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 This research aimed to find 1) The personnel performance of Phrapariyattidhamma 
schools in Nakhon Pathom and 2) The personnel performance development guidelines for 
Phrapariyattidhamma schools in Nakhon Pathom. The populations consisted of the managers, 
directors, vice directors, and school personnel; with the total of 49. The research instruments 
were a questionnaire concerning the personnel performance of Phrapariyattidhamma schools 
and interview. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
and content analysis.  
 The results were as found that : 
 1. The personnel performance of Phrapariyattidhamma schools in Nakhon Pathom, as 
a whole and as an individual, was found at high level; ranking from the highest mean to the 
lowest mean are community relationship, the development of academic ability, development 
of learners, learning Management and suitable of living. 
 2.  The personnel performance development guidelines for Phrapariyattidhamma 
schools in Nakhon Pathom were that teachers should arrange the student-centered learning 
activities, encourage teachers to conduct classroom research to help develop each student’s 
academic proficiency, support students to acquire necessary life skills, help students to mature 
academically, spiritually, and emotionally, use different learning medias, innovations, and 
technology to support student’s learning within and outside the school (temple) via 
community supports, propagating Buddhism Dhamma to the communities, and be good role 
model for the students. 
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การศึกษา รุ่นที่ 31 ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านจนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี. 
 



ช 

สารบญั 
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย…………………………………………………………………………………………….…….. ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………..……….. จ 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………..……….. ฉ 
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………………………………… ฌ 
สารบัญแผนภูมิ………………………………………………………………………………………………………… ญ 
บทที่      
  1 บทน า…………………………………………………………………………………………………….. 1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา……………………………………………. 1 
  ปัญหาของการวิจัย…………………………………………………………………………. 3 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………… 4 
  ข้อค าถามของการวิจัย……………………………………………………………………. 4 
  สมมติฐานของการวิจัย………………………………………………………………….… 5 
  ขอบข่ายของการวิจัย………………………………………………………................. 5 
  ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………………………... 7 
  นิยามศัพท์เฉพาะ………………………………………………………………….……… 7 
  2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง.......................................................................................  9 
  การปฏิบัติงานบุคคล…………………………………………………………………..… 9 
          ความหมายของการปฏิบตังิานบคุคล…………………………………….. 10 
          ความส าคัญของการปฏิบตังิานบคุคล……………………………………. 11 
          การปฏิบตังิานบุคคลตามคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติ           

        ธรรม แผนกสามัญศึกษา.............................................................. 
 

37 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา…………………………………….  61 
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด

นครปฐม……………………………………………………………………………………… 
67 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..................................................................................       71 
           งานวิจยัในประเทศ..................................................................... 71 
           งานวิจยัต่างประเทศ................................................................... 77 
  สรุป........................................................................................................ 79 
  3  วิธีด าเนินการวิจัย…………………………………………………………………………  81 
   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย………………………………………………….  81 
   ระเบียบวิธีวิจัย………………………………………………………………….  82 
   แผนแบบการวิจัย……………………………………………………………… 82 
           ประชากร………………………………………………………………. 82 
    ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา……....…………………………………. 83 
 
 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย………………………………………….. 84 



ช 

บทที่            หน้า 
    การสร้างเครื่องมือ…………………………………..………………….. 85 

    การเก็บรวบรวมข้อมูล…………………………………………………. 86 
    การวิเคราะห์ข้อมูล………………………………………………………  86 
    สถิติที่ใช้ในการวิจัย……………………………………………………… 86 

  สรุป………………………………………………………………………..……………………...        87 
  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………………………….. 88 
   ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม .. 88 
   ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคลของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม….. 
 

89 
   ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียน     

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม……..………. 
 

98 
  5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ…………………………………………….. 100 
  สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………………………… 100 
  อภิปรายผล…………………………………………………………………………………… 101 
  ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………. 104 
  รายการอ้างอิง………………………………………………………………………………. 106 
  ภาคผนวก…………………………………………………………………………………….. 111 
  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ……………………. 112 
  ภาคผนวก ข หนังสือขอทดลองเครื่องมือ…………………………………………. 115 
  ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ.................... 118 
  ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล………. 122 
  ภาคผนวก จ เครื่องมือในการวิจัย…………………………………………… 125 
  ประวัติผู้วิจัย…………………………………………………………………………………. 136 
    
    
   
   
    
    
    
   
   

      
 



 

สารบัญตาราง 
ตารางที่           หน้า  

1 ประชากร.....................................................................................................................   83 
2  สถานภาพ ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม…………………………………………………………. 88 
3   การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
                ในจังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวม…………………………………………………………….. 90 
4 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
   ในจังหวัดนครปฐม  ด้านการจัดการเรียนรู้………………………………………………. 90  
5  การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
   ในจังหวัดนครปฐม  ด้านการพัฒนาผู้เรียน…………………………….………………… 92 
6 ปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม    
   ด้าน การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ.…………………………………………… 94 
7 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม   
   ด้าน การมีความสัมพันธ์กับชุมชน…………………………………………………………… 95 
8 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม   
   ด้านด ารงชีวิตที่เหมาะสม......................... ……………………………………...………. 97 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
      
  

 
 
 

ฌ 



 

สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิที่ หน้า  

1 ขอบข่ายของการวิจัย......................................................................................................   6 
2 กรอบแนวคิดในการวิจัย.................................................................................................  7 
3 โครงสร้างการบริหารจัดการ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา..... 64 
4 โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย.................................................................................... 67 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ญ 



  
บทที่ 1 

 
บทน า 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้วางแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียม
ความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 1  ดังนั้น การพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการ
พัฒนาที่จ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะมนุษย์คือสิ่งที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาทั้งปวง และเครื่องมือในการพัฒนาคนนั้นไม่มีสิ่งใดส าคัญเท่ากับการให้คนได้รับการศึกษา 
เพราะการศึกษามีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต มีลักษณะนิสัยที่ดี ตลอดจนมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม 
สามารถประกอบการงานอาชีพได้ อีกทั้งช่วยให้คนเจริญงอกงามท้ังทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และ
สังคมด้วย2   

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัด มีพระสงฆ์เป็น
ผู้ด าเนินการขอจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้การศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร ทั้งในส่วนของความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
และแผนกบาลี ควบคู่ไปกับการให้การศึกษาวิชาการในสายสามัญข้ันพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรของการศึกษาในระบบ มีครูที่เป็น บรรพชิตและครูคฤหัสถ์เป็นผู้สอน ด าเนินงานโดยการ
รับเยาวชนชายที่สนใจเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรแล้วให้เข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตร ปัจจุบันมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจ านวน 409 
โรง3  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อสภาวการณ์ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ก็เจริญมากข้ึน พระภิกษุ
                                                 

 1 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2555), 
20.  
 2 พนม  พงษ์ไพบูลย์, การพัฒนาคน, (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2546), 9-12. 
 3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “รายช่ือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี 2555”, 1. 



2 
 

สงฆ์สามเณรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทางวิชาการทางโลกมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสอดคล้องกับยุคสมัย เนื่องจากสภาพการศึกษาของ
คณะสงฆ์ที่เป็นอยู่ ยังคงเน้นที่การศึกษาด้านธรรมะและภาษาบาลีเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาพระธรรมวินัย อย่าง
เดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่  การ
พัฒนาปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ในรูปแบบใหม่ 

มหาเถรสมาคมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษาข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิทยาการสมัยใหม่ ท าให้
ผู้เรียนเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาหรือเป็นประชากรที่มีคุณภาพดีของสังคม อีกท้ังยังเป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย  

แต่เดิม การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบันสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนพระภิกษุสงฆ์สามเณร เปิดท าการเรียนการสอนวิชาสายสามัญ
และวิชาพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการประยุกต์วิชา
พระพุทธศาสนาและวิชาสามัญเข้าด้วยกัน วิชาที่เปิดสอนมี 9 หมวด คือ ธรรมวินัย บาลี ภาษาไทย  
ศาสนปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาโดยใช้หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพระภิกษุสงฆ์
สามเณรเรียนจบแล้วมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ และถ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรเหล่านี้    ลาสิกขาบทไปแล้ว
ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐหรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ความก้าวหน้าให้แก่
ตนเองและสังคมสืบต่อไปได้4   

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะเสริมสร้าง
คุณประโยชน์การศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้พบแสงสว่างทางปัญญาอย่างมากก็ตาม แต่จาก
การด าเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในขอบเขตจ ากัดและไม่
สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และยังประสบสภาพปัญหาทางด้านการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารงานทั่วไปอยู่มาก เช่น 
จากบันทึกการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 30 
เมษายน ประจ าปี 2547 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาวชิราลงกรณวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม  อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การบริหารการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการ
บริหารงานทั่วไป ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความช านาญในการ
วางแผนบริหารการจัดการ ขาดครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องอาศัยครูพิเศษจากหน่วยงาน
และโรงเรียนอื่น ครูและบุคลากรขาดขวัญก าลังใจไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ เนื่องจากเป็นลูกจ้างของ
โรงเรียน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิ ขาดสวัสดิการเป็นเหตุให้ครูและบุคลากรมีอัตราการ
                                                 

 4 กิตติ ธีรศานต์, เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม. ต้น 
และ ม. ปลาย.  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. 2544), 4. 
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เข้าออกอยู่บ่อยครั้ง และสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดงบประมาณ ขาดเอกสารต าราเรียน คู่มือครู วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ต้องใช้ศาลาวัดหรือกุฎีเป็นสถานที่ท าการ
เรียนการสอน จึงเป็นช่องทางท าให้การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    ไม่เป็นที่
แพร่หลาย และท าให้การบริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร5   
 
ปัญหาของการวิจัย 
 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ไม่ได้รับผลส าเร็จเท่าที่ควร 
เพราะการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากร 
งบประมาณ เอกสารต าราเรียน อุปกรณ์ อาคารสถานที่และห้องสมุดหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน สาเหตุดังกล่าวนี้ ส่งผลให้การบริหารและการจัดการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา6 ส่วนด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาทางด้านบุคลากร คือ มีการเข้า -ออกบ่อย ท าให้การท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร7 จากการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา มีบทบาท  2 ประการ คือ ประการแรกการศึกษาของคณะสงฆ์ท าหน้าที่เป็นสถาบันฝึกอบรมศา
สนทายาท คือ ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่จะท าหน้าที่เป็นผู้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา
ต่อไป  บทบาทประการที่สองคือเป็นทางฝ่ายให้โอกาสของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบ
การศึกษาของรัฐให้มีโอกาสได้รับการศึกษา  จากบทบาททั้งสองประการนี้ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จึงประสบปัญหาหลายประการ  ประกอบไปด้วย ปัญหาด้านการ
บริหารและการด าเนินการ  โดยการบริหารจัดการนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสแต่ละวัดหรือแต่
ละท้องถิ่นด าเนินการเอง  ท าให้การศึกษาคณะสงฆ์หาจุดยืนและระบบที่แน่นอนไม่ได้ การบริหารและ
การด าเนินการแบบต่างคนต่างท าจึงหาประสิทธิภาพไม่ได้  แต่ละวัดก็จะจัดตามทุนและก าลังของตน  
ข้อส าคัญ คือ การเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสด้วย ครูผู้สอนตามวัดในส่วนภูมิภาคส่วนมากก็เป็นเจ้าอาวาส
ท าการสอนเองและหาครูมาท าการสอน  การสอนส่วนใหญ่จึงเป็นแบบท่องจ า  ท าให้สภาพการเรียน
ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย  ไม่สนใจเรียน ประกอบกับเจ้าอาวาสส่วนมากมีภาระในด้าน
อ่ืนๆ มากอยู่แล้ว ท าให้ไม่มีเวลามากพอที่จะบริหารและด าเนินการจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
ให้มีประสิทธิภาพ8   

                                                 

 5 ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มท่ี 3, “รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3”,2553, 2. 
 6 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, โน้ตย่อบริหาร, (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2548 ), 21. 
 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554 ), 11.  
 

8 สุภัทร ปัญญาทีป และคณะ, รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศา
สนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดราษฎร์บูรณาราม, (กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิ
เคชั่น, 2549), 55. 
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 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือเจ้าอาวาสจะต้องวางนโยบายในการปฏิบัติงานบุคคล ทั้งด้าน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบ  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในด้านการปฏิบัติงานบุคคลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ  การมีความสัมพันธ์
กับชุมชน และการด ารงชีวิตที่เหมาะสม  การปฏิบัติงานบุคคลมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การ
พัฒนาเกิดขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน ตลอดจนคุณภาพและสัมฤทธิผลทางการศึกษา  
เนื่องจากหลักในปฏิบัติงานบุคคลขาดความชัดเจน  การปฏิบัติงานก็ขาดประสิทธิภาพ  ซึ่งส่งผลต่อ
ผู้เรียนอีกด้วย  อีกปัญหาหนึ่ง คือชุมชนยังมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างแท้จริง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือชุมชนมีหน้าที่เพียงการบริจาคทรัพย์สิน การสนับสนุน
โรงเรียนตามท่ีได้รับการร้องขอเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในข้อเท็จจริงนี้ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและชุมชนของโรงเรียนไม่มีความผูกพันกับโรงเรียน ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างจริงจังท าให้โรงเรียนขาดการระดมทุนเพื่อท าให้โรงเรียนก้าวหน้าเท่าท่ีควร  การให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนการศึกษา  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังน้อยเกินไป 
เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ หรือขาดการติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ  จึงท าให้ชุมชนไม่
ทราบวัตถุประสงค์ของการศึกษาของทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาหรือทางวัด ถ้า
หากมีการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อกับชุมชนหรือภาคเอกชน อาจท าให้กิจกรรมหรือโครงการของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา จะท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้รับการยอมรับตลอดจนได้รับความสนับสนุน
ความอนุเคราะห์จากชุมชนเป็นอย่างดี  จะท าให้การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีการพัฒนาที่ดีข้ึนต่อไป   เนื่องจากบุคลากร ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในอันที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนด ตลอดจนการด ารงชีวิตที่เหมาะสม
ของบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแม่แบบที่ดีของผู้เรียน มีหลักธรรมในการด ารงชีวิตจะสง
ผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน และเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมได้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  

อยู่ในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
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สมมติฐานการวิจัย 

การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  อยู่
ในระดับปานกลาง 
 

ขอบข่ายของการวิจัย 
ผู้วิจัยขอน าเสนอตามแนวคิดของ แคทซ์ และคาห์น ( Katz and Kahn) ที่กล่าวว่า องค์การ

