตรวจข1อตHอไป 

     1.7.3 ไมHควรดูช่ือผู1สอบ เพ่ือปtองกันไมHให1เกิดอคติในการให1คะแนน 

  2. ข1อสอบแบบกาถูก - ผิด (True False Test) ลักษณะทั่วไป ถือได1วHาข1อสอบแบบ     

กาถูก - ผิด คือ ข1อสอบแบบตัวเลือกที่มี 2 ตัวเลือก แตHตัวเลือกเปcนแบบคงที่และมีความหมาย   

ตรงกันข1าม เชHน ถูก- ผิด, ใชH ไมHใชH, จริง ไมHจริง, เหมือนกัน ตHางกัน เปcนต1น หลักในการสร1าง       

แบบข1อสอบมีดังน้ี 

   2.1 เขียนคำถามให1ร ัดกุมสั ้น ๆ แตHมีข 1อมูลพอที ่จะตัดสินใจได1ว Hาถูกหรือผิด            

การท่ีเขียนส้ันเกินไปอาจจะตัดสินไมHได1 

   2.2 ควรเขียนข1อความด1วยภาษางHาย ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไมHควรเขียนในรูป

ปฏิเสธซ1อน เพราะผู1ทำข1อสอบจะสับสนโดยใชHเหตุ (สHวนรูปปฏิเสธธรรมดา หากจะใช1ควรพิมพXด1วย

ตัวหนา หรือขีดเส1นใต1คำปฏิเสธน้ัน) 

   2.3 ไมHควรใช1คำวHา เสมอๆ ไมHคHอยจะ อาจจะ บางครั้ง บHอย ๆ ทั้งสิ้นเปcนต1น เพราะ

คำเหลHาน้ีจะทำให1ผู1ตอบพิจารณาได1งHายวHาถูกหรือผิด หรือบางคร้ังตัดสินใจไมHได1วHาถูกหรือผิด 

   2.4 ควรออกข1อสอบให1มีข1อถูกกับข1อผิดมีความใกล1เคียงกัน เพื่อปtองกันการเดา และ

ควรสลับข1อถูกผิดอยHางไมHมีระบบ (มิใชHวHาข1อสอบ 10 ข1อ ถูก 5 ข1อแรก ผิด 5 ข1อหลัง หรือข1อถูก     

ข1อผิดสลับกันอยHางเปcนระบบ) 
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   2.5 หลักการให1คะแนน ไมHควรใช1วิธีหักคะแนน หรือติดลบที่ทำผิด หรือคิดวHาตอบผิด

เพราะจะเกิดปaญหาในการเปรียบเทียบคะแนนของแตHละคนวHา ใครเกHงกวHากัน เชHน มีข1อสอบกาถูก 

ผิด 30 ข1อ ปรากฏวHานายแดงทำข1อสอบอยHางระมัดระวัง จึงเลือกทำเพียง 15 ข1อ ผลตอบถูก 15 ข1อ 

จะได1คะแนน 15 คะแนน สHวนนายตำเปcนคนกล1าเสี่ยง คือทำหมดทุกข1อ ผลตอบ 20 ข1อ ผิด 10 ข1อ 

จะได1 10 คะแนน ดังนั้นจะสรุปได1วHานายแดงเกHงกวHานายดำยHอมไมHได1 ต1องให1ทำทั้ง 30 ข1อ เทHากัน

โดยไมHมีการหักคะแนน จึงจะเปรียบเทียบกันได1ชัดเจนขึ้น ข1อสอบ กาถูก-ผิด ความสามารถของ

ตนเองอยHางเต็มท่ี และทุกคนมีสิทธ์ิในการเตาเทHาเทียมกัน 

  3. ข1อสอบแบบเติมคำ (Completion Test) ลักษณะทั่วไป เปcนข1อสอบที่ประกอบไป

ด1วยประโยคหรือข1อความที่ยังไมHสมบูรณXแล1วทำให1ผู1ตอบเดิมคำหรือประโยคข1อความลงในชHองวHางท่ี

เว1นไว1น้ัน เพ่ือให1ใจความสมบูรณXและถูกต1อง ซ่ึงหลักในการสร1างข1อสอบ มีดังน้ี 

   3.1  ไมHควรใช1ข1อความหรือประโยคจากหนังสือแล1วตัดคำบางคำหรือบางข1อความ

ออกมาใช1เปcนคำถาม เพราะการนำข1อความมาใช1เพียงบางสHวนอาจจะไมHกระชับความจึงควรใช1

ข1อความของผู1ออกข1อสอบเอง โดยเขียนประโยคหรือข1อความด1วยภาษาท่ีเขียนงHายและชัดเจน 

   3.2  คำตอบที่ต1องการให1เติมหรือที่ถูก จะต1องเปcนคำตอบที่เฉพาะเขาะจง ไมHดีความ

ได1หลายนัย 

   3.3  แตHละข1อควรให1เติมแหHงเดียวดอนท1ายของประโยคหรือข1อความ แตHถ1าจำเปcน

อาจเว1นให1เติมสHวนอ่ืน และมากกวHา หน่ึงแหHงก็ได1 

   3.4  ตำแหนHงที่ให1เติมต1องเปcนจุดที่สำคัญจริง ๆ การเว1นจุดที่ไมHสำคัญให1เติม จะไมH

ชHวยให1เกิดประโยชนXตHอผู1ตอบ 

  4. ข1อสอบแบบตอบสั่นๆ (Short Answer Test) ลักษณะทั่วไปของข1อสอบประเภทน้ี

คล1ายกับข1อสอบแบบเดิมคำ แตHแตกตHางกันที่ข1อสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเปcนประโยคคำถามสมบูรณX 

(ข1อสอบเติมคำเปcนประโยคหรือข1อความที่ยังไมHสมบูรณX) แล1วให1ผู1ดอบเปcนคนเขียนตอบคำถามท่ี

ต1องการจะสั้นและกะทัดรัดได1ใจความสมบูรณXไมHใชHเปcนการบรรยายแบบข1อสอบอัตนัยหรือความเรียง 

หลักในการสร1างข1อสอบมีดังน้ี 

   4.1 คำตอบที่ต1องการ มักจะสั้นเปcนคำเดียว วลีเดียว หรือประโยคสั้นๆ ที่ได1ใจความ

ครบถ1วนสมบูรณX 

   4.2 คำตอบท่ีได1ต1องเปcนประเภทตายตัวแนHนอน 

   4.3 มักจะเปcนคำถามที่เกี่ยวกับ ศัพทX นิยาม ทฤษฎี หลักการ หรือ ความคิดรวบยอด 

เปcนต1น 

  5. ข1อสอบแบบจับคูH (Maching Test) ลักษณะทั่วไปเปcนข1อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดย

มีตำหรือข1อความแยกออกจากกันเปcน 2 ชุด แล1วให1ผู1ตอบเลือกจับคูHวHาแตHละข1อความในชุดหน่ึง      
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จะคูHกับคำ หรือข1อความใดในอีกชุดหน่ึง (ตัวเลือก) หลักในการสร1างมีดังน้ี 

   5.1 ตัวยืนในแตHละข1อมีโอกาสจับคูHกับตัวเลือกทุกข1อ แตHข1อที่ถูกมีเพียงข1อเดียวห1าม

เฉลยให1ตัวเลือกหน่ึงสามารถจับคูHกับตัวยืนแล1วถูกมากกวHา 1 ข1อเพราะข1อสอบจะยาก 

   5.2 ต1องระบุความสัมพันธXของข1อสอบทั้งชุดให1ชัดเจน โดยเขียนคำชี้แจงวHาจะให1จับดู

โดยยึดความสัมพันธXแบบใดไมHควรท้ิงให1เปcนภาระแกHผู1เข1าสอบต1องตีความเอง 

   5.3 ข1อความในแตHละชุดต1องเปcนเอกพันธXคือเปcนเรื ่องราวในลักษณะเดียวกัน            

ถ1าข1อความในชุดเดียวกันมีหลายเรื่องหลายลักษณะปนกัน จะกลายเปcนข1อสอบแบบจับคูHในแตHละ

เร่ืองท่ีมีตัวยืนเพียง 2-3 ตัวเทHาน้ัน 

   5.4 ตัวเลือกต1องมีจานวนมากกวHาตัวยืน 2-4 ข1อ เชHนถ1าตัวยืนมี 5 ข1อ ตัวเลือกควร   

จะมี 7-9 ข1อถ1าตัวเลือกกับตัวยืนมีจำนวนเทHากัน โอกาสในการเตาถูกข1อหลังๆ จะสูงมาก 

   5.5 ข 1อสอบในชุดตัวยืนและตัวเล ือกทุกข1อต1องอยู H ในหน1าเด ียวกัน จะชHวย

ประหยัดเวลาและสะดวก 

   5.6 ตัวยืนควรจะมี 5-15 ข1อ ถ1าตัวยืนมีน1อยเกินไป เชHน 3 ข1อการจับคูHหาคำตอบ

อาจจะงHายมาก และถ1าตัวขึ้นมากเกินไป ผู1สอบจะเกิดความสับสน การจับคูHหาคำตอบจะยากเกินไป 

เพราะต1องอHานตัวยืน 

   5.7 รูปแบบของข1อสอบจับคูHสHวนใหญHการตอบจะนำอักษรหน1าข1อความทางขวามือ 

ไปใสHในวงเล็บหน1าข1อความทางซ1ายมือที่คิดวHาสัมพันธXกัน ลักษณะเชHนนี้ผู1ทำข1อสอบจะไมHสะดวก

เทHาท่ีควร จึงควรเปล่ียนรูปแบบใหมH 

  6. ข1อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลักษณะท่ัวไปคำถามแบบเลือกตอบ 

โดยทั่วไปจะประกอบด1วย 2 ดอน คือ ตอนนำหรือคำถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอน

เลือกนี้จะประกอบด1วยตัวเลือกที่เปcนตำตอบถูกและตัวเลือกที่เปcนตัวลวงปกติจะมีคำถามที่กำหนดให1

นักเรียนพิจารณาแล1วหาตัวเลือกที่ถูกต1องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่น ๆ และคำถาม

แบบเลือกตอบท่ีดี นิยมใช1ตัวเลือกท่ีใกล1เคียงกัน 

   6.1 เน1นเรื่องที่จะถามให1ชัดเจนและตรงจุดไมHคลุมเครือ เพื่อวHาผู1อHานจะไมHไขว1เขว

สามารถมุHงความคิดในการตอบไปถูกทิศทาง (เปcนปรนัย) 

   6.2 ควรถามในเรื่องที่มีคุณคHาตHอการวัด หรือถามในสิ่งที่ดีงามมีประโยชนX คำถาม  

แบบเลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมในสมองได1หลาย ๆ ด1าน 

   6.3 หลีกเลี่ยงคำถามปฏิเสธ ถ1าจำเปcนต1องใช1ก็ขีดเส1นใต1คำปฏิเสธนั้น แตHคำปฏิเสธ   

ไมHควรใช1อยHางย่ิง เพราะปกตินักเรียนจะยุHงยากต1องการแปลความหมายของคำถาม และตอบคำถามท่ี

ถามกลับ 
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   6.4 อยHาใช1คำฟุ °มเฟ±อย ควรถามปaญหาโดยตรง สHวนใดไมHเกี ่ยวข1องหรือไมHได1ใช1

ประโยชนXเง่ือนไขในการคิด ก็ไมHต1องนำมาเขียนไว1ในคำถามจะชHวยให1คำถามรัดกุม ชัดเจนข้ึน 

   6.5 เขียนตัวเลือกให1เปcนเอกพันธX หมายถึง เขียนตัวเลือกทุกตัวให1เปcนลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงหรือมีโครงสร1างสอดคล1องทำนองเดียวกัน 

   6.6 ควรเรียงลำดับตัวเลขในตัวเลือกตHาง ๆ ได1แกH คำตอบที่เปcนตัวเลข นิยมเรียงจาก

น1อยไปหามาก 

   6.7 ใช1ตัวเลือกปลายเป¬ดและปลายป¬ดให1เหมาะสมข1อเดียวต1องมีคำตอบเดียว 

   6.8 เขียนทั้งตัวถูกและตัวผิดให1ถูกหรือผิดตามหลักวิชา คือจะกำหนดตัวถูกหรือผิด

เพราะสอดคล1องกับความเช่ือของสังคมหรือกับคำพังเพยท่ัว ๆ ไปไมHได1 

   6.9 เขียนตัวเลือกให1อิสระขาดจากกัน คืออยHาให1ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง เปcนสHวนหน่ึง

หรือสHวนประกอบของตัวเลือกอ่ืน 

   6.10 ควรมีตัวเลือก 4-5 ตัวเลือก ข1อสอบแบบเลือกตอบนี้ ถ1าเขียนตัวเลือกเพียง      

2 ตัว ก็กลายเปcนข1อสอบแบบกาถูก-ผิด หากเปcนข1อสอบระดับประถมศึกษาปPที ่ 1-2 ควรใช1              

3 ตัวเลือก ระดับประถมศึกษาปPท่ี 3-6 ควรใช1 4 ตัวเลือก 

   6.11 อยHาแนะนำคำตอบ 

      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลHาวมานี้เปcนแนวทางให1ผู 1สอนได1

เข1าใจลักษณะ หลักในการสร1างข1อสอบ ข1อดี และข1อจำกัดของข1อสอบแตHละชนิด ทุกครั้งที่จะออก

ข1อสอบชนิดใด ควรคำนึงถึงหลักการของข1อสอบชนิดน้ันด1วย 

 จากการศึกษาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สรุปได1วHา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ถือวHาเปcนสิ ่งที ่จำเปcนในการจัดการเรียนการสอน เปcนการทราบวHาวHาหลังจากการจัดเสร็จส้ิน

กระบวนการเรียนรู1น้ัน ผู1เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคXมากน1อยเพียงใด ซ่ึงในการสร1างแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู1สอนจำเปcนต1องศึกษาองคXประกอบวิธีการวัดและประเมินผล วิเคราะหX

องคXประกอบตHาง ๆ เพ่ือให1การวัด เปcนไปอยHางมีประสิทธิภาพ มีระเบียบแบบแผน และเปcนระบบ  

 ผู 1วิจัยจึงได1นำความรู 1จากการศึกษาครั ้งนี ้มาใช1ใน การออกแบบ และ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให1เหมาะสม มีความสดคล1องกับหัวข1อท่ีต1องการจะวัด 

2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 กังวล เทียนกัณฑXเทศนX (2540, น. 116-122) กลHาววHา การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมี

องคXประกอบสำคัญท่ีจะต1องพิจารณา ดังน้ี 

  1. คHาความยากของข1อสอบ เปcนการหาสัดสHวนระหวHางจำนวนนักเรียนที่ทำข1อสอบข1อ

นั้นถูกต1องกับจำนวนนักเรียนที่ตอบทั้งหมด ข1อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู1สอบหวังวHานักเรียน
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เกHงจะทำข1อสอบได1 แตHนักเรียนที่เรียนอHอนจะทำข1อสอบได1คะแนนน1อย แตHผลของคะแนนอาจ       

ไมHเปcนไปตามคาด เพราะข1อสอบที่ถามอาจจะมีความยากหรืองHายเกินไป ดังนั้นจึงต1องมีการหาคHา

ดรรชนีความยากของข1อสอบ คHาระดับความยากจะมีชHวงหางที่จะบอกได1ถึงระดับความยากงHายของ

ข1อสอบนั่นโดยทั่วไปมี 5 ระดับ ดังนี้ 0.85-1.00 แปลวางHายมาก 0.61-0.84 แปลวHาคHอนข1างงHาย 

0.40-0.60 แปลวHา ยากงHายปานกลาง 0.15-0.40 แปลวHา คHอนข1างยาก 0.00 - 0.14 แปลวHา ยากมาก 

ข1อสอบท่ีถือวHาใช1ได1อยูHท่ีระหวHางคHอนข1างงHายจนถึงคHอนข1างยาก 0.20 - 0.80 

  2. คHาอำนาจจำแนก หมายถึง การวิเคราะหXคุณลักษณะของข1อสอบให1แยกคนเกHงมาก 

เกHงปานกลาง อHอน และอHอนมากหรืออื่น ๆ นั่นคือคนเกHงยHอมจะได1คะแนนสูงกวHาแตกตHางกันไปตาม

ความสามารถข1อสอบที่ทำหน1าที่แยกแยะให1เห็นความแตกตHางได1เพียงใดนั่นคือข1อสอบมีอำนาจ

จำแนกได1เพียงนั้น เราจะใช1ผลจากการวิเคราะหXระดับความยากและอำนาจจำแนกเพื่อเลือกข1อสอบ  

ดี ๆ เพื่อนำไปใช1ตามวัตถุประสงคXตHอไป การคำนวณคHาอำนาจจำแนกได1จากคาความแตกตHางระหวHาง

สัดสHวนของนักเรียนที่ทำถูก ได1คะแนนในกลุHมสูงและสัตสHวนของนักเรียนที่ทำถูกในกลุHมต่ำคHาอำนาจ

จำแนกของข1อสอบท่ีนับวHาเหมาะสมอยูHในชHวง 0.20 - 1.00 

  3. ความเชื่อมั่น หรือ คHาความเที่ยง ภัทรา นิคมานนทX (2540, น.121-126) กลHาววHา 

แบบทดสอบท่ีดีต1องเชื่อมั่นได1วHาผลจากการวัดคงที่แนHนอน ไมHเปลี่ยนไปมาการวัดครั้งแรกเปcนอยHางไร 

เมื ่อวัดช้ำอีกโดยใช1แบบทดสอบชุดเดิมกับผู 1สอบกลุHมเดิม จะวัดก่ีครั ้งก็ตามผลจากการวัดยHอม

เหมือนเดิม หรือใกล1เคียงกัน สอดคล1องกัน แบบทดสอบที่เชื่อมั่นได1จะสามารถให1คะแนนได1คงท่ี

แนHนอน ปกติในการสอบแตHละครั ้งคะแนนที่ได1มักไมHคงที ่ แตHถ1าอันดับที ่เหมือนเดิมก็ยังถือวHา

แบบทดสอบน้ันมีความเชื่อมันสูงเน่ืองจากความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบหมายถึงความคงที่ของ

คะแนนที่ได1จาเการสอบของคนกลุHมเดิมหลาย ๆ ครั้ง การหาคำความเชื่อมั่นได1 จึงยืดหลักการสอบ

หลาย ๆ ครั้ง แล1วหาความสัมพันธXของคะแนนที่ได1จากสอบหลายครั้งนั้น ถ1าคะแนนของเด็กแตHละคน

คงท่ีหรือข้ึนลงตามกัน แสดงวHาแบบทดสอบน้ันมีคHาความเช่ือม่ันสูง คHาความเช่ือม่ันคำนวณได1จากการ

หาคHาสมประสิทธ์ิสหสัมพันธXระหวHางคะแนนท่ี  2 ชุด จากการสอบนักเรียนกลุHมเดิม 2 ครั้ง โดยใช1

แบบทดสอบเดียวกัน ความเชื่อมั่นมีคHาอยูHระหวHาง 0 ถึง 1.00 วิธีการหาคHาความเชื่อมั่นทำได1หลายวิธี

เชHน การสอบซ้ำ, ใช1แบบทดสอบคูHขนาน, วิธีแบHงคร่ึงข1อสอบหรือ KR-20 เปcนต1น 

  4. คHาความตรง (Validity) จิตราภา กุณฑลบุตร (2550 : 139 - 140) กลHาววHา เครื่องมือ

ที่มีความตรง คือเครื่องมือที่สามารถวัดได1ในสิ่งที่ต1องการวัด แบHงได1 3 ประเภท คือ ความตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามทฤษฎีหรือความตรง (Construct Validity) (Criterion 

Reiated Aalidity) 

 จากการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ สรุปได1วHา เครื่องมือในการวัด และประเมินผลที่ดี

นั้น จะต1องสร1างจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ และสร1างเครื่องมืออยHางมีขั้นตอน และ
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เปcนระบบ จากนั ้นเครื ่องมือจะต1องผHานการทดสอบคHาคุณภาพของเครื ่องมือจากเชี ่ยวชาญ            

เพื่อประเมินความสอดคล1องเชิงเนื้อหาด1านตHาง ๆ กHอนจะนำเครื่องมือไปทดลองกับกลุHมตัวอยHางจริง

จะต1องนำเครื่องมือไปทดลองกับกลุHมที่ไมHไชHตัวอยHางจริงกHอน เพื่อหาคาความยาก (p) คHาอำนาจ

จำแนก (r) และคHาความเชื่อมั่น (Reliability) ทำให1ผู1สอน หรือผู1ที่นำเครื่องมือไปใช1เกิดความมั่นใจใน

กระบวนการวัด และประเมินผล  

2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขHองกับความพึงพอใจ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น.73 9) ให1ความหมายของความพึงพอใจไว1วHาพึงพอใจ หมายถึง 

รัก ชอบใจ 

 จำปา วัฒนศิรินทรเทพ (2550, น. 48) สรุปไว1วHา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู1สึกนึกคิด 

ความเชื่อ การแสดงความรู1สึก ความคิดเห็นตHอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ 

คือ ทางบวก ซึ่งแสดงในลักษณะความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด1วย ทำให1อยากทำงาน 

หรือปฏิบัติกิจกรรม อีกลักษณะหนึ่งคือ ทางลบ ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของความเกลียด ไมHพึง 

ประสงคXไมHพอใจ ไมHสนใจไมHเห็นด1วย อาจทำให1บุคคลเกิดความเบ่ือหนHาย หรือต1องการหนีหHาง จากส่ิง

นั้น นอกจากนี้ความพึงพอใจอาจจะแสดงออกในลักษณะความเปcนกลางก็ได1เชHน รู1สึกเฉย ๆ ไมHรักไมH

ชอบไมHนHาสนใจในส่ิงน้ัน ๆ 

 ปรียาพร วงศXอนุตรโรจนX (2543, น. 130) กลHาววHา ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง 

ความรู1สึกรวมของบุคคลที่มีตHอการทำงานในทางบวก เปcนความสุขของ บุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติ

และได1รับผลตอบแทน คือ ผลที่เปcนความพึงพอใจ ท่ีทำให1บุคคลเกิด ความรู1สึกกระตือรือร1น มีความ

มุHงมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ สิ่งเหลHานี้จะมีผลตHอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

รวมท้ังการสHงผลตHอความสำเร็จของงาน 

 วัลยา บุตรดี (2531, น. 12) ได1กลHาววถึง สิ่งที่จะชHวยกระตุ1นให1เกิดความพึงพอใจ สิ่งจูงใจใช1

เปcนเคร่ืองให1บุคคลเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงรายละเอียด ดังตHอไปน้ี 

  สิ่งจูงใจ หมายถึง องคXประกอบตHาง ๆ ซึ่งอาจจะเปcนวัตถุ หรือสภาวะใด ๆ ซึ่งจะเปcน

เครื่องชHวยโน1มจิตใจ ทำให1บุคคลปฏิบัติกิจกรรมตHาง ๆ อยHางมีประสิทธิภาพ เพื่อให1เกิด ความสำเร็จ

ตามจุดมุHงหมายท่ีวางไว1 หรือกลHาวอีกอยHางหน่ึงคือ เคร่ืองลHอใจน่ันเอง ซ่ึง ประกอบด1วย 

   1. ส่ิงจูงใจท่ีเปcนวัตถุ (Material Inducement) ส่ิงเหลHาน้ีได1แกHเงินทอง ส่ิงของ 

   2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง การจัดสภาพแวดล1อมในการทำงาน ซึ่งจะ

เปcนสิ่งที่จะทำให1เกิดความสุขในการทำงาน เชHน สิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน ความพร1อมของ

เคร่ืองมือเปcนต1น 

 



34 

   3. ผลประโยชนXทางอุดมคติ หมายถึง การสนองความต1องการในด1านความ ภูมิใจที่ได1

แสดงฝPมือ การแสดงความจงรักภักดีตHอองคXกรของตน 

   4. ความดึงด ูดใจทางสังคม หมายถึง การมีส ัมพันธ XของบุคคลในหนHวยงาน             

การอยูHรHวมกันทางสังคม 

   5. การปรับทัศนคติ และสภาพการทำงานให1เหมาะสมกับบุคคล 

   6. โอกาสในการมีสHวนรHวมในการทำงาน คือ เป¬ดโอกาสให1บุคคลมีสHวนรHวมในการ

ทำงาน จะทำให1เขาเปcนผู1มีความสำคัญในหนHวยงาน จะทำให1บุคคลมีกำลังใจในการทำงานมากข้ึน 

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความพึงพอใจ 

 ชูวิทยX  วิทยานุกูล (2550, น. 40) ได1กลHาวถึงทฤษฎีของ (Maslow) เกี่ยวกับการจูงใจ โดยมี

สมมติฐานวHามนุษยXมีความต1องการอยูHเสมอและไมHมีที่สิ้นสุด เมื่อความต1องการใดได1รับการตอบสนอง

แล1วความต1องการอยHางอ่ืนก็จะเข1ามาแทนท่ี ความต1องการของคนเราอาจจะซ้ำซ1อนกัน ความต1องการ

อยHางหนึ่งอาจจะยังไมHทันหมดไป ความต1องการอีกอยHางหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได1 ซ่ึงความต1องการจะเปcนไป

ตามลำดับดังน้ี 

    1. ความต1องการด1านสรีระ (Physiological Need) เปcนความต1องการขั้นมูลฐานของ

มนุษยXและเปcนสิ่งจำเปcนที่สุดสำหรับการดำรงชีวิต ได1แกH อาหาร อากาศ ที่อยูHอาศัย เครื่องนุHงหHม ยา

รักษาโรค ความต1องการการพักผHอน และความต1องการทางเพศ 

     2. ความต1องการความปลอดภัย (Safety Need) เปcนความรู1สึกที่ต1องการความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต ท้ังในปaจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความก1าวหน1าและความอบอุHนใจ  

     3. ความต1องการความรักและความเปcนเจ1าของ (Love and Belonging) เมื ่อความ

ต1องการทางรHางกายและความต1องการความปลอดภัย ได1รับการตอบสนองแล1ว ความต1องการความรัก

และความเปcนเจ1าของก็จะเริ่มเปcนสิ่งจูงใจที่สำคัญตHอพฤติกรรมของบุคคล ความต1องการความรักและ

ความเปcนเจ1าของ หมายถึง ความต1องการที่จะเข1ารHวมและได1รับการยอมรับ ได1รับความเปcนมิตรและ

ความรักจากเพ่ือนรHวมงาน 

     4. ความต1องการการเห็นตนเองมีคุณคHา (Esteem Need) ความต1องการด1านนี้ เปcนความ

ต1องการระดับสูงที่เกี่ยวกับ ความอยากเดHนในสังคม ต1องการให1บุคคลอื่น รวมถึงความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ความรู1 ความสามารถ ความเปcนอิสระ และเสรีภาพ 

     5. ความต1องการที่จะทำความเข1าใจตนเอง (Need For Self Actualization) เปcนความ

ต1องการที่จะเข1าใจตนเองตามสภาพที่ตนเองเปcนอยูH เข1าใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความต1องการ

ของตนเอง ยอมรับได1ในสHวนท่ีเปcนจุดอHอนของตนเอง 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542 : 139) กลHาวถึงทฤษฎีการจูงใจของนักการศึกษา  

ตHาง ๆ ดังน้ี 
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  1. ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ แอลเดอรXเฟอรX (Alderfer) กลHาววHาความต1องการของมนุษยX

แบHงเปcน 3 กลุHม คือ 

   1.1 ความต1องการเพื่อดำรงชีวิต (Existence Needs) หรือ E เปcนความต1องการทาง

รHางกายและปaจจัยท่ีจำเปcนฯสำหรับการดำรงชีวิต 

   1.2 ความต1องการด1านความสัมพันธX (Relatedess Necds) หรือ R เปcนความต1องการ

ที่จะมีความสัมพันธXกับบุคคลอื่น ๆ เชHน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนรHวมงาน และคนท่ี

ต1องการจะมีความสัมพันธXด1วย 

   1.3 ความต1องการความเจริญก1าวหน1า (Growth Needs) หรือ G เปcนความต1องการท่ี

จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด 

  2. ทฤษฎีการจูงใจของ แมคคลีแลนดX (Mc Cleland) เชื่อวHาความต1องการเปcนการเรียนรู1

จากการมีประสบการณX และมีอิทธิพลตHอการรับรู1สถานการณXและแรงจูงใจสูHเปtาหมายโดยแบHงความ

ต1องการออกเปcน ประเภท ดังน้ี 

   2.1 ความต1องการสัมฤทธ์ิผล (Needs for Achievement) เปcนพฤติกรรมท่ีจะกระทำ

การ ใด ๆ ให1เปcนผลสำเร็จ เปcนแรงขับท่ีนำไปสูHความเปcนเลิศ 

   2.2 ความต1องการสัมพันธX (Needs for Afiliation) เปcนความปรารถนาที่จะสร1าง

มิตรภาพและมีความสัมพันธXอันดีกับผู1อ่ืน และต1องการควบคุมผู1อ่ืน 

   2.3 ความต1องการอำนาจ (Needs for Power) เปcนความต1องการควบคุม 

ผู1อ่ืน มีอิทธิพลตHอผู1อ่ืน และต1องการควบคุมผู1อ่ืน 

 การวัดและประเมินผลความพึงพอใจ 

   สมมาตร  วัฒนารัตนนุกุล  (2551, น.53) ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไมH ขึ้นอยูHกับการ

ให1บริการขององคXกรประกอบกับระดับความรู1สึกของผู1มารับบริการในมิติตHาง ๆ ของแตHละบุคคล 

ดังน้ันการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถกระทำได1หลายวิธีตHอไปน้ี 

    1. การใช1แบบสอบถาม ซึ่งเปcนวิธีที่นิยมใช1กันอยHางแพรHหลาย โยการขอความรHวมมือจาก

กลุHมบุคคลท่ีต1องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรXมท่ีกำหนด 

    2. การสัมภาษณX ต1องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู1สัมภาษณXที่จะจูงใจให1

ผู1ตอบคำถามตอบตามข1อเท็จจริง 

    3. การสังเกต เปcนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกHอนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลังการ

รับบริการ การวัดโดยวิธีนี้จะต1องกระทำอยHางจริงจังและมีแบบแผนที่แนHนอนจะเห็นได1วHาการวัดความ

พึงพอใจตHอการให1บริการนั้นสามารถกระทำได1หลายวิธี ขึ้นอยูHกับความสะดวก เหมาะสม ตลอดจน

จุดมุHงหมายของการวัดด1วย จึงจะสHงผลให1การวัดน้ันมีประสิทธิภาพและนHาเช่ือถือได1   

 



36 

 เอกวิทยX แก1วประดิษฐX  (2537, น. 93-97)  ได1กลHาวถึงเครื่องมือประเภทมาตราวัดทัศนคติไว1

วHาเปcนข1อความที่ใช1เพื่อการเก็บข1อมูลทางด1านจิตพิสัย เชHน ความคิดเห็น ความสร1างสรรคX ทัศนคติ

ตHาง ๆ  เปcนต1น  มาตราวัดทัศนคติที่นิยมใช1กันมาก คือ วิธีของลิเคิรXท (Likert) การวัดทัศนคติตามวิธี

น้ีจะกำหนดชHวงความรู1สึกของคนเปcน 5 ชHวง  หรือ 5 ระดับ  

  การสร1างมาตราวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิรXท (Likert)  

     1.  ต้ังจุดมุHงหมายของการศึกษาวาต1องการศึกษาทัศนคติของใครท่ีมีตHอส่ิงใด 

     2.  ให1ความหมายของทัศนคติตHอสิ่งที่จะศึกษานั้นให1แจHมชัด เพื่อให1ทราบวHาสิ่งที่เปcน

ประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะสร1างแบบวัดน้ันประกอบด1วยคุณลักษณะใดบ1าง  

     3.  สร1างข1อความให1ครอบคลุมคุณลักษณะที่สำคัญ ๆ ของสิ่งที่จะศึกษาให1ครบถ1วน   

ทุกแงHมุม และต1องมีข1อความที่เปcนไปในทางบวกและทางลบมากพอตHอการที่เมื่อนำไปวิเคราะหXแล1ว

เหลือจำนวนข1อความท่ีต1องการ 

     4.  ตรวจสอบข1อความที่สร1างขึ้น ซึ่งทำได1โดยผู1สร1างข1อความเองและนำไปให1ผู1ที่มี

ความรู1ในเร่ืองน้ัน ๆ ตรวจสอบ โดยพิจารณาในเร่ืองของความครบถ1วนของคุณลักษณะของส่ิงท่ีศึกษา  

และความเหมาะสมของภาษาที่ใช1  ตลอดจนลักษณะการตอบกบข1อความที่สร1างวHาสอดคล1องหรือกัน

หรือไมHเพียงใด  เชHน พิจารณาวาควรจะให1ตอบวHาเห็นด1วยอยHางยิ่ง, เห็นด1วย, เฉย ๆ, ไมHเห็นด1วย,     

ไมHเห็นด1วยอยางย่ิง หรือชอบมากท่ีสุด, ชอบมาก, ปานกลาง, ชอบน1อย, ชอบน1อยท่ีสุด เปcนต1น 

     5.  ทำการทดลองขั้นกHอนที่จะนำไปใช1จริง  โดยการนำข1อความที่ได1ตรวจสอบแล1วไป

ทดลองใช1กับกลุ HมตัวอยHางจำนวนหนึ่ง  เพื ่อตรวจสอบความชัดเจนของข1อความและภาษาที่ใช1        

อีกครั้งหนึ่ง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพด1านอื่น ๆ ได1แกH ความเที่ยงตรง คHาอำนาจจำแนก และ        

คHาความเช่ือม่ันของมาตราวัดทัศนคติท้ังชุดด1วย 

     6.  กำหนดการให1คะแนนการตอบของแตHละตัวเลือก โดยทั่วไปนิยมใช1 คือ กำหนด

คะแนนเปcน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ  4, 3, 2, 1, 0 สำหรับข1อความทางบวก และ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ       

0, 1, 2, 3, 4 สำหรับข1อความทางลบ ซ่ึงเปcนวิธีท่ีสะดวกมากในทางปฏิบัติ 

 จากข1างต1นสรุปได1วHา ความพึงพอใจ หมายถึง เจตคติ ความชอบ ทัศนคติ ที่มีตHอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ซึ่งจะถูกกระตุ1นผHานการแสดงพฤติกรรมทั้งด1านบวก และด1านลบ  ความพอใจ จะชHวยขับเคลื่อนให1

นำไปสูHส่ิงท่ีพึงปรารถนา และเปcนแรงจูงใจท่ีจะสHงผลตHอการพัฒนาศักยภาพในด1านตHาง ๆ  
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวขHอง 

 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 นันทพร ภูครองนาค (2560, น. 84-92) ได1การพัฒนาทักษะการอHานและการเขียนสะกดคำ

ตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที ่ 1 โดยใช1ข้ันตอนของ แฮรXบารXต (Herbart 

formal step) ประกอบแบบฝvก ผลการวิจัยปรากฏวHา การพัฒนาทักษะการอHานและการเขียนสะกด

คำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 1 โดยใช1ขั้นตอนของ แฮรXบารXต (Herbart 

Formal Step) ประกอบ แบบฝvก มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธX

เทHากับ 82.50/83.75 เปcนไป ตามเกณฑX 80/80 ผู1เรียนมีคHาดัชนีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนกวHากHอนเรียน

คิดเปcนร1อยละ 74.66 นักเรียนมีคะแนนทักษะการอHาน ทักษะการเขียน และทักษะรวมทั้งการอHาน

และ การเขียนหลังเรียน สูงกวHากHอนเรียนอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความคงทน

ในการเรียนรู1หลังจากที่ เรียนการอHานและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดหลังจากเรียนไปแล1ว 

1 - 2 สัปดาหX และ นักเรียนมีความพึงพอใจตHอการจัดกิจกรรมการเรียนรู1การอHาน และการเขียน

สะกดคำตามมาตราตัวสะกด โดยใช1แบบฝvกทักษะกลุHมสาระการเรียนรู1ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปPท่ี 

1 โดยรวมอยูHใน ระดับมาก (×"  = 2.68) 

   วิไลวรรณ  แก1วอำไพ  (2551, น. 95-96) ได1ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู1 เรื่องไฟฟtานHารู1 กลุHมสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตรX ชั้นประถมศึกษาปPที่ 6 โดยใช1กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู1 7 ขั้นมีความมุHงหมายในการศึกษาค1นคว1า เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู1  โดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ขั้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑX 80/80  (2) หาคHา

ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1  โดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ขั้น (3) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ข้ัน 

ระหวHางกHอนเรียนและหลังเรียน (4) เปรียบเทียบความรู 1  ความเข1าใจทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรXขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่ เรียนโดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ขั้นระหวHางกHอน

เรียนและหลังเรียน (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตHอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 โดยใช1

กระบวนการสืบเสาะหาความรู 1 7 ขั ้น เรื ่องไฟฟtานHารู 1กลุ Hมสาระการเรียนรู 1ว ิทยาศาสตรXช้ัน

ประถมศึกษาปPที ่  6  กลุ HมตัวอยHางที่ใช1ในการศึกษาค1นคว1าคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที ่ 6 

โรงเรียนบ1านบัวตะเคียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยX เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปPการศึกษา 2550 

จำนวน 23 คน ผลการศึกษาค1นคว1า พบวHา  

    (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1 โดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ข้ัน  

เรื่องไฟฟtานHารู1 กลุHมสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตรX ชั้นประถมศึกษาปPที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

80.84 / 82.10  ซ่ึงสูงกวHาเกณฑXท่ีกำหนด  



38 

    (2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1โดยใช1กระบวนการ        

สืบเสาะหาความรู1 7 ขั้น เรื่องไฟฟtานHารู1 กลุHมสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตรX ชั้นประถมศึกษาปPที่ 6      

ที่วิเคราะหXจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคHาเทHากับ 0.6285 แสดงวHานักเรียนมีความก1าวหน1า

ด1านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร1อยละ 62.85 และวิเคราะหXจากคะแนนด1านทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรXข้ันพ้ืนฐาน มีคHาเทHากับ  0.6297 แสดงวHานักเรียนมีความก1าวหน1าด1านทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรXข้ันพ้ืนฐานร1อยละ 62.97    

    (3) นักเรียนที่เรียนโดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ขั้น เรื่องไฟฟtานHารู1 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรXขั้นพื้นฐานหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกHอน

เรียนอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี  ระดับ .01  

    (4) นักเรียนที่ เรียนโดยใช1กระบวนการสืบเสาะหาความรู1 7 ขั้นมีความพึงพอใจตHอ

การเรียนโดยใช1แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1 เร่ือง ไฟฟtานHารู1  โดยรวมอยูHในระดับมากท่ีสุด 

   วาสนา ไชยชำ (2552, น. 109-113) ได1ศึกษาผลการเรียนรู1ภาษาไทย เรื่อง สระ ลด

รูปและสระเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปPที่ 2 โดยใช1แบบฝvกทักษะประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD 

กลุHมตัวอยHางได1แกH นักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 2 โรงเรียนบ1านทรายทองวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาฬสินธุX เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปPการศึกษา 2551 จำนวน 26 คน ผลการศึกษาปรากฏวHา

แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู1ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปPที่ 2 

โดยใช1แบบฝvกทักษะ ประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเทHากับ 87.92/86.28 สูงกวHา

เกณฑXที่ตั้งไว1 80/80 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูปช้ัน

ประถมศึกษา ปPที่ 2 โดยใช1แบบฝvกทักษะประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD มีคHาดัชนีประสิทธิผล

เทHากับ 0.7658 หมายความวHา นักเรียนมีความก1าวหน1าในการเรียนคิดเปcนร1อยละ 76.58 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา ปPที่ 2 มีความพึงพอใจตHอการเรียนด1วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ภาษาไทย เรื่อง สระ

ลดรูป และ สระเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปPที่ 2 โดยใช1แบบฝvกทักษะประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค 

STAD อยูHใน ระดับมาก 

  ปaญญฎา  อินทวง (2553, น. 105-112) ได1วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

เจตคติเชิงวิทยาศาสตรXของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 4 โดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาระหวHาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู1แบบสืบเสาะหาความรู1 7 ขั ้น ชั ้นมัธยมศึกษาปPที ่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปP

การศึกษา 2552 พบวHา แผนการจัดการเรียนรู1โดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาแบบสืบเสาะ 5  ข้ัน 

กับแผนการจัดการเรียนรู1โดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาแบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื ่องสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดล1อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 4 มีประสิทธิภาพเทHากับ 89.97/86.31 และ 83.53/88.31 

ตามลำดับ และแผนการจัดการเรียนรู1โดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาแบบสืบเสาะ 5 ข้ัน กับแผนการ

จัดการเรียนรู1โดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาแบบสืบเสาะ 7 ขั้น มีดัชนีประสิทธิผล 0.6687 และ 
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0.6891 ตามลำดับ และนักเรียนกลุHมที่ได1รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู1โดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุ

ปaญญาแบบสืบเสาะ 5 ขั้น กับแบบสืบเสาะหาความรู1 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมH

แตกตHางกัน แตHกลุHมที่จัดกิจกรรมการเรียนโดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาแบบสืบเสาะ 7 ขั้น มีเจต

คติเชิงวิทยาศาสตรXหลังเรียนสูงกวHากลุHมที่จัดกิจกรรมการเรียนโดยประยุกตXใช1ทฤษฎีพหุปaญญาแบบ

สืบเสาะ 5 ข้ัน  อยHางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

   พิสมัย บุญสอด (2553, น. 112-118) ได1ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ภาษาไทย 

เร่ือง อักษรควบ  ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 2 โดยใช1แบบฝvกทักษะประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD กลุHม

ตัวอยHางที่ ใช1ในการศึกษาเปcนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปPการศึกษา 2552 

โรงเรียนเพียปู°หนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 จำนวน 30 คน ผลการศึกษา

ค1นคว1าพบวHา แผนการจัดการเรียนรู1ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปPที่ 2 โดยใช1แบบฝvก

ทักษะ ประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ เทHากับ 85.12/82.90 ดัชนีประสิทธิผล

เทHากับ 0.6765 หรือคิดเปcนร1อยละ 67.65 การจักิจกรรมการเรียนรู1ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปPที่ 2 

เรื่อง อักษรควบ โดยใช1แบบฝvกทักษะประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยูHในระดับ 

มาก ผลการใช1แผนการจัดการเรียนรู1ภาษาไทย เร่ือง อักษรควบ ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 2 โดยใช1แบบฝvก

ทักษะประกอบกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD พบวHา การจัดการเรียนรู1ในระยะแรก ๆ นักเรียนยังไมH 

เข1าใจบทบาทของตนเองในการเรียนกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD ทHาที่ควร หลังจากการจัดกิจกรรมผHาน 

ไปสักระยะหนึ่งทำให1นักเรียนรู1บทบาทหน1าที่ของตนเองดีขึ้น เพื่อนนักเรียนคนที่เรียนเกHงก็คอย

ชHวยเหลือนักเรียนที่เรียนอHอน เพื่อเปtาหมายแหHงความสำเร็จของกลุHมรHวมกัน จึงทำให1บรรยากาศใน 

การเรียนอบอุHน นักเรียนไมHเครียดรู1สึกผHอนคลายและมีความสุขกับการเรียนกลุHมรHวมมือเทคนิค STAD  

 2.8.2 งานวิจัยตQางประเทศ 

   Ertem (2010, p. 1405-1408)  ได1ศึกษาผลกระทบของเนื้อหาบนรูปแบบ 7E ของ

ทักษะการเรียนรู1ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 เกี่ยวกับการแยกยHอยแนวคิด ดำเนินการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา ชHวงปPการศึกษา 2008 – 2009 ในกลุHมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 จำนวน 

44 คน ในเมืองแทรบซอน โดยออกแบบวิจัยกึ่งทดลองใช1วิธีการทดสอบกHอนและหลังในกลุHมทดลอง

และกลุHมควบคุมเครื่องมือที่ใช1ในการรวบรวมข1อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข1อมูลเชิงคุณภาพ 

ถูกรวบรวมด1วยวิธีการสังเกตในห1องเรียน และการสัมภาษณXกึ่งโครงสร1างนักเรียน สHวนข1อมูลเชิง

ปริมาณ  ได1มาจากผลสำเร็จของแบบทดสอบคำถามปลายเป¬ดจำนวน 7 ข1อ ใช1ถามนักเรียน และ

คำถามปลายเป¬ดจำนวน 5 ข1อ  ใช1ถามครูผู1สอน หลังการศึกษาได1มีการสอบถามครูและนักเรียน

เกี่ยวกับความคิดเห็นโดยทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน สถิติที ่ใช1ในการวิเคราะหXข1อมูลใช1           

t – test (Dependent  Samples) ในกระบวนการวิเคราะหXข1อมูลเชิงพรรณนาของแบบฝvกหัดการ

สัมภาษณX การเปลี่ยนทฤษฎีแนวคิด และการสะท1อนกลับในด1านการเขียนประโยคของนักเรียน
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ผลทดสอบกHอนเรียนจะเห็นได1วHานักเรียนมีความเข1าใจและมีกระบวนการคิดไมHถูกต1องดังนี้ การหาคHา

ผลการทดสอบกHอนเรียน  หากมีการแยกยHอยเศษสHวนและแบHงแตHละสHวนออกเทHา ๆ กันกับแนวคิดตHอ

ชีวิตจริง การมุHงเน1นคิดและการสร1างความเช่ือมโยงและความสัมพันธX 

   Kanli  (2007, p. 95)  ได1ศึกษาผลของการเรียนแบบวัฏจักรเรียนรู1 7 ขั้น และการ

เรียนแบบปกติที่มีตHอการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรX และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ผลการวิจัยพบวHา นักเรียนกลุHมทดลองที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู1 7 ขั้น มีคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรX และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สูงกวHานักเรียน

กลุHมควบคุมท่ีเรียนแบบปกติอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติ        

2.8 กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรตEน 

แผนการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครู  

โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรXบารXต สำหรับนักศึกษาช้ันปPท่ี 1 

 

 

ตัวแปรตาม 

    1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู1 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครูโดยใช1 

        แนวคิดของแฮรXบารXต 

   2.  ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักศึกษาเรียนด1วยกิจกรรมการเรียนรู1  

        เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครูโดยใช1แนวคิดของแฮรXบารXต 

   3. ความพ่ึงพอใจของนักศึกษาช้ันปPท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุX ท่ีมีตHอการจัดการ             

     เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพครู โดยใช1ทฤษฎีการจัดการเรียนรู1ของแฮรXบารXต 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: ผู1วิจัย 

 

  



บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

       การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ    

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุG ผู7วิจัยได7ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

            1.  กลุWมเปXาหมาย 

            2.  เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

            3.  การสร7างเคร่ืองมือในการวิจัย 

            4.  การวิเคราะหGข7อมูล 

            5.  สถิติท่ีใช7ในการวิจัย          

3.1 กลุ(มเป,าหมาย 

 กลุWมเปXาหมาย นักศึกษาช้ันปO ท่ี  1 คณะศิลปศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG      

จำนวน 61 คน ได7มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนรายวิชาความเปpนครูวิชาชีพ (Professional Teacher) รหัสวิชา 300-21001 ภาคเรียนท่ี 1            

ปOการศึกษา 2564 

3.2 เครื่องมือที่ใช;ในการวิจัย  

 เคร่ืองมือท่ีผู7วิจัยใช7ในการรวบรวมข7อมูล ได7แกW 

           3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู 

           3.2.2  แบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน 

           3.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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3.3 การสร;างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู2 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับวิชาชีพครู  

 การสร7างแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG ผู7วิจัย  

ได7ดำเนินการสร7างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู7 ตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

   3.3.1.1 ศึกษาหลักและวิธีการสร7างแผนการจัดการเรียนรู7 หลักการ ทฤษฎี แนวคิด

และองคGประกอบในการสร7างแผนการจัดการเรียนรู7 เพ่ือเปpนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู7 

   3.3.1.2 ศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต เพ่ือนำมาวิเคราะหG และ

ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   3.3.1.3 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปO) ปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยศึกษา

จากโครงสร7างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา แล7ววิเคราะหGเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข7อง เพ่ือกำหนด

สาระสำคัญ จุดประสงคGการเรียนรู7 สำหรับใช7เปpนแนวทางในการสร7างแผนการจัดการเรียนรู7 

   3.3.1.4 วิเคราะหG เน้ือหา สาระสำคัญ จากคำอธิบายรายวิชา เพ่ือกำหนด

วัตถุประสงคG และเน้ือหาสาระท่ีจะใช7ในการแผนการจัดการเรียนรู7  

                3.3.1.4 กำหนดจุดประสงคGการเรียนรู7 ส่ิงท่ีต7องการให7เกิดแกWผู7เรียน โดยยึดจาก

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปO) ปรับปรุง พ.ศ.2562 

                3.3.1.5 สร7างแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุG จำนวน 5 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง โดยมีองคGประกอบ ดังน้ี 

                    1) ช่ือเร่ือง 

                    2) สาระสำคัญ 

                    3) สาระการเรียนรู7 

                    4) จุดประสงคGการเรียนรู7 

                    5) กิจกรรมการเรียนรู7 

                    6) การวัดผลและการประเมินผล 
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ตารางท่ี 1 โครงสร7างของแผนการจัดการเรียนรู7 

แผนท่ี สาระการเรียนรู2 เวลา/ช่ัวโมง 

1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542 แก7ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

2 

2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2 

3 พระราชบัญญัติระเบียบข7าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

พ.ศ. 2547 แก7ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

2 

4 พระราชบัญญัติคุ7มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ พระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

2 

5 ระเบียบตWาง ๆ ท่ีเก่ียวข7อกับวิชาชีพครู 2 

ท่ีมา: ผู7วิจัย 

                3.3.1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพ

ครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุG เสนอตWอ เสนอตWอผู7เช่ียวชาญ 3 ทWาน เพ่ือประเมินคุณภาพคุณภาพ ซ่ึงผู7เช่ียวชาญ

ประกอบด7วย 

     1) ดร.กิตติศักด์ิ สินธุโคตร ผู7เช่ียวชาญด7าน วิชาหลักสูตร การวัดผลและ

ประเมินผล 

     2) วWาท่ีร.ต.สังวรณG คลังบุญครอง ผู7เช่ียวชาญด7านการวิจัย 

     3) อาจารยGกนกทิพยG ประเสริฐ ผู7เช่ียวชาญด7านวิชาสังคมศึกษา และ

กฎหมาย 

   3.3.1.7 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู7 ท่ีผู7เช่ียวชาญแตWละคนประเมิน     

แล7วหาคWาความสอดคล7องเชิงเน้ือหา IOC (Index of Consistency) ของสร7างแผนการจัดการเรียนรู7 

โดยใช7เกณฑGการแปลผลคุณภาพความสอดคล7อง ดังน้ี สุรพงษG  คงสัตยG และ ธีรชาติ ธรรมวงคG (2551,           

น. 35–42) 
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      1 หมายถึง สอดคล7อง 

              0   หมายถึง ไมWแนWใจ 

             -1 หมายถึง ไมWสอดคล7อง 

    เกณท่ีใช7ได7 คือ 0.5 ข้ึนไป และคWาเฉล่ียท่ีได7จากการแปลผลคือ 1.00 ซ่ึงสูงกวWาเกณฑG     

ท่ีกำหนดไว7 แผนการจัดการเรียนรู7จึงมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช7ได7 (อ7างอิงภาคผนวก ค)      

              3.3.1.8 นำแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพ

ครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต มาปรับปรุงตามคำแนะนำของผู7เช่ียวชาญ 

              3.3.1.9 ได7แผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพ

ครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต ต7นฉบับสมบูรณG  เพ่ือนำไปใช7ทดลองกับ

กลุWมเปXาหมายตWอไป 

 3.3.2 แบบทดสอบวัดความรู2ระหวJางเรียน 

 การสร7างแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน ผู7วิจัยได7ดำเนินการสร7างและหาคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู7 ตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

                 3.3.2.1 ศึกษาหลักและวิธีการสร7างแบบทดสอบ องคGประกอบในการสร7าง

แบบทดสอบ วิธิการประเมินผล โดยศึกษาจากหนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข7องกับการประเมินผลทาง

การศึกษา 

                 3.3.2.2 วิเคราะหGเน้ือหาสาระสำคัญ จุดประสงคGการเรียนรู7 จากแผนการจัดการ

เรียนรู7 เพ่ือใช7ในการสร7างแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข7อ  

                 3.3.2.3 ดำเนินการสร7างแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน เสนอตWอ ผู#เช่ียวชาญ

ชุดเดิม เพ่ือหาค6าความสอดคล#องเชิงเน้ือหากับจุดประสงคGการเรียนรู7 จำนวน 5 ชุด ชุดละ 12 ข7อ 

            3.3.2.4 นำแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน และคูWมือการให7คะแนน เสนอตWอ

ผู7เช่ียวชาญชุดเดิม เพ่ือหาคWาความสอดคล7องเชิงเน้ือหา ใช7เกณฑGการแปลผลคุณภาพความสอดคล7อง 

IOC (Index of Consistency) ดังน้ี สุรพงษG  คงสัตยG และ ธีรชาติ ธรรมวงคG (2551, น. 35–42) 

             1 หมายถึง สอดคล7อง 

             0   หมายถึง ไมWแนWใจ 

            -1 หมายถึง ไมWสอดคล7อง 
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   เกณท่ีใช7ได7 คือ 0.5 ข้ึนไป และคWาเฉล่ียท่ีได7จากการแปลผลคือ 1.00 ซ่ึงสูงกวWา

เกณฑGท่ีกำหนดไว7 แบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน จึงมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช7ได7 (อ7างอิง

ภาคผนวก ค)       

   3.3.2.5 เลือกแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน จำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข7อ โดย

เลือกจากข7อท่ีผWานการประเมินจากผู7เช่ียวชาญ และมีความเหมาะสมกับเน้ือหามากท่ีสุด 

   3.3.2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน 

   3.3.2.7  นำแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน ไปทดลองใช7กับ นักศึกษาช้ันปOท่ี 2   

ท่ีเคยเรียนใน เร่ืองระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู รายวิชาความเปpนครูวิชาชีพ 

(Professional Teacher) รหัสวิชา 300-21001 มาแล7ว  จำนวน 20 คน แบWงเปpนสาขานาฏศิลป�ไทย 

10 คน และสาขานาฏศิลป�พ้ืนบ7าน 10 คน แล7วหาคWาความยาก เกณฑGท่ีใช7ได7 คือ 0.20 – 0.80 และคWา

อำนาจจำแนกรายข7อ เกณฑGท่ีใช7ได7 คือ 0.20 – 1.00 (อ7างอิงภาคผนวก ค)       

   3.3.2.8 นำคะแนนมาหาคWาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช7 สูตร Lovett             

คWาความเช่ือม่ันท่ีได7 แบบทดสอบท่ี 1 เทWากับ 0.705 แบบทดสอบท่ี 2 เทWากับ 0.821 แบบทดสอบท่ี 

3 เทW า กั บ  0.815 แบ บ ท ดสอบ ท่ี  4 เทW า กั บ  0.847 และแบ บ ท ดสอบ ท่ี  5 เทW า กั บ  1.184             

(อ7างอิงภาคผนวก ค)       

         3.3.2.9  ได7แบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน ฉบับสมบูรณG เพ่ือนำไปใช7ทดลอง

กับกลุWมเปXาหมายตWอไป 

 3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ

วิชาชีพครู ผู7วิจัยได7ดำเนินการสร7างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู7 ตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

                 3.3.3.1 ศึกษาหลักและวิธีการสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

องคGประกอบในการสร7างแบบทดสอบ วิธิการประเมินผล โดยศึกษาจากหนังสือและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข7องกับการประเมินผลทางการศึกษา 

   3.3.3.2 วิเคราะหGเน้ือหาสาระสำคัญ จุดประสงคGการเรียนรู7 จากแผนการจัดการ

เรียนรู7 เพ่ือใช7ในการสร7างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จำนวน 35 ข7อ  
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                 3.3.3.3 ดำเนินการสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู เสนอตWอ ผู#เช่ียวชาญชุดเดิม เพ่ือหาค6าความสอดคล#องเชิงเน้ือหากับ

จุดประสงคGการเรียนรู7 จำนวน 30 ข7อ 

            3.3.3.4 นำแบบทดสอบผลวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู และคูWมือการให7คะแนน ไปให7ผู7เช่ียวชาญชุดเดิม เพ่ือหาคWาความสอดคล7องเชิง

เน้ือหา IOC (Index of Consistency) ใช7เกณฑGการแปลผลคุณภาพความสอดคล7อง ดังน้ี สุรพงษG    

คงสัตยG และ ธีรชาติ ธรรมวงคG (2551, น. 35–42) 

             1 หมายถึง สอดคล7อง 

             0   หมายถึง ไมWแนWใจ 

            -1 หมายถึง ไมWสอดคล7อง 

   เกณท่ีใช7ได7 คือ 0.5 ข้ึนไป และคWาเฉล่ียท่ีได7จากการแปลผลคือ 1.00 ซ่ึงสูงกวWา

เกณฑGท่ีกำหนดไว7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ

วิชาชีพครูจึงมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช7ได7 (อ7างอิงภาคผนวก ค)       

   3.3.3.5 เลือกแบบทดสอบท่ีนำมาใช7วัดผลสัมฤทธ์ิ จำนวน 30 ข7อ โดยเลือกจากข7อ

ท่ีผWานการประเมินจากผู7เช่ียวชาญ และมีความเหมาะสมกับเน้ือหามากท่ีสุด 

   3.3.3.6 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู 

   3.3.3.7  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู ไปทดลองใช7กับ นักศึกษาช้ันปOท่ี 2   ท่ีเคยเรียนในเร่ือง ระเบียบและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู รายวิชาความเปpนครูวิชาชีพ (Professional Teacher) รหัสวิชา 300-

21001 มาแล7ว  จำนวน 20 คน แบWงเปpนสาขานาฏศิลป�ไทย 10 คน และสาขานาฏศิลป�พ้ืนบ7าน 10 

คน ซ่ึงเปpนนักศึกษาชุดเดิม แล7วหาคWาความยาก เกณฑGท่ีใช7ได7 คือ 0.20 – 0.80 และคWาอำนาจจำแนก

รายข7อ เกณฑGท่ีใช7ได7 คือ 0.20 – 1.00 (อ7างอิงภาคผนวก ค)       

   3.3.3.8 นำคะแนนมาหาคW าความเช่ือ ม่ัน  (Reliability) โดยใช7 สูตร Lovett          

คWาความเช่ือม่ันท่ีได7 เทWากับ 0.919 (อ7างอิงภาคผนวก ค)       

         3.3.3.9  ได7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู ฉบับสมบูรณG เพ่ือนำไปใช7ทดลองกับกลุWมเปXาหมายตWอไป   
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 3.3.4 การสร2างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

         การสร7างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG ผู7วิจัยได7ดำเนินการสร7างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู7 

ตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

                 3.3.4.1 ศึกษาหลัก และวิธีการในการสร7างแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้ันตอนใน

การออกแบบข7อคำถาม โดยศึกษาจากหนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข7องกับการประเมินผลทาง

การศึกษา 

                 3.3.4.2 วิเคราะหGเน้ือหาสาระสำคัญ หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีสำคัญในแตWละ

ด7าน เพ่ือออกแบบข7อคำถามท่ีเหมาะสม 

                 3.3.4.3 ดำเนินการสร7างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 เร่ือง 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับ

นักศึกษาช้ันปO ท่ี  1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG จำนวน 10 ข7อ เสนอตWอผู7 เช่ียวชาญชุดเดิม              

เพ่ือพิจารณาในเร่ืองหัวข7อท่ีจะใช7ประเมิน ซ่ึงผู7วิจัยดำเนินการสร7างแบบสอบถามความพึงพอใจและ

คูWมือให7คะแนน โดยใช7มาตราสWวนประมาณคWา (Rating Scale) แบWงเปpน 5 ระดับ ดังน้ี 

                          พึงพอใจมากท่ีสุด      ตรวจให7 5 คะแนน    

                          พึงพอใจมาก            ตรวจให7 4 คะแนน 

               พึงพอใจปานกลาง      ตรวจให7 3 คะแนน 

               พึงพอใจน7อย            ตรวจให7 2 คะแนน 

               พึงพอใจน7อยท่ีสุด       ตรวจให7 1 คะแนน        

            เกณฑGท่ีใช7ในการแปลผล บุญชม  ศรีสะอาด (2545, น. 99-100) 

                         คWาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

           คWาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 พึงพอใจในระดับมาก 

           คWาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 พึงพอใจในระดับปานกลาง 

           คWาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 พึงพอใจในระดับน7อย 

           คWาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 พึงพอใจในระดับน7อยท่ีสุด 
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   3.3.4.4. นำแบบสอบถามความพึงพอใจ ให7ผู7เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพเพ่ือหาคWาความสอดคล7องเชิงเน้ือหา ใช7เกณฑGการแปลผลคุณภาพความสอดคล7อง 

IOC (Index of Consistency) ดังน้ี สุรพงษG  คงสัตยG และ ธีรชาติ ธรรมวงคG (2551, น. 35–42) 

      1 หมายถึง สอดคล7อง 

         0   หมายถึง ไมWแนWใจ 

        -1 หมายถึง ไมWสอดคล7อง 

         เกณท่ีใช7ได7 คือ 0.5 ข้ึนไป และคWาเฉล่ียท่ีได7จากการแปลผลคือ 1.00 ซ่ึงสูงกวWา

เกณฑGท่ีกำหนดไว7 แบบสอบถามความพึงพอใจ จึงมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช7ได7 (อ7างอิง

ภาคผนวก ค)       

   3.3.4.5 ปรับปรุงแบบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 เร่ือง 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู 

               3.3.4.6 ได7แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต ฉบับสมบูรณG เพ่ือ

นำไปใช7กับกลุWมเปXาหมายตWอไป  

3.4 การวิเคราะหHข;อมูล 

        การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG โดย

ผู7วิจัยได7ดำเนินการวิเคราะหGข7อมูลและดำเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

  3.4.1 วิเคราะหGการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 โดย

วิเคราะหGคะแนนท่ีได7จากการทดสอบระหวWางเรียน จำนวน 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 10 ข7อ แล7วหา

คWาเฉล่ียร7อยละ เทียบกับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข7อ แล7วหาคWาเฉล่ีย

ร7อยละ โดยการหาดัชนีประสิทธิภาพ E1 / E2 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผู7วิจัยได7กำหนดเกณฑGประสิทธิภาพ 

80/80 
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  3.4.2  วิเคราะหGการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 กWอน

เรียนและหลังเรียนด7วยการทดสอบคWาทางสถิติ t-Test (Dependent Samples) 

  3.4.3 วิเคราะหGความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 เร่ือง

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7แนวคิดของแฮรGบารGต ด7วยการทดสอบคWาสถิติ

พ้ืนฐาน คWาเฉล่ีย สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.5 สถิติที่ใช;ในการวิเคราะหHข;อมูล 

 3.5.1   สถิติพ้ืนฐานท่ีใช2วิเคราะหUข2อมูล 

   3.5.1.1  การหาคWาคะแนนท่ีได7จากการทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน และการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช7สูตร ร7อยละ (Percentage) ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  

2545 น. 105) 

 

    เม่ือ  P       แทน  ร7อยละ 

      f        แทน  ความถ่ีท่ีต7องการแปลงให7เปpนร7อยละ 

      N  แทน  จำนวนความถ่ีท้ังหมด    

   3.5.1.2 การหาคWาของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 โดยใช7

สูตร คWาเฉล่ีย (Mean) ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 น. 105) 

             ×"   =  
					"#
$

 

    เม่ือ  ×"   แทน  คWาเฉล่ีย 

      Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุWม 

        N    แทน  จำนวนนักเรียน   
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        3.5.1.3 การหาคWาของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตWอการจัดการเรียนรู7 โดยใช7

สูตร สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ดังน้ี   (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 น. 106) 

          

                                 S.D.    

    เม่ือ  S.D.  แทน  สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      X  แทน  คะแนนแตWละตัว 

      N  แทน  จำนวนคะแนนในกลุWม 

 3.5.2  สถิติพ้ืนฐานท่ีใช2ทดสอบคJาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู2 

            การหาคWาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต คำนวณจากสูตร E1 / E2 ดังน้ี 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 107) 

                 E1  = การคำนวณหาคWา  E1  (ประสิทธิภาพด7านกระบวนการ) 

        E1       =                                                

  การคำนวณหาคWา  E2 (ประสิทธิภาพด7านผลลัพธG) 

        E2     =        

    เม่ือ    E1        แทน       ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู7 

          E2  แทน       ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

       แทน       คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดความรู7 

           ระหวWางเรียน 

           แทน     คะแนนรวมของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ   

             ทางการเรียน 

      N  แทน  จำนวนผู7เรียน 

100
A
N
X

´

å

100
B
N
F

´

å

åX

åF
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      A  แทน      คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดความรู7 

           ระหวWางเรียน 

      B  แทน      คะแนนเต็มของผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 3.5.3 สถิติท่ีใช2ในการทดสอบสมมติฐาน   

   การหาความแตกตWางระหวWางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุG โดยใช7สูตร  t-test  (Dependent  Samples) บุญชม  ศรีสะอาด. 

(2545, น. 109) 

                        ΣD 

           t    =     

   เม่ือ      t  แทน  คWาสถิติท่ีจะใช7เปรียบเทียบกับคWาวิกฤต  

           เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ 

         D    แทน      ความแตกตWางระหวWางคะแนนแตWละคูW       

       n        แทน      จำนวนกลุWมตัวอยWางหรือจำนวนคูWคะแนน 

3.5.4 สถิติท่ีใช2ในการวิเคราะหUคุณภาพเคร่ืองมือ 

   3.5.4.1 สถิติท่ีใช7ในการทดสอบหาคWาประสิทธิภาพของ แผนการจัดการเรียนรู7 

แบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความ

พึงพอใจ โดยใช7สูตรดัชนีความสอดคล7อง IOC (Index of Consistency) คำนนวนจากสูตรดังน้ี (บุญ

ชม  ศรีสะอาด, 2554, น. 70)   

                          
      

 

    เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล7องระหวWางจุดประสงคGกับ 

           เน้ือหาหรือระหวWางข7อสอบกับจุดประสงคG 

                åR    แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู7เช่ียวชาญ 

           ท้ังหมด 

N
RIOC S

=
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                 N      แทน     จำนวนผู7เช่ียวชาญท้ังหมด 

   3.5.4.2 หาความยากงWาย (p) (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คำนนวนจากสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 97)  

        
                                                      

    เม่ือ  P  แทน  ดัชนีความยากของข7อสอบ 

  R  แทน  จำนวนนักเรียนท่ีตอบข7อสอบน้ันได7ถูกต7อง 

  N  แทน  จำนวนนักเรียนท่ีตอบข7อสอบท้ังหมด 

   3.5.4.3 หาคWาอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWาง

เรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช7สูตร Brennan  คำนนวนจากสูตรดังน้ี    

(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 106)  

                    

                  เม่ือ      r       แทน    คWาอำนาจจำแนก 

  RU  แทน  จำนวนนักเรียนในกลุWมสูงท่ีตอบถูก 

  RL  แทน  จำนวนนักเรียนในกลุWมต่ำท่ีตอบถูก 

  N  แทน  จำนวนนักเรียนในกลุWมสูงหรือกลุWมต่ำ 

   3.5.4.4 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความรู7ระหวWางเรียน 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช7สูตรของ Lovett (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 96)           
 

      rcc =     1  -    

 

    เม่ือ  r cc   แทน  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑG 

      k  แทน  จำนวนข7อของแบบทดสอบท้ังฉบับ  

      Xi    แทน  คะแนนสอบของนักเรียนแตWละคน 

   C  แทน  คะแนนเกณฑGหรือจุดตัดของแบบทดสอบ 

        โดยใช7เกณฑG ร7อยละ 80 คะแนนเต็ม 

N

R
=P

N

RR
=r LU

-
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู9 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับ    

วิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุI ผู9วิจัยได9ดำเนินการวิเคราะหIข9อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

   1. สัญลักษณIท่ีใช9ในการเสนอผลการวิเคราะหIข9อมูล 

   2. ลำดับข้ันตอนการวิเคราะหIข9อมูล 

   3. ผลการวิเคราะหIข9อมูล 

4.1 สัญลักษณ,ที่ใช2ในการเสนอผลการวิเคราะห,ข2อมูล 

 สัญลักษณIท่ีใช9ในการเสนอผลการวิเคราะหIข9อมูล 

 n   แทน จำนวนผู9เรียน 

  ×"    แทน ค]าเฉล่ียของคะแนน (Mean) 

          S.D.  แทน ค]าส]วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  E1    แทน  ค]าประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  E2    แทน  ค]าประสิทธิภาพของผลลัพธI 

  P    แทน  ดัชนีความยากของข9อสอบ 

  r    แทน  ค]าอำนาจจำแนก 

 t   แทน  ค]าสถิติทอดสอบ t-test 

 df    แทน ช้ันแห]งความเปtนอิสระ 

 *   แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
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4.2 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห,ข2อมูล 

  ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู9 เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข9อง

กับวิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 โดยการหาดัชนี

ประสิทธิภาพ E1/E2 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผู9วิจัยได9กำหนดเกณฑIประสิทธิภาพ 80/80   

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับ

วิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 ก]อนเรียนและหลัง

เรียน 

  ตอนท่ี 3 วิเคราะหIความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 ท่ีมีต]อการจัดการเรียนรู9 เร่ือง

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9แนวคิดของแฮรIบารIต ด9วยการทดสอบค]าสถิติ

พ้ืนฐาน ค]าเฉล่ีย ส]วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.3 ผลการวิเคราะห,ข2อมูล 

 ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู9 เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 โดย

การหาดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผู9วิจัยได9กำหนดเกณฑIประสิทธิภาพ 80/80  

ตารางท่ี 2  คะแนนการทดสอบระหว]างเรียนหลังเรียน และการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จำนวน

นักเรียน 

คะแนนทดสอบระหว]างเรียน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร9อยละ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร9อยละ 

61 50 8.00 80.03 30 24.15 81.15 

 ประสิทธิภาพ E1/E2 เท]ากับ 80.03/81.15 

 ท่ีมา: ผู9วิจัย 

  จากตารางท่ี 2 พบว]าค]าเฉล่ียของการทดสอบระหว]างเรียนหลังเรียน เร่ือง ระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต (E1) เท]ากับ 80.03

และ ค]าเฉล่ียของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับ

วิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต (E2) เท]ากับ 81.15 ดังน้ัน การจัดการเรียนรู9 
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เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต 

สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท]ากับ 80.03/81.15 ซ่ึงเปtนไปตามเกณฑIท่ีกำหนด 

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับ

วิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 ก]อนเรียนและหลัง

เรียน ด9วยการทดสอบค]าทางสถิติ t-Test (Dependent Samples) 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก]อนเรียน และหลังเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี  

              เก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการเรียนรู9ของแฮรIบารIต  

การทดสอบ N ×" S.D. t df Sig. 

ก]อนเรียน 61 11.72 3.817 
31.921 60 .000 

หลังเรียน 61 24.34 2.323 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ท่ีมา: ผู9วิจัย  

  จากตารางท่ี 3 พบว]า มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด9วยแผน

แผนการจัดการเรียนรู9 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9ทฤษฎีการจัดการ

เรียนรู9ของแฮรIบารIต สำหรับนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 กว]าคะแนนเฉล่ียก]อนเรียน อย]างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหIความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 ท่ีมีต]อการจัดการเรียนรู9 เร่ือง

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9แนวคิดของแฮรIบารIต ด9วยการทดสอบค]าสถิติ

พ้ืนฐาน ค]าเฉล่ีย ส]วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 



56 

ตารางท่ี 4 ค]าเฉล่ีย ส]วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  

ลำดับ รายการประเมิน ×"  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1 แจ9งวัตถุประสงคI ขอบเขตของเน้ือหาชัดเจน 4.56 0.69 มากท่ีสุด 

2 
ข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

กับเน้ือหาวิชา 
4.44 0.76 มาก 

3 
กิจกรรมการเรียนรู9มีความท9าทาย ทำให9อยากค9นหา

คำตอบ และเน9นผู9เรียนเปtนสำคัญ 
4.55 0.72 มากท่ีสุด 

4 
กระตุ9นและเป�ดโอกาสให9นักศึกษาซักถาม แสดงความ

คิดเห็น 
4.50 0.72 มากท่ีสุด 

5 สามารถนำความรู9ไปประยุกตIใช9ได9จริง 4.59 0.61 มากท่ีสุด 

6 
หลังจากเรียนแล9ว ข9าพเจ9ามีความรู9ความเข9าใจใน

เน้ือหาสาระรายวิชามากย่ิงข้ึน 
4.55 0.65 มากท่ีสุด 

7 

การวัดและประเมินผล มีเกณฑIการวัดท่ีชัดเจน และ

ส]งเสริมการนำความรู9ไปประยุกตIใช9ในสถานะการณI

ต]าง ๆ ได9 

4.51 0.69 มากท่ีสุด 

8 เอกสารประกอบการสอน ดูเข9าใจง]าย 4.58 0.67 มากท่ีสุด 

9 
มีความยุติธรรมเปtนแบบอย]างท่ีดี และมีความเปtน

กัลยาณมิตรต]อผู9เรียน 
4.49 0.76 มาก 

10 ความพึงพอใจโดยภาพรวมการจัดการเรียนรู9 4.56 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.70 มากท่ีสุด 

ท่ีมา: ผู9วิจัย 

  จากตารางท่ี 4 พบว]า ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปQท่ี 1 ท่ีมีต]อการจัดการเรียนรู9 เร่ือง

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข9องกับวิชาชีพครู โดยใช9แนวคิดของแฮรIบารIต มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู]ในระดับ มากท่ีสุด (×"  = 4.53 ; S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาจากค]าเฉล่ียมากไปหาน9อย 3 

อันดับ พบว]า สามารถนำความรู9ไปประยุกตIใช9ได9จริง (×"  = 4.59 ; S.D. = 0.61) รองลงมา คือ 
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เอกสารประกอบการสอน ดูเข9าใจง]าย (×" = 4.58 ; S.D. = 0.67) และ แจ9งวัตถุประสงคI ขอบเขตของ

เน้ือหาชัดเจน (×"  = 4.56 ; S.D. = 0.69) ความพึงพอใจโดยภาพรวมการจัดการเรียนรู9 (×"  = 4.56 ; 

S.D. = 0.69) รวม 2 ข9อ 

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข5อเสนอแนะ 

  การวิจัย เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ    

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุG มีวัตถุประสงคG เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) กำหนดเกณฑG 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 

ระหวaางกaอนเรียนและหลังเรียน  และเพ่ือศึกษาความพ่ึงพอใจของนักศึกษาช้ันปO ท่ี 1 วิทยาลัย     

นาฏศิลปกาฬสินธุG ท่ีมีตaอการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดย

ใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต ผู7วิจัยได7นำเสนอหัวข7อตามลำดับ ดังน้ี 

  1.  สรุปผลการวิจัย 

  2.  อภิปรายผล  

  3.  ข7อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดย

ใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทaากับ 

80.03/81.15 ซ่ึงเปgนไปตามเกณฑGท่ีต้ังไว7 (80/80)  

  5.1.2 นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมาย      

ท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงข้ึนกวaากaอนเรียนอยaางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 5.1.3 มีความพึงพอใจตaอแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต โดยรวมอยูaในระดับ มากท่ีสุด (×" = 4.53 

และ S.D. = 0.70) 
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5.2 อภิปรายผล 

  การวิจัย เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ    

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุG ผู7วิจัยได7อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นท่ีค7นพบ ดังน้ี 

 5.2.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดย

ใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต สำหรับนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทaากับ 

80.03/81.15 ซ่ึงคะแนนท่ีได7มาจาก การนำคะแนนจากการทดสอบวัดความรู7ระหวaางเรียนหลังเรียน

ท้ัง 5 แผน มารวมกันแล7วหาคaาเฉล่ียร7อยละ โดยคaาท่ีได7คิดเปgนร7อยละ 80.03 และนำคะแนนจากการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจำนวน 30 ข7อแล7วหาคaาเฉล่ียร7อยละ โดยคaาท่ีได7คิดเปgนร7อยละ

81.15 ซ่ึงเปgนไปตามเกณฑGท่ีต้ังไว7 (80/80) ท้ังน้ีเน่ืองจากการสร7างเคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย อันได7แกa 

แผนการจัดการเรียนรู7 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู7 แบบทดสอบวัดความรู7ระหวaางเรียน และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู7วิจัยสร7างข้ึน ได7ผaานข้ันตอนการสร7างอยaางเปgนระบบ

เพ่ือให7บรรลุตามวัตถุประสงคGท่ีต้ังไว7 โดยผู7วิจัยได7วิเคราะหGถึงสภาพปqญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข7อง วิเคราะหGเน้ือหาสาระสำคัญของหลักสูตร 

และศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลกaอนเลือกใช7แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู7 และสร7างเคร่ืองมือ

ในการวิจัยให7สอดคล7องกับแนวคิดของแฮรGบารGต 5 ข้ันตอน ประกอบด7วย ข้ันนำ ข้ันเสนอความรู7ใหมa  

ข้ันสัมพันธGความรู7เดิมกับความรู7ใหมa  ข้ันสรุป  และข้ันประยุกตGใช7  จากน้ันนำเคร่ืองมือตaาง ๆ ให7

ผู7เช่ียวชาญตรวจสอบหาคุณภาพ และนำมาแก7ไขข7อบกพรaอง แล7วนำเคร่ืองมือท่ีได7ไปทดลองใช7กับ

ผู7เรียนท่ีไมaใชaกลุaมเปsาหมาย เพ่ือหาความเหมาะสมในด7านตaาง ๆ ไมaวaาจะเปgนคaาความยากคaาอำนาจ

จำแนก และคaาความเช่ือม่ัน กaอนนำเคร่ืองมือไปใช7ทดลองกับกลุaมเปsาหมายจริง ซ่ึงสอดคล7องกับ

แนวคิดของ นันทพร ภูครองนาค (2560, น. 84-85) ได7ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอaานและ

การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 1 โดยใช7ข้ันตอนของ        

แฮรGบารGต (Herbart formal step) ประกอบแบบฝ�ก ผลการวิจัยปรากฏวaา การพัฒนาทักษะการอaาน

และการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 1 โดยใช7ข้ันตอนของ 

แฮรGบารGต (Herbart Formal Step) ประกอบ แบบฝ�ก มีประสิทธิภาพของกระบวนการและ

ประสิทธิภาพของผลลัพธGเทaากับ 82.50/83.75 เปgนไป ตามเกณฑG 80/80 ผลมาจากผู7วิจัยได7จัดทำ
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แผนการจัดการเรียนรู7 มีการเตรียมการสอนท่ี เปgนลายลักษณGอักษร เพ่ือเปgนแนวทางในการสอนอยaาง

เปgนระบบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร7างส่ือการเรียนการสอนและเคร่ืองมือวัดผล ให7

สอดคล7องกับจุดมุaงหมายของหลักสูตร เหมาะสมกับ วัยของนักเรียน และความต7องการของนักเรียน

เพ่ือให7นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคGของการการเรียนรู7 และ กนกอร สะภา (2559, น. 118)การ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7ตามแนวคิดของกาเยaประกอบบทเรียนบนเว็บรายวิชางานธุรกิจช้ัน

มัธยมศึกษาปOท่ี 3 ผลการวิจัยปรากฏวaา กิจกรรมการเรียนรู7ตามแนวคิดของกาเยa ประกอบบทเรียน 

นเว็บรายวิชางานธุรกิจ ช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทaากับ 83.17.82.70 เปgนไปตามเกณฑG

ท่ีต้ังไว7 คือ 80/80 

 5.2.2 นักศึกษาช้ันปOท่ี 1 ท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข7องกับวิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงข้ึนกวaากaอนเรียนอยaางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เปgนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว7 ท้ังน้ี

เน่ืองจาก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู7สามารถกระตุ7นให7ผู7เรียนมีความรู7ความเข7าใจ เห็นถึง

ความสำคัญของเน้ือหาสาระ ซ่ึงจะนำไปใช7ในการประกอบวิชาชีพครู และกระบวนการจัดการเรียนรู7 

ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต มีรูปแบบท่ีชัดเจนในการนำเสนอเน้ือหาสาระได7อยaาง

เหมาะสม นอกจากน้ันยังมีเอกสารประกอบในแผนการจัดการเรียนรู7 ซ่ึงจะชaวยให7ผู7เรียนสามารถนำ

กลับไปทบทวนให7เกิดความรู7ความเข7าใจมากย่ิงข้ึน ทำให7ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7อยaางมีประสิทธิภาพ 

สaงผลให7ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวaากaอนเรียนอยaางมีนัยสำคัญ ซ่ึงสอดคล7องกับแนวคิด

ของ นันทพร ภูครองนาค (2560, น. 89) ได7ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอaานและการเขียน

สะกดคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 1 โดยใช7ข้ันตอนของ แฮรGบารGต 