เป็นระบบหนึ่งซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้า (input) เป็นเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญใน
การปฏิบัติงานขององค์การ กระบวนการ (process) เป็นการน าปัจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใช้
ด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและผลผลิต  (output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการที่น าปัจจัยมา
ปฏิบัติ โดยมี สิ่งแวดล้อม (context)  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิตอัน
เนื่องมาจากเป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ธรรมชาติของระบบ
จะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ระบบยืนยาวอยู่ได้ อาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่
เคยคาดว่าจะเกิดขึ้น 9  ซ่ึง เซอร์เมอร์ฮอร์น และฮันท์ (Schermerhon and Hunt)  กล่าวว่า การ
ปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประสบ ความส าเร็จ  
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ตัวแปรดังต่อไปนี้ 1) คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ความรู้
และทักษะประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน กล่าวคือคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคลต้องเหมาะกับงานนั้น จึงจะส่งผลให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีได้  2) ความพยายาม
ในการท างานของบุคคล หมายถึง ความตั้งใจเต็มใจของบุคคลต่องานที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ความยินดีที่จะปฏิบัติงาน  ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับแรงจูงใจในการท างานหากบุคคลมีแรงจูงใจก็จะพยายาม
ท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จได้  3)การสนับสนุนจากองค์กรค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน สิ่งเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลด้วย10 และ บาร์นาร์ด(Barnard) มองการปฏิบัติงานในองค์การเป็น 2 ด้าน 
คือ การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความส าเร็จสมตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เรียกว่า ประสิทธิผล
(effectiveness) กับ การปฏิบัติงานที่ถือความพึงพอใจของบุคลากรขององค์การเป็นส าคัญ ซึ่งเรียกว่า 
ประสิทธิภาพ( efficiency) นอกจากนี้ บาร์นาร์ดยังกล่าวเพ่ิมอีกว่า ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานจริงตามบทบาทของงาน และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน11 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา
ของพระภิกษุและสามเณร โดยมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ โรงเรียนทุกแห่งไม่ว่าจะมีขนาดใด  ก็
ตามก็มีลักษณะเชิงระบบทั้งสิ้น กล่าวคือโรงเรียนมี ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการแปรสภาพและผลผลิต
                                                 

 9 Daniel Katz and Robert L. Khan, The Social Psychology of Organization 
2nded, (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

10 Schermerhorn, J. R. & Hunt, Managing Organizational Behavior 5th ed. 
(USA: John Wiley & sons, 1966), 116.   

11 Chester I. Barnard, The Function of The Executive(Cambridge : Harvard 
University Press, 1966), 4-82. 
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เช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา  เป็นองค์กรระบบเปิด
ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ภายในองค์กร ที่ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับ
ปัจจัยน าเข้า  ( input) จากสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ ( process) เปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าให้
กลายเป็นผลผลิต (output) ให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (context) ทั้งภายในและนอกองค์กร กล่าวคือ 
สามารถกระทบคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนตัวป้อนในระบบการศึกษา คือ 
นโยบายการจัดการศึกษา ปัจจัยเหล่านี้ได้ถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการองค์การ ได้แก่  การบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพของสถา นศึกษาตามนโยบายการศึกษา 
และบุคลากรแต่ละฝ่ายเกิดความพึงพอใจด้วย 12 การปฏิบัติงานบุคคลของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ได้ก าหนดไว้หลายด้าน
ด้วยกัน เช่น 1) การจัดการเรียนรู้  2) การพัฒนาผู้เรียน  3) การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 4) 
การมีความสัมพันธ์กับชุมชน  5) การด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 13  ท้ังนี้เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการในการ
บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดผลพึงพอใจของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายของการวิจัย 
ที่มา: Daniel Katz and Robert L.Khan, The Social Psychology of Organization, 2nded. 
(New York:  John Wiley & Son, 1978), 20.   
         

                                                 

           12 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2546), 51-63. 
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 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 395. 

สิ่งแวดล้อม  (Context) 
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 

ปัจจัยน าเข้า  (Input) 

- นโยบาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต (Output) 

คุณภาพของ
สถานศึกษา 

บุคลากรแต่ละฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจ 

 

ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) 

กระบวนการ (Process) 

  - การบริหาร  
   
    

   
- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

 -  การปฏิบัติงานบุคคล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
เนื่องจากปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม คือ  บุคลากร

มีการเข้า–ออกบ่อย ท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 14 ปัญหาดังกล่าวอาจจะเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานบุคคลของบุคลากร ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานบุคคล ของ
บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตาม คู่มือปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การจัดการเรียนรู้ 2)  การพัฒนาผู้เรียน 3) 
การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 4) การมีความสัมพันธ์กับชุมชน 5) การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
ว่าการปฏิบัติงานบุคคลของบุคลากรของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม อยู่ในระดับใด ซึ่งมีกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  :   ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 395-399. 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามขอบเขต หรือความหมายของค าศัพท์ 
เฉพาะในการวิจัยไว้ ดังนี้  

การปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการท างานของบุคลากรและด าเนินการไปภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง 
การปฏิบัติงานของของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ตามคู่มือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน 
5 ด้าน คือ 1) การจัดการเรียนรู้ 2)  การพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ      
4) การมีความสัมพันธ์กับชุมชน 5) การด ารงชีวิตที่เหมาะสม  
                                                 

    14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 11.  

15 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2554), 395-399. 

การปฏิบัติงานบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
1. การจัดการเรียนรู้   
2. การพัฒนาผู้เรียน   
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ   
4. การมีความสัมพันธ์กับชุมชน 
5. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเปิดท าการ
เรียนการสอนในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อจัดการศึกษา ให้แก่พระภิกษุสามเณร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 
ที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับวิชาสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในก ากับของรัฐ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ 
คุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา ใน
เขตภาคกลางมีโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีท้ังหมด 2 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา    



 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในเขตจังหวัดนครปฐม  ในบทนี้ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี ของนักการศึกษา นักวิจัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
การปฏิบัติงานบุคคล 

 
 การปฏิบัติงานบุคคล (Personnel Performance) เป็นพื้นฐานส าคัญของการบริหารงาน

บุคคล (Personnel Administration) และการจัดการงานบุคคล (Personnel Management) ของ
องค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 16 ในอันที่จะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานของตนสามารถ
ด าเนินงานได้ถึงเปูาหมายอย่างราบรื่นและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่การเข้าท างาน
จนกระท่ังเมื่อออกจากงานไปหรือปลดออกจากงานไปก็สามารถดูแลตัวเองได้ และสามารถท า
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ดี  การปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ให้เกิดความคล่องตัวและมีอิสระ
ภายใต้กฎระเบียบที่จะอ านวยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา          
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การปฏิบัติงานบุคคลยึดหลักสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  (Functional Competency) และ
เน้นการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) มากขึ้น แนวคิดเก่ียวกับ
สมรรถนะ (Competency) คือ เป็นคุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้ว่าบุคคลนั้น     จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่นในงานหนึ่ง ๆ  และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้ดีและโดดเด่นกว่าเพ่ือน
ร่วมงานคนอื่นๆ17  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานบุคคลนั้นยึดหลักสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  (Functional 
Competency) และเน้นที่การพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้  มีคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนที่ท าให้บุคคลสามารถสร้าง
ผลงานได้ดีและโดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานคนอื่น ๆ  อันประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
                                                 

16
 สมโภชน์ นพคุณ, มิติใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการสนับสนุนโดย

เครือข่ายภูมิภาค ที่ปรึกษาระบบราชการ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/310090171303586413.ppt 

17 สมโภชน์ นพคุณ, มิติใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการสนับสนุนโดย
เครือข่ายภูมิภาค ที่ปรึกษาระบบราชการ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/310090171303586413.ppt 

http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/310090171303586413.ppt
http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/310090171303586413.ppt
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(Skill) ความสามารถ (Ability) แรงจูงใจ (Motivation) ค่านิยม (Value) จริยธรรม (Ethic)    ที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานในลักษณะของการสร้างผลงาน โดยสมรรถนะต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ในองค์กร รวมทั้งต้องสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของการปฏิบัติงานบุคคล 

การปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
ก าหนด มีความสอดคล้องกับหลักการและบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเกิด
ประสิทธิผลต่อหน่วยงานและองค์กรโดยรวมมากท่ีสุดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ18 

การปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ขององค์กรนั้น ๆ ให้ท างานให้ได้ผลดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด     
ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือและท างาน
ร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ดังนั้น การปฏิบัติงานบุคคล    ส่วน
ใหญ่จะเน้นในเรื่องผลของการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีผลของ
การปฏิบัติงานดีคุ้มกับการลงทุนก็ถือว่าได้ว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดี
ไม่คุ้มการลงทุนก็ถือได้ว่าประสิทธิภาพในการท างานต่ า บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ     ในการท างานสูง
มักเป็นบุคคลที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิค  การท างานที่จะ
สร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองค่าใช่จ่าย พลังงาน และเวลา
น้อยที่สุด เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจกับงานท่ีท าและมีความตั้งใจที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและ
ปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

 
แนวคิด 

1. การปฏิบัติงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถสูงในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  

2.  การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะท า
ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นในการพัฒนางานของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

4.  การปฏิบัติงานบุคคลควรเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นส าคัญ 
 
                                                 

 18 ส านักงาน ก.พ., “การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์” ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548, (กรุงเทพฯ: 
ส านักงาน ก.พ., 2548) 
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ความส าคัญของการปฏิบัติงานบุคคล 
 การบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและนโยบายขององค์กรใด ๆ ก็ตาม ย่อมข้ึนอยู่กับ        การ
ปฏิบัติงานบุคคลที่สามารถท าให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นส าคัญ ในบรรดาทรัพยากร
ทั้งหลาย “คน” นับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและ           มีประโยชน์
มากที่สุด เพราะคนเป็นกุญแจแห่งประสิทธิผลของการปฏิบัติกิจการต่าง ๆ ปัจจัยด้านคนจึงมี
ความส าคัญแก่หน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง และจ าเป็นต้องมีระบบการปฏิบัติงานบุคคลที่ดี ที่สามารถ
บ ารุงรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุด และนานที่สุดเท่าที่หน่วยงาน
ต้องการ19 

ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานบุคคลของบุคลากรหรือตัวเจ้าหน้าที่ในองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง เป็นการปฏิบัติงานนับตั้งแต่การเข้าท างานจนกระทั่งออกจากงาน ให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในด้านประสิทธิภาพของงานและเกิดผลงานมากที่สุด20 

เมธี  ปิลันธนานนท์ ได้ให้ความเห็นว่า การปฏิบัติงานบุคคลมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็น   การ
ใช้ความเพียรพยายามจัดการให้บุคคลในหน่วยงานทุก ๆ ต าแหน่งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพยายามให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นว่า งานของเขามีทางที่จะท าให้เขาเจริญก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย
ของเขา ขณะเดียวกันผู้บริหารก็พยายามที่จะท าให้จุดประสงค์ของบุคลากรได้บรรลุเปูาหมาย โดยให้
เกิดความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมทั้งความต้องการของบุคลากร และความต้องการขององค์การหรือ
สถาบัน21 

วิจิตร  ศรีสอ้าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการปฏิบัติงานบุคคลว่า ควรด ารง
รักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานไว้ และพัฒนาผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถให้มีความพึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานกับหน่วยนั้น ๆ ให้นานที่สุดเท่าท่ีหน่วยงาน
ต้องการ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความ
มุ่งหมายของหน่วยงาน22

 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของครู คือ การสอนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน ส่วนเวลาที่เหลือครูจะต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในด้าน
การเตรียมการสอนและการประเมินผล ได้แก่ การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดท าบันทึกการ
สอน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่สอน รับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ

                                                 

 19 ส านักงาน ก.พ. , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์, ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548. 
 20 ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร และ  สรพล  สุยะพรม,  การบริหารบุคคลและความถนัดเชิงวิเคราะห์, 
พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, 2550), ไม่ปรากฎเลขหน้า. 

21
 เมธี  ปิลันธนานนท์, การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นนทบุรี: 

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2549), 4. 
22

 วิจิตร  ศรีสอ้าน, ปรัชญาและพัฒนาการบริหาร, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร
บุคลากรในโรงเรียน เล่มท่ี 1 หน่วยที่ 1 – 3, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 
6. 
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จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการใช้จริง ผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย สร้างเครื่องมือส าหรับวัดผล
และประเมินผล ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและทันสมัยอยู่เสมอ เตรียม
กิจกรรมเสริมการสอนให้นักเรียนตามความเหมาะสม เก็บหลักฐานงานที่ปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบ ดูแล
ความประพฤติของนักเรียน23 

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ท่ีครูทั่วไปในประเทศต่างๆ จะต้องปฏิบัติ
นอกเหนือการสอนว่ามีมากมายหลายประการ ซึ่งอาจสรุปได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) หน้าที่ทั่วไปของ
ครูทุกคนหรือครูประจ าชั้น ได้แก่ การบันทึกจ านวนนักเรียนที่มาเรียน ขาดเรียนทุกวัน และรวมเวลา
เรียนตลอดจนหาจ านวนเฉลี่ยถึงสิ้นเดือน ส ารวจจ านวนหนังสือเพ่ือปูองกันการสูญหาย ส ารวจโต๊ะเก้าอ้ี
ภายในห้องเรียนอย่างน้อยภาคละครั้ง ท าสมุดประจ าชั้น สมุดรายงาน  ประจ าตัวนักเรียนท าหน้าที่
ปฐมพยาบาล พานักเรียนไปตรวจรักษาเม่ือเจ็บปุวย และเป็นผู้แนะแนวนักเรียน 2) หน้าที่บริหารและ
ธุรการ ได้แก่ ควบคุมการขายอาหาร ท าอาหาร ขายหนังสือ และอุปกรณ์รวมทั้งสั่งมาขาย เก็บค่าบ ารุง
การศึกษาและออกใบเสร็จ ดูแลการท าสวนของโรงเรียนและการเงินที่ได้จากผลผลิต ดูแลการใช้รถของ
โรงเรียน จัดการปูองกันอัคคีภัยและการฝึกเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และจัดประชุมผู้ปกครอง 3) 
หน้าที่พิเศษของโรงเรียน ปกติครูจะมีหน้าที่พิเศษหนึ่งหรือสองอย่างทุกคน โดยแบ่งกันระหว่างคณะครู 
เช่น จัดกิจกรรมกีฬา ดูแลห้องสมุด เป็นที่ปรึกษาชุมชนกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน เป็นครูฝึกดนตรี ดูแล
งานยุวกาชาด ลูกเสือ ยุวเกษตรกร จัดละคร จัดแข่งกีฬา เป็นต้น 4) หน้าที่พิเศษภายนอกโรงเรียน ครูใน
ประเทศท่ีก าลังพัฒนามักจะได้รับมอบหมายหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจ าโรงเรียน เช่น คุมสอบ 
ตรวจข้อสอบ คิดคะแนนในการสอบต่างๆ ในจังหวัด ในเกือบทุกประเทศ ครูจะต้องพร้อมเสมอท่ีจะปฏิบัติ
หน้าที่ในระหว่างปิดเทอม เว้นเสียแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ตลอดปี เนื่องจากถือกันว่าการปิดภาคเรียนนั้น
มีไว้ส าหรับนักเรียน มิใช่ส าหรับครูนอกจากนี้ ครูยังท าหน้าที่ส ารวจส ามะโนประชากร เป็นกรรมการ
ควบคุมการเลือกตั้งและหน้าที่อ่ืนๆ อีกมากมาย24 

เสรี ชัดแย้ม ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ส าคัญ มี 6 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ด้าน
เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย ความสามารถในสาขาวิชาที่สอน และ ความรู้ในวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
2) ความสามารถในด้านการสอน ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ ซึ่งครูต้องมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การจัดความก้าวหน้าในการเรียน และทักษะการสร้างและพัฒนารายวิชา 
โดยครูต้องมีการวางแผนรายวิชา การคัดเลือกและสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น ท้องถิ่น สื่อ ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่การประเมินผลรายวิชา อุปกรณ์
การเรียนการสอน 3) ความสามารถด้านการประเมิน ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ทักษะ
การสร้างแบบสอบและการบริหารการสอน แนวปฏิบัติในการให้คะแนน การจัดอันดับและการใช้
ระดับคะแนน กระบวนการ การบันทึกและการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ความเป็นวิชาชีพ 
ประกอบด้วย จริยธรรมวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 5) การบริหารแก่วิชา เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ความช่วยเหลือครูใหม่ และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ การท างานเพ่ือองค์การวิชาชีพ 
                                                 

23
 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, รายงานการวิจัยค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชน

ไทย (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 294-327. 
24

 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ EQ รวมบทความทางวิชาการเรื่องอี
คิว (กรุงเทพฯ : เดสท็อป, 2546), 42. 
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การวิจัยเกี่ยวกับการสอน 6) หน้าที่อื่นๆ ต่อโรงเรียนและชุมชน เช่น กรรมการที่ปรึกษาโครงการใน
ชุมชน ให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมกีฬาชุมชน25 

การปฏิบัติงานของครู หมายถึง ภาระของครูที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อนักเรียน ต่อ
สังคม มีส่วนช่วยในการส่งเสริม กระตุ้น จัดประสบการณ์ ปลูกฝังค านิยมให้กับนักเรียน มีบทบาทใน
การพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนครูและชุมชน 

 
ความหมายของวิชาชีพ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายค าว่าวิชาชีพว่า หมายถึง 
วิชาที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ26 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ให้ค าจ ากัดความว่า
วิชาชีพว่า หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้น
พ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริการการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ 27  และก าหนดให้คุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน(ศึกษานิเทศก)์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุม และให้ความหมาย “วิชาชีพ” ว่าหมายถึง อาชีพให้บริการแก่สาธารณชน
ที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอ่ืน และมีมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่
จะประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ได้ประกาศเป็นข้อบังคับคุรุสภาว่า  ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ดังนั้นในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ผู้เข้าสู่วิชาชีพต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีก าหนดจึงจะได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และเมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้ว จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางการศึกษา มีความ
รับผิดชอบอย่างสูงตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน ได้รับการศึกษาอบรม
                                                 

25
 เสรี ชัดแย้ม, “หน้าที่ของครูในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพ,” วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

บูรพา 10,2 (มกราคม 2547) : 1-24. 
26

 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (กรุงเทพมหานคร : 
นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547),1073. 