(Herbart formal step) ประกอบแบบฝ�ก ผลการวิจัยปรากฏวaา การเปรียบเทียบทักษะการอaานและ

การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนโดยใช7ข้ันตอนของ (Herbart Format Step) 

ประกอบ   แบบฝ�ก กaอนเรียนและหลังเรียน พบวaานักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 1 ท่ี ได7รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู7การอaานสะกดคำตามมาตรา ตัวสะกด โดยเทคนิค (Herbart Format Step) 

ประกอบแบบฝ�กทักษะ กลุaมสาระการเรียนรู7 ภาษาไทย มีคะแนนทักษะการอaาน ทักษะการเขียน 

และทักษะรวมท้ังการอaานและการเขียนหลังเรียน สูงกวaากaอนเรียนอยaางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ท่ีผลการศึกษาเปgนเชaนน้ีเพราะ ทักษะการอaาน และการเขียนเปgนการฝ�กให7ผู7เรียนรู7จักใช7ความคิด 

สติปqญญาและความรอบรู7ตaอส่ิงท่ีได7อaานและเขียน การฝ�กแสดงความคิดเห็นจะชaวยให7ผู7เรียนรู7จักคิด
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เปgน มีความรู7กว7างขวางเปgนการเพ่ิมพูนความรู7 ความสามารถในการใช7ทักษะทางปqญญา เพ่ือแสดง

ออกมาเปgนความคิดเห็นของตนเอง การถaายทอด ความคิดเห็นของตนเองออกมาได7จำเปgนจะต7อง

แสวงหาความรู7ตaาง ๆ นำมาเปรียบเทียบและนำไป พัฒนาความสามารถของตนเอง ซ่ึงเทคนิคการ

สอนหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู7โดยใช7 ข้ันตอนของ (Herbart Formal Step) ท่ีมีระบบ

ข้ันตอน มีกระบวนการเรียนรู7ท่ีหลากหลาย นักเรียน ได7ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด7วยตนเอง และ วิไล

วรรณ  แก7วอำไพ  (2551: 95-96) ได7ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู7 เร่ืองไฟฟsานaารู7 

กลุaมสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรG ช้ันประถมศึกษาปOท่ี 6 โดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7 7 ผล

การศึกษาค7นคว7า พบวaา นักเรียนท่ีเรียนโดยใช7กระบวนการสืบเสาะหาความรู7 7 ข้ัน เร่ืองไฟฟsานaารู7 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรGข้ันพ้ืนฐานหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกaอน

เรียนอยaางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี  ระดับ .01 

 5.2.3 ความพึงพอใจตaอแผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ

วิชาชีพครู โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต โดยรวมอยูaในระดับ มากท่ีสุด (×" = 4.53 

และ S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาจากคaาเฉล่ียมากไปหาน7อย 3 อันดับพบวaา สามารถนำความรู7ไป

ประยุกตGใช7ได7จริง (×"  = 4.59 ; S.D. = 0.61) รองลงมา คือ เอกสารประกอบการสอน ดูเข7าใจงaาย (×"  

= 4.58 ; S.D. = 0.67) และ แจ7งวัตถุประสงคG ขอบเขตของเน้ือหาชัดเจน (×"  = 4.56 ; S.D. = 0.69) 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมการจัดการเรียนรู7 (×"  = 4.56 ; S.D. = 0.69) รวม 2 ข7อ ท้ังน้ีเน่ืองจาก   

การสร7างแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู7วิจัยได7ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข7อง หลักการแนวคิด

ทฤษฎีความพึงพอใจ รวมท้ังการจัดการเรียนรู7โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต เพ่ือให7

การออกแบบข7อคำถามในการวัดได7ตรงตามวัตถุประสงคGท่ีต้ังไว7  และได7ให7ผู7เช่ียวชาญตรวจสอบหา

คุณภาพ และนำมาแก7ไขข7อบกพรaอง และท่ีสำคัญคือ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต            

มีข้ันตอนท่ีชัดเจนชaวยสaงเสริมให7ผู7เรียนเกิดความรู7ความเข7าใจจึงสaงผลตaอความพึงพอใจของท่ีดีผู7เรียน

ตaอการจัดการเรียนรู7 ซ่ึงสอดคล7องกับแนวคิดของ นันทพร ภูครองนาค (2560, น. 89) ได7ศึกษา

เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอaานและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปO ท่ี 1 โดยใช7 ข้ันตอนของ แฮรGบารGต (Herbart formal step) ประกอบแบบฝ�ก 

ผลการวิจัยปรากฏวaา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตaอการจัดกิจกรรมการเรียนรู7การอaาน และ การ

เขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด โดยใช7แบบฝ�กทักษะกลุaมสาระการเรียนรู7ภาษาไทย ช้ัน

ประถมศึกษาปOท่ี 1 โดยรวมอยูaในระดับมาก (×" = 2.68) เม่ือพิจารณาเปgนรายข7อ พบวaามีความพึง 
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พอใจอยูaในระดับมากท้ัง 10 ข7อ เรียงลำดับจากมากไปหาน7อย 3 อันดับแรก ได7แกa นักเรียนอaานและ 

เขียนคำภาษาไทยเกaงข้ึน (×" = 2.90) รองลงมาคือ นักเรียนชอบเรียนการแตaงประโยค (×" = 2.75) 

และนักเรียนชอบทำกิจกรรมการเขียนคำตรงกับภาพ (×" = 2.70) สอดคล7องกับการศึกษาของถนอม 

และ กนกอร สะภา (2559, น. 118) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7ตามแนวคิดของกาเยaประกอบ

บทเรียนบนเว็บรายวิชางานธุรกิจช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 ผลการวิจัยปรากฏวaา นักเรียนมีความพึงพอใจ

ของนักเรียนตaอการการจัดการเรียนรู7ตามแนวคิด ของกาเยa ประกอบบทเรียนบนเว็บรายวิชางาน

ธุรกิจ ช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 3 อยูaในระดับมาก (X = 4.25, S.D. = 0.50) 

5.3 ข7อเสนอแนะ 

  5.3.1 ข'อเสนอแนะต/อการนำไปใช' 

    5.3.1.1 ในการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับวิชาชีพครู      

มีสาระในรายวิชาคaอนข7างมาก ผู7สอนควรศึกษาและทำความเข7าใจกับแผนการจัดการเรียนรู7 และ

วางแผนการจัดการเรียนรู7ไว7ลaวงหน7า 

    5.3.1.2 ต7องเตรียมเอกสารประกอบการสอนให7เพียงพอกับผู7เรียนเพ่ือให7ผู7เรียนได7

ศึกษาเน้ือหาสาระในรายวิชา และนำกลับไปทบทวนให7เกิดความเข7าใจมากย่ิงข้ึน และไมaมีข7อจำกัด

ด7านเวลา 

 5.3.2 ข'อเสนอแนะเพ่ือทำการวิจัยคร้ังต/อไป 

    5.3.2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 โดยใช7ทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของ

แฮรGบารGต กับเน้ือหาสาระในรายวิชา เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือให7ได7นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู7ท่ีหลากหลาย 

    5.3.2.2 ควรศึกษา เปรียบเทียบ รูปแบบทฤษฎีการจัดการเรียนรู7ของแฮรGบารGต      

กับรูปแบบการจัดการเรียนรู7รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให7ได7เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายมาใช7ในการพัฒนา

ผู7เรียนให7มีความรู7เต็มตามศักยภาพมากย่ิงข้ึน 
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แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 1 
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สาระสำคัญ      

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 เพ่ือปรับปรุงการศึกษาให8สอดคล8องกับความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม และเปSนกฎหมายแม2บทในการบริหารและจัดการศึกษา 

สาระการเรียนรู< 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 ท้ังหมด 9 หมวด 78 มาตรตรา 1 บทเฉพาะกาล ได8แก2 

ความมุ2งหมายและหลักการจัดการศึกษา สิทธิและหน8าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัด

การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ครู 

คณาจารย̂ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

จุดประสงคZการเรียนรู< 

 1. เข8าใจกลไกล และระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 

2542 

 2. สามารถอธิบายความหมายต2าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 ได8 

 3. นำความรู8ท่ีได8ไปประยุกต̂ใช8ในสถานการณ̂ต2าง ๆ ได8 
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กิจกรรมการเรียนรู< 

 1. ข้ันนำ  

  1.1 พูดคุยเร่ืองท่ัวไปเพ่ือสร8างความความคุ8นเคยระหว2างผู8สอนกับผู8เรียนให8มีปฏิสัมพันธ̂

ท่ีดีต2อกัน 

  1.2 บอกถึงท่ีมาและความสำคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวข8องกับวิชาชีพครู ท่ีนักศึกษาวิชาชีพ

ครู จำเปSนต8องรู8 และทำความเข8าใจ เพ่ือเร8าความสนใจของผู8เรียนให8เข8าสู2เน้ือหา 

  1.3 ทดสอบก2อนเรียน โดยใช8แบบทดสอบก2อนเรียน เพ่ือวัดความรู8เดิมของผู8เรียนก2อนท่ี

จะนำเสนอเน้ือหาใหม2 

  1.4 บอกถึงท่ีมาและความสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 เพ่ือเร8าความสนใจ

ของผู8เรียนให8เข8าสู2เน้ือหา 

 2. ข้ันเสนอความรู<ใหม7  

  นำเสนอเน้ือหาสาระ เร่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพ่ิมเติม       

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 จากเอกสารประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู8ตามหมวดหมู2เพ่ือให8เห็นภาพกว8างในการจัดการศึกษา 

 3. ข้ันสัมพันธZความรู<เดิมกับความรู<ใหม7  

     นำเสนอเน้ือหาสาระเร่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพ่ิมเติม       

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 พร8อมกับยกตัวอย2าง

ประกอบ และ เช่ือมโยงไปยังกฎระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข8องกันกับท่ีพระราชบัญญัติฉบับน้ี

กล2าวถึง เพ่ือสัมพันธ̂ความรู8เดิมกับความรู8ใหม2 

 4. ข้ันสรุป  

  4.1 สรุปหลักการและเหตุผลขององค̂ความรู8ท่ีได8รับ จากการจัดกิจกรรมในข8างต8น  

  4.2 ต้ังคำถามโดยหยิบยกจากเน้ือหาท่ีได8กล2าวถึงในข8างต8น เพ่ือให8ผู8เรียนสามารถร2วม

แสดงความคิดเห็นอย2างสร8างสรรค̂ และให8ผู8สอนมีส2วนช2วยอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือภาพท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

  4.3 ช้ีแจ8งเน้ือหาใหม2ท่ีจะทำการเรียนในคร้ังถัดไป เพ่ือให8ผู8เรียนได8มีโอกาสไปศึกษาและ

ทำความเข8าใจล2วงหน8าได8 
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 5. ข้ันประยุกตZใช< 

  ทดสอบความรู8ของผู8เรียนในท8ายช่ัวโมงหลังการจัดกิจกรรมคร้ังถัดไป เพ่ือให8ผู8เรียน

สามารถนำความรู8ท่ีได8ไปวิเคราะห̂และทบทวน ซ่ึงทำการทดสอบโดยใช8แบบทดสอบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ส่ือการเรียนรู< 

 1. ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2542 

แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑZการประเมิน 

ประเมินผลผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก2อนเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ก2อนเรียน 
- 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

         ผลการสอน……………………...…………………………………………….………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………….……... 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………..……....…. 

        ปkญหา/อุปสรรค……………..……………………………………………...……………………………......………… 

……………………………………………………………………...……………………..………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 แนวทางแก8ไข……………………..…………………………………………...……………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………….…… 

………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………. 
                

              (ลงช่ือ)................................................ผู8สอน 

                          (นายอิศรฉัตร พันธ̂ไชย) 

                                                  วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ........... 
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มาตรา 4 ใน  

 

                     พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

       แก้ไขเพิ)มเตมิ (ฉบับที)2) พ.ศ. 2545  (ฉบับที) 3) พ.ศ.2553 และ(ฉบับที) 4) พ.ศ.2562 

 

เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบบัที3  16 พ .ศ.  2540 มาตรา  8  เพื3อปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ

เปลี3ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม และเป็นกฎหมายแมบ่ทในการบริหารและจดัการศึกษา 
 

 

                                               

      ม ี9 หมวด 78 มาตรตรา 1 บทเฉพาะกาล 

                         หมวด 1 บททั3วไป (ความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษา)  

                                  หมวด 2 สิทธิและหนา้ที3ทางการศึกษา  

                                  หมวด 3 ระบบการศึกษา  

                                  หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 

                                  หมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา  

                                  หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  

                                  หมวด 7 ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

                                  หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื3อการศึกษา 

                                  หมวด 9 เทคโนโลยเีพื3อการศึกษา 
 

                  
 

 

“การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื3อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 

การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์

ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเกื_อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนื3องตลอด

ชีวติ 
 

“การศึกษาขั?นพื?นฐาน” หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 
 

“การศึกษาตลอดชีวติ” หมายความวา่ การศึกษาที3เกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื3อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งต่อเนื3องตลอดชีวติ 
 

“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั 

หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื3นของรัฐหรือของเอกชน ที3มีอาํนาจหนา้ที3 หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั

การศึกษา 
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“สถานศึกษาขั?นพื?นฐาน” หมายความวา่ สถานศึกษาที3จดัการศึกษาขั_นพื_นฐาน 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้กาํหนดเกี3ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ที3พึงประสงค ์และมาตรฐานที3

ตอ้งการใหเ้กิดขึ_นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื3อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสาํหรับการ ส่งเสริมและกาํกบัดูแล 

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

 “การศึกษาขั?นพื?นฐาน” หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา
 

“การศึกษาตลอดชีวติ” หมายความวา่ การศึกษาที3เกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื3อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งต่อเนื3องตลอดชีวติ 
 

“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั 

หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื3นของรัฐหรือของเอกชน ที3มีอาํนาจหนา้ที3หรือมี วตัถุประสงคใ์นการจดั

การศึกษา 
 

“สถานศึกษาขั?นพื?นฐาน” หมายความวา่ สถานศึกษาที3จดัการศึกษาขั_นพื_นฐาน 
 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้กาํหนดเกี3ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ที3พึงประสงค ์และมาตรฐานที3

ตอ้งการใหเ้กิดขึ_นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื3อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสาํหรับการ ส่งเสริมและกาํกบัดูแล 

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
 

“การประกนัคุณภาพภายใน” หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั_นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัที3มีหนา้ที3

กาํกบัดูแลสถานศึกษานั_น 
 

“การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษาหรือบุคคล

หรือหน่วยงานภายนอกที3สาํนกังานดงักล่าวรับรอง เพื3อเป็นการประกนัคุณภาพ และใหมี้การพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

“ผู้สอน” หมายความวา่ ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ 
 

“ครู” หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพซึ3งทาํหนา้ที3หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั_งของรัฐและเอกชน 
 

“คณาจารย์” หมายความวา่ บุคลากรซึ3งทาํหนา้ที3หลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัใน สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ระดบัปริญญาของรัฐและเอกชน 
 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพที3รับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั_งของรัฐและ

เอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพที3รับผดิชอบการบริหารการศึกษานอก สถานศึกษาตั_งแต่ระดบั

เขตพื_นที3การศึกษาขึ_นไป 
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 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั_งผูส้นบัสนุนการศึกษาซึ3ง

เป็นผูท้าํหนา้ที3ใหบ้ริการ หรือปฏิบติังานเกี3ยวเนื3องกบัการจดักระบวนการเรียนการ สอน การนิเทศ และการบริหาร

การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“กระทรวง”1 หมายความวา่ กระทรวงศึกษาธิการ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี_  (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 

 มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบญัญติันี_  และมีอาํนาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื3อปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี_   

      กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั_น เมื3อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

  

                   หมวด 1 บททั9วไป ความมุ่งหมายและหลกัการ 

 

 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื3อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์3สมบูรณ์ทั_งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้3นได ้อยา่งมีความสุข 

 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกที3ถูกตอ้งเกี3ยวกบัการเมืองการ ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ที3 เสรีภาพ ความเคารพ

กฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิf ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั_งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิ3น ภูมิ

ปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ สิ3งแวดลอ้ม มีความสามารถใน 

การประกอบอาชีพ รู้จกัพึ3งตนเอง มีความริเริ3มสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย ตนเองอยา่งต่อเนื3อง 
 

                  มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงันี_  

                               (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชน  

                               (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

                               (3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื3อง 

 

มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงันี_   

              (1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 

              (2) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื_นที3การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถิ3น 

              (3) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและ 

 ประเภทการศึกษา 

 
1
 ช่ือเดิมคือ กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ถูกแก?ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหIงชาติ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
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              (4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื3อง 

              (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

              (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น เอกชน องคก์ร

เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื3น 

 

 

                         หมวด 2 สิทธิและหน้าที9ทางการศึกษา 

 

 มาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั_นพื_นฐาน 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ที3รัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทั3วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 

                การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซึ3งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสื3อสาร

และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ3งไม่สามารถพึ3งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ย

โอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั_นพื_นฐานเป็นพิเศษ 

               โดยใหจ้ดัตั_งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บสิ3ง

อาํนวยความสะดวก สื3อ บริการ และความช่วยเหลืออื3นใดทาง การศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

                การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซึ3งมีความสามารถพิเศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบที3เหมาะสมโดย คาํนึงถึง

ความสามารถของบุคคลนั_น 
 

 มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ที3ใหบุ้ตรหรือบุคคลซึ3งอยูใ่นความดูแล ไดรั้บการศึกษาภาค

บงัคบัตามมาตรา 17 (จาํนวน 9 ปี) และตามกฎหมายที3เกี3ยวขอ้งตลอดจนใหไ้ดรั้บการศึกษานอกเหนือจากการศึกษา

ภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว 

 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น ใหบุ้คคล ครอบครัว องคก์รชุมชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื3น มีสิทธิในการจดัการศึกษา

ขั_นพื_นฐาน ทั_งนี_  ใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัต่อไปนี_  

                  (1) การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี_ยงดู และการใหก้ารศึกษา แก่บุตร

หรือบุคคลซึ3งอยูใ่นความดูแล 

                  (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาํหรับการจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ3งอยูใ่นความ ดูแลที3

ครอบครัวจดัให ้ทั_งนี_  ตามที3กฎหมายกาํหนด 

                  (3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามที3กฎหมายกาํหนด 
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                         หมวด 3 ระบบการศึกษา 

 

 มาตรา 15 การจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ  

                    (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที3กาํหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของ

การศึกษา การวดัและประเมินผล ซึ3 งเป็นเงื3อนไขของการสาํเร็จการศึกษาที3แน่นอน (Fomal Education) 

                   (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที3มีความยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย ซึ3 งเป็นเงื3อนไข 

สาํคญัของการสาํเร็จการศึกษา (non - Fomal Education) 

                   (3) การศึกษาตามอธัยาศัย เป็นการศึกษาที3ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจศกัยภาพ  

ความพร้อม และโอกาส (Infomal Education) 

         สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ3งหรือทั_ง 3 รูปแบบกไ็ด ้

            ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนที3ผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะ

เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่กต็าม รวมทั_งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ 

หรือจากประสบการณ์การทาํงาน 
 

   มาตรา 16 การศึกษาในระบบมี 2 ระดบั คือ การศึกษาขั_นพื_นฐาน และการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา 
 

                การศึกษาขั?นพื?นฐาน การศึกษาซึ3งจดัไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ก่อนอุดมศึกษา การแบ่งระดบัและประเภทของ

การศึกษาขั_นพื_นฐานใหเ้ป็นไปตาม ที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

                การศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดบัคือระดบั ตํ3ากวา่ปริญญา และระดบัปริญญา  

      (ตํ3ากวา่ปริญญาหรืออนุปริญญา)  

 การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนด

ในกฎกระทรวง 

 มาตรา 17 ใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจาํนวน 9 ปี โดยใหเ้ดก็ซึ3 งมีอายยุา่งเขา้ปีที3 7 เขา้เรียนในสถานศึกษาขั_น

พื_นฐานจนอายยุา่งเขา้ปีที3 16 เวน้แต่สอบไดช้ั_นปีที3 9 ของการศึกษาภาคบงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายขุองเดก็

ใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

บังคบัจํานวน 9 ปี คือ ป.1 – ม.3 เวน้แต่ สอบไดช้ั_น ม.3 

หลกัเกณฑ์และวธีิการนับอายุ (พ.ศ.ที)เกดิ + 7 = ปีที)เข้าเรียนชั?น ป.1 (นับตามปีปฏิทนิ) 
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 มาตรา 18 การจดัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั_นพื_นฐานใหจ้ดัในสถานศึกษา ดงัต่อไปนี_  

          (1) สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อน เกณฑข์องสถาบนั

ศาสนา ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ3มของเดก็พิการและเดก็ซึ3งมีความตอ้งการพิเศษ หรือสถานพฒันาเดก็

ปฐมวยัที3เรียกชื3ออยา่งอื3น 

         (2) โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที3สงักดัสถาบนัพทุธศาสนา หรือศาสนาอื3น 

         (3) ศูนย์การเรียน ไดแ้ก่ สถานที3เรียนที3หน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 

สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอื3นเป็นผูจ้ดั 

 

                      หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 
 

 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือ

วา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที3สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ 

เตม็ตามศกัยภาพ 
 

 มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั_งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอธัยาศยั ตอ้ง

เนน้ความสาํคญัทั_ง ความรู้ (Knowledge) คุณธรรม (Attiude) กระบวนการเรียนรู้ (Process)และบูรณาการตามความ

เหมาะสม 

             (1) ความรู้เรื3องเกี3ยวกบัตนเอง และความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม  

             (2) ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

             (3) ความรู้เกี3ยวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ช ้ภูมิปัญญา 

             (4) ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

             (5) ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที)เกี)ยวข้องดาํเนินการ ดงัต่อไปนี? 

              (1) จดัเนื_อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดย คาํนึงถึงความ

แตกต่าง 

ระหวา่งบุคคล 

              (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื3อป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา 

             (3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํ เป็น รักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื3อง 

             (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั_งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที3ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

เป็นหวัใจสาํคญัของพระราชบญัญติัฉบบันี;คอื มาตรา 22 
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            (5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื3อการเรียน และ อาํนวยความสะดวก

เพื3อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั_งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ3งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั_งนี_  

ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื3อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการ ประเภทต่าง ๆ 

             (6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ_นไดทุ้กเวลาทุกสถานที3 มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และ

บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื3อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 มาตรา 27 ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐานกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั_นพื_นฐาน (กพฐ.)

เพื3อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที3ดีของชาติ การดาํรงชีวติ และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื3อการศึกษาต่อ  

 ใหส้ถานศึกษาขั_นพื_นฐานมีหนา้ที3จดัทาํสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหนึ3งใน ส่วนที3

เกี3ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ3น คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื3อเป็นสมาชิกที3 ดีของ

ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
 

 มาตรา 30 ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนที3มีประสิทธิภาพ รวมทั_งการ ส่งเสริมใหผู้ส้อน

สามารถวจิยัเพื3อพฒันาการเรียนรู้ที3เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
 

                    หมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา 
 

 มาตรา 31 กระทรวงศึกษาธิการมีอาํนาจหนา้ที3เกี3ยวกบัการส่งเสริมและกาํกบัดูแลการศึกษาทุกระดบั ทุก

ประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที3อยูใ่นอาํนาจหนา้ที3ของกระทรวงอื3น  

(แก้ไขเพิ)มเตมิฉบับที) 4/2562) เนื)องจากมกีระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
 

 มาตรา 32 การจดัระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมี้องคก์รหลกัที3เป็นคณะบุคคล ในรูปสภาหรือใน

รูปคณะกรรมการจาํนวน 3 องคก์ร ไดแ้ก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน และคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เพื3อพิจารณาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํแนะนาํแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอาํนาจหนา้ที3อื3นตามที3

กฎหมายกาํหนด (แกไ้ขเพิ3มเติมฉบบัที3 4/2562) 
 

         มาตรา 32/1 กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม มีอาํนาจหนา้ที3 เกี3ยวกบัการส่งเสริม 

สนบัสนุน และกาํกบัการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ การวจิยัและการสร้างสรรค ์นวตักรรม เพื3อใหก้ารพฒันาประเทศ

เท่าทนัการเปลี3ยนแปลงของโลกและราชการอื3นตามที3มีกฎหมาย  

           มาตรา 32/2 การจดัระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั_น (แกไ้ขเพิ3มเติมฉบบัที3 4/2562) 

      มาตรา 33
2
 สภาการศึกษา มีหนา้ที3  

              1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที3บูรณาการศาสนา ศิลปะ วฒันะธรรม และกีฬากบัการศึกษาทุก

ระดบั 

 2. พิจารณาเสนอนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษาเพื3อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนศึกษาแห่งชาติ 

 
2 ชื?อเดิม สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (แกไ้ขเพิ?มเติมฉบบัที? 2/2545) 
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 3. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนบัสนุนทรัพยากรเพื3อการศึกษา 

 4. ดาํเนินการประเมินผลการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 5. ใหค้วามเห็นชอบหรือคาํแนะนาํเกี3ยวกบักฎหมายและกฎกระทรวงที3ออกตามความในพระราชบญัญติันี_  

(การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาต ิและมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี) 

          มาตรา 37 การบริหารและการจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานใหย้ดึเขตพื_นที3การศึกษา โดยคาํนึงถึง 

          ระดบัของการศึกษาขั_นพื_นฐาน จาํนวนสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม ความเหมาะสมดา้นอื3นดว้ย  

         เวน้แต่การจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา (แกไ้ขเพิ3มเติมฉบบัที3 3/2553)    

  ใหรั้ฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของสภาการศึกษา มีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดเขตพื_นที3

การศึกษาเพื3อการบริหารและการจดัการศึกษาขั_นพื_นฐาน แบ่งเป็นเขตพื_นที3การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื_นที3

การศึกษามธัยมศึกษา 

               ในกรณีที3สถานศึกษาใดจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานทั_งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา การ

กาํหนดใหส้ถานศึกษาแห่งนั_นอยูใ่นเขตพื_นที3การศึกษาใด ใหย้ดึระดบัการศึกษาของสถานศึกษานั_นเป็นสาํคญั ทั_งนี_  

ตามที3รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน 

                ในกรณีที3เขตพื_นที3การศึกษาไม่อาจบริหารและจดัการได ้กระทรวงอาจจดัใหมี้การศึกษาขั_นพื_นฐาน

ดงัต่อไปนี_  เพื3อเสริมการบริหารและการจดัการของเขตพื_นที3การศึกษากไ็ด ้

                 (1) การจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานสาํหรับบุคคลที3มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สงัคม การสื3อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

                (2) การจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานที3จดัในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม อธัยาศยั 

                (3) การจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานสาํหรับบุคคลที3มีความสามารถพิเศษ 

                (4) การจดัการศึกษาทางไกล และการจดัการศึกษาที3ใหบ้ริการในหลายเขตพื_นที3การศึกษา 

 มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื_นที3การศึกษา ใหมี้คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษามีอาํนาจหนา้ที3

ในการกาํกบัดูแล จดัตั_ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั_นพื_นฐานในเขตพื_นที3การศึกษา  

(มีคาํสั)ง คสช. มาตรา 44 ให้ยุบคณะกรรมการเขตพื?นที)การศึกษา ให้อาํนาจ กศจ. แทน) 

 
 

              มาตรา 39 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั_งดา้น 

                                - วชิาการ   - งบประมาณ  - การบริหารงานบุคคล  - การบริหารทั)วไป 

     ไปยงั คณะกรรมการ และสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษาโดยตรง 

    เกณฑแ์ละวธีิการใหเ้ป็นไปตามที3 กาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
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 มาตรา 40 ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั_นพื_นฐาน เพื3อทาํหนา้ที3กาํกบัและส่งเสริม สนบัสนุนกิจการ

ของสถานศึกษา   

 จาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั?นพื?นฐาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  

         สถานศึกษาขนาดเลก็ จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 300  คน ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน  

         สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียนเกิน 300 คนขึ_นไป ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 

                 (1) ประธานกรรมการ    มาจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ                  จาํนวน 1 คน  

                 (2) กรรมการที3เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง              จาํนวน 1 คน 

                 (3) กรรมการที3เป็นผูแ้ทนครู              จาํนวน 1 คน 

                 (4) กรรมการที3เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน             จาํนวน 1 คน 

                 (5) กรรมการที3เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น                 จาํนวน 1 คน 

                 (6) กรรมการที3เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า             จาํนวน 1 คน 

                 (7) กรรมการที3เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละ 

         หรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพื_นที3  สาํหรับสถานศึกษาขนาดเลก็           จาํนวน 1 รูป หรือ 1 คน  

                                           และสาํหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่         จาํนวน 2 รูป หรือ 2 คน  

                (8) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สาํหรับสถานศึกษาขนาดเลก็                 จาํนวน 1 คน  

               และ สาํหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่         จาํนวน 6 คน 

 

ส่วนที9 2 การบริหารและการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ9น 
 

 มาตรา 41 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ3งหรือทุกระดบัตามความ

พร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิ3น 

 

 มาตรา 42 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินความพร้อมในการจดั การศึกษา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น และมีหนา้ที3ในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นใหส้ามารถ

จดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทั_งการเสนอแนะการจดัสรร งบประมาณ

อุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น 

ส่วนที9 2 การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชน 

 มาตรา 45 ใหส้ถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภทการศึกษา ตามที3กฎหมายกาํหนด  

 โดยใหรั้ฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษาหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นรับฟังความคิดเห็น

ของ เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย 
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 ใหส้ถานศึกษาของเอกชนที3จดัการศึกษาระดบัปริญญาดาํเนินกิจการไดโ้ดย อิสระ สามารถพฒันาระบบ

บริหารและการจดัการที3เป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวชิาการ และอยูใ่ตก้าํกบัดูแลของสถานศึกษา

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา 46 รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุน การลดหยอ่นหรือการยกเวน้ภาษี และ สิทธิประโยชน์อยา่งอื3น

ที3เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั_ง ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น

วชิาการใหส้ถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ3งตนเองได ้

 

            หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

           มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื3อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก 

         ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาขั_นพื_นฐานและอาชีวศึกษา ใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนด

ในกฎกระทรวง สาํหรับระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที3อยูใ่นอาํนาจหนา้ที3ของกระทรวงอื3น

ที3มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั_น (แกไ้ขเพิ3มเติม 4/2562) 
 

 มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน ใหถื้อวา่การ

ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ3งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที3ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื3อง โดยมีการ

จดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื3อนาํไปสู่การ

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื3อรองรับการประกนั คุณภาพภายนอก 

 มาตรา 49 ใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองคก์าร

มหาชน ทาํหนา้ที3พฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษา ที3มิใช่การ

จดัการอุดมศึกษาซึ3งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที3ของกระทรวงอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรมหรือกระทรวงอื3น

เพื3อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายหลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่

ละระดบัตามที3กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี_  

 ใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ย 1 ครั_ งในทุก 5 ปี นบัตั_งแต่การประเมิน

ครั_ งสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งและสาธารณชน 

 มาตรา 51 ในกรณีที3ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานที3กาํหนด ใหส้าํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จดัทาํขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

เพื3อใหส้ถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที3กาํหนด หากมิไดด้าํเนินการดงักล่าว ใหส้าํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน หรือคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เพื3อดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข” 
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กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา 

  1. ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่ง

ต่อเนื3อง เป็นประจาํทุกปี โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั แลว้จดัทาํรายงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน

ตน้สงักดัหรือหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง เพื3อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะชน (ประเมินตนเองทุก ๆ ปี)  

            2. ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  ใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

(องคก์รมหาชน)  (อยา่งนอ้ย 1 ครั_ ง ทุก 5 ปี) 

 

                หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

มาตรา 53 ใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใตก้าร

บริหารของสภาวชิาชีพ ในกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ มีอาํนาจหนา้ที3กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั_งการพฒันา

วชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 
 

                     ใหค้รู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื3น  

                     ทั_งของรัฐ และเอกชนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที3กฎหมายกาํหนด  
 

(เชื)อมโยง ทาํให้ม ีพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546) 
 

 มาตรา 54 ใหมี้องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาทั_ง

ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และระดบัเขตพื_นที3การศึกษาเป็นขา้ราชการในสงักดั

องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจการ บริหารงานบุคคลสู่เขตพื_นที3

การศึกษาและสถานศึกษา ทั_งนี_  ใหเ้ป็นไปตามที3กฎหมายกาํหนด  

(เชื)อมโยง ทาํให้ม ีพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547) 
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                    หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื0อการศึกษา 

 

 มาตรา 58 ใหมี้การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั_งจากรัฐ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ3น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร วชิาชีพ สถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื3น และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา 

 มาตรา 59 ใหส้ถานศึกษาของรัฐที3เป็นนิติบุคคล มีอาํนาจในการปกครอง ดูแล บาํรุงรักษาใช ้และจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั_งที3เป็นที3ราชพสัดุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยที3ราชพสัดุ และที3เป็นทรัพยสิ์น

อื3น รวมทั_งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษา และเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาที3ไม่ขดั หรือแยง้กบันโยบาย 

วตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

 บรรดาอสงัหาริมทรัพยที์3สถานศึกษาของรัฐที3เป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให ้หรือโดยการ ซื_อหรือ

แลกเปลี3ยนจากรายไดข้องสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที3ราชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสิทธิf ของสถานศึกษา 

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที3เป็นนิติบุคคล รวมทั_งผลประโยชน์ที3 เกิดจากที3ราชพสัดุ 

เบี_ยปรับที3เกิดจากการผดิสญัญาลาศึกษา และเบี_ยปรับที3เกิดจากการผดิสญัญาการซื_อ ทรัพยสิ์นหรือจา้งทาํของที3

ดาํเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณไม่เป็นรายไดที้3ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงั 

 มาตรา 60 ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะที3มีความสาํคญัที3สุดต่อการพฒันาที3

ย ั3งยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื3อการศึกษาดงันี_  

 1. จดัสรรเงินอุดหนุนทั3วไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลที3เหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบั และ

การศึกษาขั_นพื_นฐานที3จดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั 

 2. จดัสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนที3มาจากครอบครัวที3มีรายไดน้อ้ยตามความ

เหมาะสมและความจาํเป็น 

 3. จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื3นเป็นพิเศษใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น

ในการจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้รียนที3มีความตอ้งการพิเศษ 

 4. จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการ และงบลงทุนใหส้ถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมี้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการ

ศึกษาทั_งนี_ ใหค้าํนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน ในโอกาสทางการศึกษา 

 5. จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนุนทั3วไปใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐที3เป็นนิติบุคคล

และสถานศึกษาในกาํกบัของรัฐหรือองคก์ารหาชน 

 6. จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบี_ยตํ3าใหส้ถานศึกษาเอกชนเพื3อใหพึ้3งตนเองได ้

 7. จดัตั_งกองทุนเพื3อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
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                    เงินอุดหนุนรายหวัในสถานศึกษาขั_นพื_นฐาน ตาม มติคณะรัฐมนตรี ที3รัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณใหใ้ห ้

เป็นค่าจดัการเรียนการสอน ค่าหนงัสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื3องแบบนกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

                              1. ก่อนประถม 1,700 บาท 

                              2. ประถมศึกษา1,900 บาท  

                              3. มธัยมศึกษาตอนตน้ 3,500 บาท 

                             4. มธัยมศึกษาตอนปลาย  3,800 บาท 

                  ประถมขนาดเลก็ (นกัเรียน 120 คนลงมา) รับเพิ3มรายหวัละ 500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ250บาท) 

                  มธัยมขนาดเลก็ (นกัเรียน 300 คนลงมา) รับเพิ3มรายหวัละ 1,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ250บาท) 

 

                   หมวด 9 เทคโนโลยเีพื9อการศึกษา 

 

 มาตรา 63 รัฐตอ้งจดัสรรคลื3นความถี3 สื3อตวันาํและโครงสร้างพื_นฐานอื3นที3จาํเป็นต่อการส่ง 

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ วทิยโุทรคมนาคม และการสื3อสารในรูปอื3น เพื3อใชป้ระโยชน์สาํหรับการศึกษา ใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามความ จาํเป็น 

 มาตรา 65 ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั_งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื3อการศึกษา เพื3อให ้มีความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั_งการใชเ้ทคโนโลยทีี3เหมาะสม มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

 มาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวจิยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยเีพื3อการศึกษา รวมทั_ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื3อการศึกษา เพื3อใหเ้กิดการใชที้3 คุม้ค่าและเหมาะสมกบั

กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 มาตรา 68 ใหมี้การระดมทุน เพื3อจดัตั_งกองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื3อการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่า

สมัปทาน และผลกาํไรที3ไดจ้ากการดาํเนินกิจการดา้นสื3อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคมจาก

ทุกฝ่ายที3เกี3ยวขอ้งทั_งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รประชาชน รวมทั_งใหมี้การลดอตัรา ค่าบริการเป็นพิเศษในการ

ใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเพื3อการพฒันาคนและสงัคม 

 

เอกสารอ้างองิ 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เล่ม116 ตอนที3 74 ก  19 สิงหาคม 2542 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบั 2) พ.ศ. 2545 เล่ม119 ตอนที3 123 ก  19 ธนัวาคม 2545 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบั 3) พ.ศ. 2553 เล่ม127 ตอนที3 45 ก  22 กรกฎาคม 2553 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2562 เล่ม136 ตอนที3 57 ก  1 พฤษภาคม 2562 

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการ ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เล่ม 135 ตอนที3 11 ก  23 กมุภาพนัธ์ 2561  
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11 มถินุายน 2546

 
 

         พระราชบัญญตั ิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 

ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา 

เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัตอ่การจดัการศึกษาของชาติ จึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะอยา่งสูง 

ในการประกอบวชิาชีพมีคณุธรรมจริยธรรมและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
 

 

                                               

      ม ี4 หมวด 90 มาตรตรา 1 บทเฉพาะกาล 

                         หมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          ส่วนที3 1 บททั3วไป 

          ส่วนที3 2 คณะกรรมการครูสภา 

          ส่วนที3 3 คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

          ส่วนที3 4 การดาํเนินงานของคุรุสภา 

          ส่วนที3 5 การประกอบวชิาชีพควบคุม 

          ส่วนที3 6 สมาชิกคุรุสภา 

                                  หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          ส่วนที3 1 บททั3วไป 

          ส่วนที3 2 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร 

            ทางการศึกษา 

                                  หมวด 3 การกาํกบัดูแล 

                                  หมวด 4 บทกาํหนดโทษ 
                                 

 

                        มาตรา 4 ในพระราชบัญญตันีิZ 
 

“กระทรวง” หมายความวา่ กระทรวงศึกษาธิการ 

“วชิาชีพ” หมายความวา่ วชิาชีพทางการศึกษาที3ทาํหนา้ที3หลกัทางดา้นการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมทั_งการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั_นพื_นฐาน และ

อุดมศึกษาที3ต ํ3ากวา่ปริญญาทั_งของรัฐและเอกชน และการบริหาร การศึกษานอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื_นที3
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การศึกษา ตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษา ใหบ้ริการหรือ ปฏิบติังานเกี3ยวเนื3องกบัการจดักระบวนการเรียนการ

สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาต่าง ๆ 

 

    “ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายความวา่  

                     - ครู          -  ผูบ้ริหารสถานศึกษา            - ผูบ้ริหารการศึกษา   

                     - บุคลากรทางการศึกษาอื3น (ซึ3 งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพตามพระราชบญัญติันี_ ) 

 

“ครู” หมายความวา่ บุคคลซึ3งประกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั_นพื_นฐาน และอุดมศึกษาที3ต ํ3ากวา่ ปริญญา ทั_งของรัฐและเอกชน 
 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซึ3งปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ภายในเขตพื_นที3

การศึกษา และสถานศึกษาอื3นที3จดัการศึกษาปฐมวยั ขั_นพื_นฐาน และอุดมศึกษาตํ3ากวา่ปริญญา ทั_งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซึ3งปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารนอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื_นที3

การศึกษา 
 

“บุคลากรทางการศึกษาอื)น” หมายความวา่ บุคคลซึ3งทาํหนา้ที3สนบัสนุนการศึกษา ใหบ้ริการ หรือปฏิบติังาน

เกี3ยวเนื3องกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

ซึ3 งหน่วยงานการศึกษากาํหนดตาํแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา 

 “หน่วยงานการศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื3นที3มีหนา้ที3กาํกบัดูแล สนบัสนุน ส่งเสริม

ใหบ้ริการเกี3ยวกบัการจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานและอุดมศึกษาตํ3ากวา่ปริญญาทั_งของรัฐและเอกชน 

“สถานศึกษา” หมายความวา่  

          - สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั  - โรงเรียน   - วทิยาลยั   - สถาบนั    - มหาวทิยาลยั  

          - หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื3นของรัฐหรือของเอกชนที3มีอาํนาจหนา้ที3 หรือมีวตัถุประสงค ์ 

ในการจดัการศึกษา 
 

“ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพซึ3งออกใหผู้ป้ฏิบติังานในตาํแหน่ง 

               - ครู      - ผูบ้ริหารสถานศึกษา      - ผูบ้ริหารการศึกษา  

               - บุคลากรทางการศึกษาอื3น ตามพระราชบญัญติันี_  

 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี_  (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 
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                        หมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ส่วนที) 1 บททั)วไป 
 

 มาตรา 7 ใหมี้สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา่ “คุรุสภา” มีวตัถุประสงคแ์ละ อาํนาจหนา้ที3ตามที3

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี_  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 มาตรา 8 คุรุสภามีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี_  

                (1) กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม มาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั_งการพฒันาวชิาชีพ 

                (2) กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชีพ  

                (3) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเกี3ยวกบัการประกอบวชิาชีพ 
 

 

 

 มาตรา 9 คุรุสภามีอาํนาจหนา้ที3ดงัต่อไปนี_   

                 (1) กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

                 (2) ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นไป ตาม

มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

                 (3) ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพ 

                 (4) พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

                 (5) สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรจาบรรณของวชิาชีพ  

                 (6) ส่งเสริม สนบัสนุน ยกยอ่ง และผดุงเกียรติผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

                 (7) รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรของสถาบนัต่างๆ ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

                 (8) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวชิาชีพ รวมทั_งความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพ  

                  (9) ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเกี3ยวกบัการประกอบวชิาชีพ  

                (10) เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย  

                 (11) ออกขอ้บงัคบัของคุรุสภาวา่ดว้ย  

                          (ก) การกาํหนดลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 13 

                          (ข) การออกใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ การ

รับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวชิาชีพ ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพ 

                          (ค) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอรับใบอนุญาต  

                          (ง) คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรับใบอนุญาต 

                          (จ) จรรยาบรรณของวชิาชีพ และการประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะนาํมาซึ3งความเสื3อมเสีย เกียรติ

ศกัดิf แห่งวชิาชีพ 

                          (ฉ) มาตรฐานวชิาชีพ 
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                          (ช) วธีิการสรรหา การเลือก การเลือกตั_ง และการแต่งตั_งคณะกรรมการคุรุสภา และ คณะกรรมการ

มาตรฐานวชิาชีพ 

                          (ซ) องคป์ระกอบ หลกัเกณฑ ์วธีิการคดัเลือกคณะกรรมการสรรหา (ณ) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรร

หาเลขาธิการคุรุสภา (ญ) การใด ๆ ตามที3กาํหนดในพระราชบญัญติันี_  

               (12) ใหค้าํปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี3ยวกบันโยบายหรือปัญหาการพฒันา วชิาชีพ 

               (13) ใหค้าํแนะนาํหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี3ยวกบัการประกอบวชิาชีพ หรือการออก กฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศต่างๆ 

               (14) กาํหนดใหมี้คณะกรรมการเพื3อกระทาํการใด ๆ อนัอยูใ่นอาํนาจหนา้ที3ของคุรุสภา  

                (15) ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคุรุสภา 

 

       ขอ้บงัคบัของคุรุสภาตาม ขอ้ 11 ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

        จึงใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

 มาตรา 10 คุรุสภาอาจมีรายได ้ดงันี_   

                 (1) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญติันี_  

                 (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน  

                 (3) ผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นและการดาํเนินกิจการของคุรุสภา  

                 (4) เงินและทรัพยสิ์นซึ3งมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่คุรุสภา 

                 (5) ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นตาม (1) (2) (3) และ (4) 
  

     รายไดข้องคุรุสภาไม่เป็นรายไดที้3ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมาย

วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณรวมทั_งไม่อยูใ่นข่ายการบงัคบัตามกฎหมายภาษีอากร 

 มาตรา 11 ค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญติันี_  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ทั_งนี_  ตอ้งไม่เกินอตัรา

ทา้ยพระราชบญัญติันี_  

     

กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื)อง การกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

ณ วนัที) 23 ธันวาคม 2547 

                 ขอ้ (1) ค่าขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ                  ฉบบัละ 500 บาท 

                ขอ้ (5) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ                                              ครั_ งละ 200 บาท 

                ขอ้ (6) ค่าหนงัสือรับรองการขึ_นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ          ฉบบัละ 300 บาท 

                ขอ้ (7) ค่าหนงัสืออนุมติั หรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ  

                           ในการประกอบวชิาชีพ                                                              ฉบบัละ 400 บาท 

                ขอ้  (8) ค่าใบแทนใบอนุญาต                                                                ฉบบัละ 200 บาท 
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ส่วนที9 2 คณะกรรมการคุรุสภา 
 

 มาตรา 12 ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึ3งเรียกวา่ คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบดว้ย 

                  (1) ประธานกรรมการ ซึ3 งคณะรัฐมนตรีแต่งตั_งจากผูท้รงคุณวฒิุที3มีความรู้ ความเชี3ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูงดา้นการศึกษา มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ หรือกฎหมาย 

                 (2) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบดว้ย  

                             - ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

                             - เลขาธิการสภาการศึกษา 

                             -  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน 

                             -  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ  

                             - คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

                            - เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                            - ผูอ้าํนวยการ สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

                            - หวัหนา้สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ3น 

                  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ซึ3 งคณะรัฐมนตรีแต่งตั_งจากผูที้3มีความรู้ ความ เชี3ยวชาญ  

                  (4) กรรมการซึ)งได้รับแต่งตั?งจากผู้ดาํรงตําแหน่งคณบดคีณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา 

ซึ3 งเลือกกนัเองจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจาํนวนสามคน และจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จาํนวนหนึ3งคน 

                   (5) กรรมการจากผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ซึ3 งเลือกตั_งมาจากผูป้ระกอบวชิาชีพ ทางการศึกษา

จาํนวนสิบเกา้คน ในจาํนวนนี_ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาที3ดาํรงตาํแหน่งครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื3น และมาจากสงักดัเขตพื_นที3การศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น ตามสดัส่วนจาํนวนผูป้ระกอบวชิาชีพ ทางการศึกษา 

ใหเ้ลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ 

 

ส่วนที9 3 คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ประกอบด้วย 

                 (1) ประธานกรรมการซึ3งรัฐมนตรีแต่งตั_งจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการคุรุสภา 

                 (2) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐานเลขาธิการ คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 (3) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนสี3คนซึ3งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผูท้รงคุณวฒิุที3มี ความรู้ ความ

เชี3ยวชาญ และประสบการณ์สูงดา้นการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย 

                (4) กรรมการจากคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั_งของรัฐและ เอกชนที3มีการ

สอนระดบัปริญญาในสาขาวชิาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ3 งเลือกกนัเองจาํนวน 2 คน 
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             (5) กรรมการจากผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาจาํนวน 6 คน ซึ3 งเลือกตั_งมาจากผูป้ระกอบ วชิาชีพทางการ

ศึกษาที3ดาํรงตาํแหน่งครูที3มีประสบการณ์ดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่สิบปี หรือดาํรงตาํแหน่ง อาจารย ์3 หรือมี 

วทิยฐานะเป็นครูชาํนาญการขึ_นไป ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาที3ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร สถานศึกษาที3มี

ประสบการณ์ในตาํแหน่งไม่นอ้ยกวา่สิบปี ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาที3ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหารการศึกษาที3มี

ประสบการณ์ในตาํแหน่งไม่นอ้ยกวา่สิบปี และบุคลากรทางการศึกษาอื3นที3มี ประสบการณ์ในตาํแหน่งไม่นอ้ยกวา่

สิบปีใหเ้ลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ การกาํหนดใหมี้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพอื3น ให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา 
 

คาํสั3ง คสช. ที3 11/2561 ใหมี้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพจาํนวน 7 คน 

 

 มาตรา 25 คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพมอีาํนาจและหน้าที) ดงัต่อไปนี? 

                  (1) พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และการพกัใชห้รือ เพิกถอน

ใบอนุญาต 

                 (2) กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

                 (3) ส่งเสริม พฒันา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากาํหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ ในการ

ประกอบวชิาชีพ 

                (4) ส่งเสริม ยกยอ่ง และพฒันาวชิาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที3กาํหนดใน  

ขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

                (5) แต่งตั_งที3ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวชิาชีพเพื3อกระทาํ การใดๆ อนั

อยูใ่นอาํนาจและหนา้ที3ของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

               (6) ปฏิบติัการอื3นใดตามที3กฎหมายกาํหนดไวใ้หเ้ป็นอาํนาจและหนา้ที3ของคณะกรรมการ  

มาตรฐานวชิาชีพ 

               (7) พิจารณาหรือดาํเนินการในเรื3องอื3นตามที3รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 

ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพเสนอรายงานการดาํเนินงานประจาํปีต่อคณะกรรมการคุรุ สภา ตามระเบียบที3

คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

 

 

ส่วนที9 4 การดาํเนินงานของคุรุสภา 

 

 มาตรา 34 ใหมี้สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา มีหนา้ที3 

    (1) รับผดิชอบเกี3ยวกบัการดาํเนินงานของคุรุสภา 

    (2) ประสานและดาํเนินการเกี3ยวกบักิจการอื3น ๆที3ครูสภามอบหมาย 

    (3) จดัทาํรายงานประจาํปีเกี3ยวกบัการดาํเนินงานเสนอต่อคุรุสภา 
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 มาตรา 39 เลขาธิการคุรุสภามีหนา้ที3บริหารกิจการของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วตัถุประสงคข์องคุรุสภา ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาและเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเจา้หนา้ที3ทุกตาํแหน่งรวม ทั_งมีหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

               (1) ดูแลรักษาทะเบียนผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  

               (2) ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของคุรุสภา 

               (3) เสนอรายงานประจาํปีเกี3ยวกบัผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภารวมทั_ง

รายงานการเงินและบญัชี ตลอดจนเสนอแผนดาํเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป ต่อ

คณะกรรมการคุรุสภาเพื3อพิจารณา 

             (4) เสนอความเห็นเกี3ยวกบัการปรับปรุงกิจการและการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ และ เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธิการคุรุสภาตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของสาํนกังาน เลขาธิการคุรุสภา 

ส่วนที9 5 การประกอบวชิาชีพควบคุม 
 

 

 มาตรา 43 ใหว้ชิาชีพ 

                 -  ครู      - ผูบ้ริหารสถานศึกษา    - ผูบ้ริหารการศึกษา 

                 เป็นวชิาชีพควบคุม ตามพระราชบญัญติันี_   

                 - การกาํหนดวชิาชีพควบคุมอื3น (ศน.) ใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพควบคุม โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติันี_  เวน้แต่ กรณีอยา่งใด

อยา่งหนึ3ง ดงัต่อไปนี_  

              (1) ผูที้3เขา้มาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษาเป็นครั_ งคราวในฐานะวทิยากรพิเศษทางการศึกษา 

             (2) ผูที้3ไม่ไดป้ระกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนแต่ในบางครั_ งตอ้งทาํหนา้ที3สอนดว้ย 

             (3) นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูรั้บการฝึกอบรมหรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัการสอน ซึ3 งทาํการ ฝึกหดัหรือ

อบรมในความควบคุมของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาซึ3งเป็นผูใ้หก้ารศึกษาหรือฝึกอบรม ทั_งนี_  ตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเงื3อนไขที3คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

            (4) ผูที้3จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

           (5) ผูที้3ทาํหนา้ที3สอนในศูนยก์ารเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที3 เรียนที3หน่วยงาน

จดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ3น 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนั ทางการแพทย ์สถาน

สงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอื3นเป็นผูจ้ดั 

            (6) คณาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญา ทั_งของรัฐและ

เอกชน 

           (7) ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพื_นที3การศึกษา 

           (8) บุคคลอื3นตามที3คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 
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มาตรา 44  ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุม ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี ลกัษณะตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปนี_  

                (ก) คุณสมบติั  

                       (1) มีอายไุม่ตํ3ากวา่ยี3 20 ปีบริบูรณ์  

                       (2) มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิุอื3นที3คุรุสภารับรอง 

                       (3) ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ นอ้ยกวา่ 1 

ปี และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื3อนไขที3คณะกรรมการ คุรุสภากาํหนด 

                  (ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

                        (1) เป็นผูมี้ความประพฤติเสื3อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                        (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

                        (3) เคยตอ้งโทษจาํคุกในคดีที3คุรุสภาเห็นวา่อาจนาํมาซึ3งความเสื3อมเสียเกียรติศกัดิf แห่งวชิาชีพ 

 
 
 

   มาตรา 49 ใหมี้ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ ประกอบดว้ย  

                   (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

                   (2) มาตรฐานการปฏิบติังาน 

                   (3) มาตรฐานการปฏิบติัตน 

 
 

         การกาํหนดระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ ใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบัของคุรุสภา ทั_งนี_  ตอ้ง

จดัใหมี้การประเมินระดบัคุณภาพของผูรั้บใบอนุญาตอยา่งต่อเนื3องเพื3อดาํรงไว ้ซึ3 งความรู้ ความสามารถ และความ

ชาํนาญการ ตามระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพตาม หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3คุรุสภากาํหนด 

 

 

        มาตรา 50  มาตรฐานการปฏิบติัตน ใหก้าํหนดเป็นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพประกอบดว้ย 

                  (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  

                  (2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  

                  (3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  

                  (4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

                  (5) จรรยาบรรณต่อสงัคม 

 

 การกาํหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคุรุสภา 
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 มาตรา 51 บุคคลซึ3งไดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพของผู ้ไดรั้บใบอนุญาต 

มีสิทธิกล่าวหาผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผูน้ั_นโดยทาํเรื3อง ยื3นต่อคุรุสภา 

           กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวชิาชีพ หรือบุคคลอื3นมีสิทธิกล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชีพ  

วา่ผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ โดยแจง้เรื3องต่อคุรุสภา 

          สิทธิการกล่าวโทษตามสิ_นสุดลงเมื3อพน้ 1 ปี นบัแต่วนัที3ผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือผูก้ล่าวโทษรู้เรื3อง 

 

 มาตรา 52 เมื3อคุรุสภาไดรั้บเรื3องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา เลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื3อง

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพโดยไม่ชกัชา้ 
 

 มาตรา 53 ใหป้ระธานกรรมการมาตรฐานวชิาชีพมีหนงัสือแจง้ขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ พร้อมทั_งส่ง

สาํเนาเรื3องที3กล่าวหาหรือกล่าวโทษใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตซึ3งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั

ก่อนเริ3มพิจารณา 

            ผูถู้กกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิทาํคาํชี_แจงหรือนาํพยานหลกัฐานใด ๆ ส่งให ้คณะกรรมการมาตรฐาน

วชิาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบ 15 นบัแต่วนัที3ไดรั้บแจง้จากประธานกรรมการ มาตรฐานวชิาชีพ หรือภายใน

เวลาที3คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพกาํหนด 

 

       มาตรา 54 คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพมีอาํนาจวนิิจฉยัชี_ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ3ง ดงัต่อไปนี_  

                  (1) ยกขอ้กล่าวหา  

                  (2) ตกัเตือน 

                  (3) ภาคทณัฑ ์

                  (4) พกัใชใ้บอนุญาตมีกาํหนดเวลาตามที3เห็นสมควร แต่ไม่เกินหา้ปี  

                  (5) เพิกถอนใบอนุญาต 

 

 มาตรา 55 ผูถู้กสั3งลงโทษจากคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ มีสิทธิf อุทธรณ์คาํวนิิจฉยัต่อคณะกรรมการ

คุรุสภาภายใน 30 วนั นบัตั_งแต่วนัไดรั้บแจง้คาํวนิิจฉยั 

  

ส่วนที9 6 สมาชิกคุรุสภา 
 

 มาตรา 58 สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดงันี_  

                    (1) สมาชิกสามญั 

                    (2) สมาชิกกิตติมศกัดิf   

 การจดทะเบียนเป็นสมาชิกใหเ้ป็นไปตามที3คุรุสภากาํหนด 
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              หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ส่วนที9 1 บททั9วไป 
 

 มาตรา 62 ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  

ทาํหนา้ที3บริหารงานสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  

โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี_  

               (1) ส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื_อกลูอื3น และความมั3นคงของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา 

              (2) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังาน  

ดา้นการศึกษา 

              (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของกระทรวงในเรื3องสื3อการเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์

การศึกษาและเรื3องอื3นที3เกี3ยวกบัการจดัการศึกษา 

              (4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเกี3ยวกบัการพฒันา การดาํเนินงานดา้นสวสัดิการ สวสัดิภาพ และ

ผดุงเกียรติของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

 

 

                       หมวด 3 การกาํกบัดูแล 
 

มาตรา 75 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมีอาํนาจหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_   

              (1) กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของคุรุสภา และสาํนกังานคณะกรรมการการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ

ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             (2) สั3งเป็นหนงัสือใหก้รรมการชี_แจงขอ้เทจ็จริงเกี3ยวกบักิจการของพฤษภาและสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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                      หมวด 4 บทกาํหนดโทษ 

 

มาตรา 78  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทั?งจําทั?งปรับ  

                     หา้มผูใ้ดประกอบวชิาชีพควบคุมโดยมิไดรั้บอนุญาต 

  

มาตรา 79  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือปรับ ไม่เกนิ 60,000 บาท หรือทั?งจําทั?งปรับ 

                     หา้มแสดงดว้ยวธีิใด ๆ ใหผู้อื้3นเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวชิาชีพ โดยไม่ไดรั้บ

ใบอนุญาตจากคุรุสภา หา้มมิใหส้ถานศึกษารับผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตเขา้ประกอบ วชิาชีพควบคุมในสถานศึกษา  

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคุรุสภา 

        ผูที้3อยูใ่นระหวา่งถูกสั3งพกัใชใ้บอนุญาต แสดงดว้ยวธีิใด ๆ ที3แสดงใหผู้อื้3นวา่ตนมีสิทธิหรือพร้อมจะ

ประกอบวชิาชีพควบคุม 

 

เอกสารอ้างองิ 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เล่ม120 ตอนที3 52 ก  11 มิถุนายน 

2546 
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 พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

      (ฉบับที9 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที9 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที9 4) พ.ศ. 2562  

        

 เกิดจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดใหมี้การจดัระบบขา้ราชการครูคณาจารย์

และบคุลากรทางการศึกษาขึ_นมาใหม ่ตามหมวด 7 มาตรา 54 เพื3อใหมี้องคก์รกลางบริหารงานบคุคลของขา้ราชการ

ครูและรากรทางการศึกษา 
 

 

                                             

      ม ี9 หมวด 140 มาตรตรา 1 บทเฉพาะกาล 

                         หมวด 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                  หมวด 2 บททั3วไป  

                                  หมวด 3 การกาํหนดตาํแหน่ง วทิยฐานะ และการใหไ้ดรั้บเงินเดือนเงิน วทิยฐานะ 

                                                และเงินประจาํตาํแหน่ง  

                                  หมวด 4 การบรรจุและการแต่งตั_ง 

                                  หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

                                  หมวด 6 วนิยัและการรักษาวนิยั  

                                  หมวด 7 การดาํเนินการทางวนิยั 

                                  หมวด 8 การออกจากราชการ 

                                  หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

 

            มาตรา 4 ในพระราชบัญญตันีิZ 
 

“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซึ3งไดรั้บการบรรจุและแต่งตั_ง ตามพระราชบญัญติั

นี_ ใหรั้บราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผน่ดิน งบบุคลากรที3จ่ายในลกัษณะเงินเดือนใน   

 - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการท่องเที3ยวและกีฬา  - กระทรวงวฒันธรรม  - กระทรวงอื3นที3กาํหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา 
 

“ข้าราชการครู” หมายความวา่ ผูที้3ประกอบวชิาชีพซึ3งทาํหนา้ที3หลกัทางดา้นการเรียนการสอน และส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
 

“คณาจารย์” หมายความวา่ บุคลากรซึ3งทาํหนา้ที3หลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา

ระดบัปริญญาของรัฐ 
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“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั_ง ผูส้นบัสนุนการศึกษา 

ซึ3 งเป็นผูท้าํหนา้ที3ใหบ้ริการ หรือปฏิบติังานเกี3ยวเนื3องกบัการจดักระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ การบริหาร

การศึกษา และปฏิบติังานอื3นในหน่วยงานการศึกษา 
 

“วชิาชีพ” หมายความวา่ วชิาชีพครู วชิาชีพบริหารการศึกษา และวชิาชีพบุคลากรทาง การศึกษาอื3น 
 

“เขตพื?นที)การศึกษา” หมายความวา่ เขตพื_นที3การศึกษาตามประกาศกระทรวง  
 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความวา่  

                     (1) สถานศึกษา  

                    (2) สาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา  

                    (3) สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน  

                    (4) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา 

                  (5) หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ 

กระทรวง หรือหน่วยงานที3คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 

“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานพฒันาเดก็ประถมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และตามอธัยาศยั ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั วทิยาลยัชุมชน สถาบนั หรือสถานศึกษาที3เรียกชื3ออยา่งอื3นของรัฐ ที3มี

อาํนาจหนา้ที3หรือวมีวตัถุประสงค ์จดัการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 

“กระทรวง” หมายความวา่ กระทรวงศึกษาธิการ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี_   

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ)(มาตรา6) 

 

    หมวด 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 มาตรา 7 ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะหนึ3ง 

เรียกวา่ “คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ค.ศ.” ประกอบดว้ย 

 (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ   

 (2) ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 

 (3) กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวน 8 คน ไดแ้ก่ 

  - ปลดักระทรวงการท่องเที3ยวและกีฬา              - ปลดักระทรวงวฒันธรรม 

  - เลขาธิการ ก.พ.                                                - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน 

  - เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         - เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  - เลขาธิการ ก.ค.ศ.                                             - เลขาธิการคุรุสภา   
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 (4) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 9 คน ซึ3 งคณะรัฐมนตรีแต่งตั_งจากบุคคลที3มีความรู้ ความเชี3ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูงทางดา้นการศึกษา ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นกฎหมาย ดา้นการบริหารการจดัการ ภาครัฐ ดา้น

การบริหารองคก์ร ดา้นการศึกษาพิเศษ และดา้นการบริหารธุรกิจหรือดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นละ 1 คน 

 (5) กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ3งมาจากการเลือกตั_ง จาํนวน 12 คน 

ประกอบดว้ย 

 - ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละ 1 คน  

 - ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาที3เรียกชื3ออยา่งอื3นในหน่วยงาน  

   การศึกษาตามที3 ก.ค.ศ. กาํหนด ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละ 1 คน  

 - ผูแ้ทนขา้ราชการครู จาํนวน 5 คน  

                    (เลือกจากขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน ในเขตพื_นที3การศึกษา   

                     ประถมศึกษา จาํนวน 3 คน เขตพื_นที3การศึกษามธัยมศึกษา จาํนวน 1 คน)  

        (ตวัแทนขา้ราชการครูสงักดัคณะกรรมการการอาชีวะ 1 คน)  

 - ผูแ้ทนขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการสงักดัสาํนกังาน, คณะกรรมการอุดมศึกษา 

    สงักดักระทรวงการท่องเที3ยวและกีฬาและสงักดักระทรวงวฒันธรรม  ฝ่ายละ 1 คน 

หมายเหตุ : จากคาํสั3ง คสช. 16/2560  

เรื3อง การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ใหมี้ ก.ค.ศ. จาํนวน 14 คน 

 

มาตรา 19 ให้ ก.ค.ศ. มีอาํนาจและหน้าที)ดงัต่อไปนี? 

 (1) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี3ยวกบันโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล ของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติันี_  

 (2) กาํหนดนโยบาย วางแผน และกาํหนดเกณฑอ์ตัรากาํลงัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั_งใหค้วามเห็นชอบจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 

 (3) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที3ค่าครองชีพเปลี3ยนแปลงไปมาก หรือ การจดั

สวสัดิการหรือประโยชน์เกื_อกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายงัไม่เหมาะสม เพื3อให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัที3จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวทิยฐานะ เงินประจาํตาํแหน่ง เงินเพิ3ม ค่าครองชีพ 

สวสัดิการ หรือประโยชน์เกื_อกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสม 

 (4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื3อนไขการบริหารงานบุคคล ของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื3อไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 (5) พิจารณาวนิิจฉยัตีความปัญหาที3เกิดขึ_นเนื3องจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติันี_  เมื3อ ก.ค.ศ. มีมติเป็น

ประการใดแลว้ใหห้น่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั_น 
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 (6) พฒันาหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั_งการพิทกัษร์ะบบ คุณธรรมของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (7) กาํหนดวธีิการและเงื3อนไขการจา้งเพื3อบรรจุและแต่งตั_งบุคคลเพื3อปฏิบติัหนา้ที3ในตาํแหน่งครู และ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั_งกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 

 (8) ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 (9) ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เกื_อกลูอื3นแก่ขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 (10) พิจารณาตั_ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื3นเพื3อปฏิบติัหนา้ที3 ตามที3 ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

 (11) ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน ใหค้าํปรึกษา แนะนาํและชี_แจงดา้นการบริหารงานบุคคล แก่

หน่วยงานการศึกษา 

 (12) กาํหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหค้าํแนะนาํเกี3ยวกบัการดาํเนินการทางวนิยั การออกจาก ราชการ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามที3กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี_  

 (13) กาํกบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาเพื3อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ และปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติันี_  ในการนี_ ใหมี้อาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากหน่วยงานการศึกษา ใหผู้แ้ทนของหน่วยงาน

การศึกษา ขา้ราชการ หรือบุคคลใด มาชี_แจงขอ้เทจ็จริง และใหมี้อาํนาจออกระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั_งใหส่้วน

ราชการ หน่วยงานการศึกษา ขา้ราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี3ยวกบัการบริหารงานบุคคล ของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที3อยูใ่นอาํนาจหนา้ที3ไปยงั ก.ค.ศ. 

 (14) รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจา้สงักดัในกรณีที3ปรากฏวา่ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3

การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผูมี้หนา้ที3ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี_  ไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติันี_  หรือ

ปฏิบติัการโดยขดัแยง้กบัแนวทางตามที3กาํหนดในพระราชบญัญติันี_  

เมื3อรัฐมนตรีเจา้สงักดัไดรั้บรายงานและขอ้เสนอแนะจาก ก.ค.ศ. แลว้ ใหพิ้จารณาสั3งการ ใหส่้วนราชการ หน่วยงาน

การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผูมี้หนา้ที3ปฏิบติั ตามพระราชบญัญติันี_ปฏิบติัไป

ตามนั_น 

 (15) พิจารณารับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือคุณวฒิุอยา่งอื3น เพื3อประโยชน์

ในการบรรจุและแต่งตั_งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกาํหนดอตัรา เงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทนที3ควรไดรั้บ 

 (16) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในเรื3องการปฏิบติัการต่าง ๆ ตามที3กาํหนดในพระราชบญัญติันี_  

 (17) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเกี3ยวกบัวนั เดือน ปีเกิด และควบคุมการ

เกษียณอายขุองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (18) ปฏิบติัหนา้ที3อื3นตามที3บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี_  หรือตามกฎหมายอื3น 
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 มาตรา 21 ใหมี้คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื_นที3การศึกษา เรียก

โดยยอ่วา่ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา” โดยออกนามเขตพื_นที3การศึกษานั_นนั_น ประกอบดว้ย 

(1) ประธานอนุกรรมการซึ3งอนุกรรมการเลือกกนัเอง โดยเลือกจากอนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 1 คน 

 (2) การโดยตาํแหน่งไดแ้ก่ผูแ้ทน ก.ค.ศ. และผูแ้ทนคุรุสภาคดัเลือกจากผูที้3มีความรู้ความสามารถ  

        จาํนวน 2 คน 

 (3) อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุคดัเลือกจากผูมี้ความรู้ความสามารถ จาํนวน 4 คน 

 (4) อนุกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษา จาํนวน 5 คน 

                   (ผูแ้ทนขา้ราชการครูผูส้อนสายประถมและมธัยม อยา่งละ 1 คน, ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาสายประถม  

       และมธัยมอยา่งละ 1 คน ผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 1 คน) 

 ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ : คาํสั)ง คสช. ที) 10/2559 ให้ยุบเลกิ อ.ก.ค.ศ.  

 มาตรา 23 ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษามีอาํนาจและหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

    (1) พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขต

พื_นที3การศึกษา รวมทั_งการกาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่งและเกลี3ยอตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กา

บริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3 ก.ค.ศ. กาํหนด 

 (2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั_งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื_นที3

การศึกษา 

 (3) ใหค้วามเห็นชอบเกี3ยวกบัการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษา และขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษา  

 (4) พิจารณาเกี3ยวกบัเรื3องการดาํเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การ อุทธรณ์ และการร้องทุกขต์ามที3

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี_  

 (5) ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ การปกป้อง คุม้ครองระบบคุณธรรม การจดั

สวสัดิการ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร สาํนกัง ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของ

เขตพื_นที3การศึกษา  

 (6) กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ 

  (7) จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื_นที3

การศึกษา 

 (8) จดัทาํรายงานประจาํปีที3เกี3ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาเพื3อเสนอ ก.ค.ศ. สาํนกังานคณะกรรมการก  

 (9) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเรื3องการบริหารงานบุคคลในเขตพื_นที3การศึกษา ที3ไม่อยูใ่นอาํนาจและหนา้ที3

ของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา 
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 (10) ปฏิบติัหนา้ที3อื3นตามที3บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี_  กฎหมายอื3น หรือ ส่วนอง ตามที3 ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

หมายเหตุ : คาํสั)ง คสช. ที) 10/2559 โอนอาํนาจของ อ.ก.ค.ศ. ให้ กศจ. ดูแลแทน 

 

 มาตรา 24 ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาเป็นผูบ้ริหารราชการในสาํนกังานเขตพื_นที3 

การศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษา และ มีอาํนาจ

หนา้ที3ดงัต่อไปนี_  

 (1) รับผดิชอบในการปฏิบติังานราชการที3เป็นอาํนาจ และหนา้ที3ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา และ

ตามที3 อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษามอบหมาย 

 (2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั_ง และการบริหารงานบุคคลในเรื3องอื3นที3อยูใ่นอาํนาจและหนา้ที3  

ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษามอบหมาย 

 (3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาใน

เขตพื_นที3การศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา 

 (4) จดัทาํแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาใน

เขตพื_นที3การศึกษา 

 (5) จดัทาํทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื_นที3การศึกษา 

 (6) จดัทาํมาตรฐานคุณภาพงาน กาํหนดภาระงานขั_นตํ3า และเกณฑก์ารประเมินผลงาน สาํหรับขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา 

 (7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัทาํรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3

การศึกษาเพื3อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 (8) ปฏิบติัหนา้ที3อื3นตามที3บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี_  กฎหมายอื3น หรือตามที3 ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 มาตรา 26 ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา มีอาํนาจและหนา้ที3เกี3ยวกบัการบริหารงานบุคคล สาํหรับ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดงัต่อไปนี_  

 (1) กาํกบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามที3 ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา กาํหนด 

 (2) เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษาเพื3อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษาพิจารณา 

 (3) ใหข้อ้คิดเห็นเกี3ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 (4) ปฏิบติัหนา้ที3อื3นตามที3บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี_  กฎหมายอื3น หรือตามที3 อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3

การศึกษามอบหมาย 
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 มาตรา 27 ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา และมีอาํนาจและหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

 (1) ควบคุม ดูแลใหก้ารบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามที3 ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา กาํหนด 

 (2) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 (3) ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี้การพฒันา อยา่งต่อเนื3อง 

 (4) จดัทาํมาตรฐาน ภาระงานสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 (5) ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื3อเสนอ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา 

 (6) ปฏิบติัหนา้ที3อื3นตามที3บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี_  กฎหมายอื3นหรือตามที3 อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3

การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

 

 หมวด 2 บททั)วไป 

 

มาตรา 30 ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาํหรับการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

 ผูซึ้3 งจะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทั3วไป ดงัต่อไปนี_  

 (1)  มีสญัชาติไทย  

 (2) มีอายไุม่ตํ3ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

 (3) เป็นผูเ้ลื3อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 (4) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ3น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ3น  

 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที3กาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 (6) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั3งพกัราชการ ถูกสั3งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตามพระราชบญัญติันี_  หรือ

ตามกฎหมายอื3น หรือถูกสั3งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามหลกัเกณฑที์3กาํหนด ในกฎหมาย

องคก์รวชิาชีพนั_น ๆ 

 (7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที3ในพรรคการเมือง  

 (9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที3สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิ ที3ได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงาน

อื3นของรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
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 (12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาํผดิวนิยัตามพระราชบญัญติันี_  หรือ

ตามกฎหมายอื3น 

 (13) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ 

 

กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. 2549 

โรค ตามมาตรา 30 (5) คือ 

    (1) โรคเรื_อนระยะติดต่อหรือในระยะที3ปรากฏอาการเป็นที3น่ารังเกียจแก่สงัคม 

    (2) วณัโรคระยะติดต่อ 

    (3) โรคเทา้ชา้งในระยะปรากฏอาการเป็นที3น่ารังเกียจแก่สงัคม 

    (4) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

    (5) โรคติดสุราเรื_อรัง 

 

             หมวด 3 การกาํหนดตาํแหน่ง วทิยฐานะ  

                           และการให้ได้รับเงนิเดือน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจาํตาํแหน่ง 
 

 มาตรา 38 ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภทดงันี_   
 

 ก. ตาํแหน่งซึ3งมีหนา้ที3เป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา ไดแ้ก่ ตาํแหน่งดงัต่อไปนี_  

  (1) ครูผูช่้วย  

  (2) ครู  

  (3) อาจารย ์ 

  (4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

  (5) รองศาสตราจารย ์

  (5) ศาสตราจารย ์

 ตาํแหน่งใน (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดกไ็ด ้ 

 ส่วนตาํแหน่งใน (3) ถึง (5) ใหมี้ในหน่วยงานการศึกษาที3สอนระดบัปริญญา 

 

 ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา ไดแ้ก่ ตาํแหน่งดงัต่อไปนี_  

  (1) รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

  (2) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

  (3) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา  

  (4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา 

  (5) ตาํแหน่งที3เรียกชื3ออยา่งอื3นตามที3 ก.ค.ศ. กาํหนด 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารใน (1) และ (2) ใหมี้ในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศ กระทรวง ตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารใน (3) และ (4) ใหมี้ในสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา (แกไ้ขเพิ3มเติม2/2551) 
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ตาํแหน่งผูบ้ริหารในหน่วยงานการศึกษาที3สอนระดบัปริญญา การกาํหนดระดบัตาํแหน่ง การใหไ้ดรั้บเงินเดือนและ

เงินประจาํตาํแหน่ง ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน ในสถาบนัอุดมศึกษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื3น” 

 ค. ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื3น มีดงัต่อไปนี_  

  (1) ศึกษานิเทศก ์

  (2) ตาํแหน่งที3เรียกชื3ออยา่งอื3นตามที3 ก.ค.ศ. กาํหนด  

 มาตรา 39 ใหต้าํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงัต่อไปนี_  เป็นตาํแหน่งที3มี วทิยฐานะ 

ไดแ้ก่ 
 

 ก. ตําแหน่งครู มวีทิยฐานะ ดงัต่อไปนี_  

  (1) ครูชาํนาญการ  

  (2) ครูชาํนาญการพิเศษ  

  (3) ครูเชี3ยวชาญ  

  (4) ครูเชี3ยวชาญพิเศษ 
 

 ข. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวทิยฐานะ ดงัต่อไปนี_  

  (1) รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ  

  (2) รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ  

  (3) รองผูอ้าํนวยการเชี3ยวชาญ  

  (4) ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ  

  (5) ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

   (6) ผูอ้าํนวยการเชี3ยวชาญ 

  (7) ผูอ้าํนวยการเชี3ยวชาญพิเศษ  
 

 ค. ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา มวีทิยฐานะ ดงัต่อไปนี_  

  (1) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาชาํนาญการพิเศษ  

  (2) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาเชี3ยวชาญ  

  (3) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาเชี3ยวชาญ 

  (4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาเชี3ยวชาญพิเศษ  
 

 ง. ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ มวีทิยฐานะ ดงัต่อไปนี_  

  (1) ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ  

  (2) ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  

  (3) ศึกษานิเทศกเ์ชี3ยวชาญ 

  (4) ศึกษานิเทศกเ์ชี3ยวชาญพิเศษ 

  จ. ตาํแหน่งที3เรียกชื3ออยา่งอื3นตามที3 ก.ค.ศ. กาํหนดใหมี้วทิยฐานะ 
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 มาตรา 40 ใหต้าํแหน่งคณาจารยด์งัต่อไปนี_  เป็นตาํแหน่งทางวชิาการ  

   (ก) อาจารย ์ 

   (ข) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

   (ค) รองศาสตราจารย ์ 

   (ง) ศาสตราจารย ์

 มาตรา 44 ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํ

ตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนเงิน วทิยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

               หมวด 4 การบรรจุและการแต่งตัZง 

 

 มาตรา 45 การบรรจุแต่งตั_งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื3อแต่งตั_งให้

ดาํรงตาํแหน่งใด ใหบ้รรจุแต่งตั_งจากผูส้อบแข่งขนัไดส้าํหรับตาํแหน่งนั_น โดยบรรจุและแต่งตั_งตามลาํดบัที3ในบญัชี

ผูส้อบแข่งขนัได ้

 มาตรา 57 ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัเพื3อบรรจุและแต่งตั_งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 หลกัสูตร วธีิการสอบแข่งขนั และวธีิดาํเนินการที3เกี3ยวกบัการสอบแข่งขนั ตลอดจนการตดัสินการขึ_นบญัชี

ผูส้อบแข่งขนัได ้การนาํรายชื3อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชีหนึ3งไปขึ_นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชีอื3นและการ

ยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หเ้ป็นไปตามที3 ก.ค.ศ. กาํหนด 

(คาํสั)ง คสช. ให้ ก.ศ.จ. เป็นผู้จัดสอบแข่งขนั)    

  

 มาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั_งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมี้อาํนาจดงัต่อไปนี_ เป็นผูมี้อาํนาจ

สั3งบรรจุและแต่งตั_ง 

 (1) การบรรจุแต่งตั_งวทิยฐานะเชี3ยวชาญพิเศษ เมื3อไดรั้บอนุมติัจาก ก.ค.ศ. แลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาสูงสุดของ

ส่วนราชการที3สงักดัอยู ่(เลขาฯ กพฐ.) เป็นผูมี้อาํนาจสั3งบรรจุ  และใหรั้ฐมนตรีเจา้สงักดั นาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพื3อ

นาํความกราบบงัคมทูลเพื3อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั_ง 

 (2) การบรรจุแต่งตั_งตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาชาํนาญการพิเศษ และตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาเชี3ยวชาญ ให้

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เป็นผูมี้อาํนาจบรรจุและแต่งตั_งโดยอนุมติั ก.ค.ศ. 

 (3) การบรรจุแต่งตั_ง รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา , ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา , ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะ

ชาํนาญการชาํนาญการพิเศษและเชี3ยวชาญ ใหผู้อ้าํนวยการเขตพื_นที3การศึกษาเป็นผูมี้อาํนาจสั3งบรรจุและแต่งตั_งโดย

อนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา 

 (4) การบรรจุแต่งตั_ง ครูผูช่้วย , ครู , บุคลากรทางการศึกษาอื3น ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูมี้อาํนาจ

บรรจุและแต่งตั_งโดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา 
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 (5) การบรรจุและแต่งตั_งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที3ไม่ไดอ้ยูใ่นสงักดัเขตพื_นที3การศึกษาให้

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของสวนราชการที3ผูน้ั_นสงักดัมีอาํนาจบรรจุแต่งตั_งโดยการอนุมติั ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เวน้แต่

วทิยฐานะเชี3ยวชาญพิเศษ ใหผู้บ้งัคบับญัชาสูงสุดของส่วนราชการที3สงักดัอยู ่(เลขาฯ กพฐ.) เป็นผูมี้อาํนาจสั3งบรรจุ  

และใหรั้ฐมนตรีเจา้สงักดั นาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพื3อนาํความกราบบงัคมทูลเพื3อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั_ง 

 (6) จุและแต่งตั_งตาํแหน่งอาจารยผ์ูช่้วยศาสตราจารยร์องศาสตราจารยศ์าสตราจารยใ์หน้าํกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาทาํหนา้ที3แทน 

ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. แต่ ก.ค.ศ. กาํหนดไวใ้หเ้ป็นอยา่งอื3น 

 

 (คาํสั)ง คสช.) อาํนาจที)เป็นของ อ.ก.ค.ศ. พื?นที)การศึกษา ให้ศึกษาธิการจังหวดั เห็นชอบโดย กศจ.   