27
 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548),2. 
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อย่างเพียงพอ( Professional Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ( Professional ethics) 
รวมทั้งต้องมีสถาบันวิชาชีพ( professional instituation) หรือองค์กรวิชาชีพ( Professional 
organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงทางวิชาชีพ 

จากความหมายที่กล่าวในข้างต้น สรุปได้ว่าวิชาชีพหมายถึงการประกอบอาชีพเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบอาชีพต้องมีทักษะทางเทคนิคสูงและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 
มีหลักฐานแสดงคุณวุฒิของการประกอบอาชีพนั้นๆ28 
 
ลักษณะวิชาชีพครู 

การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกัน ที่ส าคัญคือองค์ความรู้
กระบวนการเรียนรู้ ที่จะท าให้บุคคลเข้าถึงแก่นแท้ของความรู้นั้น ๆ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่
จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้ ตลอดจนการน าเทคนิควิธีการที่จะบูรณาการความรู้ต่างสาขาเข้าไป
ตามความเหมาะสม ตามวุฒิภาวะและธรรมชาติของผู้เรียน “คร”ู จึงเป็นเงื่อนไขความส าเร็จของการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เพราะครูเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เรียน อยู่ใกล้ชิด เข้าใจพ้ืนฐานของผู้เรียนทั้ง
ทางด้านชีวิตและการเรียน ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ครูจึงต้องหาแนวทางหรือยุทธศาสตร์ให้ครู
เปลี่ยนมุมมองและความคิด มุ่งปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง มีหน้าที่พัฒนาปัญญาของคน รักษาความไม่รู้ของคนเช่นเดียวกับแพทย์ที่มีหน้าที่รักษา
เยียวยาคนไข้ สิ่งแรกที่จะต้องปฏิรูปคือการน าจิตวิญญาณของครูกลับคืนมา รัฐและผู้รับผิดชอบ
จะต้องส่งเสริมและให้ก าลังใจครู ให้มุ่งพัฒนาตนเอง จนสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ ครูควรได้รับการพัฒนาเติมเต็มในด้านความรู้ ความคิด และเทคโนโลยี เพื่อครูจะได้
น าไปพัฒนาปรับปรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบ29 

ดังนั้น “คร”ู จึงเป็นผู้ส าคัญยิ่งในการท่ีจะปลูกฝังพลังแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 ก าหนดให้
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ห้าม
มิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา 2) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องท า
หน้าที่สอนด้วย 3) นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับการอนุญาตปฏิบัติการสอน 
ซึ่งท าการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา
หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 4) ผู้ที่จัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 5) ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการการศึกษา

                                                 
28

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548),1. 

29
 สุภรณ์ สภาพงศ์, “กรอบความคิดและข้อเสนอแนะ การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของ

สังคมไทย”,วารสารวิชาการ 3,8 (สิงหาคม 2547):7. 
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แห่งชาติหรือสถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 6) 
คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน 7) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา 8) บุคคลอื่นตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภา
ก าหนด30 

การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม เป็นวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่ง
เช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่ง
จะต้องประกอบวิชาชีพเพ่ือบริการต่อสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แล้วการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษายังมีบทบาทส าคัญต่อสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ กล่าวคือ  

1. สร้างพลเมืองดีของประเทศ โดยให้การศึกษาข้ันพื้นฐานที่จะท าให้ประชาชนเป็น
พลเมืองดีตามท่ีประเทศชาติต้องการ  

2.หพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3.หสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการ

รักษาความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน 
จากบทบาทและความส าคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึง

ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานก ากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยก าหนดให้มี
องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน 
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึง
เป็นกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพทางการศึกษา ก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
ประกอบด้วย  1) วิชาชีพครู 2)วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3) วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4) วิชาชีพ
ควบคุมอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในการก าหนดวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมจะเป็น
หลักประกันและคุ้มครองให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะเป็น
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น31 

 
การพัฒนาวิชาชีพครู 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
ในหมวดที่ 7 วิชาชีพ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
                                                 

30
 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548),24-
25. 

31
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548),1-2. 
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ก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่าง
ต่อเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ 

มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติการมาตรฐาน
และจรรยาบรรณชองวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา 

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐ
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด  

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

ความในวรรคสองไม่ได้บังคับแก่ บุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษามาตรา 18(3) มาตรา 18(3) คือ ศูนย์การเรียนได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาน
สงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
วิทยากรพิเศษทางการศึกษา 

ความในมาตรานี้ไม่ใช่ข้อบังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

มาตร 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังของหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับสถานศึกษาของรัฐและของระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นข้าราชการสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการ
กระจานอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

มาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีรายได้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับ
ฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนงานรอเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 56 การผลิต และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
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ในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลทางชุมชน ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคล
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา32 

ความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ดังนี้ 

1.กช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิให้สมกับท่ีเป็นผู้รู้และเป็นผู้ปฏิบัติตนดีเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี
แกเยาวชนและประชาชนเท่าไป 

2.กช่วยส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ครูตามที่สังคมปรารถนาเพื่อเป็น
ก าลังส าคัญของชาติในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

3.กช่วยส่งเสริมความม่ันคงและส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพครู 
4.กช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีสถานภาพที่ทัดเทียมกัน เพ่ือให้ครูมีความม่ันใจ

ในการประกอบวิชาชีพเพ่ือยกสถานภาพของครูทุกระดับให้เท่าเทียมกัน 
5.กช่วยส่งเสริมให้ครูได้รับเงินค่าตอบแทน และสวัสดิการเพียงพอแก่การรักษา

สถานภาพของครูในสังคมไทย33 
จากนโยบาลของรัฐที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ท าให้ต่อมาได้มี

การตรากฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2542 และแล้วเสร็จมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีสาระส าคัญคือ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ให้เป็น
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเหตุผลส าคัญเพ่ือสืบทอดประวัติศาสตร์และ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภา ให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป และก าหนดองค์กรที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
2 องค์กร ได้แก่ 

1.กสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า คุรุสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

2.กส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล  อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ
การส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ34 

                                                 
32

 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 11,26-28. 

33
 ธีรศักดิ์ อัครบวร, ความเป็นครูไทย (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ ก.พลพิมพ์,2547), 9-13. 
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จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาให้
ความส าคัญกับครู พยายามยกระดับมาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพครูให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และสง่างาม เพราะครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือเยาวชนไทยในวันนี้ 

ปัจจุบันครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่กระทรวง
ก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อจ ากัดและเงื่อนไขของคุรุสภา ดังนี้ 

1.กต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นข้อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด ผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือสถานศึกษาท่ีรับผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษา จะได้รับโทษตามกฎหมาย 

2.กต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความช านาญการยกระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

3.กบุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิ
กล่าวหา หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้ 

4.กเมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ และผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้ 

การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของ
วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น อันเป็นผลดีต่อผู้รับบริการทาง
การศึกษาที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะท าให้วิชาชีพและผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม35 
 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติ
ตาม เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจาก
วิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการท่ีกฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการ
ศึกษา และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ  

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ก าหนดให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

                                                                                                                                             
34

 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546,พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2548),บทน า. 

35
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548),3. 
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1.กมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 

2.กมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยงกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้
เกิดผลเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
ช านาญการประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป
หรือไม่ นั่นก็คือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี  

3.กมาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือด ารงไว้
ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้น
อาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2) 
ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ป5ี) เพิกถอน
ใบอนุญาต (มาตรา 54) 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส ารวจความคิดเห็น จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการผลิต การพัฒนา และการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ามาก าหนด
เป็นสาระส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาครั้งท่ี 6/2548 
วันที่ 21 มีนาคม 2548 และท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งท่ี 6/2548 วันที่ 18 เมษายน 2548 ได้
อนุมัติให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเปูาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม64 

เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยเล่มนี้ จะกล่าวถึงรายละเอียดของมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นหนึ่งในวิชาชีพทางการศึกษาท่ีเป็นวิชาควบคุม ซึ่งประกอบด้วย  1. มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  3. มาตรฐานการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 

1.กมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ

อ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้   1) ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การ
บริหารจัดการในห้องเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา และ 9) ความเป็นครู ซึ่งมีรายละเอียดสาระความรู้ และสมรรถนะของครู ดังนี้  



20 
 

1.กภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
 สาระความรู้ 1) ภาษาไทยส าหรับครู 2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

ส าหรับครู 3) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
สมรรถนะ 1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 3) สามารถใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 2. กการพัฒนาหลักสูตร 
 สาระความรู้ 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวัติความเป็นมาและระบบ

การจัดการศึกษาไทย 3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 4) ทฤษฎีหลักสูตร 5) การพัฒนา
หลักสูตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร 7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8) 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

 3. กการจัดการเรียนรู้ 
 สาระความรู้ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 2) รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน 3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4) การบูรณาการ
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 6) เทคนิคและวิทยาการ
เรียนรู้ 7) การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ 8) การจัดการเรียนรู้แบบยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 9) การประเมินผลการเรียนรู้ 

 สมรรถนะ 1) สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอด
ภาค 2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 3) สามารถเลือกใช้พัฒนาและสร้าง
สื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
จ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 

 4. กจิตวิทยาส าหรับครู 
 สาระความรู้ 1) จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์ 2) จิตวิทยา

การศึกษา 3) จิตวิทยาแนะแนวทางและให้ค าปรึกษา 
 สมรรถนะ 1) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 2) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และ

พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 3) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 4) 
สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 5. กการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 สาระความรู้ 1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2) การ

สร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 3) การประเมินตามสภาพจริง 4) การ
ประเมินจากแฟูมสะสมงาน 5) การประเมินภาคปฏิบัติ 6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 

 สมรรถนะ 1) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง 2) สามารถน า
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

 6. กการบริหารจัดการในห้องเรียน 
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 สาระความรู้ 1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 2) ภาวะผู้น าทางการศึกษา 3) 
การคิดอย่างเป็นระบบ 4) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 6) การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร 7) การบริหารจัดการชั้นเรียน 8) การประกันคุณภาพการศึกษา 9) การท างาน
เป็นทีม 10) การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ 12) การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา 13) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 14) การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

 สมรรถนะ 1) มีภาวะผู้น า 2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 3) สามารถสื่อสารได้
อย่างมีคุณภาพ 4) สามารถในการประสานงาน 5) สามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

 7.  การวิจัยทางการศึกษา  
 สาระความรู้ 1) ทฤษฎีการวิจัย 2) รูปแบบการวิจัย 3) การออกแบบการวิจัย 4) 

กระบวนการวิจัย 5) สถิติเพ่ือการวิจัย 6) การวิจัยในชั้นเรียน 7) การฝึกปฏิบัติการวิจัย 8) การ
น าเสนอผลงานวิจัย 9) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 10) การใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 11) การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 

 สมรรถนะ 1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) สามารถท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

 8. กนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 สาระความรู้ 1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 5) การออกแบบ 
การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินผลและการปรับปรุงนวัตกรรม 

 สมรรถนะ 1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ที่ดี 3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

9. ความเป็นครู 
 สาระความรู้ 1) ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู 2) 

พัฒนาการของวิชาชีพครู 3) คุณลักษณะของครูที่ดี 4) การสร้างทัศนะคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 5) การ
เสริมสร้างศักยภาพสมรรถภาพความเป็นครู 6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

 สมรรถนะ 1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 2) อดทนและรับผิดชอบ 3) เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน์ 5) ศรัทธาในวิชาชีพครู 6) ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังนี้ 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง



22 
 

เรียน 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดสาระการฝึกทักษะ 
และสมรรถนะของครู ดังนี้  
                1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

สาระการฝึกทักษะ 1) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานศึกษา 2) ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล
และน าเสนอผลการศึกษา 3) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการ
น าหลักสูตรไปใช้ 4) ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา 5) ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 6) การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

สมรรถนะ 1) สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน  
2) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 3) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอน 
ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง 4) สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
สาระการฝึกทักษะ 1) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การจัดกระบวนการเรียนรู้  
4) การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 5) การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 7) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 8) การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9) การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 10) การสัมมนาทางการศึกษา 

สมรรถนะ 1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2) สามารถประเมินปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 4) สามารถจัดท ารายงานกลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

 กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ี
องค์กรหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฎชัดเจน 

 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  
 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การ

เลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และความหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

 มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
 การมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู

ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์
วินิจฉัยปัญญา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
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 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
 การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ 

ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมกาเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ 

คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล
ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  
 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงาน

ผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

  1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเปูาหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน 

  2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และข้ันต้อนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

  3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน  
  4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดี

ยิ่งขึ้น 
 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และ

ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กริยาวาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง
สม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
 การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง

ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระท านั้น 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ 

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
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งานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ความเต็มใจ 

 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า 

และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยการน าเอาปัญหาหรือความจะเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู้การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร 
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกรูปแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา 
ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนาก าหนดเป็นกิจกรรม
ในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบอกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง 
ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมอง
หักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 

4. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 1. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน

วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสันทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่
เสมอ 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
  2. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
  3. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
  4. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ 

และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 

  5. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

  6. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

  7. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ
เสมอภาคโดยไม่เรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
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 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
  8. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 จรรยาบรรณต่อสังคม 
  9. กผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการ

อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข36 
 
การพัฒนาศักยภาพครู 

การพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาให้ครูเป็นครูมืออาชีพ
โดยศึกษาวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษาว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร รวมทั้งระบบการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์ครูผู้สอนด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
ตลอดจนเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอน เพื่อให้ข้อมูลส าหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง การก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การมีครูพี่เลี้ยง ครูท า
หน้าที่พัฒนาหลักสูตร ครูแนะแนว ทั้งหมดเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาต้องพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็น
ระบบ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนวัตกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนมีระบบการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ช่วยครู เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกนน า ครูต้นแบบ นักวิชาการศึกษา 
คณะผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษาข้ันสูง เช่น คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของสถาบัน
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยรวมทั้งขมรมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ก าหนด
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการพัฒนาศักยภาพครูส าเร็จแล้ว 
จะเป็นการ ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา   หรือหัวหน้างานในสายงาน
ต่างๆ  เพราะครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง   จะมีความเข้าใจเนื้องาน และการสอนได้
เป็นอย่างดี  รวมถึงผลดีที่จะเกิดกับครูที่มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอีกประการ นั้นคือช่วยท าให้ครู
เป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ   ทั้งในด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นอกเหนือจากเหตุผลต่างๆที่กล่าวมานั้น ครูผู้สอนบางคนอาจมีการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง และได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้รับโอกาสในการเป็นผู้บริหาร37 

                                                 
36

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548),6-16. 