มีอาํนาจ บรรจุและแต่งตั?ง 

   -  ครูผูช่้วย  

   -  ครู 

   - รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

   - ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

   - ศึกษานิเทศก ์ 

   - บุคลากรทางการอื3นในสาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา  
 

   - ตาํแหน่งซึ3งมีวทิยฐานะ  

    ชาํนาญการ  

    ชาํนาญการพิเศษ  

    และเชี3ยวชาญ                 

    (ยกเวน้ เชี3ยวชาญพิเศษ คือ กคศ. ) 
 

 

มาตรา 56 ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั_งใหเ้ขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหท้ดลอง

ปฏิบติัหนา้ที3ราชการในตาํแหน่งนั_นแต่ถา้ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั_งในตาํแหน่งครูผูช่้วยใหผู้น้ั_นเตรียมความ

พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้เป็นเวลา 2 ปีก่อนแต่งตั_งใหด้าํรงตาํแหน่งครู ทั_งนี_  การทดลองปฏิบติัหนา้ที3ราชการและ

การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที3 ก.ค.ศ. กาํหนด 

ประกาศสํานักงาน ก.ค.ศ.  

เรื)องหลกัเกณฑ์และวธีิการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มตาํแหน่งครูผู้ช่วย 

 ขอ้ 4 หวัขอ้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ มีดงันี_  

   1. การมีวนิยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

   2. การมีส่วนร่วมการพฒันาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

   3. การพฒันา วชิาชีพตามลกัษณะงานที3ปฏิบติั ในดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการบริหาร

จดัการชั_นเรียน 
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   4. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละสาระสนเทศการสื3อสาร เพื3อพฒันาการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 

 ขอ้ 5 ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาแต่งตั_งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอยา่งเขม้    จํานวน 3 คน 

                        1.ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา                   เป็นประธานกรรมการ  

                    2. ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการสถานศึกษา     เป็นกรรมการ 

   3. ขา้ราชการครูผูอ้าํนวยการสถานศึกษาแต่งตั_งใหท้าํหนา้ที3  

          เป็นผูค้วบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้           เป็นกรมการและเลขานุการ 

 

 ขอ้ 6 ใหค้ณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ พฒันาและประเมินผลควบคู่ไปกบัการ

ปฎิบติังานทุกๆ 6 เดือน 4 ครั_ ง เป็นเวลา 2 ปี 

 ขอ้ 7   ครั_ งที3 1 และ ครั_ งที3 2 ตอ้งมีคะแนนในแต่ละดา้นไม่ตํ3ากวา่ร้อยละ 60 

   ครั_ งที3 3 และ ครั_ งที3 4 ตอ้งมีคะแนนในแต่ละดา้นไม่ตํ3ากวา่ร้อยละ 70 

   กรณีผลการประเมินตํ3ากวา่เกณฑที์3 ก.ค.ศ. กาํหนด อาจใหค้ณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ

พฒันาอยา่งเขม้ทบทวนผลการพิจารณาอีกครั_ งหนึ3ง หากยงัตํ3ากวา่เกณฑใ์หผู้มี้อาํนาจตามมาตรา 53 (ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา) ดาํเนินการสั3งใหผู้น้ั_นออกจากราชการต่อไป 

 

 มาตรา 57 การเปลี3ยนตาํแหน่ง การยา้ยและการโอนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นไป

ตามที3 ก.ค.ศ. กาํหนด 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกพกัใชใ้บอนุญาตประกอบวชิาชีพตามกฎหมาย วา่ดว้ยสภา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูน้ั_นอาจถูกเปลี3ยนตาํแหน่งหรือยา้ย เวน้แต่ ถูกสั3งพกัราชการ หรือถูกสั3งใหอ้อกจาก

ราชการไวก่้อน หรือถูกสั3งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
 

 มาตรา 59การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไปดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงาน การศึกษาอื3น

ภายในเขตพื_นที3การศึกษาหรือต่างเขตพื_นที3การศึกษา ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา  

(ไม่มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา ให ้กศจ. ดาํเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 

 มาตรา 72 ให้ผู้บังคบับัญชามหีน้าที)ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

 โดยยดึหลกัการปฏิบติัตนที3เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบติัราชการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที3ประจกัษ ์ถือวา่ผูน้ั_น มีความชอบสมควรไดรั้บบาํเหน็จ

ความชอบ ซึ3 งอาจเป็น บนัทึกคาํชมเชย รางวลั เครื3องเชิดชูเกียรติ หรือ การเลื3อนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคล

ในเรื3องอื3น ทั_งนี_  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3 ก.ค.ศ. กาํหนด 

 มาตรา 73 การเลื3อนเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผู้บ้งัคบับญัชา แต่งตั_ง

คณะกรรมการขึ_นพิจารณา โดยการพิจารณาใหย้ดึหลกัคุณธรรม มีความเที3ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณา

จากผลการปฏิบติังานเป็นหลกั และความประพฤติในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลื3อนขั_นเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามที3กาํหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (การเลื3อนเงินเดือนของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550) 

 ในกรณีที3ผูบ้งัคบับญัชาไม่สั3งเลื3อนเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด  

ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ั_นทราบพร้อมเหตุผลที3ไม่เลื3อนขั_นเงินเดือน 

 

 หมวด 6 วนัิยและการรักษาวนัิย 
 

 มาตรา 82 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาวนิยัที3บญัญติัเป็นขอ้หา้มและ ขอ้ปฏิบติัไวใ้น

หมวดนี_โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

 มาตรา 83 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิf ใจ และมีหนา้ที3

วางรากฐานใหเ้กิดระบอบการปกครองเช่นวา่นั_น 

 มาตรา 84 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ที3ราชการดว้ยความซื3อสตัยสุ์จริต เสมอ

ภาคและเที3ยงธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะ ขยนัหมั3นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ ของทางราชการ และตอ้ง

ปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด 

 หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมใหผู้อื้3นอาศยัอาํนาจและหนา้ที3ราชการของตน ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้3น 

 การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที3ราชการโดยมิชอบ เพื3อใหต้นเองหรือผูอื้3นไดรั้บประโยชน์ ที3มิควร

ได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ที3ราชการ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 85 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ที3ราชการใหเ้ป็นไป ตามกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย ของรัฐบาลโดยถือ

ประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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 การปฏิบติัหนา้ที3ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงาน

การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ 

ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิ

วนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 86 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั3งของผูบ้งัคบับญัชา ซึ3 งสั3งในหนา้ที3

ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี3ยง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตาม

คาํสั3งนั_นจะทาํใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็น

หนงัสือภายใน 7 วนั เพื3อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนคาํสั3งนั_นกไ็ด ้และเมื3อเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชา

ยนืยนัเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัตามคาํสั3งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา จะตอ้งปฏิบติัตาม 

 การขดัคาํสั3งหรือหลีกเลี3ยงไม่ปฏิบติัตามคาํสั3งของผูบ้งัคบับญัชา ซึ3 งสั3งในหนา้ที3ราชการโดยชอบ ดว้ย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยั อยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 87 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ ทางราชการและ

ผูเ้รียน จะละทิ_งหรือทอดทิ_งหนา้ที3ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรมิได ้

 การละทิ_งหนา้ที3หรือทอดทิ_งหนา้ที3ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่ง

ร้ายแรง หรือการละทิ_งหนา้ที3ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือ

โดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 

มาตรา 88 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งประพฤติเป็นแบบอยา่งที3ดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน สงัคม มีความ

สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเกื_อกลูต่อผูเ้รียนและระหวา่ง ขา้ราชการดว้ยกนัหรือผูร่้วมปฏิบติั

ราชการ ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้รียนและ ประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

 การกลั3นแกลง้ ดูหมิ3น เหยยีดหยาม กดขี3 หรือข่มเหงผูเ้รียน หรือประชาชนผูม้าติดต่อราชการ อยา่งร้ายแรง 

เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 

 มาตรา 89 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กลั3นแกลง้ กล่าวหาหรือร้องเรียน ผูอื้3นโดย

ปราศจากความเป็นจริง ถา้เป็นเหตุใหผู้อื้3นไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยั อยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 90 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กระทาํการหรือยอมใหผู้อื้3นกระทาํการหา

ประโยชน์อนัอาจทาํใหเ้สื3อมเสียความเที3ยงธรรมหรือเสื3อมเสียเกียรติศกัดิf ในตาํแหน่งหนา้ที3ราชการ ของตน 

การกระทาํตามวรรคหนึ3ง ถา้เป็นการกระทาํโดยมีความมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซื_อขาย หรือ ใหไ้ดรั้บแต่งตั_งใหด้าํรง

ตาํแหน่งหรือวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาํอนัมี ลกัษณะเป็นการให ้หรือไดม้าซึ3ง

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อื3น เพื3อใหต้นเองหรือผูอื้3นไดรั้บการบรรจุ และแต่งตั_งโดยมิชอบหรือเสื3อมเสียความ

เที3ยงธรรม เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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 มาตรา 91 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวชิาการของ

ผูอื้3นโดยมิชอบ หรือนาํเอาผลงานทางวชิาการของผูอื้3น หรือจา้ง วาน ใชผู้อื้3นทาํผลงาน ทางวชิาการเพื3อไปใชใ้น

การเสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การเลื3อนตาํแหน่ง การเลื3อน วทิยฐานะหรือการใหไ้ดรั้บเงินเดือนใน

ระดบัที3สูงขึ_น การฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวนี_  เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 92 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือ ผูจ้ดัการ หรือดาํรง

ตาํแหน่งอื3นใดที3มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั_นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

 มาตรา 93 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบติัหนา้ที3 

และในการปฏิบติัการอื3นที3เกี3ยวขอ้งกบัประชาชน โดยตอ้งไม่อาศยัอาํนาจและ หนา้ที3ราชการของตนแสดงการ

ฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื_อกลู สนบัสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เขา้ไปเกี3ยวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ อนัมี ลกัษณะเป็น

การทุจริตโดยการซื_อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั_งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ3น ผูบ้ริหารทอ้งถิ3น หรือการ

เลือกตั_งอื3นที3มีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั_งจะตอ้งไม่ใหก้ารส่งเสริม 

สนบัสนุน หรือชกัจูงใหผู้อื้3นกระทาํการในลกัษณะเดียวกนั การดาํเนินการ ที3ฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวนี_   

เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 94 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาชื3อเสียงของตนและรักษาเกียรติศกัดิf  ของ

ตาํแหน่งหนา้ที3ราชการของตนมิใหเ้สื3อมเสีย โดยไม่กระทาํการใดๆ อนัไดชื้3อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั3ว 
 

 การกระทาํความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุก หรือโทษที3หนกักวา่จาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงที3สุด ใหจ้าํคุก

หรือใหรั้บโทษที3หนกักวา่จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที3ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือ ความผดิลหุโทษ 

หรือกระทาํการอื3นใดอนัไดชื้3อวา่ เป็นผูป้ระพฤติชั3วอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยั อยา่งร้ายแรง 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที3เสพยาเสพติด สนบัสนุนใหผู้อื้3นเสพยาเสพติด 

เล่นการพนนัเป็นอาจิณ กระทาํการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษา  

         ไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของตนหรือไม่ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 
 

 มาตรา 95 ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที3เสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชากระทาํผดิวนิยั และดาํเนินการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซึ3งมีกรณี อนัมีมูลที3ควรกล่าวหาวา่

กระทาํผดิวนิยั 
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มาตรา 96 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด ฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทางวนิยัตามที3

บญัญติัไวใ้นหมวดนี_  ผูน้ั_นเป็นผูก้ระทาํผดิวนิยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามที3บญัญติั

ไวใ้นหมวด 7 

  โทษทางวนิยัมี 5 สถาน คือ  

   (1) ภาคทณัฑ ์ 

   (2) ตดัเงินเดือน  

   (3) ลดขั_นเงินเดือน (เปลี3ยนเป็นคาํวา่ ลดเงินเดือน) 

           (4) ปลดออก  
   (5) ไล่ออก  

 ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ใหผู้น้ั_นมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเสมือนวา่เป็นผูล้าออกจากราชการ 

 

มาตรา 97  การลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหท้าํเป็น คาํสั3ง วธีิการออกคาํสั3งเกี3ยวกบัการ

ลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส้ั3งลงโทษตอ้งสั3งลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิและมีใหเ้ป็นไปโดย

พยาบาท  

 

 หมวด 7 การดาํเนินการทางวนัิย 

 

มาตรา 98 การดาํเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ3งมีกรณีอนัมีมูลที3ควรกล่าวหาวา่

กระทาํผดิวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั_งคณะกรรมการสอบสวน เพื3อดาํเนินการสอบสวน ใหไ้ดค้วามจริงและความ

ยติุธรรมโดยมิชกัชา้ และในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหา และสรุป พยานหลกัฐานที3สนบัสนุนขอ้กล่าวหา

เท่าที3มีผูใ้หผู้ก้ล่าวหาทราบโดยระบุหรือไม่ระบุชื3อพยานกไ็ดเ้พื3อใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสชี_แจงและนาํสืบแกข้อ้

กล่าวหา 

 การสอบสวนกรณีที3ถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา 53 (เลขาฯ กพฐ.) 

 เป็นผูส้ั3ง แต่งตั_งคณะกรรมการสอบสวน และตอ้งมีกรณีอนัมีมูลวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงเท่านั_น เวน้แต่ กรณี

ที3ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาํผดิวนิยัร่วมกนั และในจาํนวนผูถู้กกล่าวหาดงักล่าว 
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มาตรา 99 เมื3อไดด้าํเนินการสอบสวนสิ_นสุด ถา้ฟังไดว้า่ผูถู้กกล่าวหามิไดก้ระทาํผดิวนิยั ใหส้ั3งยติุเรื3อง  

 ถ้าฟังได้ว่ากระทาํผดิวนัิยใหด้าํเนินการทาง ไดแ้ก่ ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน ลดเงินเดือน  

  ถา้เป็นการผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง จะตอ้งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นผอ่นโทษ 

หา้มมิใหล้ดโทษตํ3ากวา่ปลดออก 
 

มาตรา 100 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผดิวนิยัไม่ร้ายแรงใหผู้บ้งัคบับญัชาสั3งลงโทษ 

  - ภาคทณัฑ ์  - ตดัเงินเดือน – ลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ ถา้มีเหตุอนัควร

ลดหยอ่นจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด ้แต่สาํหรับการลงโทษภาคทณัฑ ์ใหใ้ชเ้ฉพาะกรณีกระทาํผดิ

วนิยัเลก็นอ้ย หรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่นซึ3งยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษ ตดัเงินเดือน 

 ในกรณีกระทาํผดิวนิยัเลก็นอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้าํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ หรือ

วา่กล่าวตกัเตือนกไ็ด ้

 การสั3งลงโทษผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจสั3งลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. 

 ถา้ในกรณีที3มีความผดิแลว้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สั3งลงโทษ ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัเหนือขึ_น(ผอ.เขต) ไปมี

อาํนาจสั3งลงโทช 

  

 

กฎ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยอาํนาจการลงโทษ ภาคทณัฑ์ ตดัเงนิเดือน หรือลดเงนิเดือน พ.ศ. 2561 

ข้อ 2 ผู้อาํนวยการสถานศึกษา มอีาํนาจสั)งลงโทษ  

   1. ภาคทณัฑ์ (กรณีความผดิเลก็นอ้ย) 

   2. ตัดเงนิเดือน (ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ของเงินเดือน เป็นเวลาเดือน 1-3 เดือน) 

ข้อ 3 ผอ.เขต / ศึกษาธิการจังหวดั / ศึกษาธิการภาค / เลขาธิการ / ปลดักระทรวง / รัฐมนตรี / นายกรัฐมนตรี  

   1. ภาคทณัฑ์ (กรณีความผดิเลก็นอ้ย) 

   2. ตัดเงนิเดือน (ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ของเงินเดือน เป็นเวลาเดือน 1-2-3 เดือน) 

   3. ลดเงนิเดือน (ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ของเงินเดือน) 

 

กฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยกรณคีวามผดิที)ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 

ผูบ้งัคบับญัชาสามารถลงโทษโดยไม่ตอ้งสอบสวนกไ็ด ้

 ข้อ 1 กระทาํความผดิทางวนัิยไม่ร้ายแรง(เป็นความผดิที3ปรากฏชดัแจง้)  

  (1) กระทาํความผดิอาญา ตอ้งคาํพิพากษาถึงที3สุดวา่กระทาํผดิ 

  (2) กระความผดิทางวนิยัไม่ร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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 ข้อ 2 กระทาํความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง (เป็นความผดิที3ปรากฏชดัแจง้) 

  (1) โดยคาํพิพากษาถึงที3สุดวา่กระทาํความผดิอาญาจนตอ้งโทษจาํคุกหรือหนกักวา่จาํคุก เวน้แต่โทษที3

กระทาํความผดิโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

 (2) ละทิ_งหนา้ที3ราชการติดต่อในคราวเดียวเป็นเวลาเกิน 15 วนั ซึ3 งผูบ้งัคบับญัชาไดท้าํการสืบสวนวา่ไม่มี

เหตุอนัสมควร อนัแสดงถึงความจงใจที3จะไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 

 (3) กระทาํความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง แลว้ทาํหนงัสือสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

 

 หมวด 8 การออกจากราชการ 

 

มาตรา 107 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื3อ 

 (1) ตาย  

 (2) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

 (3) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108 

 (4) ถูกสั3งใหอ้อก ตาม 

   มาตรา 49 ขาดคุณสมบติัการเขา้รับตาํแหน่ง 

   มาตรา 56  ไม่ผา่นการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้  

   มาตรา 103 กระทาํผดิทางวนิยัร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา 

   มาตรา 110 ออกจากราชการเพื3อรับบาํเหน็จบาํนาญ 

      (1) เจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัหนา้ที3ราชการไดโ้ดยสมํ3าเสมอ   

     (5) ทางราชการยบุเลิกตาํแหน่ง 

     (6) ไม่สามารถปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  

   มาตรา 111 หยอ่นความสามารถ บกพร่องในหนา้ที3ราชการ   

   มาตรา 112 ถูกดาํเนินการทางวนิยัอยา่งร้ายแรง 

   มาตรา 113 รับโทษจาํคุกโดยคาํสั3งของศาล 

   มาตรา 114 ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร  

   มาตรา 118 ตอ้งโทษใหอ้อกจากราชการมาจากทอ้งถิ3นอื3นก่อนรับตาํแหน่ง 

  (5) ถูกสั3งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 (6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เวน้แต่ไดรั้บแต่งตั_งใหด้าํรงตาํแหน่งอื3นที3ไม่ตอ้งมี ใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพตามมาตรา 109 วนัออกจากราชการตาม (4) (5) และ (6) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที3 ก.ค.ศ. วางไว ้

การต่อเวลาราชการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที3ตอ้งออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อไป จะ

กระทาํมิได ้
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 มาตรา 108 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการใหย้ื3นหนงัสือขอ

ลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื3อใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา 53 เป็นผูพิ้จารณาอนุญาต 

 ในกรณีที3ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นวา่จาํเป็นเพื3อประโยชน์แก่ราชการ จะยบัย ั_ง การอนุญาตให้

ลาออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน 90 วนันบัตั_งแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้การยบัย ั_ง การอนุญาตใหล้าออกพร้อมทั_ง

เหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ และเมื3อครบกาํหนดเวลาที3ยบัย ั_งแลว้ใหก้ารลาออกมีผลตั_งแต่วนัถดัจากวนัครบ

กาํหนดเวลาที3ยบัย ั_ง 

 ถา้ไม่มีการยบัย ั_งการอนุญาตใหล้าออกตามวรรคสอง ใหก้ารลาออกนั_นมีผล ตั_งแต่วนัขอลาออก 

 ในกรณีลาออกจากราชการเพื3อดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ใหก้ารลาออกมีผลนบัตั_งแต่วนัที3ผูน้ั_นขอลาออก 

 

 หมวด 9  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 

 มาตรา 121 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั3งลงโทษ ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

มีสิทธิf อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา  (กศจ.) หรือก ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนัตั_งแต่ที3ไดรั้บแจง้คาํสั3ง 

 มาตรา 122 ผูใ้ดถูกสั3งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั3งใหอ้อกจากราชการ ใหมี้สิทธิf อุทธรณ์หรือร้อง

ทุกขแ์ลว้แต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที3ไดรั้บแจง้คาํสั3งและ 

ให ้ก.ค.ศ. พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั 

 มาตรา 123 ผูใ้ดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเนื3องจากการกระทาํของ

ผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั_งคณะมการสอบสวนทางวนิยั มีสิทธิf ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื_นที3การศึกษา หรือ  

ก.ค.ศ. แต่กรณี 

      กรณีเห็นวา่มีมติไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรมใหผู้น้ั_นมีสิทธิf ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. มติของ ก.ค.ศ. ใหเ้ป็นที3สิ_นสุด 
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เอกสารอ้างองิ 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เล่ม121 ตอนที3 79 ก   

  23 ธนัวาคม 2547 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบั 2) พ.ศ. 2551 เล่ม 125  

 ตอนที3 36 ก  20 กมุภาพนัธ์ 2551 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบั 3) พ.ศ. 2553 เล่ม 127 

 ตอนที3 45 ก  22 กรกฎาคม 2553 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบั 4) พ.ศ. 2562 เล่ม136  

 ตอนที3 53 ก  5 เมษายน 2562 

ราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. 2549 เล่ม 123 ตอนที3 93 ก  14 กนัยายน 2549  

ราชกิจจานุเบกษา  กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยอาํนาจการลงโทษ ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 เล่ม 135 

ตอนที3 61 ก  20 สิงหาคม 2561 

ราชกิจจานุเบกษา  กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยกรณีความผดิที3ปรากฏชดัแจง้ พ.ศ. 2549 เล่ม 123 ตอนที3 119 ก  30 

พฤศจิกายน 2561 
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                                  พระราชบัญญตัคุ้ิมครองเดก็ พ.ศ. 2546 

        

เพื3อปรับปรุงวธีิปฏิบติัตอ่เดก็ใหเ้หมาะสมยิ3งขึ_น ป้องกนัมิใหเ้ดก็ถกูทารุณกรรม 

และเพื3อใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 

 

                                               

      ม ี9 หมวด 88 มาตรตรา 1 บทเฉพาะกาล 

                         หมวด 1 คณะกรรมการคุม้ครองเดก็ 

                                  หมวด 2 การปฎิบติัต่อเดก็ 

                                  หมวด 3 การสงเคราะห์เดก็ 

                                  หมวด 4 การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 

                                  หมวด 5 ผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 

                                  หมวด 6 สถานรับเลี_ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ  

                         สถานพฒันาและฟื_ นฟู 

                                  หมวด 7 ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 

                                  หมวด 8 กองทุนคุม้ครองเดก็ 

                                  หมวด 9 บทกาํหนดโทษ 

 

        มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนีิ? 

 

“เดก็” หมายความวา่ บุคคลซึ3งมีอายตุ ํ3ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูที้3บรรลุนิติภาวะ ดว้ยการสมรส 

 

“เดก็เร่ร่อน” หมายความวา่ เดก็ที3ไม่มีบิดามารดาหรือผูป้กครองหรือมีแต่ไม่เลี_ยงดูหรือไม่สามารถเลี_ยงดูได ้จนเป็น

เหตุใหเ้ดก็ตอ้งเร่ร่อนไปในที3ต่าง ๆ หรือเดก็ที3มีพฤติกรรมใชชี้วติเร่ร่อน จนน่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพของตน 
 

“เดก็กาํพร้า” หมายความวา่ เดก็ที3บิดาหรือมารดาเสียชีวติ เดก็ที3ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดา

มารดาได ้

 

“เดก็ที)อยู่ในสภาพยากลาํบาก” หมายความวา่ เดก็ที3อยูใ่นครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา หยา่ร้าง ทิ_งร้าง ถูกคุมขงั 

หรือแยกกนัอยูแ่ละไดรั้บความลาํบาก หรือเดก็ที3ตอ้งรับภาระหนา้ที3ในครอบครัว เกินวยัหรือกาํลงัความสามารถ

และสติปัญญา หรือเดก็ที3ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
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“เดก็พกิาร” หมายความวา่ เดก็ที3มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่วา่ความบกพร่องนั_นจะ

มีมาแต่กาํเนิดหรือเกิดขึ_นภายหลงั 
 

“เดก็ที)เสี)ยงต่อการกระทาํผดิ” หมายความวา่ เดก็ที3ประพฤติตนไม่สมควร เดก็ที3ประกอบ อาชีพหรือคบหาสมาคม

กบับุคคลที3น่าจะชกันาํไปในทางกระทาํผดิกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี หรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือสถานที3

อนัอาจชกันาํไปในทางเสียหาย ทั_งนี_  ตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

 “นักเรียน” หมายความวา่ เดก็ซึ3 งกาํลงัรับการศึกษาขั_นพื_นฐานระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ทั_งประเภท

สามญัศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
 

“นักศึกษา” หมายความวา่ เดก็ซึ3 งกาํลงัรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่น สถานศึกษาของรัฐหรือ

เอกชน 
 

“บิดามารดา” หมายความวา่ บิดามารดาของเดก็ไม่วา่จะสมรสกนัหรือไม่ 
 

“ผู้ปกครอง” หมายความวา่ บิดามารดา ผูอ้นุบาล ผูรั้บบุตรบุญธรรม และผูป้กครอง ตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์และใหห้มายความรวมถึงพอ่เลี_ยงแม่เลี_ยง ผูป้กครองสวสัดิภาพ นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอื3นซึ3งรับเดก็ไวใ้น

ความอุปการะเลี_ยงดูหรือซึ3งเดก็อาศยัอยูด่ว้ย 
 

“ครอบครัวอุปถมัภ์” หมายความวา่ บุคคลที3รับเดก็ไวอุ้ปการะเลี_ยงดูอยา่งบุตร 
 

“การเลี?ยงดูโดยมชิอบ” หมายความวา่ การไม่ใหก้ารอุปการะเลี_ยงดู อบรมสั3งสอน หรือ พฒันาเดก็ตามมาตรฐานขั_น

ตํ3าที3กาํหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 
 

“ทารุณกรรม” หมายความวา่ การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํดว้ยประการใด ๆ จนเป็นเหตุ ใหเ้ดก็เสื3อมเสีย

เสรีภาพหรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทาํผดิทางเพศต่อเดก็ การใชเ้ดก็ ใหก้ระทาํหรือประพฤติใน

ลกัษณะที3น่าจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขดัต่อกฎหมายหรือ ศีลธรรมอนัดี ทั_งนี_  ไม่วา่เดก็จะยนิยอม

หรือไม่กต็าม 
 

“สืบเสาะและพนิิจ” หมายความวา่ การคน้หาและรวบรวมขอ้เทจ็จริงเกี3ยวกบับุคคลและนาํมาวเิคราะห์วนิิจฉยัตาม

หลกัวชิาการทางสงัคมสงเคราะห์ แพทย ์จิตวทิยา กฎหมาย และหลกัวชิาการอื3น ที3เกี3ยวขอ้งกบับุคคลและครอบครัว

ของบุคคลนั_น 

 

“สถานรับเลี?ยงเดก็” หมายความวา่ สถานที3รับเลี_ยงและพฒันาเดก็ที3มี อายไุม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และมีจาํนวนตั_งแต่ 6 

คนขึ_นไป ซึ3 งเดก็ไม่เกี3ยวขอ้งเป็นญาติกบัเจา้ของหรือผูด้าํเนินการสถานรับเลี_ยงเดก็ดงักล่าว  ทั_งนี_  ไม่รวมถึง

สถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั_งของรัฐและเอกชน 
 

“สถานแรกรับ” หมายความวา่ สถานที3รับเดก็ไวอุ้ปการะเป็นการชั3วคราวเพื3อสืบเสาะและ พินิจเดก็และครอบครัว 

เพื3อกาํหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพที3เหมาะสมแก่เดก็ แต่ละราย 
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 “สถานสงเคราะห์” หมายความวา่ สถานที3ใหก้ารอุปการะเลี_ยงดูและพฒันาเดก็ที3จาํตอ้งไดรั้บ การสงเคราะห์ ซึ3 งมี

จาํนวนตั_งแต่ 6 คนขึ_นไป 
 

“สถานคุ้มครองสวสัดภิาพ” หมายความวา่ สถานที3ใหก้ารศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื3อแกไ้ข ความประพฤติ บาํบดั 

รักษา และฟื_ นฟูสมรรถภาพทั_งทางดา้นร่างกายและจิตใจแก่เดก็ที3พึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ 
 

“สถานพฒันาและฟื? นฟู” หมายความวา่ สถานที3 โรงเรียน สถาบนั หรือศูนยที์3จดัขึ_นเพื3อ ใหก้ารบาํบดัรักษา การ

ฟื_ นฟูสมรรถภาพทั_งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพแก่เดก็ที3จาํตอ้ง

ไดรั้บการสงเคราะห์หรือคุม้ครองสวสัดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 

 

“สถานพนิิจ” หมายความวา่ สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินิจและคุม้ครองเดก็

และเยาวชนจงัหวดั และสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนของแผนก คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจงัหวดั 

ซึ3 งจดัตั_งขึ_นตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั_งศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 

“กองทุน” หมายความวา่ กองทุนคุม้ครองเดก็  
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาติ 
 

“พนักงานเจ้าหน้าที)” หมายความวา่ ผูซึ้3 งรัฐมนตรีแต่งตั_งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี_  
 

“ผู้ว่าราชการจังหวดั” หมายความรวมถึง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครและผูซึ้3 งไดรั้บมอบหมาย จากผูว้า่ราชการ

จงัหวดั 
 

“ปลดักระทรวง” หมายความวา่ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์และหมายความรวมถึงผู ้

ซึ3 งไดรั้บมอบหมายจากปลดักระทรวง 

 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี_  (ตาม มาตรา 6) 

 

มาตรา 5 ใหศ้าลที3มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา่ดว้ย การจดัตั_งศาลเยาวชน

และครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอาํนาจพิจารณา พิพากษาคดีตามพระราชบญัญติันี_  เวน้แต่

ในจงัหวดัใดยงัมิไดเ้ปิดทาํการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ_นในศาลจงัหวดั ให้

ศาลจงัหวดัมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม พระราชบญัญติันี_  
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 มาตรา 6 ใหรั้ฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติันี_  ไดแ้ก่ 

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์ 

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

  มีอาํนาจแต่งตั_งพนกังานเจา้หนา้ที3กบั ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื3อปฏิบติัการ 

 

 

 หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเดก็ 

 

มาตรา 7 ใหมี้คณะกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาต ิ

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวง การพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์   เป็นประธานกรรมการ 

 ปลดักระทรวง การพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์                    เป็นรองประธานกรรมการ 

 ปลดักระทรวงมหาดไทย 

 ปลดักระทรวงยติุธรรม 

 ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

 อยัการสูงสุด 

 ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

 อธิบดีกรมการปกครอง 

 อธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

 อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 อธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพเดก็ และพิทกัษเ์ดก็  

เยาวชน ผูไ้ดโ้อกาส และผูสู้งอาย ุ  

 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซึ3 งรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาสงัคม 

และความมั3นคงของมนุษยเ์ป็นผูแ้ต่งตั_งจากผูเ้ชี3ยวชาญ 2 คน 

 รองปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์                       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา 14 คณะกรรมการคณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาติ มีอาํนาจและหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

 (1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี3ยวกบันโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการ สงเคราะห์  

คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ตามพระราชบญัญติันี_  

 (2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื3อปฏิบติัตามพระราช บญัญติันี_  

เป็นกรรมการ 
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 (3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเกี3ยวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน 

และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

 (4) วางระเบียบเกี3ยวกบัวธีิการดาํเนินการคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ตามมาตรา 42 (5) วางหลกัเกณฑใ์นการ

แต่งตั_งพนกังานเจา้หนา้ที3 

 (6) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที3ปฏิบติังานดา้น การศึกษา การ

สงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ รวมทั_งมีอาํนาจเขา้ไป ตรวจสอบในสถานรับเลี_ยง

เดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ สถานพฒันาและฟื_ นฟู สถานพินิจ หรือสถานที3ที3

เกี3ยวขอ้งกบัการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริม ความประพฤติเดก็ทั_งของรัฐและเอกชน 

 (7) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการคุม้ครองเดก็กรุงเทพมหานคร และ

คณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั รวมทั_งใหค้าํแนะนาํและเสนอแนะในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การ

สงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ในกรุงเทพมหานครและระดบัจงัหวดั 

 (8) ดาํเนินการอื3นใดที3เกี3ยวกบัการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ 
 

 มาตรา 16 ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเดก็กรุงเทพมหานคร โดยผูว้า่ราชการ กรุงเทพมหานคร เป็น

ประธานกรรมการ ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ  
 

 มาตรา 17 ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็น ประธานกรรมการ รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัเป็นรองประธานกรรมการ  
 

 มาตรา 20 คณะกรรมการคุม้ครองเดก็กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั มีอาํนาจและ

หนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

 (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี3ยวกบันโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการ ในการ

สงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ตามพระราชบญัญติันี_  

 (2) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที3ปฏิบติังานดา้น การศึกษา การ

สงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ รวมทั_งมีอาํนาจเขา้ไป ตรวจสอบในสถานรับเลี_ยง

เดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ สถานพฒันา และฟื_ นฟู สถานพินิจ หรือสถานที3ที3

เกี3ยวขอ้งกบัการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริม ความประพฤติเดก็ของรัฐและเอกชนภายในเขต

กรุงเทพมหานครหรือเขตจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

 (3) กาํหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ ในเขต

กรุงเทพมหานครหรือเขตจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

 (4) จดัหาทุนเพื3อการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ในเขต 

กรุงเทพมหานครหรือเขตจงัหวดั แลว้แต่กรณี และรายงานผลการดาํเนินการเกี3ยวกบัการจดัหาทุน และ การจดัการ

ทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 (5) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที3เกี3ยวขอ้งมาชี_แจงกรณีมีการปฏิบติัต่อเดก็โดยมิชอบ 

 (5) เรียกเอกสารหรือพยานหลกัฐานใดๆ หรือขอคาํชี_แจงจากผูที้3เกี3ยวขอ้งเพื3อประกอบการ วนิิจฉยัในการ

ปฏิบติัหนา้ที3ตามพระราชบญัญติันี_  
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 (7) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดาํเนินงานเกี3ยวกบัการสงเคราะห์ และส่งเสริม ความประพฤติ

เดก็ในกรุงเทพมหานครและระดบัจงัหวดั แลว้แต่กรณี แลว้รายงานผลต่อคณะกรรมการ 

 (8) ดาํเนินการอื3นใดตามที3คณะกรรมการมอบหมาย 

 มาตรา 21 ในการปฏิบติัหนา้ที3ตามพระราชบญัญติันี_ ใหก้รรมการและอนุกรรมการเป็นเจา้พนกังาน  

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 หมวด 2 การปฏิบัตต่ิอเดก็ 

 

 มาตรา 22 การปฏิบติัต่อเดก็ไม่วา่กรณีใด ใหค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นสาํคญัและไม่ใหมี้การ

เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 

 การกระทาํใดเป็นไปเพื3อประโยชน์สูงสุดของเดก็ หรือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ต่อเดก็หรือไม่ 

ใหพิ้จารณาตามแนวทางที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา 23 ผูป้กครองตอ้งใหก้ารอุปการะเลี_ยงดู อบรมสั3งสอน และพฒันาเดก็ที3อยูใ่นความ ปกครองดูแล

ของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมแห่งทอ้งถิ3น แต่ทั_งนี_ตอ้งไม่ตํ3ากวา่มาตรฐานขั_นตํ3า

ตามที3กาํหนดในกฎกระทรวงและตอ้งคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ที3อยูใ่นความปกครอง ดูแลของตนมิใหต้กอยูใ่นภาวะ

อนัน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

 

 มาตรา 24  - ปลดักระทรวง  - ผูว้า่ราชการจงัหวดั  - ผูอ้าํนวยการเขต  - นายอาํเภอ ปลดัอาํเภอ - ผูเ้ป็น

หวัหนา้ประจาํกิ3งอาํเภอ - หรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น มีหนา้ที3คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ ที3อยูใ่นเขต

พื_นที3ที3รับผดิชอบ ไม่วา่เดก็จะมีผูป้กครองหรือไม่กต็าม รวมทั_งมีอาํนาจและหนา้ที3ดูแลและตรวจสอบสถานรับ

เลี_ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ สถานพฒันา และฟื_ นฟู และสถานพินิจที3ตั_งอยู่

ในเขตอาํนาจ แลว้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ คุม้ครองเดก็กรุงเทพมหานคร หรือ

คณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั แลว้แต่กรณี เพื3อทราบ และ ใหมี้อาํนาจและหนา้ที3เช่นเดียวกบัพนกังาน

เจา้หนา้ที3ตามพระราชบญัญติันี_  

 

มาตรา 25 ผูป้กครองตอ้งไม่กระทาํการ ดงัต่อไปนี_  

 (1) ทอดทิ_งเดก็ไวใ้นสถานรับเลี_ยงเดก็หรือสถานพยาบาลหรือไวก้บับุคคลที3รับจา้งเลี_ยงเดก็หรือ ที3

สาธารณะหรือสถานที3ใด โดยเจตนาที3จะไม่รับเดก็กลบัคืน 

 (2) ละทิ_งเดก็ไว ้ณ สถานที3ใด ๆ โดยไม่จดัใหมี้การป้องกนัดูแลสวสัดิภาพหรือใหก้ารเลี_ยงดู ที3เหมาะสม 

 (3) จงใจหรือละเลยไม่ใหสิ้3งที3จาํเป็นแก่การดาํรงชีวติหรือสุขภาพอนามยัจนน่าจะเกิดอนัตราย แก่ร่างกาย

หรือจิตใจของเดก็ 

 (4) ปฏิบติัต่อเดก็ในลกัษณะที3เป็นการขดัขวางการเจริญเติบโตหรือพฒันาการของเดก็  

 (5) ปฏิบติัต่อเดก็ในลกัษณะที3เป็นการเลี_ยงดูโดยมิชอบ 
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มาตรา 26 ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอื3น ไม่วา่เดก็จะยนิยอมหรือไม่ หา้มมิให ้ผูใ้ดกระทาํการ ดงัต่อไปนี_  

 (1) กระทาํหรือละเวน้การกระทาํอนัเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

 (2) จงใจหรือละเลยไม่ใหสิ้3งจาํเป็นแก่การดาํรงชีวติหรือการรักษาพยาบาลแก่เดก็ที3อยูใ่น ความดูแลของตน 

จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

 (3) บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ดก็ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทาํใหเ้ดก็มีความ

ประพฤติเสี3ยงต่อการกระทาํผดิ 

 (4) โฆษณาทางสื3อมวลชนหรือเผยแพร่ดว้ยประการใด เพื3อรับเดก็หรือยกเดก็ใหแ้ก่บุคคลอื3น ที3มิใช่ญาติ

ของเดก็ เวน้แต่เป็นการกระทาํของทางราชการหรือไดรั้บอนุญาตจากทางราชการแลว้ 

 (5) บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม ยนิยอม หรือกระทาํดว้ยประการใดใหเ้ดก็ไปเป็นขอทาน เดก็เร่ร่อน หรือ

ใชเ้ดก็เป็นเครื3องมือในการขอทานหรือการกระทาํผดิ หรือกระทาํดว้ยประการใดอนัเป็น การแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบจากเดก็ 

 (6) ใช ้จา้ง หรือวานเดก็ใหท้าํงานหรือกระทาํการอนัอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโต หรือขดัขวางต่อพฒันาการของเดก็ 

 (7) บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ดก็เล่นกีฬาหรือใหก้ระทาํการใด เพื3อแสวงหา

ประโยชน์ทางการคา้อนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพฒันาการของเดก็ หรือมีลกัษณะเป็นการ

ทารุณกรรมต่อเดก็ 

 (8) ใชห้รือยนิยอมใหเ้ดก็เล่นการพนนัไม่วา่ชนิดใดหรือเขา้ไปในสถานที3เล่นการพนนั สถานคา้ประเวณี 

หรือสถานที3ที3หา้มมิใหเ้ดก็เขา้ 

 (9) บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ดก็แสดงหรือกระทาํการอนัมีลกัษณะลามกอนาจาร 

ไม่วา่จะเป็นไปเพื3อใหไ้ดม้าซึ3งค่าตอบแทนหรือเพื3อการใด 

 (10) จาํหน่าย แลกเปลี3ยน หรือใหสุ้ราหรือบุหรี3แก่เดก็ เวน้แต่การปฏิบติัทางการแพทย ์ถา้การกระทาํ

ความผดิตามวรรคหนึ3งมีโทษตามกฎหมายอื3นที3หนกักวา่กใ็หล้งโทษตามกฎหมายนั_น 
 

 มาตรา 27 หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื3อมวลชนหรือสื3อสารสนเทศประเภทใด ซึ3 งขอ้มูล

เกี3ยวกบัตวัเดก็หรือผูป้กครอง โดยเจตนาที3จะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื3อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ

ประโยชน์อื3นใดของเดก็ หรือเพื3อแสวงหาประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอื้3นโดยมิชอบ 
 

 มาตรา 28 ในกรณีผูป้กครองตกอยูใ่นสภาพไม่อาจใหก้ารอุปการะเลี_ยงดู อบรม สั3งสอน และพฒันาเดก็ได้

ไม่วา่ดว้ยเหตุใด หรือผูป้กครองกระทาํการใดอนัน่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพหรือ ขดัขวางต่อความเจริญเติบโต

หรือพฒันาการของเดก็หรือใหก้ารเลี_ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจาํเป็นอื3นใด เพื3อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือ

คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ หรือป้องกนัมิใหเ้ดก็ไดรั้บอนัตรายหรือ ถูกเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม พนกังานเจา้หนา้ที3

ตอ้งดาํเนินการใหก้ารสงเคราะห์หรือคุม้ครองสวสัดิภาพ ตามพระราชบญัญติันี_  
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 มาตรา 29 ผูใ้ดพบเห็นเดก็ตกอยูใ่นสภาพจาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์หรือคุม้ครองสวสัดิภาพ จะตอ้งใหก้าร

ช่วยเหลือเบื_องตน้ และแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที3 พนกังาน ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ หรือผูมี้หนา้ที3คุม้ครองสวสัดิ

ภาพเดก็ โดยมิชกัชา้ 

 แพทย ์พยาบาล นกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ หรือเจา้หนา้ที3สาธารณสุข ที3รับตวัเดก็ไว ้รักษาพยาบาล 

ครู อาจารย ์หรือนายจา้ง ซึ3 งมีหนา้ที3ดูแลเดก็ที3เป็นศิษยห์รือลูกจา้ง จะตอ้งรายงานให ้พนกังานเจา้หนา้ที3หรือผูมี้

หนา้ที3คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ หรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจทราบโดยมิชกัชา้ หากเป็นที3ปรากฏชดัหรือน่า

สงสยัวา่เดก็ถูกทารุณกรรมหรือเจบ็ป่วย เนื3องจากการเลี_ยงดูโดยมิชอบ 

 การแจง้หรือการรายงานตามมาตรานี_  เมื3อไดก้ระทาํโดยสุจริตยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและ ไม่ตอ้งรับผดิทั_ง

ทางแพง่ ทางอาญาหรือทางปกครอง 
 

 มาตรา 30 เพื3อประโยชน์ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี_  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3 มีอาํนาจและหนา้ที3 

ดงัต่อไปนี_  

 (1) เขา้ไปในเคหสถาน สถานที3ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยขึ์_น ถึงพระอาทิตย์

ตกเพื3อตรวจคน้ ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการกระทาํทารุณกรรมเดก็ มีการกกัขงั หรือเลี_ยงดูโดยมิชอบ แต่ใน

กรณีมีเหตุอนัควรเชื3อวา่หากไม่ดาํเนินการในทนัทีเดก็อาจไดรั้บอนัตราย แก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกนาํพาไป

สถานที3อื3นซึ3งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ กใ็หมี้อาํนาจเขา้ไป ในเวลาภายหลงัพระอาทิตยต์กได ้

 (2) ซกัถามเดก็เมื3อมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เดก็จาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์หรือคุม้ครองสวสัดิภาพ ในกรณี

จาํเป็นเพื3อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็อาจนาํตวัเดก็ไปยงัที3ทาํการ ของพนกังาน

เจา้หนา้ที3 เพื3อทราบขอ้มูลเกี3ยวกบัเดก็และครอบครัว รวมทั_งบุคคลที3เดก็อาศยัอยู ่ทั_งนี_  จะตอ้งกระทาํโดยมิชกัชา้ แต่

ไม่วา่กรณีใดจะกกัตวัเดก็ไวน้านเกินกวา่ 12 ชั3วโมงไม่ได ้เมื3อพน้ ระยะเวลาดงักล่าวใหม้อบตวัเดก็ใหแ้ก่ผูป้กครอง

พร้อมกบัแนะนาํหรือตกัเตือนผูป้กครอง ระหวา่งที3เดก็อยูใ่นความดูแลจะตอ้งใหก้ารอุปการะเลี_ยงดูและ หาก

เจบ็ป่วยจะตอ้งใหก้ารรักษาพยาบาล 

 (3) มีหนงัสือเรียกผูป้กครอง หรือบุคคลอื3นใดมาใหถ้อ้ยคาํหรือขอ้เทจ็จริงเกี3ยวกบัสภาพ ความเป็นอยู ่

ความประพฤติ สุขภาพ และความสมัพนัธ์ในครอบครัวของเดก็ 

 (4) ออกคาํสั3งเป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเดก็ นายจา้งหรือผูป้ระกอบการ เจา้ของหรือ ผูค้รอบครอง

สถานที3ที3เดก็ทาํงานหรือเคยทาํงาน อาศยัหรือเคยอาศยัอยู ่เจา้ของหรือผูค้รอบครองหรือ ผูดู้แลสถานศึกษาที3เดก็

กาํลงัศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูป้กครองสวสัดิภาพ ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน เกี3ยวกบัสภาพความเป็นอยู ่การศึกษา 

การทาํงาน หรือความประพฤติของเดก็มาให ้

 (5) เขา้ไปในสถานที3อยูอ่าศยัของผูป้กครอง สถานที3ประกอบการของนายจา้งของเดก็ สถานศึกษา ของเดก็ 

หรือสถานที3ที3เดก็มีความเกี3ยวขอ้งดว้ย ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยขึ์_นถึงพระอาทิตยต์กเพื3อ สอบถามบุคคลที3อยูใ่น

ที3นั_น ๆ และรวบรวมขอ้มูลหรือหลกัฐานเกี3ยวกบัสภาพความเป็นอยู ่ความสมัพนัธ์ ในครอบครัว การเลี_ยงดู 

อุปนิสยั และความประพฤติของเดก็ 

 (6) มอบตวัเดก็ใหแ้ก่ผูป้กครองพร้อมกบัแนะนาํหรือตกัเตือนผูป้กครองใหดู้แลและอุปการะ เลี_ยงดูเดก็

ในทางที3ถูกตอ้ง เพื3อใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาในทางที3เหมาะสม 
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 (7) ทาํรายงานเกี3ยวกบัตวัเดก็เพื3อมอบใหแ้ก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเดก็ไปยงัสถานแรกรับ หรือ

หน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งเมื3อมีการร้องขอ 

 เดก็ที3อยูใ่นความดูแลของพนกังานเจา้หนา้ที3จะตอ้งไดรั้บการอุปการะเลี_ยงดูและไดรั้บการศึกษา อยา่ง

เหมาะสม และก่อนที3จะจดัใหเ้ดก็เขา้อยูใ่นสถานรับเลี_ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิ

ภาพ และสถานพฒันาและฟื_ นฟู จะตอ้งปรึกษากบัผูเ้ชี3ยวชาญในสาขาวชิาชีพ สงัคมสงเคราะห์และการแพทยก่์อน

เท่าที3สามารถกระทาํได ้

 

 มาตรา 31 ในการปฏิบติัหนา้ที3ตามพระราชบญัญติันี_ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3เป็นเจา้พนกังาน ตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 

 หมวด 3 การสงเคราะห์เดก็ 

 

 มาตรา 32 เดก็ที3พึงไดรั้บการสงเคราะห์ ไดแ้ก่  

   (1) เดก็เร่ร่อน หรือเดก็กาํพร้า  

   (2) เดก็ที3ถูกทอดทิ_งหรือพลดัหลง ณ ที3ใดที3หนึ3ง 

   (3) เดก็ที3ผูป้กครองไม่สามารถอุปการะเลี_ยงดูไดด้ว้ยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจาํคุก กกัขงั  

 พิการ ทุพพลภาพ เจบ็ป่วยเรื_อรัง ยากจน เป็นผูเ้ยาว ์หยา่ ถูกทิ_งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 

  (4) เดก็ที3ผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอนัอาจส่งผลกระทบต่อ 

พฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของเดก็ที3อยูใ่นความปกครองดูแล 

   (5) เดก็ที3ไดรั้บการเลี_ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเ้ป็นเครื3องมือในการกระทาํหรือแสวงหา 

 ประโยชน์ โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูใ่นภาวะอื3นใดอนัอาจเป็นเหตุใหเ้ดก็ 

 มีความประพฤติเสื3อมเสีย ในทางศีลธรรมอนัดีหรือเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 

   (6) เดก็พิการ  

   (7) เดก็ที3อยูใ่นสภาพยากลาํบาก  

   (8) เดก็ที3อยูใ่นสภาพที3จาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 มาตรา 33 ในกรณีพนกังานเจา้หนา้ที3หรือผูมี้หนา้ที3คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ตาม  ไดรั้บแจง้จากบุคคลหรือ

พบเห็นเดก็ที3พึ3งไดรั้บการสงเคราะห์ ใหพิ้จารณาใหก้ารสงเคราะห์ตามวธีิการที3เหมาะสม ดงัต่อไปนี_  

 (1) ใหค้วามช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เดก็และครอบครัวหรือบุคคลที3อุปการะเลี_ยงดูเดก็ เพื3อใหส้ามารถ

อุปการะเลี_ยงดูเดก็ได ้

 (2) มอบเดก็ใหอ้ยูใ่นความอุปการะของบุคคลที3เหมาะสมและยนิยอมรับเดก็ไวอุ้ปการะเลี_ยงดู ตาม

ระยะเวลาที3เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกิน 1 เดือน  

 (3) ดาํเนินการเพื3อใหเ้ดก็ไดเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื3นตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับเดก็ 



 

 

126 

เป็นบุตรบุญธรรม 

 (4) ส่งเดก็เขา้รับการอุปการะในครอบครัวอุปถมัภห์รือสถานรับเลี_ยงเดก็ที3เหมาะสม และยนิยอมรับเดก็ไว้

อุปการะ 

 (5) ส่งเดก็เขา้รับการอุปการะในสถานแรกรับ  

 (7) ส่งเดก็เขา้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

 (8) ส่งเดก็เขา้ศึกษาหรือฝึกหดัอาชีพ หรือส่งเดก็เขา้บาํบดัฟื_ นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือ ฝึกหดัอาชีพใน

สถานพฒันาและฟื_ นฟู หรือส่งเดก็เขา้ศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใชห้ลกัศาสนาในวดั หรือสถานที3ทางศาสนาอื3น ที3

ยนิยอมรับเดก็ไว ้

 วธีิการใหก้ารสงเคราะห์ - ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง - ความยนิยอมดงักล่าวตอ้งทาํเป็นหนงัสือ 

หรือยนิยอมตามแบบที3ปลดักระทรวงกาํหนด - หรือดว้ยวาจาต่อหนา้พยานอยา่งนอ้ย 2 คน  ในกรณีที3ผูป้กครอง

ไม่ใหค้วามยนิยอม ใหป้ลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษยห์รือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี  

มีอาํนาจส่งเดก็เขา้รับการสงเคราะห์ตามวธีิการดงักล่าวได ้ และความเห็นของผูเ้ชี3ยวชาญในสาขาวชิาชีพสงัคม

สงเคราะห์และการแพทยก่์อน 

 

 ในกรณีที3บุคคลที3ไดรั้บการสงเคราะห์มีอายคุรบ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ยงัอยูใ่นสภาพที3จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการ

สงเคราะห์ต่อไป ปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี อาจสั3งใหบุ้คคลนั_น ไดรั้บการสงเคราะห์

ต่อไปจนอาย ุ20 บริบูรณ์ กไ็ด ้แต่ถา้มีเหตุจาํเป็นตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ต่อไปอีก และบุคคลนั_นมิไดค้ดัคา้น

ปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี อาจสั3งใหส้งเคราะห์ บุคคลนั_นต่อไปตามความจาํเป็นและ

สมควร แต่ทั_งนี_ตอ้งไม่เกินเวลาที3บุคคลนั_นมีอายคุรบ 24 ปีบริบูรณ์ 
 

 มาตรา 34 ผูป้กครองหรือญาติของเดก็ อาจนาํเดก็ไปขอรับการสงเคราะห์ที3กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

หรือสาํนกังานพฒันาสงัคมและสวสัดิการจงัหวดั หรือสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพฒันาและฟื_ นฟู

ของเอกชนเพื3อขอรับการสงเคราะห์ได ้

 มาตรา 38 ในกรณีที3ปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัสั3งใหเ้ดก็เขา้รับการสงเคราะห์ โดยผูป้กครองไม่

ยนิยอม ผูป้กครองยื3นคาํร้องขอรับเดก็ไปปกครองดูแลเอง แต่ไดรั้บการปฏิเสธจากปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการ

จงัหวดั ผูป้กครองยอ่มมีสิทธินาํคดีไปสู่ศาล ในเขตทอ้งที3นั_นภายใน 120 วนันบัแต่วนัรับทราบคาํสั3ง 

 มาตรา 39 ในกรณีที3ผูป้กครองซึ3งไดรั้บเดก็กลบัมาอยูใ่นความดูแล มีพฤติการณ์น่าเชื3อวา่ จะใหก้ารเลี_ยงดู

โดยมิชอบแก่เดก็อีก ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3หรือผูมี้หนา้ที3คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ตาม ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครอง 

หากผูป้กครองไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํกใ็หย้ื3นคาํขอต่อปลดักระทรวง ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอหรือ

ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํกิ3งอาํเภอ แลว้แต่กรณี เพื3อเรียก ผูป้กครองมาทาํทณัฑบ์นวา่จะไม่กระทาํการใดอนัมี

ลกัษณะเป็นการใหก้ารเลี_ยงดูโดยมิชอบแก่เดก็อีก และใหว้างประกนัไวเ้ป็นจาํนวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่

จะเรียกประกนัไวไ้ดไ้ม่เกินระยะเวลา 2 ปี ถา้กระทาํผดิทณัฑบ์นใหริ้บเงินประกนัเป็นของกองทุนคุม้ครองเดก็ 

  การใหค้าํแนะนาํหรือการเรียกประกนัใหค้าํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง และประโยชน์ สูงสุด

ของเดก็เป็นสาํคญั 
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 หมวด 4 การคุ้มครองสวสัดภิาพเดก็ 
 

 

 มาตรา 40 เดก็ที3พึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพไดแ้ก่  

    (1) เดก็ที3ถูกทารุณกรรม 

    (2) เดก็ที3เสี3ยงต่อการกระทาํผดิ  

    (3) เดก็ที3อยูใ่นสภาพที3จาํตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ 

  ตามที3กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา 41 ผูใ้ดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที3น่าเชื3อวา่มีการกระทาํทารุณกรรมต่อเดก็ ใหรี้บแจง้หรือ

รายงานต่อพนกังานเจา้หนา้ที3 พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ หรือผูมี้หนา้ที3คุม้ครอง สวสัดิภาพเดก็ตาม 

มาตรา 24  

 เมื3อพนกังานเจา้หนา้ที3 พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ หรือผูมี้หนา้ที3คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็  

ตามมาตรา 24 ไดรั้บแจง้เหตุตามวรรคหนึ3ง หรือเป็นผูพ้บเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที3น่าเชื3อวา่ มีการกระทาํทารุณ

กรรมต่อเดก็ในสถานที3ใด ใหมี้อาํนาจเขา้ตรวจคน้และมีอาํนาจแยกตวัเดก็จาก ครอบครัวของเดก็เพื3อคุม้ครองสวสัดิ

ภาพเดก็โดยเร็วที3สุด 

 การแจง้หรือการรายงานตามมาตรานี_  เมื3อไดก้ระทาํโดยสุจริตยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและ ไม่ตอ้งรับผดิทั_ง

ทางแพง่ ทางอาญาหรือทางปกครอง 
 

 มาตรา 42 การดาํเนินการคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ ตอ้งรีบจดัใหมี้ การตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทนัที 

ถา้พนกังานเจา้หนา้ที3เห็นสมควรตอ้งสืบเสาะและพินิจ เกี3ยวกบัเดก็และครอบครัวเพื3อหาวธีิการคุม้ครองสวสัดิภาพ

ที3เหมาะสมแก่เดก็ กอ็าจส่งตวัเดก็ไปสถานแรกรับก่อนได ้หรือถา้จาํเป็นตอ้งใหก้ารสงเคราะห์กใ็หพิ้จารณาใหก้าร

สงเคราะห์ และ ถา้จาํเป็นตอ้งใหก้ารฟื_ นฟูสภาพจิตใจกใ็หรี้บส่งเดก็ไปยงัสถานพฒันาและฟื_ นฟู 

  การส่งเดก็ไปสถานแรกรับ สถานพฒันาและฟื_ นฟู หรือสถานที3อื3นใด ระหวา่ง การสืบเสาะและพินิจ

เพื3อหาวธีิการการคุม้ครองสวสัดิภาพที3เหมาะสม  ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 7 วนั แต่ในกรณี ที3มีเหตุจาํเป็นและสมควร

เพื3อประโยชน์ของเดก็ พนกังานเจา้หนา้ที3หรือพนกังานอยัการจะยื3นคาํร้องขอ ต่อศาลเพื3อมีคาํสั3งขยายระยะเวลา

ออกไปรวมแลว้ ไม่เกิน 30 วนักไ็ด ้

 

 มาตรา 43 กรณีที3ผูป้กครองหรือญาติของเดก็เป็นผูก้ระทาํทารุณกรรมต่อเดก็ ถา้มีการฟ้อง คดีอาญาแก่

ผูก้ระทาํผดิ และมีเหตุอนัเชื3อวา่ผูถู้กฟ้องนั_นจะกระทาํทารุณกรรมแก่เดก็อีก กใ็หศ้าลที3พิจารณาคดีนั_นมีอาํนาจ

กาํหนดมาตรการคุมความประพฤติผูน้ั_น หา้มเขา้เขตกาํหนดหรือหา้มเขา้ใกลต้วัเดก็ในระยะที3ศาลกาํหนด 

  หากศาลเห็นวา่มีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนเพื3อคุม้ครองเดก็มิใหถู้กกระทาํทารุณกรรมอีก ใหศ้าลมีอาํนาจออก

คาํสั3งใหต้าํรวจจบักมุผูที้3เชื3อวา่จะกระทาํทารุณกรรมแก่เดก็ มากกัขงัไวมี้กาํหนดครั_ งละไม่เกิน 30 วนั 

 การพิจารณาออกคาํสั3งหรือการเรียกประกนัตามมาตรานี_  ใหค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็ เป็นสาํคญั 
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 หมวด 5 ผู้คุ้มครองสวสัดภิาพเดก็ 

 

 มาตรา 48 ในการดาํเนินการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่เดก็ ถา้เจา้หนา้ที3

เห็นสมควร กใ็หย้ื3นคาํขอต่อปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี ใหแ้ต่งตั_งพนกังานเจา้หนา้ที3 นกั

สงัคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที3สมคัรใจและมีความเหมาะสมเป็นผูคุ้ม้ครอง สวสัดิภาพเดก็ โดยจะกาํหนดสถานที3อยู่

อาศยัของเดก็ที3อยูใ่นการกาํกบัดูแลของผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเดก็ ดว้ยกไ็ด ้
 

 การแต่งตั_งผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเดก็ใหมี้ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 2 ปี  
 

 มาตรา 49 ผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเดก็มีอาํนาจและหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

    (1) เยี3ยมเยยีน ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และตกัเตือนเกี3ยวกบัเรื3องความประพฤติ การศึกษา และการประกอบ

อาชีพแก่เดก็ที3อยูใ่นการกาํกบัดูแล 

    (2) เยี3ยมเยยีน ใหค้าํปรึกษา และแนะนาํแก่ผูป้กครองเกี3ยวกบัเรื3องการอบรมสั3งสอนและ เลี_ยงดูเดก็ที3อยู่

ในการกาํกบัดูแล 

    (3) จดัทาํรายงานและความเห็นเกี3ยวกบัสภาพความเป็นอยูข่องเดก็และของผูป้กครองเสนอต่อ 

ปลดักระทรวง ผูว้า่ราชการจงัหวดั พนกังานเจา้หนา้ที3 ผูป้กครองสวสัดิภาพ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คุม้ครอง

เดก็กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั แลว้แต่กรณี เพื3อดาํเนินการต่อไป 

 มาตรา 50 หา้มีใหผู้คุ้ม้ครองสวสัดิภาพเดก็ เปิดเผยชื3อตวัชื3อสกลุภาพหรือขอ้มูลอื3นใดที3เกี3ยวกบัเดก็ใน

ลกัษณะที3น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื3อเสียง 
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 หมวด 6 สถานรับเลีZยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวสัดภิาพ 

    และสถานพฒันาและฟืZ นฟู 

 

 มาตรา 51 ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์มีอาํนาจจดัตั_งสถานรับเลี_ยงเดก็ สถาน

แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันาและฟื_ นฟู ไดท้ั3วราชอาณาจกัร และผูว้า่ราชการ

จงัหวดัมีอาํนาจจดัตั_งสถานรับเลี_ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันา 

และฟื_ นฟูภายในเขตจงัหวดันั_น 

 มาตรา 52 ผูใ้ดจะจดัตั_งสถานรับเลี_ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และ

สถานพฒันาและฟื_ นฟู ตอ้งขอรับใบอนุญาตต่อ ปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 54 ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันา และฟื_ นฟูจะตอ้ง

ไม่ดาํเนินกิจการในลกัษณะแสวงหากาํไรในทางธุรกิจ และตอ้งมีผูป้กครองสวสัดิภาพ เป็นผูป้กครองดูแลและ

บงัคบับญัชา 
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 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตนัิกเรียนและนักศึกษา 

 

 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหค้าํปรึกษา และ

ฝึกอบรมแก่นกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครอง เพื3อส่งเสริมความประพฤติที3เหมาะสม ความรับผดิชอบ ต่อสงัคม 

และความปลอดภยัแก่นกัเรียนและนกัศึกษา ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื3อนไขที3กาํหนด ในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา 64 นกัเรียนและนกัศึกษาตอ้งประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที3

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 65 นกัเรียนหรือนกัศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3ปฏิบติัตาม ระเบียบที3รัฐมนตรีกาํหนด  

มีอาํนาจนาํตวัไปมอบแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนกัเรียน หรือนกัศึกษานั_น เพื3อดาํเนินการสอบถาม

และอบรมสั3งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที3ไม่สามารถ นาํตวัไปมอบไดจ้ะแจง้ดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือ 

กไ็ด ้

 เมื3อไดอ้บรมสั3งสอนหรือลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษาแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3หรือผูบ้ริหาร โรงเรียน

หรือสถานศึกษาแจง้ใหผู้ป้กครองวา่กล่าวตกัเตือนหรือสั3งสอนเดก็อีกชั_นหนึ3งการลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษาให้

กระทาํเท่าที3สมควรเพื3อการอบรมสั3งสอนตามระเบียบ ที3รัฐมนตรีกาํหนด 

 

 มาตรา 66 พนกังานเจา้หนา้ที3ตามหมวดนี_ มีอาํนาจดาํเนินการเพื3อส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและ

นกัศึกษา ดงัต่อไปนี_  

 (1) สอบถามครูอาจารยห์รือหวัหนา้สถานศึกษาเกี3ยวกบัความประพฤติ การศึกษา นิสยั และสติปัญญาของ

นกัเรียนหรือนกัศึกษาที3ฝ่าฝืน กฎระเบียบของสถานศึกษา 

 (2) เรียกผูป้กครอง ครู อาจารย ์หรือหวัหนา้สถานศึกษา ของนกัเรียนหรือนกัศึกษา มารับตวันกัเรียนหรือ

นกัศึกษาเพื3อวา่กล่าวอบรมสั3งสอน 

 (3) ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครองในเรื3องการอบรมและสั3งสอน 

 (4) เรียกผูป้กครองมาวา่กล่าวตกัเตือนหรือทาํทณัฑบ์นวา่ผูป้กครองดูแลไม่ใหฝ่้าฝืนกฎระเบียบของ

สถานศึกษา 

 (5) สอดส่องดูแลรวมทั_งรายงานต่อคณะกรรมการเกี3ยวกบัพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที3ชกัจูงนกัเรียน

หรือนกัศึกษาใหป้ระพฤติในทางมิชอบ 

 (6) งานกบัผูบ้ริหาร สถานศึกษา ครู ผูป้กครอง ตาํรวจ หรือพนกังานเจา้หนา้ที3อื3นเพื3อดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามหมวดนี_  
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 หมวด 8 กองทุนคุ้มครองเดก็ 
 

มาตรา 68 ใหรั้ฐบาลจดัสรรงบประมาณเพื3อจดัตั_งกองทุนขึ_นกองทุนหนึ3งในสาํนกังานปลดั กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์เรียกวา่ “กองทุนคุม้ครองเดก็” เพื3อเป็นทุน ใชจ่้ายในการสงเคราะห์ คุม้ครอง

สวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ รวมทั_งครอบครัวและครอบครัว อุปถมัภข์องเดก็ตามพระราชบญัญติันี_  

มาตรา 71 ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ3ง ประกอบดว้ย  

 1. ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย ์เป็นประธานกรรมการ  

 2. ปลดักระทรวงมหาดไทย  

 3. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

 4. ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง  

 5. และผูท้รงคุณวฒิุซึ3งคณะกรรมการแต่งตั_งไม่เกิน 3 คน  

  ในจาํนวนนี_ตอ้งเป็นผูแ้ทนจากภาคเอกชนซึ3งเกี3ยวขอ้งกบังานดา้นสวสัดิการเดก็อยา่งนอ้ยหนึ3งคน เป็น

กรรมการ  

 6. และใหร้องปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษยซึ์3งปลดักระทรวง มอบหมายเป็น

กรรมการและเลขานุการ 

 

 หมวด 9 บทกาํหนดโทษ 

 

 มาตรา 80 ฝ่าฝืน มาตรา 30  - ไม่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ที3เขา้เคหะสถาน หรือปฏิบติัหนา้ที3 

 - ไม่ยอมส่งเอกสารหรือส่งเอกสารเทจ็ใหเ้จา้หนา้ที3  - ไม่ยอมใหถ้อ้ยคาํแก่เจา้หนา้ที3โดยไม่มีอนัสมควร 

    ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 1 หมื)นบาท หรือทั?งจําทั?งปรับ 
   

 มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  26 ไม่วา่เดก็จะยนิยอมหรือไม่ 

 - หา้มทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเดก็  

- จงใจหรือละเลยไม่ใหสิ้3งจาํเป็นแก่การดาํรงชีวติของเดก็  

- บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ดก็ประพฤติตนเสี3ยงต่อการกระทาํผดิ 

- โฆษณาทางสื3อมวลชนหรือเผยแพร่ เวน้แต่เป็นการกระทาํของทางราชการหรือไดรั้บอนุญาตจากทาง   

   ราชการแลว้ 

- ใช ้จา้ง หรือวานเดก็ใหท้าํงานหรือกระทาํการอนัอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

- บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ดก็เล่นกีฬาหรือใหก้ระทาํการใด เพื3อแสวงหา 

   ประโยชน์ทางการคา้ 

- ใชห้รือยนิยอมใหเ้ดก็เล่นการพนนั 

- บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ดก็แสดงหรือกระทาํการอนัมีลกัษณะลามกอนาจาร 

- จาํหน่าย แลกเปลี3ยน หรือใหสุ้ราหรือบุหรี3แก่เดก็ เวน้แต่การปฏิบติัทางการแพทย ์

 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3 หมื)นบาท หรือทั?งจําทั?งปรับ 
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มาตรา 79 ผูใ้ดฝ่าฝืน 

          มาตรา 27 มิใหผู้ใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื3อมวลชนโดยเจตนาที3จะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่จิตใจ

ชื3อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ที3อื3นใดของเดก็เพื3อแสวงหาผลประโยชน์ 

 มาตรา 50 หา้มเปิดเผยตวั ชื3อสกลุ ภาพหรือขอ้มูลใด ๆ เกี3ยวกบัเดก็ในลกัษณะน่าจะเกิดความเสียหายแก่

ชื3อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์ที3อยา่งใดอยา่งหนึ3งของเดก็หรือผูป้กครอง 

 มาตรา 61 หา้มมิใหเ้จา้ของ ผูป้กครองสวสัดิภาพ และผูป้ฏิบติังานในสถานรับเลี_ยงเดก็ สถานแรกรับสถาน

สงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ สถานพฒันาและฟื_ นฟู ทาํร้ายร่างกายจิตใจกกัขงัทอดทิ_งหรือลงโทษเดก็ที3อยู่

ในความปกครองดูแลโดยวธีิที3รุนแรง 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 6 เดือนปรับไม่เกนิ 60,000 บาท หรือทั?งจําทั?งปรับ 

 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 เล่ม120 ตอนที3 95 ก  2 ตุลาคม 2546 
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           พระราชบัญญตักิารจดัการศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551 

        

การจดัการศึกษาสําหรับคนพกิารมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาสําหรับบคุคลทั)วไป 

จงึต้องจดัให้คนพกิารมสิีทธิiและโอกาสได้รับบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพเิศษ 

ตั?งแต่แรกเกดิหรือพบความพกิาร 
 

 

                                             

      ม ี3 หมวด 29 มาตรตรา 1 บทเฉพาะกาล 

                         หมวด 1 สิทธิและหนา้ที3ทางการศึกษา 

                                  หมวด 2 การส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ  

                                  หมวด 3 กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

 

  

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนีิ? 

 

“คนพกิาร” หมายความวา่ บุคคลซึ3งมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนัหรือ เขา้ไปมีส่วนร่วมทาง

สงัคม เนื3องจากมีความบกพร่อง  

 - ทางการเห็น    - การไดย้นิ     - การเคลื3อนไหว     - การสื3อสาร     - จิตใจ      - อารมณ์  

 - พฤติกรรม       - สติปัญญา     - การเรียนรู้  

 หรือความบกพร่องอื3นใดประกอบกบัมีอุปสรรค ในดา้นต่าง ๆ และมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทาง

การศึกษาที3จะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหนึ3งดา้นใด เพื3อใหส้ามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนัหรือเขา้ไป

มีส่วนร่วมทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทั3วไป ทั_งนี_  ตามประเภทและหลกัเกณฑที์3รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศกาํหนด 

 

“ผู้ดูแลคนพกิาร” หมายความวา่ บิดา มารดา ผูป้กครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี3นอ้ง หรือบุคคลอื3นใดที3รับดูแล

หรือรับอุปการะคนพิการ 
 

“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา่ แผนซึ3งกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา ที3สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกาํหนดเทคโนโลย ีสิ3งอาํนวยความสะดวก สื3อ บริการ และความ

ช่วยเหลืออื3นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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 “เทคโนโลยสิี)งอาํนวยความสะดวก” หมายความวา่ เครื3องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรือบริการที3ใช้

สาํหรับคนพิการ โดยเฉพาะ หรือที3มีการดดัแปลงหรือปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการ จาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่

ละบุคคล เพื3อเพิ3ม รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพ ที3จะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร การสื3อสาร รวมถึง

กิจกรรมอื3นใดในชีวติประจาํวนัเพื3อการดาํรงชีวติอิสระ 
 

“ครูการศึกษาพเิศษ” หมายความวา่ ครูที3มีวฒิุทางการศึกษาพิเศษสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ขึ_นไป หรือครูที3มีวฒิุทาง

การศึกษาพิเศษระดบัปริญญาตรีที3ผา่นการประเมินทกัษะ การสอนคนพิการตามที3คณะกรรมการส่งเสริมการจดั

การศึกษาสาํหรับคนพิการกาํหนด และปฏิบติัหนา้ที3สอน จดัการศึกษา นิเทศหรือหนา้ที3อื3นเกี3ยวกบัการจดัการศึกษา

สาํหรับคนพิการในสถานศึกษาทั_งของรัฐและ เอกชน” 
 

“การเรียนร่วม” หมายความวา่ การจดัใหค้นพิการ ไดเ้ขา้ศึกษาในระบบการศึกษาทั3วไป ทุกระดบัและหลากหลาย

รูปแบบ รวมถึงการจดัการศึกษา ใหส้ามารถรองรับการเรียนการสอน สาํหรับคนทุกกลุ่มรวมทั_งคนพิการ 
 

“สถานศึกษาเฉพาะความพกิาร” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที3จดัการศึกษา สาํหรับคนพิการ 

โดยเฉพาะ ทั_งในลกัษณะอยูป่ระจาํ ไป กลบั และรับบริการที3บา้น 
 

“ศูนย์การศึกษาพเิศษ” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐที3จดัการศึกษานอกระบบ หรือ ตามอธัยาศยัแก่คนพิการ 

ตั_งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ และจดัการศึกษาอบรมแก่ ผูดู้แลคนพิการ ครู บุคลากรและ

ชุมชน รวมทั_งการจดัสื3อ เทคโนโลย ีสิ3งอาํนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื3นใด ตลอดจนปฏิบติั

หนา้ที3อื3นตามที3กาํหนดในประกาศกระทรวง 
 

“ศูนย์การเรียนเฉพาะความพกิาร” หมายความวา่ สถานศึกษาที3จดัการศึกษานอกระบบ หรือ ตามอธัยาศยัแก่คน

พิการ โดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ3น องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถาน

สงเคราะห์และสถาบนัทางสงัคมอื3นเป็นผูจ้ดั ตั_งแต่ระดบั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาขั_นพื_นฐาน อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษาและหลกัสูตรระยะสั_น 
 

“องค์การคนพกิารแต่ละประเภท” หมายความวา่ องคก์รสมาชิกระดบัชาติตามประเภท ความพิการที3ไดแ้จง้ชื3อไว้

กบัสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ 
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
 

 “กองทุน” หมายความวา่ กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ  
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี_ (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 
 

 

 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนีิ? และใหมี้ อาํนาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื3อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี_  
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 หมวด 1 สิทธิและหน้าที9ทางการศึกษา 
 

 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงันี_  

 (1) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั_งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวติ พร้อมทั_งไดรั้บ

เทคโนโลย ีสิ3งอาํนวยความสะดวก สื3อ บริการและความช่วยเหลืออื3นใดทางการศึกษา 

 (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคาํนึงถึง ความสามารถ ความ

สนใจ ความถนดัและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนั_น 

 (3) ไดรั้บการศึกษาที3มีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั_งการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

การทดสอบทางการศึกษา ที3เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ ของคนพิการแต่ละประเภทและ

บุคคล 
 

 มาตรา 6 ใหค้รูการศึกษาพิเศษในทุกสงักดัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที3กฎหมายกาํหนด 

ใหค้รูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไ์ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ องคค์วามรู้ การศึกษาต่อเนื3องและ

ทกัษะในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ทั_งนี_  ตามหลกัเกณฑที์3คณะกรรมการ กาํหนด 
 

 มาตรา 7 ใหส้ถานศึกษาของรัฐและเอกชนที3จดัการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกศุล ที3จดัการ

การศึกษาสาํหรับคนพิการ โดยเฉพาะ และศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ ที3ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ไดรั้บเงิน

อุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ 

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามที3 คณะกรรมการ

กาํหนด 
 

 มาตรา 8 ใหส้ถานศึกษาในทุกสงักดัจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหส้อดคลอ้ง กบัความ

ตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ และตอ้งมีการปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั_ ง 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3กาํหนดในประกาศกระทรวง 

 สถานศึกษาในทุกสงักดัและศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการอาจจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ทั_งในระบบ 

นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบที3หลากหลายทั_งการเรียนร่วม การจดัการศึกษา เฉพาะความพิการ รวมถึง

การใหบ้ริการฟื_ นฟูสมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพในการดาํรงชีวติอิสระ การพฒันาทกัษะพื_นฐานที3จาํเป็น การฝึก

อาชีพ หรือการบริการอื3นใด 

 ใหส้ถานศึกษาในทุกสงักดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน บริการ

เทคโนโลย ีสิ3งอาํนวยความสะดวก สื3อ บริการและความช่วยเหลืออื3นใดทางการศึกษา ที3คนพิการ สามารถเขา้ถึง

และใชป้ระโยชน์ได ้

 ใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาในทุกสงักดั มีหนา้ที3รับคนพิการเขา้ศึกษาในสดัส่วน หรือจาํนวนที3

เหมาะสม ทั_งนี_  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3คณะกรรมการกาํหนด 

สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษา ใหถื้อเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ตามกฎหมาย 
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ใหส้ถานศึกษาหรือหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งสนบัสนุนผูดู้แลคนพิการและประสานความร่วมมือ จากชุมชนหรือนกั

วชิาชีพเพื3อใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาทุกระดบั หรือบริการทางการศึกษา ที3สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น

พิเศษของคนพิการ 
 

มาตรา 9 ใหรั้ฐจดัเงินอุดหนุนเพื3อส่งเสริมการวจิยัพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลย ีที3เกี3ยวขอ้ง และการพฒันาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและ ความสามารถในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื3นเป็นพิเศษใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที3จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

 มาตรา 10 เพื3อประโยชน์ในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิ3น ออกขอ้บญัญติั เทศ

บญัญติั ขอ้กาํหนด ระเบียบหรือประกาศ แลว้แต่กรณี ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี_  

 

 หมวด 2 การส่งเสริมการจดัการศึกษาสําหรับคนพกิาร 
 

มาตรา 11 ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ประกอบดว้ย  

 (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 

 (2) รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที3หนึ3ง และ ผูท้รงคุณวฒิุที3เป็น

คนพิการซึ3งรัฐมนตรีแต่งตั_ง เป็นรองประธานกรรมการคนที3สอง 

 (3) กรรมการ โดยตาํแหน่ง จาํนวน 10 คน ไดแ้ก่   

  1. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

  2. เลขาธิการสภาการศึกษา  

  3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน  

  4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  5. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  6. อธิบดีกรมสุขภาพจิต  

  7. อธิบดีกรมการแพทย ์ 

  8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ3น  

  9. ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

       10. เลขาธิการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ 

 (4) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 13 คน ซึ3 งรัฐมนตรีแต่งตั_งจากผูที้3มีความรู้ ความสามารถ ความเชี3ยวชาญ

และประสบการณ์สูงในดา้นการบริหารการศึกษา ดา้นการศึกษาสาํหรับคนพิการ ดา้นกฎหมาย ดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข ดา้นเทคโนโลยสิี3งอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ และดา้นสงัคมสงเคราะห์ ดา้นใดดา้นหนึ3งหรือ

หลายดา้นรวมกนั ทั_งนี_  อยา่งนอ้ย 7 คนตอ้งมาจาก องคก์ารคนพิการแต่ละประเภท 

 ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการ และใหแ้ต่งตั_งขา้ราชการ ในสาํนกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผูช่้วยเลขานุการ 



 

 

137 

 

มาตรา 12 ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ มีอาํนาจหนา้ที3 ดงัต่อไปนี_  

 (1) เสนอนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ แผนการจดัสรร ทรัพยากรและแนว

ทางการพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ทุกระบบและ ทุกระดบัต่อคณะรัฐมนตรี เพื3อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที3 

 (2) เสนอความเห็นและใหค้าํปรึกษาต่อรัฐมนตรีผูรั้บผดิชอบเกี3ยวกบัการกาํหนดหลกัสูตร การกาํหนด

มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมินและการทดสอบทางการศึกษา ที3เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการ รวมทั_งหลกัเกณฑ ์วธีิการ การ ไดม้าและจาํนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษของ

ครูการศึกษาพิเศษ เพื3อใหห้น่วยงานที3เกี3ยวขอ้งนาํไปปฏิบติั 

 (3) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการใชจ่้ายเงินกองทุนเพื3อสนบัสนุนการจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการ

ของหน่วยงานในทุกสงักดัที3จดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ รวมทั_งอนุมติัโครงการหรือ แผนงานที3จะใชเ้งินกองทุน

ในส่วนที3เกินกวา่อาํนาจหนา้ที3ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 (4) วางระเบียบ ขอ้กาํหนด ประกาศ คาํสั3ง แนวปฏิบติัเกี3ยวกบัการจดัการศึกษาสาํหรับ คนพิการ การ