37
 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544,

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),2547),27. 
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นอกจากนั้นผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าครูที่มีการสอนที่ดีนั้น มักเป็นครูที่มีการพัฒนา
ตนเองหรือได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้อยู่เสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ การอบรม อ่านเอกสาร หนังสือ เสวนา
พูดคุยกับผู้รู้หรือเพ่ือนครู ครูเหล่านั้นมักจะน าความรู้ที่ตนได้เรียนรู้มาใช้ในการเตรียมการสอน ครูที่
พบว่ามีการสอนดีมักเป็นครูที่มีการเตรียมการสอนที่ดีมาก่อนการสอนซึ่งในทางตรงข้ามครูไม่ได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนมักเป็นครูที่ไม่ได้เตรียมการสอน ครูไม่มีแผนการสอนหรือใช้แผนการ
สอนส าเร็จรูปของส านักพิมพ์ต่าง ๆ ดังนั้นการเตรียมการสอนที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดการ
เรียนการสอน 38 เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูในระดับหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนได้รับกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
การปฏิบัติงานของบุคลากร รับผิดชอบขอบข่ายงานความรับผิดชอบ 

1. ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการ 
2.  พิจารณาปัญหาต่าง ๆ จากบุคลากรในโรงเรียน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ยกเว้น งานนโยบายและแผน งาน

การเงินและพัสดุ  งานบริหารบุคคล 
ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบ 
   1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

    1) ร่วมมือกับคณะครูศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 สาระแกนกลาข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น 

    2) ร่วมมือกับผู้บริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานภาพ
การศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์(VISION) ภารกิจ(MISSION) เปูาหมาย(GOAL) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
(quality desires) โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    3) ร่วมมือกับทุกฝุายจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ  ที่ก าหนดให้มี
ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายาม
บูรณาการเนื้อหาสาระ  ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 

    4) ร่วมมือกับคณะครูน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เหมาะสม 

    5) ร่วมมือกับผู้บริหารนิเทศการใช้หลักสูตร 
    6) ร่วมมือกับผู้บริหารติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
    7) ร่วมมือกับคณะครูปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม 
   1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

                                                 
38

 ทิศนา แขมมณี และคณะ, กระบวนการเรียนรู้ ความหมาย แนวทางการพัฒนาและ
ปัญหาข้องใจ (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพวิชาการ,2548), 65-66. 
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    1) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระ
และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    2) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่อง การ
ผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายชุมชนศึกษา ผู้ปกครอง ท้องถิ่นมา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

    3) ร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครูจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูใน
กลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น การนิเทศแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   

    4) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

   1.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

    1) ร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครูก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วัดและผลประเมินผลของสถานศึกษา 

    2) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
รายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    3) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินการเรียนการ
สอน  โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง( Authentic Assessment) จากกระบวนการการปฏิบัติ    
และผลงาน ร่วมมือกับคณะกรรมการเทียบโอนและประสบการณ์ ความรู้จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  
ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

    4 ) ร่วมมือกับคณะครูพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
   1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1) ร่วมมือกับผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
    2) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3) ร่วมมือกับผู้บริหารประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  

ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่น   
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   1.5  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

    1) ร่วมมือกับคณะครูศึกษา  วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ  และ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานวิชาการ 

    2) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน   

    3) ร่วมมือกับผู้บริหารส ารวจความต้องการใช้สื่อ  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านวิชาการ 

    4) ร่วมมือกับคณะครูประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและ
การใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถานบันอื่น 

    5 ) ร่วมมือกับผู้บริหารประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

   1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1) ร่วมมือกับคณะครูส ารวจแหล่งเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
    2) ร่วมมือกับผู้บริหารจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษา

อ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
    3) ร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครูจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนา

ให้เกิดองค์ความรู้  และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  ในการจัดตั้ง  ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

    4) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   1.7 การนิเทศการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1) ร่วมมือกับผู้บริหารจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอน

ภายในสถานศึกษา 
    2) ร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครู   ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการ

เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
    3) ร่วมมือกับผู้บริหารประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
    4) ร่วมมือกับผู้บริหารติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อ

พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา   
    5) ร่วมมือกับคณะครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   1.8 การแนะแนวการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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    1) ร่วมมือกับผู้บริหารจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน   

    2) ร่วมมือกับคณะครูด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครู
ทุกคนในสถานศึกษา 

    3) ร่วมมือกับผู้บริหารติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ
แนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    4) ร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครูประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา    

   1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

    1) ให้ค าเสนอผู้บริหาร  จัดระบบโครงสร้างองค์ร่วมกับคณะกรรมการก าหนด
โครงสร้างการบริหาร  ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    2) ร่วมมือกับคณะครูก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เปูาหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ  เปูาหมายความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.) 

    3) ร่วมมือกับคณะครูวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  ให้บรรลุตามเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

    4) ร่วมมือกับคณะครูด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    5) ร่วมมือกับผู้บริหารประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

    6) ร่วมมือกับผู้บริหารประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    7) ร่วมมือกับผู้บริหารประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

   1.10 การส่งเสริมด้านความรู้สู่ชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1) ร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครูศึกษา  ส ารวจความต้องการ  สนับสนุน

งานวิชาการแก่ชุมชน 
    2) ร่วมมือกับคณะครูจัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิดและเทคนิค  ทักษะ

ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น     
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    3) ร่วมมือกับผู้บริหารส่งเสริมให้ชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

    4 ) ร่วมมือกับคณะครูส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น     

   1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

    1) ร่วมมือกับผู้บริหารประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และต่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

    2) ร่วมมือกับผู้บริหารสร้างเครือข่ายความรู้ในการพัฒนาวิชาการกับองค์กร
ต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   1.12  การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน   
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

    1) ร่วมมือกับผู้บริหารส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความ
ต้องการในการรับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

    2 ) ร่วมมือกับคณะครูส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษา   

    3 ) ร่วมมือกับคณะครูจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย39 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู  

1. บทน า ค าว่า หน้าที่ ( Duty) ตามความหมายใน Dictionary of Education นั้น 
หมายถึง สิ่งที่ทุกคนต้องท า โดยปกติแล้วภาวะจ ายอมจะเป็นไปตามหลักศีลธรรมแต่บางครั้งก็เป็นไป
ตามกฎหมายหรือข้อตกลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ 
หน้าที่ ไว้ ดังนี้ คือ กิจที่ควรท า ,กิจที่ต้องท า ,วงแห่งกิจการ , ส าหรับค าว่า ความรับผิดชอบ ให้
ความหมายไว้ ดังนี้ คือการยอมรับตามผลที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ได้กระท าไป webster s third New 
Internetionary dictionary ได้ให้ค านิยามของ ความรับผิดชอบ ไว้ ดังนี้ - ความรับผิดชอบด้าน
ศีลธรรม กฎหมาย หรือ จิตใจ - ความไว้ใจ ความเชื่อถือได้ Dictionary of Education ได้ให้
ความหมายของความรับผิดชอบไว้ ไว้ว่า “หน้าที่ประจ าของแต่ละบุคคล เมื่อเขาได้รับมอบหมายให้
                                                 

39 การปฏิบัติงานของบุคคล โรงเรียนบ้านท่าประดู่ , เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.banthapradoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id 
=69&Itemid=96 
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งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ” ส่วนความหมายของครู ในที่นี้จะอธิบายตามรูปค าภาษาอังกฤษ คือ 
“Teachers” โดยสรุปจากค าอธิบายของ ยนต์ ชุ่มจิต ในหนังสือ ความเป็นครู ดังนี้  

T (Teaching) – การสอน หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาการท้ังหลายทั้งปวง ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของครูทุกคนทุกระดับชั้นที่สอน ตามระเบียบคุรุสภา
ว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 ข้อ 3 ก าหนดไว้ว่า ครูต้อง
ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์จะละท้ิง
หรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้ และในข้อ 6 ก าหนดไว้ว่า ครูต้องถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือน
และปิดบังอ าพรางไม่น าหรือยอมให้น าผลงานทางวิชาการของตนเองไปใช้ในทางที่ทุจริตหรือเป็นภัย
ต่อมนุษยชาติ จากข้อก าหนดทั้ง 2 ข้อ ที่น ามากล่าวนี้จะเห็นว่าหน้าที่ของครูที่ส าคัญคือการอบรมสั่ง
สอนศิษย์ การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยเฉพาะในข้อ 3 ของระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 
2526 นี้ ถือว่าการอบรมสั่งสอนศิษย์เป็นหน้าที่ที่ส าคัญมาก จะละทิ้งหรือทอดทิ้งไม่ได้เพราะถ้าหากครู
ละทิ้งการสอนก็คือครูละท้ิงหน้าที่ของครูซึ่งการกระท าเช่นนั้นจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางความคิด
และสติปัญญาของศิษย์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ศิษย์ของครูจะไม่ได้รับการพัฒนา ความคิด ความรู้ 
และสติปัญญา หรือได้รับบ้างแต่ก็ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร ดังนั้นครูทุกคนควรตระหนักในการสอนเป็น
อันดับแรกโดยถือว่าเป็นหัวใจของความเป็นครูคือการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้ใน
วิทยาการทั้งปวง ซึ่งการที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ในการสอนของครูได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ซึ่งส าคัญท่ี
ครูต้องเพ่ิมสมรรถภาพในการสอนให้แก่ตนเอง  

E(Ethics)-จริยธรรม หมายถึงหน้าที่ในการอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งถือว่าเป็น
หน้าที่หลักอีกประการหนึ่งนอกจากการสั่งสอนในด้านวิชาความรู้โดยทั่วไปนอกจากนี้ครูทุกคนจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมอันเหมาะสมอีกด้วยเพราะพฤติกรรมอันเหมาะสมที่ครูได้
แสดงออกจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปลูกฝังศรัทธาให้ศิษย์ได้ปฏิบัติตาม  

A ( Academic) – วิชาการ หมายถึง ครูต้องมีความรับผิดชอบในวิชาการอยู่เสมอ 
กล่าวคือ ครูต้องเป็นนักวิชาการอยู่ตลอดเวลา เพราะอาชีพของครูต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้นครูทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เป็นประจ า หากไม่กระท าเช่นนั้นจะท า
ให้ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นล้าสมัย ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการใหม่ ๆ ซึ่งมีอย่าง
มากมายในปัจจุบัน  

C (Cultural Heritage) – การสืบทอดวัฒนธรรม หมายถึงครูต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งให้ตกทอดไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง หรือ รุ่นต่อ ๆ ไป 
ซึ่งมีวิธีการที่ครูจะกระท าได้ 2 แนวใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ 1. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้องเป็นประจ า กล่าวคือ ครูทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอย่างถ่องแท้เสียก่อน ต่อจากนั้นจึงปฏิบัติตามให้ถูกต้องและ
เหมาะสม เพ่ือให้ศิษย์และประชาชนทั่วไปยึดถือเป็นแบบอย่าง เช่น - การแต่งกายให้เหมาะสมตาม
โอกาสต่าง ๆ - การแสดงความเคารพและกิริยามารยาทแบบไทย ๆ - การจัดงานมงคลสมรส 2. การ
อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอย่างถูกต้อง และใน
ขณะเดียวกันก็กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบฉบับอันดีงามที่
บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  
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H (Human Relationship) – มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีของ
ครูต่อบุคคลทั่วๆไป เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครู ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของครูยังช่วยท าให้สถาบันศึกษาท่ีครูปฏิบัติงานอยู่มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้น ครูทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอีก
ประการหนึ่งที่จะต้องคอยผูกมิตรไมตรีอันดีระหว่าง บุคคลต่า งๆ ที่ครูมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างครูกับบุคคลต่าง ๆ อาจจ าแนกได้ ดังนี้  

ครูกับนักเรียน ครูกับนักเรียนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันมากท่ีสุด จนกระท่ัง
ในอดีตยกย่องให้ครูเป็นบิดาคนที่สองของศิษย์ ผู้ปกครองเมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนก็ฝากความหวัง
ไว้กับครู กล่าวคือ มอบภาระต่างๆ ในการอบรมดูแล ลูกหลานของตนให้แก่ครู ดังนั้น ครูจึงควรปฏิบัติ
หน้าที่ของครูให้สมบูรณ์ที่สุด และควรสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ให้แน่นแฟูน ให้ศิษย์
มีความรู้สึกฝังใจตลอดไป วิธีการที่ครูควรจะท าต่อศิษย์ เช่น 1) สอนศิษย์ให้เกิดความสามารถในการ
เรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ครูจะกระท าได้  2) สอนให้นักเรียนหรือศิษย์ของตนมี
ความสุขเพลิดเพลินกับการเล่าเรียนไม่เบื่อหน่าย อยากจะเรียนอยู่เสมอ 3) อบรมดูแลความประพฤติ
ของศิษย์ให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษย์กระท าชั่วด้วยประการทั้งปวง 
4) ดูแลความทุกข์สุขอยู่เสมอ 5) เป็นที่ปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ศิษย์  

ครูกับครู ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูนับว่ามีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการพัฒนา
วิชาชีพครู เพราะครูกับครูที่ท างานสอนอยู่สถานศึกษาเดียวกัน เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน หากสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีความสมานสามัคคีอันดีต่อกันแล้ว นอกจากจะ
ท าให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่
นอกเหนือจากการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ การพัฒนาสถานศึกษาและการ
พัฒนาวิชาชีพครูก็จะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว วิธีที่ครูควรปฏิบัติต่อครู เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน 
เช่น 1) ร่วมมือกันในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติอย่างสม่ าเสมอ 2) ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในทางด้านวิชาการ เช่น การแนะน าการสอน , แนะน าเอกสาร หรือแหล่งวิทยาการให้       
3) ช่วยเหลืองานส่วนตัวซึ่งกันและกันเท่าที่โอกาสจะอ านวย 4) ท าหน้าที่แทนกันเมื่อคราวจ าเป็น      
5) ให้ก าลังใจในการท างานซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระท าก็ได้      
6) กระท าตนให้เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกันเสมอ ไม่แสดงตนในท านองยกตนข่มท่าน หรือ
แสดงตนว่าเราเก่งกว่าผู้อื่น  

ครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของศิษย์และความก้าวหน้าของสถานศึกษา โรงเรียนใดที่สามารถโน้ม
น้าวให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาใกล้ชิดโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนนั้นจะสามารถพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วทั้งด้านคุณภาพการเรียนของนักเรียนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมรอบๆ 
โรงเรียน วิธีการที่ครูสามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น    
1) แจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะๆ 2) ติดต่อ
กับผู้ปกครองเพ่ือช่วยแก้ปัญหาของศิษย์ในกรณีท่ีศิษย์มีปัญหาทางการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ 
อ่ืน ๆ 3) หาเวลาเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม เช่น เมื่อได้ข่าวการเจ็บปุวย หรือ
สมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น 4) เชิญผู้ปกครองร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น 



33 
 

การแข่งขันกีฬา ประจ าปี งานแจกประกาศนียบัตร หรืองานชุมนุมศิษย์เก่า เป็นต้น 5) เมื่อได้รับเชิญ
ไปร่วมงานของผู้ปกครองนักเรียน เช่น งานอุปสมบท งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส เป็นต้น ต้อง
พยายามหาเวลาว่างไปให้ได้ 6) ครูควรร่วมมือกันท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้
ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นบ้าง จะท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของครูมากยิ่งข้ึน 7) เมื่อ
ชุมชนได้ร่วมมือกันจัดงานต่าง ๆ เช่น งานประจ าปีของวัด หรือ งานเทศกาลต่าง ๆ ครูควรให้ความ
ร่วมมืออยู่อย่างสม่ าเสมอ 8) ครูควรแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครอง
ได้ทราบเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติดประกาศตามที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้านก็ได้  

นอกจากครูจะต้องพยายามสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ดังกล่าว ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับครู และครูก็ต้องเก่ียวข้องด้วยตลอดเวลาแล้ว ยัง
มีกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่ครูจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วยอีก เช่น พระภิกษุกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
พระภิกษุสงฆ์ในวัดซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ จะมีส่วนช่วยให้การด าเนินการงานต่าง ๆ ของ โรงเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมากข้ึน ส่วนประชาชนทั่วไปนั้นหากได้รับความประทับใจ เมื่อมาติดต่องานกับ
โรงเรียน ก็จะเป็นส่วนเป็นพลังอีกส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป  

E (Evaluation) – การประเมินผล หมายถึงการประเมินผลการเรียนการสอน
นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของครูเพราะการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการวัดความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ในด้านต่างๆหากครูสอนแล้วไม่มี
การประเมินผลหรือวัดผลครูก็จะไม่ทราบได้ว่าศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านใดมากน้อยเพียงใด 
ดังนั้น ครูจึงควรจะระลึกอยู่เสมอว่า ณ ที่ใดมีการสอน ทีนั่นจะต้องมีการสอบ ส าหรับการประเมินผล
การเรียนการสอนของนักเรียนนั้น ครูสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ได้หลายวิธี ทั้งนี้อาจจะใช้หลาย ๆ วิธีใน
การประเมินผลครั้งหนึ่งหรือเลือกใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในการประเมินผลการเรียนการสอนนั้น
มีหลายวิธี เช่น 1) การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมการท างาน การร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือ
ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น 2) การสัมภาษณ์ หมายถึง การสัมภาษณ์เพ่ือต้องการทราบ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเรียนของนักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ในเนื้อหาวิชาการท่ี
เรียน วิธีการเรียน หรือวิธีการท างาน เป็นต้น 3) การทดสอบ หมายถึง การทดสอบความรู้ในวิชาการท่ี
เรียน อาจจะเป็นการทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติก็ได้ ถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็ควรมีการ
ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา 4) การจัดอันดับคุณภาพ 
หมายถึง การน าเอาผลงานของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมาเปรียบเทียบกันในด้านคุณภาพ แล้ว
ประเมินคุณภาพของนักเรียนแต่ละคนว่าคนใด ควรอยู่ในระดับใด 5) การใช้แบบสอบถามและแบบ
ส ารวจ เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนอีกแบบหนึ่ง เพ่ือส ารวจตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง
ของนักเรียนและของครู 6) การบันทึกย่อและระเบียนสะสม เป็นวิธีที่ครูจดบันทึกพฤติกรรมความ
เจริญก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 7) การศึกษาเป็นรายบุคคล หมายถึง เป็น
วิธีการที่นิยมใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล ปัญหาในที่นี้หมายความว่า ควบคุมท้ังเด็กที่เรียน
เก่งและเด็กที่เรียนอ่อนรวมทั้งเด็กมีปัญหาในด้านพฤติกรรมต่างๆ ด้วย 8) การใช้วิธีสังคมมิติ เป็น
วิธีการที่นิยมใช้เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันประเมินคุณภาพของบุคคลในสมาชิกเดียวกัน เพื่อ
ตรวจสอบดูว่า สมาชิกคนใดได้รับความนิยมสูงสุดในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านก็ได้ 9) การให้
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ปฏิบัติและน าไปใช้ เป็นวิธีการที่ครูต้องการทราบพัฒนาการทางด้านทักษะหรือการปฏิบัติงานของ
นักเรียนหลังจากท่ีได้แนะน าวิธีการปฏิบัติให้แล้ว  

การประเมินผลการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา ครูควรประเมินความเจริญก้าวหน้าของ
นักเรียนหลาย ๆ ด้าน ที่ส าคัญ คือ 1) ด้านความรู้ (Cognitve Domain ) คือ การวัดความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล 2) ด้านเจตคติ ( Affective 
Domain) คือ การวัดความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ความ
ตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือ เฟื้อเผื่อแผ่ และความขยันขันแข็งในการท างาน เป็นต้น  
3) ด้านการปฏิบัติ ( Psychomotor Domian) คือการวัดด้านการปฏิบัติงานเพื่อต้องการทราบว่า
นักเรียนท างานเป็นหรือไม่หลังจากท่ีได้ศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว การวัดด้านการปฏิบัติงานหรือด้านทักษะ
นี้ ครูจะใช้มากหรือน้อยจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะวิชาที่สอน วิชาใดเน้นการปฏิบัติงานก็จ าเป็นต้องมี
การวัดด้านการปฏิบัติงานให้มาก ส่วนวิชาใดเน้นให้เกิดความงอกงามทางด้านสติปัญญา การวัดด้าน
การปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาควรจะมีการวัดในด้านการ
ปฏิบัติงานบ้างตามสมควร  

R (Research) – การวิจัย หมายถึง ครูต้องเป็นนักแก้ปัญหา เพราะการวิจัยเป็น
วิธีการแก้ปัญหาและการศึกษาหาความจริง ความรู้ที่เชื่อถือได้โดยวิธี การวิจัยของครูในท่ีนี้ อาจจะมี
ความหมายเพียงแค่ค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ที่นักเรียนมีปัญหาไปจนถึงการวิจัยอย่างมีระบบในชั้นสูงก็ได้ 
สาเหตุที่ครูต้องรับผิดชอบในด้านนี้ก็เพราะในการเรียนการสอนทุกๆ วิชา ควรจะต้องพบกับปัญหาต่าง 
ๆ อยู่เสมอ เช่น ปัญหาเด็กไม่ท าการบ้าน เด็กหนีโรงเรียน เด็กที่ชอบรังแกเพ่ือน และเด็กที่ชอบลัก
ขโมย เป็นต้น พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถ้าครูสามารถแก้ไขได้ก็จะท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การที่ครูจะแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูจะต้อง
ทราบสาเหตุแห่งปัญหานั้น วิธีการที่ควรจะทราบสาเหตุที่แท้จริงได้ ครูจะต้องอาศัยการวิจัยเข้ามาช่วย 
ดังนั้น หน้าที่ของครูในด้านการค้นคว้าวิจัยจึงเป็นงานที่ครูจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูทุกคนจึง
ควรศึกษากระบวนการวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจด้วย  

ขั้นตอนในการวิจัยที่ส าคัญมี ดังนี้ 1) การตั้งปัญหา 2) การตั้งสมมุติฐานเพื่อ
แก้ปัญหา 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุปผล ส าหรับขั้นตอนของการท างานวิจัย
ควรด าเนินงานตามล าดับต่อไปนี้ 1) การเลือกปัญหาส าหรับการวิจัย 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 3) การจ ากัดขอบเขตและการให้ค าจ ากัดความของปัญหา 4) การตั้งสมมุติฐาน 5) การ
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 6) การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย 7) การรวบรวมข้อมูล        
8) การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล 9) การสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 10) การ
รายงานผลการวิจัย  

S (Service) บริการ หมายถึง การให้บริการ คือ ครูจะต้องให้บริการแก่สังคมหรือบ าเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 1) บริการความรู้ทั่วไป ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนใน
ท้องถิ่น 2) บริการความรู้ทางด้านความรู้และสุขภาพอนามัย โดยเป็นผู้ให้ความรู้หรือเป็นผู้
ประสานงานเพื่อด าเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน 3) บริการด้านอาชีพ เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพ่ือจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ประชาชนในท้องถิ่น 4) บริการให้ค าปรึกษาหารือทางด้านการศึกษา



35 
 

หรือการท างาน 5) บริการด้านแรงงาน เช่น ครูร่วมมือกับนักเรียนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน  6) บริการด้าน
อาคารสถานที่แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาขอใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ  

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 1) สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส าคัญ
ส าหรับครู ครูที่ดีต้องท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นต้องสามารถให้บริการการแนะแนวในด้านการ
เรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดท าและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 2) แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ 
เพ่ือช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครูต้องค านึงถึงสติปัญญา 
ความสามารถ และความถนัดของบุคลิกภาพของศิษย์ด้วย 3) พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า
ของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม ซึ่งมีท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกหลักสูตร 4) ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมี
ความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรท าอย่าง
สม่ าเสมอ 5) อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์
จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้า 6) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณครู เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 7) ตรงต่อเวลา โดย
การเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ท างานส าเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษาเวลาที่นัดหมาย        
8) ปฏิบัติงาน ท างานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 9) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอครูไทยในสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นคือพระภิกษุ สมัยนั้นภาระหน้าที่ของพระภิกษุที่เป็นครู คือต้องบิณฑบาตมาเลี้ยง
ดูศิษย์อบรมศิษย์ในทางศาสนานอกจากนั้นครูจะสอนเขียนอ่านหนังสือไทยและบาลีกิจกรรมในแต่ละ
วันจะแสดงให้ทราบถึงหน้าที่ของพระท่ีเป็นครูคือในช่วงเช้าหลังจากท่ีท่านฉันข้าวเสร็จ มีการเรียน
เขียนอ่าน ต่อหนังสือ ท่องบ่น ตอนก่อนเพล เด็กก็จะต้องเตรียมการให้พระฉันเพลหลังอาหารกลางวัน
เด็กก็ฝึกหัดเขียน อ่าน ท่องบ่น พระก็จ าวัด พอถึงเวลาบ่าย 1 โมง หรือ 2 โมงพระก็ตื่นนอนมาตรวจ
ให้และสอบดูผู้เขียนอ่านไปตอนเช้าว่าถูกต้องเพียงใด คนที่แม่นย าก็ได้เรียนต่อเติมข้ึนไป บางแห่งมี
การตรวจสอบในตอนเช้า ตอนบ่ายจึงเรียนเขียนอ่านต่อ ถ้าใครเกียจคร้านก็จะถูกตีด้วยไม้ บ่าย 4 โมง
ครึ่ง หรือ 5 โมง จึงเลิกเรียน วันหยุดเรียนได้แก่วันพระ และวันที่มีพิธีต่างๆ40 
 
การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 การด าเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จะด าเนินงานได้หลากหลายดังนี้ 

1. การสอนให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน เช่น การละเว้นจากยาเสพติด  
การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใช้ยาฆ่าแมลง การใช้เครื่องใช้ไฟฟูา การปลูกผักปลอดสารพิษ 
การปลูกปุารักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อ มฯลฯ เนื้อหาวิชาเหล่านี้เมื่อผู้เรียนเรียนในสถานศึกษาแล้ว 

                                                 
40 หน้าที่และความรับผิดชอบของครู , เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก

http://www.kroobannok.com/article-2603-หน้าที่และความรับผิดชอบของครู.html 
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ผู้สอนจะย้ าให้ผู้เรียนน าไปใช้ในครอบครัวและชุมชน และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองให้อบรม
ดูแลว่าผู้เรียนว่าน าความรู้ไปใช้หรือไม่อย่างไรอีกด้วย 

2. สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน  ซึ่งจะขอความร่วมมือจากชุมชนในด้านต่างๆได้
คือ 

2.1 ขอความร่วมมือในด้านการเป็นวิทยากรหรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เช่น ใน
ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ช่างทอผ้า ช่างจักสาน ช่างแกะสลัก ช่างปั้น และช่างตัด
ผม เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อย่างดียิ่ง จะด าเนินการได้โดยเชิญมาเป็นวิทยากร หรือให้
ผู้เรียนไปศึกษาไปฝึกงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ 
  2.2 ขอความร่วมมือในด้านทุนทรัพย์ วัสดุครุภัณฑ์จากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงินจาก
ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ในชุมชนเพ่ือน ามาใช้จ่ายในสถานศึกษา หรือเป็นเงินทุนส าหรับผู้เรียนที่
ยากจน ขอบริจาคหนังสือเครื่องเขียนจากส านักพิมพ์ โรงพิมพ์ ร้านจ าหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน ขอ
บริจาคข้าวสาร ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ จากประชาชนในชุมชนเพ่ือน ามาท าอาหารกลางวันแก่ผู้เรียนใน
สถานศึกษา เป็นต้น 

3. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะด าเนินการได้หลากหลาย เช่น 
3.1 จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การ

ตอนติดตาต่อก่ิงต้นไม้ การเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ การตัดเย็บ
เสื้อผ้า การท าอาหารท าขนม การใช้คอมพิวเตอร์ การแก้และซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น  

3.2 ให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆแก่ประชาชนในชุมชน 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแก้ปวดต่างๆ ) โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรักษาโรค
แบบธรรมชาติบ าบัด อันตรายจากยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมทางเลือก 
เป็นต้น 

3.3 จัดบริการข่าวสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น
สถานศึกษาท าหอกระจายข่าว แล้วถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เป็นความรู้เพื่อประชาชนจะได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หรืออ่านข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น  

3.4 การเป็นผู้น าและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะด าเนินการ
ได้โดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ขุดลอกคูคลอง
ที่ตื้นเขิน ขุดคูระบายน้ า ซ่อมสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ท าความสะอาดวัดและตลาด เป็นต้น  

4.  บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน เช่นให้ประชาชน
ในชุมชนใช้หอประชุม ใช้ห้องสมุด ใช้ห้องพยาบาล ใช้โรงอาหาร และใช้สนามกีฬา เป็นต้น 

5.  การออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครอง และผู้เรียนตามบ้าน เช่น เมื่อผู้เรียนเจ็บปุวย หรือผู้สอน 
ไปแนะน าผู้เรียนท าแปลงเกษตรที่บ้าน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมงานการ
ทอดกฐินที่วัด ร่วมงานมงคลในชุมชน เป็นต้น 

6. การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา เช่นจัดให้มีสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของสถาน 
ศึกษา อาจท าในรูปของจดหมายข่าว วารสาร  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูล

แก่ผู้มาติดต่อสอบถามหรือให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสถานศึกษา  
7. การเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เช่นในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
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วันเปิดเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา เป็นต้น 
8. การรายงานผลการเรียนและอ่ืนๆให้ผู้ปกครองทราบ เช่น การรายงานเป็นประจ าวัน  

หรือการท าสมุดพกประจ าตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืนๆ  
9. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการ แบ่งออกได้เป็น 4 ข้อย่อย ดังนี้ 

9.1 ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นักวิชาการ ครูอาจารย์จากสถานศึกษาอ่ืน ศิลปิน
พ้ืนบ้าน ผู้อาวุโส ผู้เป็นปูชนียบุคคลในหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งน ามาใช้ในลักษณะขอค าปรึกษา
และข้อเสนอแนะ หรือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น 

9.2 ทรัพยากรวัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สถานศึกษาอ่ืน น ามาใช้
ในลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น  

9.3 ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ปุาไม้ ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แร่ธาตุ สัตว์ปุา 
สมุนไพร ซึ่งจะน ามาใช้ในลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 
เป็นต้น 

9.4 ทรัพยากรสังคม ได้แก่ วันส าคัญ ศิลปะพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน โบราณวัตถุ
สถาน ประเพณีต่างๆ ซึ่งจะน ามาใช้ได้ในลักษณะให้ครูอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโดยตรง, จัดนิทรรศการ, การศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น41 

 
การปฏิบัติงานบุคคลตามคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
การปฏิบัติงานบุคคลของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ก าหนดไว้หลายด้านด้วยกัน แต่ในการศึกษาครั้ง นี้จะ
เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 6 ด้าน คือ 1)การจัดการเรียนรู้ 2)การพัฒนาผู้เรียน  3)การ
พัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 4)การมีความสัมพันธ์กับชุมชน และ 5)การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้  
1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ 

 ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ

สาระการเรียนรู้ 
ระดับ 2  สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการ

เรียนรู้ 
ระดับ 3  น าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ 

1.2 การออกแบบการเรียนรู้ 

                                                 

41 หวน  พินธุพันธ์, การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, 
(กรุงเทพฯ, ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 4-6. 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ 
ระดับ 2  สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ 
ระดับ 3  น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

    1.3 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
ระดับ 2  ท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
ระดับ 3  มีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

    1.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ  
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู้ 
ระดับ 2  สามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
ระดับ 3  รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์ 

2. การพัฒนาผู้เรียน  
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ 1  เห็นความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
ระดับ 2  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบางแผน 
ระดับ 3  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ของผู้เรียน 
ระดับ 2  จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้ 
ระดับ 3  กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นที่

ยอมรับในสถานศึกษา 
2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ 1   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ระดับ 2  มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ระดับ 3  สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม 

2.4 การปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการปลูกฝังวินัยและความเป็น

ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 
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ระดับ 2 มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยและความเป็น
ประชาธิปไตย 

ระดับ 3  สอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  
ระดับ 1  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 
ระดับ 2  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 
ระดับ 3  จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ระดับ 2   ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ระดับ 3   การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและ

ชุมชน 
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ  

3.1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 2  พัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ระดับ 3  ผลของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา 

3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญหาท้องถิ่น 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระดับ 2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระดับ 3  มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ

จัดการเรียนรู ้
3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  รู้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
ระดับ 2  ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการ 
ระดับ 3  ใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 
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4. การมีความสัมพันธ์กับชุมชน  
4.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  เห็นประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกับชุมชน 
ระดับ 2  ด าเนินการศึกษาเก่ียวกับชุมชนอย่างเป็นระบบ 
ระดับ 3  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  เห็นความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
ระดับ 2  ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน 
ระดับ 3  ประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

4.3 น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  เห็นความส าคัญของการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 2  น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 3  น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

4.4 การให้บริการชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  เห็นความส าคัญของการให้บริการชุมชน 
ระดับ 2  ให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
ระดับ 3  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

   4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  เห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
ระดับ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
ระดับ 3  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

5. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม  
     5.1 การประพฤติตามหลักศาสนา   
  ระดับคุณภาพ  
 ระดับ 1   มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 ระดับ 2   ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 ระดับ 3   สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    5.2 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ  1   เห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ระดับ  2   สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
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  ระดับ  3   การด าเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา42 
 

การจัดการเรียนรู ้
 

 การจัดการเรียนรู้เป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมี
ความรู้และมีทักษะ จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความหมายและมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้
กระบวนการเรียนรู้มิได้จ ากัดว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ หรือท่ี
เรียกกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผลi 
 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ าและน าไป
ท่องจ าเพื่อการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น 
กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามท่ีผู้สอนน ามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้
นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ในทัศนะต่างๆ ดังนี้ 
 สุมน อมรวิวัฒน์ อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือสถานการณ์
อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ 
 1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับ
สิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
 3. ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้43 
 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์  กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุม
การด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล44 
 ฮูและดันแคน ( Hough & Duncan) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่า  หมายถึง 
กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุม
ต่างๆ 4 ด้าน คือ 

                                                 
42 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2554), ไม่มีเลขหน้าปรากฏ. 
 

43 สุวิมล ว่องวานิช, การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์,หา
วิทยาลัย, 2550), 160. 
 

44 วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์. การพัฒนาหลักสูตรสานต่อท่ีท้องถิ่น. (กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพ 
เพรส,2552),255. 
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 1. ด้านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาความเข้าใจใน
จุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได้
เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ( Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ 
 3. ด้านการวัดผล ( Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ 
 4. ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ( Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้45 
 กู๊ด (Good) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าการจัดการเรียนรู้คือ การกระท าอัน
เป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา46 
 ฮิลล์ (Hills) ให้ค าจ ากัดความของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือกระบวนการให้
การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน47 
 มอร์ (Moore) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือพฤติกรรมของ
บุคคลหนึ่งที่พยายามช่วยให้บุคคลอ่ืนได้เกิดการพัฒนาตนในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพนอกจากนั้นยังมี
ผู้ให้ความหมาย ของการจัดการเรียนรู้ไว้อีกหลายทัศนะ เช่นการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดสถานการณ์ 
สภาพการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามและพัฒนาการทั้งทางกายและทางสมอง อารมณ์และสังคม 
 การจัดการเรียนรู้ คือ  การอบรมผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรม อุปกรณ์และการแนะแนวให้กับ
ผู้เรียน  
 การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน  
 การจัดการเรียนรู้ คือ การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความสามารถในการน าความรู้นั้น
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
 การจัดการเรียนรู้ คือ การแนะแนวทางให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดสรรประสบการณ์ท่ีเลือกสรรแล้วเป็นอย่างดีให้กับผู้เรียน 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้มีความหมาย
ครอบคลุมทั้งด้านวิธีการ กระบวนการและตัวบุคคล ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการจัดการ
เรียนรู้ได้ว่าการจัดการเรียนรู้คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน 
                                                 

 45 Hough,John B. and Duncan, Jam’es K. Teaching description and analysis. 
(Addison-Westlu. 1970)144. 
 

46 Good, Carter V. Dictionary of education.(New York: McGraw- Hill Book. 
1974) 588. 
 

47 Hills, P.J. A . Dictionary of education.(London: Routledge & Kegan Payi. 
1982) 266. 
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ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิด
การเรียนรู้ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกันหากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนดังนี้คือ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
 2. เกิดทักษะหรือมีความช านาญใน เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
 3. เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน 
 4. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. สามารถน าความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ 
 อนึ่ง การที่ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การส่งเสริมที่ดีท่ีสุดก็คือการให้การศึกษา ซึ่งจากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้
ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้มีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
 1. การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนซึ่งหมายความว่าการ
จัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนเพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2. การจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
   2.1 ด้านความรู้ความคิด หรือด้านพุทธิพิสัย 
   2.2 ด้านทักษะกระบวนการ หรือด้านทักษะพิสัย 
   2.3 ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสัย 
 3. การจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอนซึ่ง
หมายความว่าการจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของ
ผู้สอนทั้งด้านวิชาการ (ศาสตร์) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ (ศิลป์) เป็นส าคัญ 
 จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จได้
ดี ผู้สอนต้องมีท้ังความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนจ าเป็นจะต้องศึกษาจากข้อมูลหลายประการเพื่อน ามาช่วยเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้
ของตนและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าระดับใดก็ตามขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 
ประการคือ 
 1. ผู้เรียน 
 2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
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 ถ้าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 ประการนี้ด าเนินไปได้ด้วยดีจะท าให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างมาก องค์ประกอบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้เรียน  ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับ
ความสามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจความต้องการ
พ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึง และจะละเลยไม่ได้ 
 2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นส่วนที่ส าคัญและเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะก าหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ ความเป็นประชาธิปไตย ความ
เคร่งเครียด ความชื่นบานของผู้เรียน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนด แต่ถึงกระนั้นก็ตาม
บรรยากาศในชั้นเรียนยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนอกเหนือไปจากตัวผู้สอน คือ ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนโดย
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า หรืออาหารกลางวัน ผู้เรียนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกด้วยความรู้สึกหิวหรือ
บางครั้งผู้เรียนได้รับสิ่งกระทบกระเทือนใจติดตามมาเนื่องจากความไม่ปรองดองในครอบครัว เป็นต้น
ส่วนทางด้านตัวผู้สอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝุายบริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจอาหารเช้า
ก่อนมาสถานศึกษาของผู้สอนมีเพียงน้ าแก้วเดียวเท่านั้น สิ่งที่น ามาก่อนเหล่านี้เกิดข้ึนก่อนที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนจะมาพบกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่งได้ว่าบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
จะปรากฏออกมาในรูปแบบใด 
 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนจะเป็นเครื่องชี้บ่งถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ์ว่าผู้เรียนจะประสบความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวต่อการเรียนรู้ ผู้สอนควรจะคิดถึงผู้เรียนในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับความ
ต้องการพื้นฐาน และผู้สอนจะต้องหากลวิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน   ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ และผู้สอนควรจะฝึกให้มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน  เพ่ือ
ความส าเร็จแห่งการเรียนรู้และการเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ต่อไป 
หลักพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ 
 หลักการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน แม้ว่าผู้สอนแต่ละคน
จะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน แต่ก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกันซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มี
นักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้หลายท่าน เช่น นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรู้ไว้คล้ายๆกัน สรุปได้มี 4 ประการ คือ 
 1. หลักการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่การเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซ้อมสอน 
 3. หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการเร้าความ
สนใจ หลักการเสริมแรง 
 4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
การสร้างและการใช้เครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงาน 
ผลการประเมิน 
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 ทองคูณ หงส์พันธ์ ได้ให้หลักการจัดการเรียนรู้โดยกล่าวไว้เป็นบัญญัติ  20 ประการของการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง 
   2. วางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างดี 
   3. มีกิจกรรม/ท าอุปกรณ ์
   4. สอนจากง่ายไปหายาก 
   5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด 
   6. สอนให้คิดมากกว่าจ า 
   7. สอนให้ท ามากกว่าท่อง 
   8. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร 
   9. ต้องช านาญการจูงใจ 
   10. อย่าลืมใช้จิตวิทยา 
   11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน 
   12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์ 
   13. เฝูาตามติดพฤติกรรม 
   14. อย่าท าตัวเป็นทรราช 
   15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว 
   16. ประพฤติตัวตามที่สอน 
   17. อย่าตัดรอนก าลังใจ 
   18. ใช้เทคนิคการประเมิน 
   19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข 
   20. ผู้สอนสนุกกับการเรียน 
  จากหลักการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการจัดการเรียนรู้พื้นฐาน 
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนี้ 
 1. สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวออกไป หาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ตามปกติผู้เรียนมักจะสนใจและคุ้นเคยกับ
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว บทเรียนที่ผู้สอนจะน ามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือใกล้ตัวก่อน แล้วค่อยสอน
สิ่งที่อยู่ห่างจากตัวออกไปเรื่อยๆ 
 2. สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรู้ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องจากง่ายไปหายากอยู่แล้ว เพราะสิ่งง่ายๆ นั้น ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดี และเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนสิ่งยากต่อไป 
 3. สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใดๆ ก็ตาม ผู้สอนควรให้
ตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง หรืออาจจะให้ผู้เรียนช่วยหาตัวอย่างให้แล้วช่วยกันสรุปตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนมา 
 4. สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าประสบการณ์ใหม่นั้น ย่อมต้องอาศัย
บทเรียนเก่าหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี 
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 5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใดๆ ก็ตาม ผู้สอนควร
พยายามใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเพ่ือเป็น
วิธีการท าให้บทเรียน เป็นรูปธรรม ซึ่งจะง่ายแก่การเข้าใจของผู้เรียน 
 6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติ
จริงได้ ผู้สอนก็ควรให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระท าด้วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จแล้ว ผู้สอนจึง
ซักถามและให้ผู้เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ข้ึนมา 
 7. สอนโดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยต่างๆ นั้นจะมีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลัก
พัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว้หลาย  ๆ อย่าง  ให้
ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนด้วย 
 8. สอนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผู้สอนต้องน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้   มาก
ที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น 
 9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็นเปูาหมาย
หลักตามแนวนโยบายในการจัดด าเนินการศึกษาของชาติในระดับต่างๆ 
 10. สอนโดยยึดความมุ่งหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดความมุ่งหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร     ที่
ก าหนดไว้เป็นหลัก และอีกท้ังผู้สอนยังต้องก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะของแต่ละสาระหรือ
หน่วยการเรียนรู้ขึ้นด้วย และในขณะสอนผู้สอนต้องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายเฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเรียนที่ดี48 
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 ผู้สอนที่ดีทุกคนย่อมมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนรู้และการอบรมผู้เรียน
ให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีหลักในการยึดดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ โดยการซักถามหรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาง่ายๆ ส าหรับผู้เรียนในระดับต่างๆ เพื่อจะได้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลคิดเปรียบเทียบ 
และคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดด้วยการเรียนโดยการกระท าด้วยตนเอง 
(Learning by doing) 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม (Group working) โดยมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่ม  แบ่ง
งานกันท าด้วยความร่วมมือกันและประเมินผลรวมกัน 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 5. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้นั้นเกิดความ
ยืดหยุ่น น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อโดยการน าเอาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆมาดัดแปลงใช้ใน  การ
จัดการเรียนรู้ 
                                                 

 
48 ทองคูณ หงส์พันธุ์. สอนดีต้องมีหลัก: บัญญัติ 20 ประการของการสอน, (กรุงเทพฯ: 