อุดหนุนทางการศึกษา การจดัสรรเทคโนโลยสิี3งอาํนวยความสะดวกเพื3อการจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการของ

สถานศึกษาทั_งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั_งศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ 

 (5) ส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งกบัการจดับริการ การศึกษาสาํหรับ

คนพิการ รวมทั_งสนบัสนุนโครงการเพื3อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 

 (6) ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการอยา่งบูรณาการ รวมทั_ง

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยใ์หมี้องคค์วามรู้ การศึกษาต่อเนื3อง และทกัษะใน

การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

 (7) วางระเบียบปฏิบติัเกี3ยวกบัการบริหารจดัการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั ตาม

มาตรา 23 (1) 

 (8) วางระเบียบเกี3ยวกบัการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน เพื3อการส่งเสริมการจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการ

ตามมาตรา 23 (2) 

 (9) วางระเบียบเกี3ยวกบัการจดัทาํรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา 213 (3) 

 (10) วางระเบียบเกี3ยวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงินกองทุน การตดัหนี_ เป็นสูญ โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลงัตามมาตรา 24 

 (11) วางระเบียบเกี3ยวกบัการกาํหนดมาตรฐาน ใหก้ารรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง แก่สถานศึกษาของ

รัฐและเอกชนที3จดัการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกศุลที3จดัการศึกษาสาํหรับ คนพิการ และศูนยก์ารเรียน

เฉพาะความพิการ 

 (12) ปฏิบติังานอื3นตามพระราชบญัญติันี_หรือตามที3กฎหมายอื3นกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที3 ของ

คณะกรรมการ 
 

 มาตรา 18 ใหส้าํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษในสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐานทาํหนา้ที3

เกี3ยวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการ  
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มาตรา 19 ใหส้าํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา มีหนา้ที3ดาํเนินการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัการเรียนร่วม 

การนิเทศ กาํกบั ติดตาม เพื3อใหค้นพิการ ไดรั้บการศึกษาอยา่งทั3วถึงและมีคุณภาพ ตามที3กฎหมายกาํหนด 

เพื3อใหก้ารดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคต์ามวรรคหนึ3ง ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั_นพื_นฐานใหก้าร

สนบัสนุนทรัพยากร องคค์วามรู้ และบุคลากรที3มีความเชี3ยวชาญเฉพาะดา้น แก่สาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา 

 มาตรา 20 ใหส้ถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหนา้ที3จดัการศึกษาตามภารกิจ แก่คนพิการ โดยมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
 

 

 หมวด 3 กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพกิาร 

 

 มาตรา 21 ใหจ้ดัตั_งกองทุนขึ_น เรียกวา่ “กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสาํหรับคนพิการ” ใน

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐานเพื3อใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุน และ พฒันาการศึกษาสาํหรับคน

พิการอยา่งเป็นธรรมและทั3วถึง โดยกองทุนประกอบดว้ย 

 (1) เงินและทรัพยสิ์นที3โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสาํหรับคนพิการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ

วา่ดว้ยกองทุนการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2546 

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

 (3) เงินอุดหนุนจากองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ3น 

 (4) เงินรายไดที้3ไดจ้ากการออกสลากหรือการจดักิจกรรม  

 (5) ดอกผลและผลประโยชน์ที3เกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุน  

 (6) เงินหรือทรัพยสิ์นที3มีผูบ้ริจาคหรือมอบให ้

 (7) รายไดบ้างส่วนจากภาษีของสินคา้และบริการที3เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที3กฎหมาย กาํหนด 

 

  

เอกสารอ้างองิ 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เล่ม125 ตอนที3 28 ก  5 กมุภาพนัธ์ 

2551 
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                    ระเบียบข้อบังคบัที.เกี.ยวข้องกบัการศึกษา 

 

 

พระราชบัญญตั ิการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 

 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติันี_  

“การศึกษาภาคบังคบั” หมายความวา่ การศึกษาชั_นปีที3หนึ3งถึงชั_นปีที3เกา้ของการศึกษาขั_นพื_นฐาน ตามกฎหมายวา่

ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาที3จดัการศึกษาภาคบงัคบั 

“ผู้ปกครอง” หมายความวา่ บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ3 งเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือผูป้กครองตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และหมายความรวมถึงบุคคลที3เดก็อยูด่ว้ยเป็นประจาํ หรือที3เดก็อยูรั่บใชก้ารงาน 

“เดก็” หมายความวา่ เดก็ซึ3 งมีอายยุา่งเขา้ปีที3เจด็จนถึงอายยุา่งเขา้ปีที3สิบหก เวน้แต่เดก็ ที3สอบไดช้ั_นปีที3เกา้ของ

การศึกษาภาคบงัคบัแลว้ 

“คณะกรรมการการศึกษาขั?นพื?นฐาน” หมายความวา่ คณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน ตามกฎหมายวา่ดว้ย

การศึกษาแห่งชาติ 

“คณะกรรมการเขตพื?นที)การศึกษา” หมายความวา่ คณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษาตามกฎหมาย วา่ดว้ยการศึกษา

แห่งชาติ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น” หมายความวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นที3มีสถานศึกษา อยูใ่นสงักดั 

“พนักงานเจ้าหน้าที)” หมายความวา่ ผูซึ้3 งรัฐมนตรีแต่งตั_งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี_   

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี_ (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 

 มาตรา 5 ใหค้ณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น แลว้แต่กรณี ประกาศ

รายละเอียดเกี3ยวกบัการส่งเดก็เขา้เรียนในสถานศึกษา และการจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อระหวา่ง สถานศึกษาที3อยู่

ในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัโดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ สาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา สาํนกังานองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ3น และสถานศึกษา รวมทั_งตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเดก็ทราบ ก่อนเดก็เขา้เรียนในสถานศึกษา

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 มาตรา 6 ใหผู้ป้กครองส่งเดก็เขา้เรียนในสถานศึกษา 

 เมื3อผูป้กครองร้องขอ ใหส้ถานศึกษามีอาํนาจผอ่นผนัใหเ้ดก็เขา้เรียนก่อนหรือหลงัอายตุามเกณฑ ์

การศึกษาภาคบงัคบัได ้ทั_งนี_  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3คณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐานกาํหนด 
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 มาตรา 7 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3มีอาํนาจเขา้ไปในสถานที3ใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยขึ์_น และพระ

อาทิตยต์กหรือในเวลาทาํการของสถานที3นั_น เพื3อตรวจสอบการเขา้เรียนของเดก็ หากพบวา่มี เดก็ไม่ไดเ้ขา้เรียนใน

สถานศึกษาตามมาตรา 5 ใหด้าํเนินการใหเ้ดก็นั_น ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษานั_น แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการเขต

พื_นที3การศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น แลว้แต่กรณี ทราบ 

 ในกรณีที3ไม่สามารถดาํเนินการใหเ้ดก็ไดเ้ขา้เรียนตามวรรค 1 ได ้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3 รายงานให้

คณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นทอ้งที3ที3พบเดก็ แลว้แต่กรณี เพื3อดาํเนินการให้

เดก็ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษา 

 มาตรา 8 ในการปฏิบติัหนา้ที3 พนกังานเจา้หนา้ที3ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัแก่บุคคลซึ3งเกี3ยวขอ้ง บตัร

ประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที3ใหเ้ป็นไปตามแบบที3รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 มาตรา 9 ในการปฏิบติัหนา้ที3ของพนกังานเจา้หนา้ที3 ใหผู้ซึ้3 งเกี3ยวขอ้งอาํนวยความสะดวก ตามสมควร 

 มาตรา 10 ในการปฏิบติัหนา้ที3ตามพระราชบญัญติันี_  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที3เป็นเจา้พนกังาน ตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 มาตรา 11 ผูใ้ดซึ3งมิใช่ผูป้กครอง มีเดก็ซึ3 งไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาอาศยัอยูด่ว้ย ตอ้งแจง้ สาํนกังาน

เขตพื_นที3การศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น แลว้แต่กรณี ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที3 เดก็มาอาศยัอยู ่เวน้แต่

ผูป้กครองไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกบัผูน้ั_น 

 การแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 มาตรา 12 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น และ

สถานศึกษา จดัการศึกษาเป็นพิเศษสาํหรับเดก็ที3มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การ

สื3อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเดก็ซึ3งไม่สามารถ พึ3งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือ

ดอ้ยโอกาส หรือเดก็ที3มีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการศึกษา ภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวธีิการที3เหมาะสม รวมทั_ง

การไดรั้บสิ3งอาํนวยความสะดวก สื3อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื3นใดตามความจาํเป็น เพื3อประกนัโอกาสและ

ความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษา ภาคบงัคบั 

 มาตรา 13 ผูป้กครองที3ไม่ส่งเดก็เขา้เรียน ตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1 พนับาท 

 มาตรา 14 ผูใ้ดไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ที3 ตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1 พนับาท 

 มาตรา 15 ผูใ้ดโดยปราศจากเหตุอนัสมควร กระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ดก็มิไดเ้รียน ใน

สถานศึกษาตามพระราชบญัญติันี_  ตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1 หมื3นบาท 

 มาตรา 16 ผูใ้ดไม่ใหเ้ขา้เรียน หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ตอ้งระวาง โทษปรับ ไม่เกิน 1 หมื3นบาท 

 มาตรา 17 ในระหวา่งที3ยงัไม่มีคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน ใหค้ณะกรรมการการประถมศึกษา 

แห่งชาติ ทาํหนา้ที3แทนคณะกรรมการการศึกษาขั_นพื_นฐาน 

 มาตรา 18 ในระหวา่งที3ยงัไม่มีคณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษา ใหค้ณะกรรมการการประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอาํเภอ หรือคณะกรรมการการประถมศึกษากิ3งอาํเภอแลว้แต่กรณี 
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ทาํหนา้ที3แทนคณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษา และใหส้าํนกังานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร สาํนกังานการ

ประถมศึกษาอาํเภอ หรือสาํนกังานการประถมศึกษากิ3งอาํเภอ แลว้แต่กรณี ทาํหนา้ที3แทนสาํนกังานเขตพื_นที3

การศึกษา 

 มาตรา 19 ใหบ้รรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั3งที3ออกตามพระราช บญัญติั

ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ3 งใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที3พระราชบญัญติันี_ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยงัคงใชบ้งัคบัได้

ต่อไปเท่าที3ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในพระราชบญัญติันี_  

 มาตรา 20 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติันี_  และใหมี้ อาํนาจแต่งตั_ง

พนกังานเจา้หนา้ที3 กบัมีอาํนาจออกประกาศเพื3อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี_  

ประกาศนั_น เมื3อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
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กฎกระทรวง 

ว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาขัZนพืZนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ3 งแกไ้ขเพิ3มเติม

โดย พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที3 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี_  

 ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี_  

 "จดัการศึกษา" หมายความวา่ การจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานโดยครอบครัวแก่ผูเ้รียน 

 "ครอบครัว" หมายความวา่ บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ3งเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครองตาม 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

 "ผูจ้ดัการศึกษา" หมายความวา่ บุคคลในครอบครัวหรือผูที้3ไดรั้บมอบหมายจากครอบครัวนั_นใหจ้ดั

การศึกษา 

 
  ขอ้ 2 ใหค้รอบครัว ซึ3 งประสงคจ์ะจดัการศึกษายื3นคาํขออนุญาตจดัการศึกษาต่อสาํนกังานสาํนกังานเขต

พื_นที3การศึกษา คาํขออนุญาต ตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี_  

 (1) ชื3อ ชื3อสกลุของครอบครัว 

 (2) ชื3อ ชื3อสกลุของผูเ้รียน 

 (3) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบา้นของครอบครัวและผูเ้รียน 

 (4) ที3ตั_งและแผนผงัสถานที3ซึ3 งใชจ้ดัการศึกษา 

 (5) สาํเนาหลกัฐานวฒิุการศึกษา ไม่ตํ3ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผูจ้ดัการศึกษา เวน้แต่

ผูจ้ดัการศึกษาผา่นการประเมินโดยสาํนกังานวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจดัการศึกษา 

 (6) ระดบัและประเภทการจดัการศึกษา 

 (7) แผนการจดัการศึกษาที3ครอบครัวและสาํนกังานร่วมกนักาํหนดตามความมุ่งหมาย หลกัการและแนว

ทางการจดัการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

 ขอ้ 3 ใหส้าํนกังานเสนอคาํขออนุญาตจดัการศึกษาใหค้ณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว 

และแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตจดัการศึกษาแก่ครอบครัวที3ยื3นคาํขออนุญาตจดัการศึกษา ภายใน 30 วนันบัแต่

วนัที3ไดรั้บคาํขออนุญาตจดัการศึกษา 

 ขอ้ 4 ในกรณีที3สาํนกังานเห็นวา่ ครอบครัวที3ไดรั้บอนุญาตจดัการศึกษาใดไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัด

การศึกษา ใหส้าํนกังานแนะนาํใหค้รอบครัวนั_นปรับปรุงการจดัการศึกษาภายในระยะเวลาที3กาํหนด  

 หากครอบครัวดงักล่าวไม่ดาํเนินการตามคาํแนะนาํ ใหส้าํนกังานเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื_นที3

การศึกษา เพื3อพิจารณาใหค้รอบครัวนั_นเลิกจดัการศึกษา 
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 ขอ้ 5 ใหค้รอบครัวดาํเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัผล 

และประเมินผลของหลกัสูตรการศึกษาขั_นพื_นฐาน และจดัทาํรายงานการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

รวมทั_งการจดัการเรียนการสอน และสภาพปัญหาที3เกี3ยวกบัการจดัการศึกษาตามที3สาํนกังานเขตพื_นที3การศึกษา 

กาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั_ ง 

 ขอ้ 6 ใหส้าํนกังานจดัใหมี้การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั_ ง 

 ในกรณีที3ผูเ้รียนไม่ผา่นการวดัผลและประเมินผลตามวรรคหนึ3ง ใหส้าํนกังานแจง้ใหค้รอบครัวจดัใหมี้

การเรียนซ่อมเสริมแก่ผูเ้รียนนั_น และจดัใหมี้การวดัผลและประเมินผลใหม่ภายในระยะเวลาที3สาํนกังานกาํหนด 

 ขอ้ 7 ใหส้าํนกังานเขตพื_นที3การศึกษาออกหนงัสือรับรองหรือหลกัฐานการจบการศึกษาแก่ผูเ้รียนที3ผา่น

การวดัผลและประเมินผล 

 ขอ้ 8 การเลิกจดัการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี_  

   (1) สาํนกังานมีคาํสั3งใหเ้ลิกจดัการศึกษาตามคาํขอของครอบครัว 

  (2) คณะกรรมการเขตพื_นที3การศึกษามีมติใหเ้ลิกจดัการศึกษา 

  

ใหไ้ว ้ณ วนัที3 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

อดิศยั โพธารามิก  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคบัคุรุสภา  

ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ พ.ศ. 2559  

 

ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบันี_ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการคุรุสภา  

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคุรุสภา  

“ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู” หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพซึ3งออกใหผู้ป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ความ

ประสงคจ์ะปฏิบติังานในตาํแหน่งครู 

“ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ซึ3 งออกให้

ผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ความประสงคจ์ะปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  

“ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บริหารการศึกษา” หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ซึ3 งออกใหผู้ป้ฏิบติังาน 

หรือผูมี้ความประสงคจ์ะปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา  

“ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก์” หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพซึ3งออกให ้ผูป้ฏิบติังาน หรือผู ้

มีความประสงคจ์ะปฏิบติังานในตาํแหน่งศึกษานิเทศก ์ซึ3 งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื3น  

ตามที3ประกาศกาํหนดในกฎกระทรวง  

“คาํขอ” หมายความวา่ คาํขอขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาต คาํขอหนงัสือรับรองการขึ_นทะเบียน  

รับใบอนุญาต คาํขอต่ออายใุบอนุญาต คาํขอใบแทนใบอนุญาต แลว้แต่กรณี  
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ส่วนที) 1 คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 

 ขอ้ 6 ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี_   

  (ก) คุณสมบติั  

   (1) มีอายไุม่ตํ3ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

   (2) มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิุอื3นที3คุรุสภารับรอง  

   (3) ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื3อนไข ที3คณะกรรมการ

กาํหนด  

  (ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม  

   (1) เป็นผูมี้ความประพฤติเสื3อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี  

   (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

   (3) เคยตอ้งโทษจาํคุกในคดีที3คุรุสภาเห็นวา่อาจนาํมาซึ3งความเสื3อมเสีย เกียรติศกัดิf แห่งวชิาชีพ 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 ขอ้ 7 ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ของชาวต่างประเทศที3ไม่มีสญัชาติไทย หรือผูมี้สญัชาติ

ไทยที3ใชคุ้ณวฒิุที3สาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ นอกจากไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแลว้ ตอ้งมีคุณสมบติัดงั ต่อไปนี_   

  (1) มีอายไุม่ตํ3ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

  (2) มีวฒิุการศึกษา ขอ้ใดขอ้หนึ3งดงันี_   

    (ก) มีวฒิุปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  

    (ข) มีวฒิุปริญญาอื3นและมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูจากต่างประเทศ  

    (ค) มีวฒิุปริญญาอื3นและมีคุณวฒิุประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครูที3ใชเ้วลาศึกษา  

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

    (ง) มีวฒิุปริญญาอื3นและผา่นการรับรองความรู้วชิาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา  

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที3คณะกรรมการกาํหนด  

  (3) ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ3งปี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  

ที3คณะกรรมการกาํหนด  

  (4) มีใบอนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทย (Work Permit)  

  (5) มีหลกัฐานการใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศไทย  

 

 

ส่วนที) 2 การขอขึ?นทะเบียนรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  

 

      ขอ้ 9 ผูข้อขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ใหย้ื3นคาํขอต่อเลขาธิการคุรุสภาตามแบบ ที3

กาํหนด พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี_   

 (1) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที3ของรัฐ  

 (2) สาํเนาวฒิุปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที3คุรุสภารับรองพร้อมสาํเนาใบรายงาน ผลการศึกษา  

 (3) รูปถ่ายหนา้ตรงครึ3 งตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 นิ_ว ซึ3 งถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน จาํนวน 2 รูป  

 (4) หลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอตัราตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 (5) เอกสารอื3น ๆ (ถา้มี)  

 ขอ้ 10 ชาวต่างประเทศที3ไม่มีสญัชาติไทย ผูข้อขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ใหย้ื3นคาํขอ

ต่อเลขาธิการคุรุสภาตามแบบที3กาํหนด พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี_   

  1.  สาํเนาหนงัสือเดินทางหนา้ที3มีรูปถ่ายและหนา้ที3ตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ั3วคราวเพื3อทาํงาน 

(Non-Immigrant Visa Category “B”)  

  2. สาํเนาใบอนุญาตใหท้าํงานในประเทศไทย (Work Permit)  

  3. สาํเนาวฒิุการศึกษา ตามขอ้ 7 

  4. สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา (ถา้มี)  
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  5. ตน้ฉบบัหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ หรือ ตน้ฉบบั

หนงัสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู (Professional Standing Certification) แลว้แต่กรณี  

  6. แบบประเมินการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ3งปี  

  7. รูปถ่ายหนา้ตรงครึ3 งตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 นิ_ว ซึ3 งถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน จาํนวน 2 รูป  

  8. หลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอตัราตามประกาศ  

กระทรวงศึกษาธิการ  

  9. เอกสารอื3น ๆ (ถา้มี)  

 

 

ส่วนที9 3 การกาํหนดอายุและการต่ออายุใบอนุญาต  

 

 ขอ้ 16 ใบอนุญาตใหมี้อายใุชไ้ดเ้ป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที3ออกใบอนุญาต  
 

 ขอ้ 17 ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต ตอ้งมีคุณสมบติัตามที3คณะกรรมการกาํหนด และประพฤติตน  

ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

 ผูป้ระกอบวชิาชีพที3ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพใหต่้ออายใุบอนุญาตต่อเนื3อง เป็น

ครั_ งที3สามตามเงื3อนไขที3คณะกรรมการกาํหนด และไม่มีกรณีถูกวนิิจฉยัวา่ประพฤติผดิจรรยาบรรณ ของวชิาชีพ 

หรือถูกลงโทษทางวนิยัใหถื้อเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ  

 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวนิิจฉยัวา่ประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ ที3ไม่ใช่กรณี ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาต ใบอนุญาตตลอดชีพนั_นใหมี้อายใุชไ้ด ้5 ปี นบัแต่วนัที3ไดรั้บทราบคาํวนิิจฉยัดงักล่าว  
 

 ขอ้ 18 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ที3ประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต ตอ้งยื3นคาํขอต่อเลขาธิการ  

     ภายใน 180 วนัก่อนวนัที3ใบอนุญาตจะหมดอาย ุพร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี_   
 

  (1) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที3ของรัฐ  

  (2) สาํเนาใบอนุญาตฉบบัที3ขอต่ออาย ุ 

  (3) เอกสารหลกัฐานแสดงคุณสมบติัตามที3คณะกรรมการกาํหนด  

  (4) คาํรับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพจากผูบ้งัคบับญัชา  

  (5) รูปถ่ายหนา้ตรงครึ3 งตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 นิ_ว ถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน จาํนวน 2 รูป  

  (6) หลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายใุบอนุญาต ในอตัราตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

  (7) เอกสารอื3น ๆ (ถา้มี)  

             เมื3อตรวจสอบแบบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ใหเ้ลขาธิการเสนอ 

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหต่้ออายใุบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดย

กาํหนดวนัออกใบอนุญาตเป็นวนัที3ต่อเนื3องจากใบอนุญาตฉบบัเดิม  
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            ทั_งนี_  ใหใ้ชห้ลกัฐานการชาํระเงินเป็นหลกัฐานแสดงการยื3นคาํขอและผา่นการตรวจสอบคุณสมบติั เบื_องตน้

แลว้ ผูย้ื3นคาํขอจะไดรั้บใบอนุญาตเมื3อผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ  

กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพไม่อนุมติัใหต่้ออายใุบอนุญาต ใหเ้ลขาธิการแจง้ใหผู้ย้ื3นคาํขอรับทราบ  

 

 ขอ้ 19 ผูย้ื3นคาํขอต่ออายใุบอนุญาตหลงัจากวนัที3ใบอนุญาตหมดอาย ุมีคุณสมบติัตามขอ้ 17 และเอกสาร

ตามขอ้ 18 และ ใหช้าํระค่าดาํเนินการกรณีขอต่ออายใุบอนุญาตล่าชา้เป็นเงินเดือนละ 200 บาท  โดยระยะเวลาที3

ล่าชา้นบัไดไ้ม่ถึง 1 เดือนใหน้บัเป็น 1 เดือน  

   ใบอนุญาตหมดอายแุลว้ ตอ้งไม่พน้ระยะเวลา 5 ปี ที3ใบอนุญาตมีอายใุชไ้ด ้ 

 เมื3อตรวจสอบแบบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ใหเ้ลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหต่้ออายใุบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดย

กาํหนดวนัออกใบอนุญาตเป็นวนัที3ต่อเนื3องจากใบอนุญาตฉบบัเดิม  

 ทั_งนี_  หลกัฐานการชาํระเงินใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการยื3นคาํขอต่ออายใุบอนุญาตและผา่นการตรวจสอบ 

คุณสมบติัเบื_องตน้แลว้ ผูย้ื3นคาํขอจะไดรั้บใบอนุญาตเมื3อผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ  

กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพไม่อนุมติัใหต่้ออายใุบอนุญาต ใหเ้ลขาธิการแจง้ใหผู้ย้ื3นคาํขอ รับทราบ  

 

ขอ้ 20 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตที3ใบอนุญาตหมดอายแุลว้ ไม่สามารถใชสิ้ทธิในการประกอบวชิาชีพ ตามประเภท

ใบอนุญาตที3ไดรั้บต่อไปได ้ 

 

 ขอ้ 21 ใบอนุญาตสิ_นสุดลงในกรณี ดงัต่อไปนี_   

  (1) ใบอนุญาตหมดอาย ุ 

  (2) ถูกสั3งเพิกถอน  

  (3)  ถูกสั3งพกัใชใ้บอนุญาต  

 

 ขอ้ 22 ผูที้3ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื3อพน้กาํหนด 5 ปี นบัแต่วนัที3ถูกสั3งเพิกถอน ประสงคข์อรับ  

ใบอนุญาตตามประเภทที3เคยไดรั้บ ใหย้ื3นคาํขอต่อเลขาธิการคุรุสภาตามแบบที3กาํหนด พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน 

ดงัต่อไปนี_   

   (1) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที3ของรัฐ  

   (2) ใบอนุญาตและสาํเนาคาํสั3งเพิกถอนใบอนุญาต  

   (3) เอกสารที3แสดงหรือรับรองความประพฤติและการประกอบวชิาชีพหรือการทาํงานระหวา่ง  

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ3 งออกโดยหน่วยงานตน้สงักดัหรือผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้งของ ผูย้ื3นคาํขอ  

   (4) รูปถ่ายหนา้ตรงครึ3 งตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 นิ_ว ถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน จาํนวน 2 รูป  

   (5) หลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอตัราตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

   (6) เอกสารอื3น ๆ (ถา้มี)  
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 เมื3อตรวจสอบแบบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ใหเ้ลขาธิการเสนอ 

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพพิจารณาประเมินความเหมาะสม จากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ระหวา่ง

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการประกอบวชิาชีพ ประกอบการพิจารณาอนุมติั หรือไม่

อนุมติัใหขึ้_นทะเบียนรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดยวนัที3ออกใบอนุญาตใหน้บั ตั_งแต่วนัที3

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพอนุมติั  

 กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพไม่อนุมติัออกใบอนุญาต ใหเ้ลขาธิการแจง้ใหผู้ย้ื3นคาํขอรับทราบ  

 

ส่วนที9 4 ใบแทนใบอนุญาต  

 

 ขอ้ 23 ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตถูกทาํลาย ชาํรุด สูญหาย หรือขอเปลี3ยนแปลง ขอ้มูลที3

ปรากฏในใบอนุญาต ใหย้ื3นคาํขอต่อเลขาธิการคุรุสภาตามแบบที3กาํหนด พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน 

ดงัต่อไปนี_   

  (1) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที3ของรัฐ  

  (2) ใบอนุญาตที3ถูกทาํลาย ชาํรุด หลกัฐานการรับแจง้ความ หรือหลกัฐานประกอบการขอ เปลี3ยนแปลง

ขอ้มูลที3ปรากฏในใบอนุญาต แลว้แต่กรณี  

  (3) รูปถ่ายหนา้ตรงครึ3 งตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 นิ_ว ถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน จาํนวน 2 รูป  

  (4) หลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต ในอตัราตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

  (5) เอกสารอื3น ๆ (ถา้มี)  

 เมื3อตรวจสอบแบบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ใหเ้ลขาธิการเสนอ 

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต  

 

 

ส่วนที9 5 การเปลี9ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน  

 

 ขอ้ 25 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตที3ประสงคข์อเปลี3ยนแปลงขอ้มูลทางทะเบียน ให้ยื)นคาํขอต่อเลขาธิการคุรุสภา 

ตามแบบที3กาํหนดพร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี_   

  (1) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที3ของรัฐ  

  (2) สาํเนาใบอนุญาต  

  (3) เอกสารและหลกัฐานเกี3ยวกบัการขอเปลี3ยนแปลงขอ้มูลทางทะเบียน  

 เมื3อตรวจสอบแบบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ใหเ้ลขาธิการเสนอ  

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต  
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ส่วนที9 6 การอุทธรณ์  
 

 ขอ้ 26 ผูย้ื3นคาํขอขึ_นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอต่ออายใุบอนุญาต หรือขอใบแทนใบอนุญาต ที3

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพพิจารณาวนิิจฉยัไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายใุบอนุญาต หรือไม่ออก ใบแทน

ใบอนุญาต ผู้ยื)นคาํขอมสิีทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน 30 วนันับแต่วนัที)ได้รับแจ้ง การไม่ออกใบอนุญาต 

ไม่ต่ออายใุบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  

การอุทธรณ์ ใหท้าํเป็นหนงัสือใชถ้อ้ยคาํสุภาพ และตอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี_  

  (1) ชื3อและที3อยูข่องผูอุ้ทธรณ์  

  (2) การกระทาํทั_งหลายที3เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ พร้อมทั_งขอ้เทจ็จริง หรือพฤติการณ์ตาม  

สมควรเกี3ยวกบัการกระทาํดงักล่าว 

   (3) คาํขอของผูอุ้ทธรณ์  

  (4) ลายมือชื3อของผูอุ้ทธรณ์  

 คาํอุทธรณ์ใดมีรายการไม่ครบตามวรรคสอง หรือไม่ชดัเจน หรือไม่อาจเขา้ใจได ้ใหส้าํนกังาน เลขาธิการ

คุรุสภาใหค้าํแนะนาํแก่ผูอุ้ทธรณ์นั_นใหถู้กตอ้ง ในการนี_ ใหถื้อวนัที3ยื3นอุทธรณ์ครั_ งแรกเป็นหลกั ในการนบัอายุ

ความ  

 ถา้ผูอุ้ทธรณ์เห็นวา่คาํวนิิจฉยัชี_ขาดของคณะกรรมการไม่เป็นธรรมสาํหรับผูอุ้ทธรณ์ สามารถยื3นฟ้อง  

      ศาลปกครองไดภ้ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที3ไดรั้บทราบคาํสั3ง  

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที3 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

พลเอก ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

ประธานกรรมการคุรุสภา  
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 

ข้อ 4 ในระเบียบนีZ 
 

“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา่ ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ ผูอ้าํนวยการอธิการบดี หรือ หวัหนา้ของ

โรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือตาํแหน่งที3เรียกชื3ออยา่งอื3นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั_น 
 

“การกระทาํผดิ” หมายความวา่ การที3นกัเรียนหรือนกัศึกษาประพฤตฝ่ิาฝืนระเบียบข้อบังคบัของ สถานศึกษา หรือ

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียนและนกัศึกษา 
 

“การลงโทษ” หมายความวา่ การลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษาที3กระทาํความผดิ โดยมีความมุ่งหมาย  

เพื3อการสั3งสอน 

 

 ขอ้ 5 โทษที3จะลงโทษแก่นกัเรียนหรือนกัศึกษาที3กระทาํผดิมี 4 สถาน ดงันี_  
 

   (1) วา่กล่าวตกัเตือน  

   (2) ทาํทณัฑบ์น  

   (3) ตดัคะแนนประพฤติ 

   (4) ทาํกิจกรรมเพื3อใหป้รับเปลี3ยนพฤติกรรม  

 

 ขอ้ 6 หา้มลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษาดว้ยวธีิรุนแรง หรือแบบกลั3นแกลง้หรือลงโทษดว้ยความโกรธ 

หรือดว้ยความพยาบาท โดยคาํนึงถึงอายนุกัเรียนหรือนกัศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ 

ลงโทษดว้ยการลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษาใหเ้ป็นไปเพื3อเจตนาที3จะแกนิ้สยัและความประพฤติไม่ดีของนกัเรียน 

หรือนกัศึกษาใหรู้้สาํนึกในความผดิ และกลบัประพฤติตนในทางที3ดีต่อไปใหผู้บ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

หรือ ผูที้3บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการลงโทษนกัเรียน นกัศึกษา 

 ขอ้ 7 การวา่กล่าวตกัเตือน ใชใ้นกรณีนกัเรียนหรือนกัศึกษากระทาํความผดิไม่ร้ายแรง 

 ขอ้ 8 การทาํทณัฑบ์นใชใ้นกรณีนกัเรียนหรือนกัศึกษาที3ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน หรือ

นกัศึกษา ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา หรือกรณีทาํใหเ้สื3อมเสียชื3อเสียง และเกียรติ

ศกัดิf ของสถานศึกษา / ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา / ไดรั้บโทษวา่กล่าวตกัเตือนแลว้แต่ยงัไม่เขด็ หลาบการทาํ

ทณัฑบ์นใหท้าํเป็นหนงัสือ และเชิญบิดามารดา หรือผูป้กครองมาบนัทึกรับทราบความผดิและ รับรองการทาํทณัฑ์

บนไวด้ว้ย 
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 ขอ้ 9 การตดัคะแนนความประพฤติใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการตดัคะแนนความประพฤติ 

นกัเรียนและนกัศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาํหนด และใหท้าํบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 ขอ้ 10 ทาํกิจกรรมเพื3อใหป้รับเปลี3ยนพฤติกรรม ใชใ้นกรณีที3นกัเรียนและนกัศึกษากระทาํความผดิ ที3

สมควรตอ้งปรับเปลี3ยนพฤติกรรม 
 

 ขอ้ 11 ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี_  และใหมี้อาํนาจตีความและ วนิิจฉยั

ปัญหาเกี3ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี_  

 

 

ประกาศ ณ วนัที3 18 มกราคม พ.ศ. 2548 

อดิศยั โพธารามิก 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง  

กาํหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548 
 

 ขอ้ 1 นกัเรียนและศึกษาตอ้งไม่ประพฤติตน ดงัต่อไปนี_  
 

  (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ไดรั้บอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  

  (2) เล่นการพนนั จดัใหมี้การเล่นการพนนั หรือมั3วสุมในวงการพนนั  

  (3) พกพาอาวธุหรือวตัถุระเบิด  

  (4) ซื_อ จาํหน่ายแลกเปลี3ยน เสพสุราหรือเครื3องดื3มที3มีแอลกอฮอล ์สิ3งมึนเมา บุหรี3  หรือยาเสพติด 

  (5) ลกัทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์ข่มขู่ หรือบงัคบัขืนใจเพื3อเอาทรัพยบุ์คคลอื3น 

  (6) ก่อเหตุทะเลาะววิาท ทาํร้ายร่างกายผูอื้3น เตรียมการหรือกระทาํการใดๆ อนัน่าจะก่อใหเ้กิด ความ

ไม่ สงบเรียบร้อยหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

  (7) แสดงพฤติกรรมทางชูส้าวซึ3งไม่เหมาะสมในที3สาธารณะ  

   (8) เกี3ยวขอ้งกบัการคา้ประเวณี 

  (9) ออกนอกสถานที3พกัเวลากลางวนั เพื3อเที3ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อนัเป็นการสร้างความเดือดร้อน

ใหแ้ก่ ตนเองหรือผูอื้3น 

 

 ขอ้ 2 ใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษากาํหนดระเบียบดว้ยวา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียนและนกัศึกษา ได้

เท่า ที3ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงนี_  

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที3 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 

จาตุรนต ์ฉายแสง 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หมายเหตุ : ใหน้กัเรียนและนกัศึกษาตอ้งประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที3กาํหนด

ใน กฎกระทรวง จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี_  
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เอกสารอ้างองิ 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 เล่ม119 ตอนที3 128 ก  31 

ธนัวาคม 2545 

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงวา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั_นพื_นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

เล่ม121 ตอนที3 56 ก  2 กนัยายน 2547 

ราชกิจจานุเบกษา ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ พ.ศ. 2559 เล่ม133 ตอนที3 

286 ก  9 ธนัวาคม 2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

การแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบท่ี 1 

เร่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. 2542  แก=ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553 และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ.2542 

การจัดการศึกษาใหBยึดหลักดังต;อไปน้ี ยกเวBนขBอใด 

    ก. เปJนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  

    ข. ให=สังคมมีส9วนร9วมในการจัดการศึกษา 

    ค. มีเอกภาพด=านนโยบาย และมีความหลากหลายใน

การปฏิบัติ 

    ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู=ให=เปJนไป

อย9างต9อเน่ือง 

2. การจัดการศึกษาตBองจัดใหBบุคคลมีสิทธิและโอกาส

เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีรัฐตBองจัดใหB

อย;างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม;เก็บค;าใชBจ;าย ไม;นBอย

กว;าก่ีปV 

    ก. 11 ปY                      ข. 12 ปY 

    ค. 13 ปY                      ง. 14 ปY 

3. เด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2565 จะตBองเขBาเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปVท่ี1 พ.ศ.ใด 

    ก. พ.ศ.2572 

    ข. พ.ศ.2573 

    ค. พ.ศ.2574 

    ง. พ.ศ.2575 

4. “บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษา

นอกสถานศึกษาต้ังแต;ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป” 

หมายถึงขBอใด 

    ก. ผู=บริหารสถานศึกษา 

    ข. ผู=บริหารการศึกษา 

    ค. บุคลากรทางการศึกษา 

    ง. คณาจารย_ 

5. แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห;งชาติ พ.ศ.2542 ยึดหลักตามขBอใด 

    ก. ถือว9าผู=เรียนสามารถพัฒนาตนเองได= 

    ข. ถือว9าผู=เรียนมีความรู=มากท่ีสุด 

    ค. ถือว9าหลักสูตรสำคัญท่ีสุด 

    ง. ถือว9าผู=เรียนสำคัญท่ีสุด 

6. ใหBกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหาร

และการจัดการศึกษา ในดBานใดบBาง 

    ก. วิชาการ-งบประมาณ-การบริหารงานท่ัวไป 

    ข. วิชาการ-งบประมาณ-การบริหารงานบุคคล 

    ค. วิชาการ-งบประมาณ-การบริหารงานบุคคล-การ

บริหารพิเศษ 

    ง. วิชาการ-งบประมาณ-การบริหารงานบุคคล-การ

บริหารท่ัวไป 

7. ขBอใดคือความหมายของ “การศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน” 

    ก. การศึกษาก9อนระดับอุดมศึกษา 

    ข. การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

    ค. การศึกษาในระบบ 

    ง. การศึกษานอกระบบ 

8. ใหBมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

ทุกแห;งอย;างนBอยก่ีคร้ัง และในทุก 

ก่ีปV 

    ก. อย9างน=อย 1 คร้ัง ในทุก 3 ปY 

    ข. อย9างน=อย 2 คร้ัง ในทุก 3 ปY 

    ค. อย9างน=อย 1 คร้ัง ในทุก 5 ปY 

    ง. อย9างน=อย 2 คร้ัง ในทุก 3 ปY 
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9. เด็กท่ีจะเขBารับการศึกษาภาคบังคับ ตBองมีอายุตาม

ขBอใด 

    ก. เด็กท่ีมีอายุย9างเข=าปYท่ี 6 ถึงปYท่ี 16 

    ข. เด็กท่ีมีอายุย9างเข=าปYท่ี 7 ถึงปYท่ี 16 

    ค. เด็กท่ีมีอายุย9างเข=าปYท่ี 6 ถึงปYท่ี 17 

    ง. เด็กท่ีมีอายุย9างเข=าปYท่ี 7 ถึงปYท่ี 17 

 

10. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถ

พิเศษ ตBองจัดดBวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ส่ิงใด 

    ก. ความสามารถของบุคคลน้ัน 

    ข. ความสนใจของบุคคลน้ัน 

    ค. ความพิเศษของบุคคลน้ัน 

    ง. ถูกทุกข=อ 

 

เฉลย  

1. ค 2. ข 3. ก 4. ข 5. ง 

6. ง 7. ก 8. ค 9. ข 10. ก 
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แบบทดสอบท่ี 2 

เร่ือง พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใชBไดBเปdนระยะเวลาก่ีปV 

    ก. 3 ปY 

    ข. 4 ปY 

    ค. 5 ปY 

    ง. 6 ปY 

2. อัตราค;าต;อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือขBอใด 

    ก. 200 บาท 

    ข. 300 บาท 

    ค. 400 บาท 

    ง. 500 บาท 

3. ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตBองย่ืนเร่ืองต;อผูBใด 

    ก. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

    ข. คุรุสภา 

    ค. เลขาธิการคุรุสภา 

    ง. ประธานคุรุสภา 

4. การต;ออายุใบประกอบวิชาชีพตBองปฏิบัติตามขBอใด 

    ก. ภายใน 180 วันก9อนหมดอายุ 

    ข. หลังหมดอายุไม9เกิน 180 วัน 

    ค. ภายในระยะเวลา 90 วัน ก9อนหมดอายุ 

    ง. หลังหมดอายุไม9เกิน 90 วัน 

5. ขBอใดคือโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ก. ภาคทัณฑ_ 

    ข. ตัดเงินเดือน 

    ค. ยกข=อกล9าวหา 

    ง. ปลดออก 

 

 

 

 

6. ผูBถูกตัดสินว;าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมีสิทธ์ิ

อุทธรณgภายในก่ีวัน นับแต;วันท่ีไดBรับแจBง 

    ก. 30 วัน 

    ข. 45 วัน 

    ค. 60 วัน 

    ง. 90 วัน 

7. ขBอใดคืออำนาจหนBาท่ีของคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ 

    ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ 

    ข. พิจารณาการออกใบอนุญาต 

    ค. ออกใบอนุญาต 

    ง. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

8. ขBอใดมีหนBาท่ีพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

    ก. คุรุสภา 

    ข. ประธานคุรุสภา 

    ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

    ง. เลขาธิการคุรุสภา 
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9. สถานศึกษาท่ีรับผูBไม;มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ควบคุมเขBาปฎิบัติหนBาท่ีในตำแหน;งครู ตBองระวางโทษ

ตามขBอใด 

    ก. จำคุกไม9เกิน 1 ปY หรือปรับไม9เกิน 20,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ข. จำคุกไม9เกิน 1 ปY หรือปรับไม9เกิน 20,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ค. จำคุกไม9เกิน 3 ปY หรือปรับไม9เกิน 30,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ง. จำคุกไม9เกิน 3 ปY หรือปรับไม9เกิน 60,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

10. อยู;ในระหว;างพักใชBใบนุญาตแลBวแสดงใหBผูBอ่ืน

เห็นว;าตนมีไปอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพ่ือ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตBองระวางโทษตาม

ขBอใด 

    ก. จำคุกไม9เกิน 1 ปY หรือปรับไม9เกิน 20,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ข. จำคุกไม9เกิน 1 ปY หรือปรับไม9เกิน 20,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ค. จำคุกไม9เกิน 3 ปY หรือปรับไม9เกิน 30,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ง. จำคุกไม9เกิน 3 ปY หรือปรับไม9เกิน 60,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

เฉลย  

1. ค 2. ก 3. ค 4. ก 5. ค 

6. ก 7. ข 8. ค 9. ง 10. ง 
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แบบทดสอบท่ี 3 

เร่ือง พระราชบัญญัติระเบียบข=าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

      (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

1. ขBอใดไม;ไช;อำนาจหนBาท่ีของ ก.ค.ศ. 