แสงสว่างการพิมพ์, 2542), 9. 
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 6. มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า เพ่ือที่ผู้สอนจะได้ทราบว่าจะสอนอย่างไรบ้าง
ตามล าดับขั้นและยังช่วยให้ผู้สอนพร้อมที่จะสอนด้วยความมั่นใจ 
 7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และคิดหาเหตุผลความเป็นมาของ       
สิ่งที่เรียน และมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 8. มีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา เน้นการประเมินตามสภาพจริง ประเมินตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้แน่ใจว่าการจัดการเรียนรู้ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
หรือไม่ เพียงใด 
 9. มีสื่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจบทเรียน เช่น ของจริงรูปภาพ 
หุ่นจ าลอง แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ ฐานข้อมูลการเรียนรู้ เว็บไซต์ และโสตทัศนูปกรณ์
อ่ืนๆ 
 10. มีการจูงใจในระหว่างการจัดการเรียนรู้ เช่น การให้รางวัล การชมเชย การลงโทษ      การ
ติเตียน การให้คะแนน การสอบ การแข่งขัน การปรบมือให้เกียรติ ฯลฯ มาใช้เป็นสิ่งกระตุ้น  และ ชี้
แนวทางเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนการท ากิจกรรมมากขึ้น 
 11. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนท าหลายอย่างเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียน
สนุกสนานในการเรียน 
 12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 13. ส่งเสริมความสัมพันธ์หรือการบูรณาการระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนๆ  ในหลักสูตร เช่น 
สอนภาษาไทยก็สอนให้สัมพันธ์กับสังคมศึกษา ศิลปศึกษา เป็นต้น 
 14. มีการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ตามบทเรียนที่ 
สอนทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน 
 15. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Child center) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนจะเป็น    
ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เอง ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือแนะน าในการท ากิจกรรม 
 16. สอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้มากท่ีสุด 
 17. สอนตามกฎแห่งการเรียนรู้โดยจัดบทเรียนให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
 18. สอนโดยส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ต่าง 
ๆ และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการวางแผนงานร่วมกับผู้สอน49 
 

การพัฒนาผู้เรียน 
 

 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

                                                 

 
49

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มือการจัดระบบการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้, (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เทียนวัฒนา พริ้นท์ติ้ง, 2553), 21. 
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          ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะ พื้นฐาน  ด้าน
การอ่านการเขียน การคิดค านวณ การคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และ
พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และ
คิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้     มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้น          
การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และ          การ
ประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ กรอบภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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วิสัยทัศน ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ ที่มีความ

สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา

ต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

            2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมี

ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

            4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

              5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

  
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์  
     2. ซื่อสัตย์สุจริต             3. มีวินัย 
     4. ใฝุเรียนรู้                   5. อยู่อย่างพอเพียง 
     6. มุ่งมั่นในการท างาน   7. รักความเป็นไทย 
     8. มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร ์

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6.  ศิลปะ      7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นจัดให้ผู้เรียนปีละ 120 ชั่วโมงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรียนปีละ 360 ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน  (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา วิชา
ทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพ่ือสังค มฯ 
เป็นกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนที่จะท าเพ่ือบุคคลอื่น สังคม ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตสาธารณ 
ระดับประถมศึกษา รวม  6 ปี ให้ได้จ านวน 60 ชั่วโมง, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3 ปี) จ านวน 45 
ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) จ านวน 60 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมฯ ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา
อาจจะจัดเป็นกิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ  (วิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม) หรือในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หรือจัดนอกเวลาก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมของผู้เรียน    ครบ
จ านวนชั่วโมงตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด ซึ่งสถานศึกษาจะจัดให้มีทุกปี หรือทุกภาคเรียน หรือ
เป็นบางปี บางภาคเรียน ก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนชั่วโมงครบตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น    ผู้มี
ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  
สามารถจัดการตนเอง ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3  ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพสามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน   นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  
แนะแนว  40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) 
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 

1. ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
2. ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการส ารวจ 
3. ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน 
4. ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
5. การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
6. ปฏิบัติตามแผน วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 

 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และ
ความสนใจโดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี     
มีความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
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แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 2 แนวทาง คือ 

1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1.1  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

1.3  ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
และน าผลการประเมิน ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ครู หรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

ประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

2. การปฏิบัติกิจกรรม 

3. ผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียน 

 

ซ่อมเสริม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 
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2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษาเป็นการประเมิน

การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวม
เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้าย     เพ่ือ
การจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรม  3  กิจกรรมส าคัญดังนี ้

 2.1.1 กิจกรรมแนะแนว 
 2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาการทหาร และกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 2.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2.3  ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
2.4  ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ 2 ระดับ 
คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 

3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
ผ่าน   หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 
ผ่าน   หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 3   กิจกรรม 

คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

     ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญใดกิจกรรม
หนึ่ง ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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5. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 
 ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษา นั้น 
 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับนั้น50 
 

การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 
 

  การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ คือผู้ ที่มีคุณมีลักษณะ ใฝุเรียน ใฝุรู้ ช่างสงสัย อยากรู้
อยากเห็น กระหายความรู้ สนใจติดตามความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของสังคม พยายาม
สืบเสาะ หมั่นศึกษาค้นคว้าสิ่งที่สนใจใคร่รู้ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ แล้วน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์  
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 
ประเภทและตัวอย่างของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
        1. เป็นโดยตนเอง  ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน บุคคลประเภทนี้มีความใฝุรู้ ใฝุเรียน    
มีความอุตสาหะวิริยะ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง คือ อับราฮัม  ลินคอล์น เรียนรู้โดยยืมหนังสือมา
อ่าน ด้วยตนเองท่ีบ้าน ด้วยความยากล าบากในการเดินทางโดยไม่ย่อท้อ ประสบความส าเร็จในชีวิต 
ได้เป็นประธานาธิบดี คนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกา  
        2.  เป็นโดยฝึกหัด  ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน  บุคคลประเภทนี้ถ้าได้รับการสร้างและ
เสริม ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝุเรียน  ใฝุรู้ ก็จะสามารถน าทักษะวิธีการเรียนรู้ที่ได้ฝึกฝนไปใช้เป็น
เครื่องมือ ในการแสวงหา ความรู้ต่อไปได้ตลอดชีวิต  คือ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดี ของบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่พวกเราชาวไทยต่างก็ประจักษ์ แก่
ใจทุกคน ภาพที่พระองค์ทรงฟังผู้บรรยาย และซักถามอย่างสนพระทัย พร้อมทั้งจดบันทึกตลอดเวลา 
เป็นภาพที่เราเห็นชินตาด้วยความประทับใจ ความรู้ ที่ทรงได้จากการศึกษาค้นคว้า ประมวลออกมาเป็น 
หนังสือที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินอย่างมากมายแก่ผู้อ่าน  อีกท้ังโครงการเพ่ือพัฒนาเยาวชน  
พัฒนาสังคมที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มและรับผิดชอบอีกนับไม่ถ้วน พระองค์ทรงเชื่อ ในหลักการศึกษา
เก่าแก่ท่ี ปูุ ย่า ตา ยาย เชื่อว่าหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ คือ  สุ  จิ  ปุ  ลิ ซึ่งพระองค์ทรงอธิบายไว้
อย่างชัดเจน  เมื่อทรงเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ  “แนวโน้มการจัดการเรียนสอน เพ่ือการเรียนรู้ใน
ทศวรรษหน้า”   
แนวทางการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
        สังคมในโลกปจัจบุนัเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอยา่ง    ไม่
หยุดยั้ง การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คือ 
        1.  เพ่ือให้เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่มีความรู้ หรือ 
สามารถจ าข้อมูล ความรู้ได้เท่านั้น 

                                                 

 
50

 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,  
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2551), 1-52. 
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        2.  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝุหาความรู้ รักท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของตน รักท่ีจะ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต 
        3.  รู้จักปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
        4.  เพ่ือให้เป็นผู้เรียนเป็นผู้หมั่นแสวงหา หมั่นเรียน หมั่นรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อยู่เสมอ 
วิธีพัฒนาความสามารถทางวิชาการของตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
        1.  พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้พื้นฐานอย่างกว้าง ๆ และ
ศึกษา บางวิชาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
ในอนาคต  โดยสามารถโยงความรู้พื้นฐานที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในเรื่อง
ความรู้ได ้
        2.  เครื่องมือส าหรับแสวงหาความรู้ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ จะต้องพัฒนา
ตนเอง ให้มีเครื่องมือ ที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ก่อน เครื่องมือส าคัญส าหรับการเรียนรู้ต่อไปใน
อนาคต เช่น คณิตศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์เป็น
การแสวงหาความรู้ ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกการสังเกต ตั้งค าถาม ทดลอง วิเคราะห์ หาค าตอบ และอธิบาย
ให้เหตุผล ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้แสวงหาความรู้อย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ถึง วิทยาการสมัยใหม่ ที่ช่วยในการค้นหาความรู้ ด้วย
ตนเองได้อย่างไม่สิ้นสุด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        3.  สร้างแรงจูงใจให้เป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียนต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองรักที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นของการศึกษาท่ีมีต่อบุคคลในทุกช่วงชีวิต สิ่งที่เรียนรู้ควร
สัมพันธ์ กับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองด้วย โดยอาจเป็นสภาพการณ์หรือปัญหาที่ตนเองต้องเผชิญ  ใน
ชีวิต  เป็นเรื่องที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองได้ ท าให้เห็น
คุณค่าของการแสวงหาข้อมูล และน าข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
        4.  การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุน      
ให้ผู้เรียนสนใจ ใฝุรู้ ใฝุเรียนอยู่เสมอ สามารถเรียนรู้อยู่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ  
  

การมีความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

 สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นอยู่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การริเริ่ม การวางแผน  การตัดสินใจ และการร่วมรับผิดชอบตลอดจนการ
ร่วมประมวลผลมากน้องเพียงไร และจะต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้มีความต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่งมีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้หลายท่านดังนี้ 
 ศิริกาญจน์   โกสุมภ์ ศึกษาพบว่าเงื่อนไขที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชนแบ่งได้เป็น  3 เงื่อนไข  ได้แก่ เงื่อนไขท่ีสนับสนุนเงื่อนไขเก่ียวกับคณะครูและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน 

1. เงื่อนไขที่สนับสนุนกับชุมชน  แบ่งออกเป็น  3  กรณีดังนี้ 
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กรณีท่ี 1 เงื่อนไขเกี่ยวกับชุมชน  ได้แก่การที่มีการรวมกลุ่มกันเองในชุมชน  การมี
สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางของชุมชน  ผู้น าทางศาสนาให้การสนับสนุนและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา  ผู้น าชุมชนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

กรณีท่ี 2  เงื่อนไขเกี่ยวกับคณะครู  ได้แก่การมีครูที่เป็นคนในท้องถิ่น  คณะครูให้
ความส าคัญและไปร่วมงานที่เป็นกิจกรรมของชุมชนและของคนในชุมชน 

กรณีท่ี 3  เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน  ได้แก่โรงเรียนมีศัก ยภาพในการจัดการศึกษา 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  ความโปร่งใสในการบริหารด้านงบประมาณและการเงิน  
การเปิดโอกาสให้บุคลากรในชุมชนและนอกชุมชนเข้ามาใช้บริการต่างๆ  ของโรงเรียน เงื่อนไขเกี่ยวกับ
ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ การมีคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน 

2. เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคนั้น  แบ่งเป็น 3  กรณี  ดังนี้ 
กรณีท่ี 1  เงื่อนไขเกี่ยวกับชุมชน  ได้แก่คนในชุมชนขาดความรู้เรื่องการด าเนินงาน

ของโรงเรียน  โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนการสอน  ความไม่สนใจของคนในชุมชนเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน 

กรณีท่ี  2  เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน  ได้แก่โรงเรียนไม่สามารถให้ความสนใจหรือให้
ความส าคัญแก่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง 

กรณีท่ี 3  เงื่อนไขเกี่ยวกับระบบราชการ  ได้แก่  การก าหนดเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรจากส่วนกลาง  การท างานตามระบบราชการ51 
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 วิถีชีวิตของสังคมไทยกับการศึกษามีความผูกพันกันมาเป็นเวลานาน  แต่โบราณเราจะเล่า
เรียน เขียนอ่านหนังสือกันที่วัด  มีพระสงฆ์เป็นผู้สอน  รัฐบาลได้เห็นความส าคัญจึงได้ตราเป็น
กฎหมายโดยก าหนดให้ลูกหลานที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด  ต้องเข้าโรงเรียนทุกคนพร้อมกับได้จัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นเป็นจ านวนมาก  กระจายอยู่ทุกท้องถิ่นท่ัวประเทศไทย  คนไทยต่างรู้จักกันได้ดีในนามของ 
“โรงเรียนประชาบาล ” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนของประชาชน  โดยประชาชนร่วมกันสร้างร่วมกันดูแล
รักษา  ช่วยเหลือ  สนับสนุนและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชุมชน  
แต่อย่างไรก็ตามผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่  ยังมีความมุ่งหวังต่อการส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาล  
เพียงเพ่ือให้ “อ่านออกเขียนได้”  เท่านั้น 
 แต่ในปัจจุบันแนวความคิดของคนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก  ต่างได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษา  ต่อการพัฒนาลูกหลานและจ าเป็นที่จะต้องน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ  การด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวัน  ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งหลายที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก  โดยเฉพาะในอนาคต
ความเจริญทั้งหลายจะพ่ึงอาศัยความรู้เป็นหัวใจส าคัญทั้งสิ้น  การศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
มนุษย์ พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ  ที่ส าคัญท่ีสุดผู้คนในสังคมในประเทศใด  ได้รับการศึกษาสูง
มากและฉลาดมาก  สังคมนั้นหรือประเทศนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้น าและเป็นมหาอ านาจในที่สุด  
ในทางตรงกันข้ามหากประเทศใดพลเมืองส่วนใหญ่ด้อยการศึกษาจะเป็นประเทศที่ล้าหลัง  เศรษฐกิจ
                                                 

51 ศิริกาญจน์  โกสุมภ์, กระบวนการสร้างประสิทธิผลโรงเรียนขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2549), 171-177. 
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ตกต่ า  ผู้คนมีชีวิตอยู่ด้วยความแร้นแค้นยากจนต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศที่เจริญรุ่งเรืองหรือ
ที่พัฒนาแล้วเท่านั้น 
 เมื่อการศึกษานับวันแต่จะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอยู่ของผู้คนในทุกสังคม ทุกชุมชน
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ และเพ่ือให้การศึกษาของชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทันต่อความเจริญของสิ่งอื่น  
ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง 
 ธเนศ  ปานอุทัย  ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกต่างกัน พบว่า 

1.ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง  และโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพต่ า  โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน  แต่ในรายด้านมีด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เอง ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น52 
ลักษณะการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของบุคคลมีหลายลักษณะ ซึ่งนักวิชาการบางคนมองลักษณะของการมี      ส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นแบบการมีส่วนร่วมที่แท้จริง กับการมีส่วนร่วมไม่แท้จริง การมีส่วนร่วม    ที่
แท้จริงหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง    จบ
โครงการเริ่มตั้งแต่ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและความต้องการร่วมคิดและหาวิธีการแก้ปัญหา 
หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมวางนโยบายแผนงานหรือโครงการ ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานให้บรรลุผลตามท่ี
ก าหนดไว้และควบคุมติดตาม ประเมินผล ส าหรับการมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง เป็นการมีส่วนร่วมเพียง
บางส่วน โดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

กรรณิกา ชมดี แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 10 รูปแบบ ได้แก่1) การมีส่วน
ร่วมในการประชุม 2) การมีส่วนร่วมออกเงิน 3) การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 4) การมีส่วนร่วม
เป็นผู้น า 5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 6) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 7) การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค  8) 
การมีส่วนร่วมเป็นผู้เริ่ม 9) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 10) การมีส่วนร่วมในการหาวัสดุอุปกรณ์53 

 
 
 

                                                 