    ก. วางแผน และกำหนดเกณฑ_อัตรากำลัง 

    ข. เสนอแผนการศึกษาแห9งชาติ  

    ค. กำหนดวิธีการและเง่ือนไขการจ=างเพ่ือบรรจุและ

แต9งต้ัง 

    ง. ดำเนินการทางวินัย 

2. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขBาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ผูBซ่ึงมีสิทธิเขBารับ

ราชการเปdนขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดBตBองมีอายุตามขBอใด 

    ก. มีอายุไม9ต่ำกว9า 18 ปYบริบูรณ_ 

    ข. มีอายุไม9ต่ำกว9า 19 ปYบริบูรณ_ 

    ค. มีอายุไม9ต่ำกว9า 20 ปYบริบูรณ_ 

    ง. มีอายุไม9ต่ำกว9า 21 ปYบริบูรณ_ 

3. ขBอใดไม;ใช;บุคคลากรทางการศึกษา 

    ก. ครู 

    ข. ศึกษานิเทศก_ 

    ค. ผู=บริหารสถานศึกษา 

    ง. ผู=บริหารการศึกษา 

4. ขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลซ่ึง

ไดBรับการบรรจุและแต;งต้ัง ตามพระราชบัญญัติน้ีใหBรับ 

ราชการโดยไดBรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ;นดิน 

ยกเวBนกระทรวงใด 

    ก. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย_ 

    ข. กระทรวงการท9องเท่ียวและกีฬา 

    ค. กระทรวงศึกษาธิการ 

    ง. กระทรวงวัฒนธรรม 

5. หน;วยงานใดเปdนผูBดำเนินการสอบแข;งขันเพ่ือ

บรรจุและแต;งต้ังเขBารับราชการเปdนขBาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

    ก. ก.ค.ศ. 

    ข. กพฐ. 

    ค. กศจ. 

    ง. สมศ. 

6. ผูBใดไดBรับการบรรจุและแต;งต้ังในตำแหน;งครู

ผูBช;วยใหBผูBน้ันเตรียมความพรBอมและพัฒนาอย;างเขBม

เปdนระยะเวลาเท;าใดก;อนแต;งต้ังใหBดำรงตำแหน;งครู 

    ก. 3 เดือน 

    ข. 6 เดือน 

    ค. 1 ปY 

    ง. 2 ปY 

7. ความผิดทางวินัยในขBอใด ท่ีไม;ถือว;าเปdนความผิด

รBายแรง 

    ก. การขัดคำส่ังหรือหลีกเล่ียงไม9ปฏิบัติตามคำส่ัง

ของผู=บังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหน=าท่ีราชการโดยชอบ 

    ข. การละท้ิงหน=าท่ีราชการติดต9อในคราวเดียวกัน

เปJนเวลาเกินกว9า 15 วัน โดยไม9มีเหตุผลอันสมควร 

    ค. ไม9สนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย_ทรงเปJนประมุข 

    ง. การปฏิบัติหรือละเว=นการปฏิบัติหน=าท่ีราชการ

โดยมิชอบ เพ่ือให=ตนเองหรือผู=อ่ืนได=รับประโยชน_ท่ีมิ

ควรได=  
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8. โทษทางวินัยในขBอใด ท่ีเปdนความผิดทางวินัย

รBายแรง 

    ก ปลดออก 

    ข. ภาคทัณฑ_ 

    ค. ลดเงินเดือน 

    ง. ตัดเงินเดือน 

9. ผูBใดถูกส่ังลงโทษ ปลดออก ไล;ออก หรือถูกส่ังใหB

ออกจากราชการ ใหBมีสิทธ์ิอุทธรณgหรือรBองทุกขgแลBวแต;

กรณี ต;อ ก.ค.ศ. ภายในระยะเวลาก่ีวันนับแต;วันท่ี

ไดBรับแจBงคำส่ัง  

    ก. 15 วัน 

    ข. 30 วัน 

    ค. 60 วัน 

    ง. 90 วัน 

10. ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กนBอยและมีเหตุอันควร

งดโทษ จะดำเนินการงดโทษใหBโดยใหBทำทัณฑgบน

อย;างไร 

    ก. ลดเงินเดือน 

    ข. ทําเปJนคําส่ัง 

    ค. ทำเปJนประกาศว9ากล9าวตักเตือน 

    ง. ทำเปJนหนังสือหรือว9ากล9าวตักเตือน 

 

 

เฉลย  

1. ข 2. ก 3. ก 4. ก 5. ค 

6. ง 7. ค 8. ก 9. ข 10. ง 
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แบบทดสอบท่ี 4 

เร่ือง พระราชบัญญัติคุ=มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ  

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

 

1. “สถานท่ีใหBการศึกษา อบรม ฝlกอาชีพ เพ่ือแกBไข 

ความประพฤติ บำบัด รักษา และฟopนฟูสมรรถภาพท้ัง

ทางดBานร;างกายและจิตใจแก;เด็กท่ีพึงไดBรับการ

คุBมครองสวัสดิภาพ” เปdนความหมายของขBอใด 

    ก. สถานสงเคราะห_ 

    ข. สถานรับเล้ียงเด็ก 

    ค. สถานพัฒนาและฟpqนฟู 

    ง. สถานคุ=มครองสวัสดิภาพ 

2. เด็กท่ีพึงไดBรับการคุBมครองสวัสดิภาพ ยกเวBนขBอใด 

    ก. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 

    ข. เด็กท่ีเส่ียงต9อการกระทำผิด 

    ค. เด็กท่ีอยู9ในสภาพยากลำบาก 

    ง. เด็กท่ีอยู9ในสภาพท่ีจำต=องได=รับการคุ=มครองสวัสดิ

ภาพตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

3. การแต;งต้ังผูBคุBมครองสวัสดิภาพเด็กใหBมีระยะเวลา

คราวละนานเท;าใด 

    ก. ไม9เกิน 1 ปY 

    ข. ไม9เกิน 2 ปY 

    ค. ไม9เกิน 3 ปY 

    ง. ไม9เกิน 4 ปY 

 
 
 
 
 
 
 

4. ใหBรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุนข้ึน

กองทุนหน่ึงในสำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยg เพ่ือเปdนทุนใชBจ;าย

ในการสงเคราะหg คุBมครองสวัสดิภาพ และส;งเสริม

ความประพฤติเด็ก กองทุนน้ันมีช่ือเรียกว;าอย;างไร 

    ก. กองทุนคุ=มครองเด็ก 

    ข. กองทุนสงเคราะห_เด็ก 

    ค. กองทุนช9วยเหลือเด็ก 

    ง. กองทุนส9งเสริมเด็ก 

5. สถานรับเล้ียงเด็ก เปdนสถานท่ีรับเล้ียงและพัฒนา

เด็กท่ีมีอายุตามขBอใด 

    ก. อายุไม9เกิน 4 ปYบริบูรณ_ 

    ข. อายุไม9เกิน 5 ปYบริบูรณ_ 

    ค. อายุไม9เกิน 6 ปYบริบูรณ_ 

    ง. อายุไม9เกิน 7 ปYบริบูรณ_ 

6. ขBอความดังต;อไปน้ี เปdนความหมายของขBอใด 

“สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีจัดการศึกษา 

สำหรับคนพิการ โดยเฉพาะ ท้ังในลักษณะอยู;ประจำ 

ไป กลับ และรับบริการท่ีบBาน” 

    ก. ศูนย_การศึกษาพิเศษ 

    ข. องค_การคนพิการ 

    ค. ศูนย_การเรียนเฉพาะความพิการ 

    ง. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
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7. ประธานคณะกรรมการส;งเสริมการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการ คือขBอใด 

 ก. รัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงมหาดไทย 

 ข. รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. ผู=ว9าราชการกรุงเทพมหานคร 

8. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ตามขBอใด 

    ก. ตลอดชีวิต 

    ข. ต้ังแต9แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

    ค. สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไม9น=อยกว9า 12 ปY 

    ง. ตามความพร=อมของบุคคลและสถานศึกษาแต9ละ

แห9ง 

9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเภท

ของคนพิการไวB ก่ีประเภท 

 ก. 7 ประเภท 

 ข. 8 ประเภท 

 ค. 9 ประเภท 

 ง. 10 ประเภท 

10. กองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ มีช่ือเรียกว;า

อย;างไร 

 ก. กองทุนส9งเสริมและพัฒนาการศึกษา

สำหรับคนพิการ 

 ข. กองทุนเพ่ือส9งเสริมพัฒนาการศึกษา

สำหรับคนพิการ 

 ค. กองทุนการส9งเสริมพัฒนาการศึกษา

สำหรับคนพิการ 

 ง. กองทุนเพ่ือการส9งเสริมสำหรับคนพิการ 

 

 

 

เฉลย  

1. ง 2. ค 3. ข 4. ก 5. ค 

6. ง 7. ข 8. ข 9. ค 10. ก 
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แบบทดสอบท่ี 5 

เร่ือง ระเบียบข=อบังคับท่ีเก่ียวข=องกับการศึกษา 

1. ผูBใดซ่ึงมิใช;ผูBปกครอง มีเด็กซ่ึงไม;ไดBเขBาเรียนใน

สถานศึกษาอาศัยอยู;ดBวย ตBองแจBงสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาภายในระยะเวลาเท;าใด นับแต;วันท่ีเด็กมา

อาศัยอยู; 

 ก. 1 สัปดาห_ 

 ข. 2 สัปดาห_ 

 ค. 1 เดือน 

 ง. 2 เดือน 

2. ผูBปกครองท่ีไม;ส;งเด็กเขBาเรียน ตBองระวางโทษปรับ

เปdนจำนวนเงินเท;าใด 

 ก. ปรับไม9เกิน 500 บาท 

 ข. ปรับไม9เกิน 1,000 บาท 

 ค. ปรับไม9เกิน 5,000 บาท 

 ง. ปรับไม9เกิน 10,000 บาท 

3. ผูBใดขัดขวางไม;ใหBเด็กเขBาเรียน ตBองระวางโทษปรับ

เปdนจำนวนเงินเท;าใด 

 ก. ปรับไม9เกิน 500 บาท 

 ข. ปรับไม9เกิน 1,000 บาท 

 ค. ปรับไม9เกิน 5,000 บาท 

 ง. ปรับไม9เกิน 10,000 บาท 

4. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว จะต=องมี

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู=ของผู=เรียนอย9างน=อย

ปYละก่ีคร้ัง 

 ก. ปYละ 1 คร้ัง 

 ข. ปYละ 2 คร้ัง 

 ค. ปYละ 3 คร้ัง 

 ง. ปYละ 4 คร้ัง 

 

 

5. การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มีอัตราเท;าไร 

    ก. 200 บาท 

    ข. 300 บาท 

    ค. 400 บาท 

    ง. 500 บาท 

6. ผูBท่ีจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตBองมี

คุณสมบัติตามขBอใด 

    ก. 18 ปYบริบูรณ_ 

    ข. ไม9ต่ำกว9า 18 ปYบริบูรณ_ 

    ค. 20 ปYบริบูรณ_ 

    ง. ไม9ต่ำกว9า 20 ปYบริบูรณ_ 

7. ขBอใดใดไม;ใช;ลักษณะตBองหBามของผูBท่ีจะประกอบ

วิชาชีพครู 

    ก. เปJนบุคคลทุพพลภาพหรือมีความพิการ 

    ข. เปJนผู=มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร9องใน

ศีลธรรมอันดี 

    ค. เปJนคนไร=ความสามารถหรือคนเสมือนไร=

ความสามารถ  

    ง. เคยต=องโทษจําคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว9าอาจ

นำมาซ่ึงความเส่ือมเสีย เกียรติศักด์ิแห9งวิชาชีพ 

8. ลงโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิดมีก่ีสถาน 

    ก. 3 สถาน 

    ข. 4 สถาน 

    ค. 5 สถาน 

    ง. 6 สถาน 
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9. การลงโทษนักเรียน มีจุดมุ;งหมายตามขBอใด 

    ก. ให=หลาบจำไม9กล=ากระทำความผิดอีก 

    ข. ให=เปJนไปเพ่ือการอบรมส่ังสอน 

    ค. เพ่ือลดพฤติกรรมไม9ให=เกิดซ้ำ 

    ง. เพ่ือให=นักเรียนอยู9ในกฎระเบียบของสถานศึกษา 

 

 

10. ขBอใดไม;ใช;บทลงโทษแก;นักเรียนหรือนักศึกษาท่ี

กระทำผิด  

    ก. ย=ายสถานศึกษา 

    ข. ว9ากล9าวตักเตือน 

    ค. ทำทัณฑ_บน 

    ง. ตัดคะแนนประพฤติ 

 

เฉลย  

1. ค 2. ข 3. ง 4. ก 5. ง 

6. ง 7. ก 8. ข 9. ข 10. ก 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข=องกับวิชาชีพครู 

1. ขBอใดคือแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห;งชาติ พ.ศ.2542 

    ก. กระบวนการเรียนรู=เพ่ือความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม 

    ข. การจัดการศึกษาต=องเปJนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให=

เปJนมนุษย_ท่ีสมบูรณ_ 

    ค. บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม9น=อยกว9า 12 ปY 

    ง. ต=องยึดหลักว9าผู=เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู=

และพัฒนาตนเองได= และถือว9าผู=เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 

2. ขBอใดไม;ใช;ระบบการจัดการศึกษา 

    ก. การศึกษาตลอดชีวิต     

    ข. การศึกษาในระบบ 

    ค. การศึกษานอกระบบ    

    ง. การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ระบบการศึกษา ตามหมวด 2 ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห;งชาติ พ.ศ.2542 มีก่ีระดับ 

    ก. 1 ระดับ               

    ข. 2 ระดับ 

    ค. 3 ระดับ              

     ง. 4 ระดับ 

4. ขBอใดมีอำนาจหนBาท่ีกำหนดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ก. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ข. สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ค. สภาการศึกษา 

    ง. คณะกรรมการข=าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

5. ขBอใดมีอำนาจหนBาท่ีพิจารณาเสนอแผนการ

ศึกษาแห;งชาติ 

    ก. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ข. สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ค. สภาการศึกษา 

    ง. คณะกรรมการข=าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

6. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหBยึด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคำนึงถึงปqจจัยต;าง ๆ ยกเวBน

ขBอใด 

    ก. ต=องการของสถานศึกษา 

    ข. จำนวนประชากร 

    ค. ระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ง. จำนวนสถานศึกษา 

7. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) มีอำนาจหนBาท่ีตามขBอใด 

    ก. ทำหน=าท่ีพัฒนาเกณฑ_ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

    ข. ทำหน=าท่ีพัฒนาเกณฑ_ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

    ค. ทำหน=าท่ีพัฒนาเกณฑ_ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายใน และภายนอก 

    ง. ไม9มีข=อถูก 

8. ตำแหน;งในขBอใดไม;ตBองมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพควบคุม 

    ก. ครู 

    ข. ผู=บริหารสถานศึกษา 

    ค. ศึกษานิเทศก_ 

    ง. คณาจารย_ 
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9. บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดBานการเรียนการ

สอนและการ ส;งเสริมการเรียนรูBของผูBเรียนดBวยวิธีการ

ต;าง ๆ ตรงกับขBอใด 

    ก. ครู 

    ข. คณาจารย_ 

    ค. ศึกษานิเทศก_ 

    ง. ผู=บริหารสถานศึกษา 

10. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกอีกช่ือ

หน่ึงว;า 

    ก. สภาครู 

    ข. คุรุสภา 

    ค. องค_กรวิชาชีพครู 

    ง. ถูกทุกข=อ 

11. ผูBท่ีจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตBองมี

อายุตามขBอใด 

    ก. 18 ปYบริบูรณ_ 

    ข. ไม9ต่ำกว9า 18 ปYบริบูรณ_ 

    ค. 20 ปYบริบูรณ_ 

    ง. ไม9ต่ำกว9า 20 ปYบริบูรณ_ 

12. ขBอใดไม;ใช;ขBอบังคับว;าดBวยมาตรฐานวิชาชีพ  

    ก. ความรู=และประสบการณ_วิชาชีพ 

    ข. ผู=รับบริการ 

    ค. การปฏิบัติงาน 

    ง. การปฏิบัติตน 

13. ขBอใดไม;ไช;โทษจากการประพฤติผิดมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ก. ภาคทัณฑ_ 

    ข. ตักเตือน 

    ค. ตัดเงินเดือน 

    ง. เพิกถอนใบอนุญาต 

 

14. หากผูBใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยมิไดBรับ

อนุญาต ตBองระวางโทษตามขBอใด 

    ก. จำคุกไม9เกิน 1 ปY หรือปรับไม9เกิน 10,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ข. จำคุกไม9เกิน 1 ปY หรือปรับไม9เกิน 20,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ค. จำคุกไม9เกิน 3 ปY หรือปรับ ไม9เกิน 30,000 

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ง. จำคุกไม9เกิน 3 ปY หรือปรับ ไม9เกิน 60,000 บาท 

หรือท้ังจำท้ังปรับ 

15. บุคคลท่ีจะสอบเขBารับตำแหน;งขBาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตBองมีคุณสมบัติตามขBอ

ใด 

    ก. ไม9ต่ำกว9า 18 ปYบริบูรณ_ 

    ข. 18 ปYบริบูรณ_ 

    ค. 20 ปYบริบูรณ_ 

    ง. ไม9ต่ำกว9า 20 ปYบริบูรณ_ 

16. วิทยฐานะเช่ียวชาญ ไม;มีในตำแหน;งใด 

    ก. ครู 

    ข. ผู=อำนวยการสถานศึกษา 

    ค. รองผู=อำนวยการสถานศึกษา 

    ง. รองผู=อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

17. ไดBมีอำนาจส่ังบรรจุแต;งต้ังตำแหน;งครูผูBช;วย 

    ก. สพฐ. 

    ข. กพฐ. 

    ค. กศจ. 

    ง. ก.ค.ศ. 
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18. คณะกรรมการเตรียมความพรBอมและพัฒนาอย;าง

เขBม มีท้ังหมดก่ีคน 

    ก. 3 คน แต9ไม9เกิน 5 คน 

    ข. 3 คน 

    ค. 3 คน ข้ึนไป 

    ง. 5 คน 

19. โทษทางวินัยมีก่ีสถาน 

    ก. 3 สถาน 

    ข. 4 สถาน 

    ค. 5 สถาน 

    ง. 6 สถาน 

20. ขBอใดคือความผิดทางวินัยรBายแรง 

    ก. ไม9สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย_ทรงเปJนประมุข 

    ข. การปฏิบัติหรือละเว=นการปฏิบัติหน=าท่ีราชการโดย

มิชอบ 

    ค. ปฏิบัติหน=าท่ีราชการให=เปJนไป ตามกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

    ง. ละท้ิงหน=าท่ีราชการติดต9อในคราวเดียวกันเปJน

เวลาเกินกว9า 15 วัน โดยไม9มีเหตุผลอันสมควร 

21. โทษทางวินัยข=อใดท่ีผู=บังคับบัญชาสามารถลงโทษ

โดยไม9ต=องสอบสวนก็ได= 

    ก. กระทำความผิดวินัยอย9างร=ายแรง แล=วทำหนังสือ

สารภาพต9อผู=บังคับบัญชา 

    ข. กระทำการล9วงละเมิดทางเพศต9อผู=เรียนหรือ

นักศึกษา 

    ค. เสพยาเสพติด สนับสนุนให=ผู=อ่ืนเสพยาเสพติด 

เล9นการพนันเปJนอาจิณ 

    ง. การกล่ันแกล=ง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข9ม

เหงผู=เรียน 

 

22. สิทธ์ิการอุทธรณgและการรBองทุกขg ส้ินสุดเม่ือใด 

    ก. มติของ กศจ.      ข. มติของ ก.ค.ศ. 

    ค. มติของ กพฐ.      ง. มติของหัวหน=าสถานศึกษา 

23. ขBอไดBไม;ตBองไดBรับการคุBมครองสวัสดิภาพของ

เด็ก 

    ก. เด็กท่ีเล้ียงดูโดยมิชอบ 

    ข. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 

    ค. เด็กท่ีเส่ียงต9อการกระทำผิด 

    ง. เด็กท่ีอยู9ในสภาพท่ีจำต=องได=รับการคุ=มครอง

สวัสดิภา ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

24. ผูBใดโฆษณาหรือเผยแพร;ทางส่ือมวลชนโดย

เจตนาท่ีจะทำใหBเกิดความเสียหายแก;เด็ก จะตBอง

ระวางโทษตามขBอใด 

    ก. จำคุกไม9เกิน 1 เดือน หรือปรับไม9เกิน 1 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ข. จำคุกไม9เกิน 3 เดือน หรือปรับไม9เกิน 3 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ค. จำคุกไม9เกิน 4 เดือน หรือปรับไม9เกิน 4 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ง. จำคุกไม9เกิน 6 เดือน หรือปรับไม9เกิน 6 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

25.จำหน;าย แลกเปล่ียน หรือใหBสุราหรือบุหร่ีแก;เด็ก

จะตBองระวางโทษตามขBอใด 

    ก. จำคุกไม9เกิน 1 เดือน หรือปรับไม9เกิน 1 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ข. จำคุกไม9เกิน 3 เดือน หรือปรับไม9เกิน 3 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ค. จำคุกไม9เกิน 4 เดือน หรือปรับไม9เกิน 4 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

    ง. จำคุกไม9เกิน 6 เดือน หรือปรับไม9เกิน 6 หม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
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26. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ตามขBอใด 

    ก. ตลอดชีวิต 

    ข. ต้ังแต9แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

    ค. สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไม9น=อยกว9า 12 ปY 

    ง. ตามความพร=อมของบุคคลและสถานศึกษาแต9ละ

แห9ง 

27. เหตุใดจึงตBองมี พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  

    ก. เพ่ือให=คนพิการมีสิทธ์ิและโอกาสได=รับบริการและ

ความช9วยเหลือทางการศึกษาเปJนพิเศษ 

    ข. เพ่ือให=สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมสำหรับคนพิการ 

    ค. เพ่ือให=คนพิการสามารถอยู9ร9วมกับผู=อ่ืนในสังคมได= 

    ง. ถูกทุกข=อ 

28. ผูBปกครองท่ีไม;ส;งเด็กเขBาเรียน ตBองระวังโทษตาม

ขBอใด 

    ก. ปรับไม9เกิน 1 พันบาท 

    ข. ปรับไม9เกิน 2 พันบาท 

    ค. ปรับไม9เกิน 5 พันบาท 

    ง. ปรับไม9เกิน 1 หม่ืนบาท 

 

29. ผูBท่ีตBองการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว ตBองมีคุณสมบัติตามขBอใด 

    ก. ไม9ต่ำกว9ามัธยมศึกษาตอนต=น 

    ข. ไม9ต่ำกว9ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท9า 

    ค. ไม9ต่ำกว9าปริญญาตรีทางการศึกษา 

    ง. ไม9ต่ำกว9าปริญญาทางการศึกษา 

30. การลงโทษนักเรียน มีจุดมุ;งหมายตามขBอใด 

    ก. ให=หลาบจำไม9กล=ากระทำความผิดอีก 

    ข. ให=เปJนไปเพ่ือการอบรมส่ังสอน 

    ค. เพ่ือลดพฤติกรรมไม9ให=เกิดซ้ำ 

    ง. เพ่ือให=นักเรียนอยู9ในกฎระเบียบของสถานศึกษา 

 

 

เฉลย 

1. ง 2. ก 3. ข 4. ก 5. ค 6. ก  7. ข 8. ง 9. ก 10. ข 

11. ง 12. ข 13. ค 14. ข 15. ง 16. ค 17. ค 18. ข 19. ค 20. ง 

21. ก 22. ก 23. ก 24. ง 25. ข 26. ข 27. ก 28. ก 29. ข 30. ข 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

การวิเคราะห.ข0อมูล 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห0ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูA เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ี      

              เก่ียวขAองกับวิชาชีพครู โดยใชAทฤษฎีการจัดการเรียนรูAของแฮร0บาร0ต  

ผู,เรียน 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก6อนเรียน 

(30 คะแนน) 

ทดสอบวัดความรู,ระหว6างเรียน 

รวม 50 
ทดสอบหลังเรียน 

(30 คะแนน) 1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

1 23 9 10 8 10 9 46 28 

2 9 7 6 5 6 6 30 23 

3 15 9 8 10 9 10 46 26 

4 17 9 10 9 9 10 47 27 

5 11 6 9 7 10 9 41 23 

6 8 7 9 10 8 10 44 26 

7 17 9 8 9 10 9 45 26 

8 14 8 10 9 8 9 44 25 

9 15 9 10 9 8 10 46 28 

10 8 8 10 8 8 9 43 24 

11 10 4 5 4 6 7 26 24 

12 8 9 10 8 7 8 42 25 

13 9 6 8 5 7 7 33 22 

14 10 7 4 5 8 8 32 21 

15 14 8 10 8 7 7 40 24 

16 9 7 5 5 6 6 29 17 

17 17 8 10 9 8 9 44 28 

18 16 9 10 8 9 10 46 28 

19 11 8 10 8 9 9 44 25 

20 9 7 9 7 9 7 39 22 

21 9 8 9 9 6 7 39 25 

22 8 9 10 8 9 9 45 21 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห0ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูA เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ี      

              เก่ียวขAองกับวิชาชีพครู โดยใชAทฤษฎีการจัดการเรียนรูAของแฮร0บาร0ต (ตXอ) 

ผู,เรียน 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก6อนเรียน 

(30 คะแนน) 

ทดสอบวัดความรู,ระหว6างเรียน 

รวม 50 
ทดสอบหลังเรียน 

(30 คะแนน) 1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

23 11 7 10 9 8 9 43 26 

24 6 8 9 9 8 10 44 22 

25 17 7 10 8 9 9 43 28 

26 13 7 10 9 8 8 42 27 

27 8 6 9 6 8 8 37 21 

28 10 7 9 7 7 8 38 27 

29 14 8 10 9 8 9 44 26 

30 11 8 10 9 8 9 44 25 

31 9 9 10 7 10 8 44 25 

32 13 7 4 5 7 6 29 24 

33 7 7 10 7 8 7 39 21 

34 12 9 8 8 9 9 43 20 

35 20 8 10 7 10 8 43 26 

36 7 8 9 9 9 8 43 24 

37 15 9 10 7 6 7 39 24 

38 13 8 9 8 8 9 42 26 

39 5 6 7 7 8 8 36 24 

40 14 6 9 5 9 7 36 25 

41 9 9 10 5 7 7 38 24 

42 17 7 7 9 9 8 40 25 

43 14 7 10 7 9 8 41 25 

44 19 8 9 7 8 9 41 25 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห0ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูA เร่ือง ระเบียบ และกฎหมายท่ี      

              เก่ียวขAองกับวิชาชีพครู โดยใชAทฤษฎีการจัดการเรียนรูAของแฮร0บาร0ต (ตXอ) 

ผู,เรียน 

คนท่ี 

ทดสอบ 

ก6อนเรียน 

(30 คะแนน) 

ทดสอบวัดความรู,ระหว6างเรียน 

รวม 50 
ทดสอบหลังเรียน 

(30 คะแนน) 1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

45 8 6 10 6 8 8 38 24 

46 6 6 10 6 7 7 36 25 

47 11 9 10 9 8 10 46 24 

48 11 8 10 6 8 9 41 24 

49 9 6 8 7 9 9 39 23 

50 14 7 9 8 9 8 41 24 

51 14 8 9 8 9 10 44 27 

52 7 8 10 8 9 9 44 20 

53 10 4 5 4 7 6 26 26 

54 11 7 10 7 8 8 40 26 

55 10 9 10 6 7 9 41 23 

56 14 9 9 8 8 10 44 24 

57 11 8 10 8 9 10 45 25 

58 9 3 5 4 4 6 22 22 

59 15 9 8 4 7 8 36 25 

60 16 8 10 9 8 10 45 26 

61 8 6 8 4 8 7 33 19 

คะแนนรวม 715 458 540 444 491 508 ∑𝑥	= 2,441 ∑𝐹 = 1,485 

×"  11.72 7.51 8.85 7.28 8.05 8.33 8.00 24.34 

S.D. 3.82 1.58 2.39 2.05 2.49 1.92 1.79 2.32 

ร,อยละ 39.07 75.08 88.52 72.79 80.49 83.28 80.03 81.15 

ประสิทธิภาพด,านกระบวนการ E1 =80.03 ประสิทธิภาพด,านผลลัพธPE2 = 81.15 

ท่ีมา: ผูAวิจัย 
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ผลการวิเคราะหPสมมุติฐานทางสถิติ t-test 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก6อนเรียน และหลังเรียน 

 

 
 

 
ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห0สมมุติฐานทางสถิติ t-test 

ท่ีมา: ผูAวิจัย 
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ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแผนการจัดการเรียนรูA เร่ือง ระเบียบและ  

     กฎหมายท่ีเก่ียวขAองกับวิชาชีพครู  

หัวข,อการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 1 

1. สาระสำคัญ   +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2. สาระการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3. จุดประสงค0การเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4. กิจกรรมการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5. ส่ือการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6. การวัดผลและการประเมินผล +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 2 

1. สาระสำคัญ   +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2. สาระการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3. จุดประสงค0การเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4. กิจกรรมการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5. ส่ือการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6. การวัดผลและการประเมินผล +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแผนการจัดการเรียนรูA เร่ือง ระเบียบและ  

     กฎหมายท่ีเก่ียวขAองกับวิชาชีพครู (ตXอ)  

หัวข,อการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 3 

1. สาระสำคัญ   +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2. สาระการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3. จุดประสงค0การเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4. กิจกรรมการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5. ส่ือการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6. การวัดผลและการประเมินผล +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 4 

1. สาระสำคัญ   +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2. สาระการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3. จุดประสงค0การเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4. กิจกรรมการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5. ส่ือการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6. การวัดผลและการประเมินผล +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแผนการจัดการเรียนรูA เร่ือง ระเบียบและ  

     กฎหมายท่ีเก่ียวขAองกับวิชาชีพครู (ตXอ)  

หัวข,อการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 5 

1. สาระสำคัญ   +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2. สาระการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3. จุดประสงค0การเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4. กิจกรรมการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5. ส่ือการเรียนรูA +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6. การวัดผลและการประเมินผล +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 

ท่ีมา: ผูAวิจัย 
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ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน  

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 1 

1 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

11 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

12 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 2 

1 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

11 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

12 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

11 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

12 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 4 

1 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

11 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

12 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แผนการจัดการเรียนรู,ท่ี 5 

1 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

11 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

12 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 8 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

11 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

12 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

13 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

14 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

15 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

16 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

17 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

18 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

19 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

20 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

21 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

22 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

23 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 
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ตารางท่ี 8 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

23 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

24 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

25 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

26 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

27 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

28 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

29 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

30 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

31 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

32 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

33 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

34 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

35 +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 9 ผลวิเคราะห0ความสอดคลAองเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ข,อท่ี รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 แจAงวัตถุประสงค0 ขอบเขตของเน้ือหา

ชัดเจน 
+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

2 ข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 
+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

3 กิจกรรมการเรียนรูAมีความทAาทาย ทำใหA

อยากคAนหาคำตอบ และเนAนผูAเรียนเปjน

สำคัญ 

+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

4 กระตุAนและเปkดโอกาสใหAนักศึกษาซักถาม 

แสดงความคิดเห็น 
+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

5 สามารถนำความรูAไปประยุกต0ใชAไดAจริง +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

6 หลังจากเรียนแลAว ขAาพเจAามีความรูAความ

เขAาใจในเน้ือหาสาระรายวิชามากย่ิงข้ึน 
+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

7 การวัดและประเมินผล มีเกณฑ0การวัดท่ี

ชัดเจน และสXงเสริมการนำความรูAไป

ประยุกต0ใชAในสถานะการณ0ตXาง ๆ ไดA 

+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

8 เอกสารประกอบการสอน ดูเขAาใจงXาย +1 +1 +1 1 ใชAไดA 

9 มีความยุติธรรมเปjนแบบอยXางท่ีดี และมี

ความเปjนกัลยาณมิตรตXอผูAเรียน 
+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

10 ความพึงพอใจโดยภาพรวมการจัดการ

เรียนรูA 
+1 +1 +1 1 ใชAไดA 

รวม 1.00 ใช,ได, 
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ตารางท่ี 10 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน 

ข,อท่ี p แปลผล r แปลผล แปลผลคุณภาพของข,อสอบ 

แบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน แผนท่ี 1 

1 0.40 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

2 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

3 0.70 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

4 0.75 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

5 0.25 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

6 0.65 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

7 0.70 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

8 0.75 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

9 0.70 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

10 0.65 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

แบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน แผนท่ี 2 

1 0.55 ใชAไดA 0.55 ใชAไดA ใชAไดA 

2 0.60 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

3 0.60 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

4 0.70 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

5 0.60 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

6 0.70 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

7 0.70 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

8 0.30 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

9 0.70 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

10 0.25 ใชAไดA 0.25 ใชAไดA ใชAไดA 
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ตารางท่ี 10 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี p แปลผล r แปลผล แปลผลคุณภาพของข,อสอบ 

แบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน แผนท่ี 3 

1 0.50 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

2 0.30 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

3 0.70 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

4 0.65 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

5 0.45 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

6 0.30 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

7 0.60 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

8 0.70 ใชAไดA 0.00 ใชAไดA ใชAไดA 

9 0.50 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

10 0.65 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

แบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน แผนท่ี 4 

1 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

2 0.30 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

3 0.40 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

4 0.70 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

5 0.70 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

6 0.25 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

7 0.40 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

8 0.45 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

9 0.30 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

10 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 
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ตารางท่ี 10 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี p แปลผล r แปลผล แปลผลคุณภาพของข,อสอบ 

แบบทดสอบวัดความระหวXางเรียน แผนท่ี 5 

1 0.55 ใชAไดA 0.55 ใชAไดA ใชAไดA 

2 0.60 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

3 0.55 ใชAไดA 0.55 ใชAไดA ใชAไดA 

4 0.55 ใชAไดA 0.55 ใชAไดA ใชAไดA 

5 0.50 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

6 0.30 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

7 0.35 ใชAไดA 0.35 ใชAไดA ใชAไดA 

8 0.40 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

9 0.40 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

10 0.50 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 
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ตารางท่ี 11 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ข,อท่ี p แปลผล r แปลผล แปลผลคุณภาพของข,อสอบ 

1 0.70 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

2 0.30 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

3 0.65 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

4 0.55 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

5 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

6 0.85 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

7 0.70 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

8 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

9 0.50 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

10 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

11 0.70 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

12 0.55 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

13 0.60 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

14 0.40 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

15 0.75 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

16 0.50 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

17 0.50 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

18 0.80 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

19 0.75 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

20 0.75 ใชAไดA 0.50 ใชAไดA ใชAไดA 

21 0.75 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

22 0.30 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

23 0.50 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

24 0.60 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 
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ตารางท่ี 11 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ตXอ) 

ข,อท่ี p แปลผล r แปลผล แปลผลคุณภาพของข,อสอบ 

24 0.60 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

25 0.80 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

26 0.45 ใชAไดA 0.70 ใชAไดA ใชAไดA 

27 0.80 ใชAไดA 0.20 ใชAไดA ใชAไดA 

28 0.55 ใชAไดA 0.30 ใชAไดA ใชAไดA 

29 0.60 ใชAไดA 0.60 ใชAไดA ใชAไดA 

30 0.60 ใชAไดA 0.40 ใชAไดA ใชAไดA 

 
 

ผลการวิเคราะหPค6าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช,สูตรของ  Lovett 

แบบทดสอบวัดความระหว6างเรียน แบบทดสอบท่ี 1 

จำนวนนักเรียน(N) 20 

จำนวนข2อสอบ (k) 10 

คะแนนเกณฑ= ร2อยละ 80 (c) 8 

แทนคBา = 0.705 

 

ผลการวิเคราะหPค6าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช,สูตรของ  Lovett 

แบบทดสอบวัดความระหว6างเรียน แบบทดสอบท่ี 2 

จำนวนนักเรียน(N) 20 

จำนวนข2อสอบ (k) 10 

คะแนนเกณฑ= ร2อยละ 80 (c) 8 

แทนคBา = 0.821 

 

ผลการวิเคราะหPค6าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช,สูตรของ  Lovett 

แบบทดสอบวัดความระหว6างเรียน แบบทดสอบท่ี 3 

จำนวนนักเรียน(N) 20 

จำนวนข2อสอบ (k) 10 

คะแนนเกณฑ= ร2อยละ 80 (c) 8 

แทนคBา = 0.815 

 

𝑟!! 	

𝑟!! 	

𝑟!! 	
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ผลการวิเคราะหPค6าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช,สูตรของ  Lovett 

แบบทดสอบวัดความระหว6างเรียน แบบทดสอบท่ี 4 

จำนวนนักเรียน(N) 20 

จำนวนข2อสอบ (k) 10 

คะแนนเกณฑ= ร2อยละ 80 (c) 8 

แทนคBา = 0.847 

 

ผลการวิเคราะหPค6าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช,สูตรของ  Lovett 

แบบทดสอบวัดความระหว6างเรียน แบบทดสอบท่ี 5 

จำนวนนักเรียน(N) 20 

จำนวนข2อสอบ (k) 10 

คะแนนเกณฑ= ร2อยละ 80 (c) 8 

แทนคBา = 1.184 

 
 

 

ผลการวิเคราะหPค6าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช,สูตรของ  Lovett 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จำนวนนักเรียน(N) 20 

จำนวนข2อสอบ (k) 30 

คะแนนเกณฑ= ร2อยละ 80 (c) 24 

แทนคBา = 0.919 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

𝑟!! 	

𝑟!! 	

𝑟!! 	
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ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อผู1เชี่ยวชาญ และหนังสือเชิญผู1เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู1เชี่ยวชาญ 
 

       1. ดร.กิตติศักด์ิ สินธุโคตร ผู6เช่ียวชาญด6าน วิชาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล  

       2. วEาท่ีร.ต.สังวรณI คลังบุญครอง ผู6เช่ียวชาญด6านการวิจัย 

       3. อาจารยIกนกทิพยI ประเสริฐ ผู6เช่ียวชาญด6านวิชาสังคมศึกษา และกฎหมาย 
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ประวัติย)อผู-วิจัย 

 

ช่ือ               นายอิศรฉัตร  พันธ.ไชย 

วันเกิด   31  พฤษภาคม  2532    

ท่ีอยู1ป3จจุบัน   บ;านเลขท่ี  39  ซอย 24 ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  

                              อำเภอเมือง  จังหวัดร;อยเอ็ด 45000 

ตำแหน1ง อาจารย.  

สาขา หลักสูตรและการเรียนการสอน 

สถานท่ีทำงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ. ตำบลกาฬสินธุ. อำเภอเมือง 

 จังหวัดกาฬสินธุ. 46000 

ประวัติการศึกษา  

  

 พ.ศ. 2551 มัธยมศึกษาป̂ท่ี 6 โรงเรียนร;อยเอ็ดวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชาดุริยางคศิลปc  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2561  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 