 52ธเนศ ปานอุทัย , “การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกต่างกัน ” (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2548) 132.  
 53กรรณิกา ชมดี “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ : ศึกษา
เฉพาะกรณีโครงการสารภี ต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 2548; 11. 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


57 
 

การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
 

เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของครู ท าให้
คุณธรรมของครูตกต่ า จนเกิดวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับวิชาชีพครูในขณะนี้ อย่างไรก็ตามครูมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมากท่ีสุดวิชาชีพหนึ่ง  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาคุณธรรมของครู  เพราะ
คุณธรรมกับครูเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ หากครูขาดคุณธรรมความเป็นปูชนียบุคคลของครูก็จะหมดไป54 
ความส าคัญของคุณธรรม 

คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการส าคัญท่ีให้ไว้ส าหรับบุคคลหรือสังคมได้น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต จะช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความส าเร็จในงานที่ท าเป็นคนดีของครอบครัว  
สังคม และประเทศชาติ ส าหรับครูกับคุณธรรมนั้นจะต้องเป็นของคู่กัน หากครูขาดคุณธรรมเมื่อใด    ก็
เหมือนกับนักบวชที่ไร้ศีล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักคุณธรรมส าหรับคนไทยในพระราชพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
ทั้งนี้เพ่ือยึดถือปฏิบัติมีอยู่  4  ประการ  คือ 

ประการแรก  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประการที่สอง  คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเอง  ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ  
ความดีนั้น 

ประการที่สาม  คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต  
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 

ประการที่สี่  คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความสุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

คุณธรรมทั้ง  4  ประการนี้จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ร่มเย็น  โดยเฉพาะผู้ที่เป็น
ครู  จ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ซึ่งได้จากการประชุมสัมมนาวิชาชีพครูครั้งท่ี  6  
ระหว่างวันที่  27  – 28  เมษายน  พ.ศ. 2532  ได้สรุปว่า  บุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูมีลักษณะ
พ้ืนฐาน  4  ประการ  คือ  รอบรู้  สอนดี  มีคุณธรรมตามจรรยาบรรณและมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง   

ในที่นี้จะน ามากล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อคุณธรรมตามจรรยาบรรณ  ซึ่งมีคุรุสภาก าหนดไว้  
9  ข้อ  ดังต่อไปนี้ 

1.  มีเมตตากรุณา  พฤติกรรมหลัก  คือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและ
สังคม  มีความสนใจและห่วงใยในการเรียนและความประพฤติของนักเรียน  ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้  คือ  
ไม่นิ่งดูดายและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นตามก าลังความสามารถ  ให้ความรักความเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแล
เด็กให้ได้รับความสุขและพ้นทุกข์  เป็นกันเองกับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกเปิดเผยไว้วางใจ  
และเป็นที่พ่ึงของนักเรียน 
                                                 

 54คุณธรรมของครูและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก https://educ105.wordpress.com   
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2.  มีความยุติธรรม  พฤติกรรมหลัก  คือ  มีความเป็นธรรมต่อนักเรียนและมีความเป็นกลาง  
ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้  คือ  เอาใจใส่และปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่ล าเอียง  ตัดสิน
ปัญหาของนักเรียนด้วยความเป็นกลาง  ยินดีช่วยเหลือนักเรียน  ผู้ร่วมงานและผู้บริหารโดยไม่เลือกที่
รักมักที่ชัง 

3.  มีความรับผิดชอบ  พฤติกรรมหลัก  คือ  มุ่งม่ันในผลงาน  ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วน  ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้  คือ  มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  วางแผนการ
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม  และปฏิบัติงานให้ทันเวลา  ใช้เวลาคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ วางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ปฏิบัติงานตามแผนได้เสร็จและมีประสิทธิภาพ  มีความรอบคอบ  ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้าน ปฏิบัติภารกิจทุกด้านได้ครบตามความสามารถและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.  มีวินัย พฤติกรรมหลัก คือ มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามกฎและระเบียบ             ส่วน
พฤติกรรมบ่งชี้  คือ  ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม   มีวิธีท างานที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้  ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่การ
งานเป็นไปตามข้ันตอน 

5.  มีความขยัน  พฤติกรรมหลัก คือ  มีความตั้งใจและมีความพยายาม  ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้  
คือ  กระตือรือร้นและปฏิบัติงานเต็มความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการท างาน  
และมีความพยายามที่จะสอนเด็กให้บรรลุจุดหมาย 

6.  มีความอดทน  พฤติกรรมหลัก  คือ  อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค และมีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์  ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้ คือ ปฏิบัติงานเต็มไม่ทิ้งขว้างกลางคัน ไม่โกรธง่าย และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และอดทนอดกลั้นค าวิพากษ์วิจารณ์ 

7.  มีความประหยัด  พฤติกรรมหลัก  คือ  รู้จักประหยัดและออม  และใช้ของให้คุ้มค่าส่วน
พฤติกรรมบ่งชี้  คือ  ช่วยรักษาและใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด  ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินฐานะของตน  
รู้จักเก็บออมทรัพย์  เพ่ือความมั่นคงของฐานะ  และรู้จักใช้และเก็บรักษาของอย่างถูกวิธี 

8.  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู  พฤติกรรมหลัก  คือ  เห็นความส าคัญของอาชีพครูและ
รักษาชื่อเสียงวิชาชีพครู  ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้  คือ  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู  เข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาชีพครู  ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
หน้าที่การงาน  ปกปูองและสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมเก่ียวกับวิชาชีพครู 

9.  มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต พฤติกรรมหลัก คือ รั บฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  และมีเหตุผล  ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้  คือ  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น  
รับฟังความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของผู้อื่น ยอมรับและปฏิบัติตามความคิดที่มีเหตุผล โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  และใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

จรรยาบรรณความมุ่งหมายของจรรยาบรรณครูแต่ละข้อเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเข้าใจ
ตรงกัน ดังนี้ 

จรรยาบรรณข้อที่  1 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม     
ให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
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จรรยาบรรณข้อที่  2 ครูต้องอบรม  สั่งสอน  ฝึกฝน  สร้างเสริมความรู้  ทักษะ และนิสัยที่
ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

จรรยาบรรณข้อที่  3 ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์  ทั้งทางกาย  วาจา 
และจิตใจ 

จรรยาบรรณข้อที่  4 ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  
จิตใจ  อารมณ์  สังคมของศิษย์ 

จรรยาบรรณข้อที่  5 ครูต้องไม่แสวงประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์  ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระท าการใดๆ  อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณข้อที่  6 ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์  
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่  7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
วิชาชีพ 

จรรยาบรรณข้อที่  8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
จรรยาบรรณข้อที่  9 ครูพึงประพฤติ  ปฏิบัติตน  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย 
ดังนั้นผู้ที่เป็นครูจึงต้องมีคุณธรรม  ซึ่งเป็นคุณธรรมของครู  หมายถึง  คุณสมบัติที่เป็นความดี  

ความถูกต้อง  เหมาะสม  ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ครูกระท าหน้าที่ของครู
อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างสมบูรณ์  ซึ่งยนต์  ชุ่มจิต  ได้สรุปความส าคัญของคุณธรรมของครูไว้  4  
ด้าน  คือ 

1. ด้านตัวครู 
1.1     สัมมาทิฏฐิ  การเห็นชอบ  หมายถึง  การเห็นชอบตามท านองคลองธรรม เป็น       

แสงสว่างส่องทางให้พ้นทุกข์  ครูทั้งหลายหากมีสัมมาทิฏฐิและถือปฏิบัติเป็นอย่างดีย่อมเป็นครู 
1.2  สัมมาสังกัปปะ  การด าริชอบ  หมายถึง  การคิดอย่างฉลาด  รอบคอบ  รู้จัก  ไตร่ตรอง  

เป็นผู้มีวิธีคิด  รู้จักใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม  คิดในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเอง  ต่อศิษย์ และต่อสังคม 

1.3  สัมมาวาจา  การพูดจาชอบ  หมายถึง  การไม่พูดจาส่อเสียด ไม่เพ้อเจ้อ ไม่พูดหยาบ
และไม่พูดปดพูดเท็จ  วิธีพูดของครูมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของศิษย์เสมอ  หากครูพูดด้วยความ
จริงใจ  อ่อนโยน  ไพเราะ  ย่อมท าให้ศิษย์มีความเคารพและรักนับถือ 

1.4  สัมมากัมมันตะ  การท าการงานชอบ  หมายถึง  การกระท ากิจการต่าง ๆ ด้วยความ เต็ม
ใจ  และตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เกี่ยวข้อง 

1.5  สัมมาอาชีพ การเลี้ยงชีวิตชอบ หมายถึง การท าอาชีพสุจริต และไม่ผิดกฎหมายทั้งหลาย 
1.6  สัมมาวายามะ  การเพียรชอบ  หมายถึง  การมุ่งม่ันพยายามในทางดี  ครูต้องมีความ

เพียร  คือ  พยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  มีมานะพยายามสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่
การงานตามท านองคลองธรรม 

1.7  สัมมาสติ  การระลึกชอบ  หมายถึง  การพิจารณาไต่ตรองในทางที่ถูก  ทั้งมีสติปัญญา
เฉียบแปลมรอบคอบ  ในการผจญปัญหาต่างๆ 
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1.8  สัมมาสมาธิ  ความตั้งใจมั่นชอบ  หมายถึง  การตั้งอยู่ในความสงบ  ไม่ปล่อยให้กิเลส
ทั้งหลายเกิดขึ้นจนท าให้หลงผิด  หากครูผู้มีความตั้งใจมั่นชอบย่อมเป็นผู้ประสพความส าเร็จในการ
ด าเนินอาชีพครู 

สรุป  อริยมรรคนี้จ าแนกได้เป็น  3  กลุ่ม  คือ 
กลุ่มแรก  ได้แก่  สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาหรือความสว่าง  กล่าวคือ  

ผู้มีปัญญาหรือความสว่างย่อมรู้  และคิดในทางท่ีถูกและท่ีดี 
กลุ่มท่ีสอง  คือ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  เป็นกลุ่มธรรมที่เกี่ยวกับการ

รักษาศีลหรือความสะอาด  ผู้มีธรรมเหล่านี้ย่อมไม่เกิดความสับสน  วุ่นวาย  ทะเลาะเบาะแว้งแข่งขัน
ชิงดีชิงเด่น 

กลุ่มสุดท้าย  คือ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  เป็นธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิหรือ
ความสงบ 

2. พรหมวิหาร  4  เป็นธรรมที่ค้ าจุนโลก  ครูจะต้องมีธรรมประจ าใจอันประเสริฐนี้เพื่อเป็น
หลักประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม  ได้แก่ 

 2.1  เมตตา  คือ  ความรักใคร่  ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตใจที่ดีงาม ผู้ที่เป็น
ครูอาจารย์จะต้องมีเมตตาเป็นที่ตั้ง 

 2.2  กรุณา  ความสงสาร  เอ็นดูศิษย์  พึงช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์และความไม่รู้ 
 2.3  มุทิตา  คือ  ความชื่นชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี  และยกย่องเชิดชูให้ปรากฏ  อันเป็นการ

ให้ก าลังใจและช่วยให้เกิดความภูมิใจในตนเอง 
 2.4  อุเบกขา  คือ  การวางตัววางใจเป็นกลาง  อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณา

เห็นด้วยปัญญา  มีจิตเรียบตรงเพียงธรรมดุจตราชั่ง  ไม่เอนเดียงด้วยรักหรือชัง  พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อผู้อื่นร้อนเป็นทุกข์ 

3. ฆราวาสธรรม  4  เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเก่ียวกับการครองเรือน  และหลักการครอง
ชีวิตของคฤหัสถ์  มี  4  ประการ  คือ 

 3.1  สัจจะ  คือ  ความจริง  ความซื่อตรง  ซื่อสัตย์ และจริงใจ  ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น
สัจจะต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น  ต่อหน้าที่การงาน และต่อประเทศชาติ 

 3.2  ทมะ  คือ  การฝึกฝน  การข่มใจ  ฝึกนิสัย  รู้จักควบคุมจิตใจ  แก้ไขข้อบกพร่อง   ตั้ง
มั่นในจุดหมาย  ไม่ท้อถอย 

 3.3  จาคะ  คือ  การเสียสละ  การให้รู้จักละกิเลส  มีใจกร้าวพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์  
ความคิดเห็น  แสดงความต้องการของผู้อื่น  พร้อมที่จะร่วมมือ  ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น 

4. สังคหวัตถุ  4  เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเก่ียวกับการยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และการ
ประสานความสามัคคีในกลุ่มคน  ประกอบด้วย 

 4.1  ทาน  หมายถึง  การให้  ครูอาจารย์จะต้องให้ค าแนะน าสั่งสอน   ให้ความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 

 4.2  ปิยวาจา  หมายถึง  พูดจาด้วยน้ าใจหวังดี  มุ่งให้เป็นประโยชน์และเกิดผลดี  ท าให้
เกิดความเชื่อถือและเคารพนับถือ 
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 4.3  อัตถจริยา  หมายถึง  การประพฤติอันเป็นประโยชน์  การขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
สาธารณประโยชน์  ตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมแก่ผู้อ่ืน 

 4.4  สมานัตตตา  หมายถึง  การท าตนให้เสมอต้นเสมอปลาย  ตลอดจนการวางตัวให้
เหมาะแก่ฐานะ  ภาวะ  บุคคล  เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม55 

คุณธรรมเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่สะสมอยู่ในจิตใจ  ซึ่งได้มาจากความเพียรพยายามที่จะ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง  ดีงาม  ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  คุณธรรมจะมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ 
เพราะกระท าหน้าที่จนเป็นนิสัย  พัฒนาคุณธรรมของครูควรจะเริ่มต้นที่ 

 คุณธรรมทางสติปัญญา  รวมทั้งความรู้ทางทฤษฎี และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลต่อ
ความมีเหตุผลในการท าหน้าที่ 

 คุณธรรมทางศีลธรรม  คือ  ความมีจิตส านึกในสิ่งที่ดีงาม และเหตุผล  คุณธรรมทางศีลธรรม
ไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือติดตัวมาแต่ก าเนิด  หากแต่สร้างข้ึนด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ในทางศีลธรรม  ซึ่งจะสะสมอยู่ภายในจิตใจของครู 

ฉะนั้นครูที่ดีและผู้ที่จะเป็นครูในอนาคตจึงควรศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาให้เข้าใจ และ
น าไปปฏิบัติให้ได้ผลดีต่อตนเอง  ต่อลูกศิษย์และต่อประเทศชาติ 

คุณธรรมที่จะช่วยให้ครูได้ประกอบอาชีพอย่างมีคุณค่า  จะช่วยให้ครูยังเป็นปูชนียบุคคล  ที่
จะกล่าวต่อไปมีหลายด้าน  ในที่นี้จะแบ่งเป็น  3  ด้านใหญ่ๆ  คือ 

    ธรรมะใช้ปฏิบัติเป็นพื้นฐานของชีวิต 
    ธรรมะท่ีพึงปฏิบัติเพื่อความเจริญของส่วนรวม 
    ธรรมะท่ีพึงปฏิบัติเพื่อความเจริญส่วนตัว56 
 

 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.2514 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2514 และปรับปรุงใหม่  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2535 การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาแบบ
ประยุกต์หรือเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งทางการศึกษาคณะสงฆ์  เป็นการศึกษาท่ีรัฐก าหนดให้มีข้ึนตาม
ความคิดของคณะสงฆ์โดยมีวัตถุประสงค์  คือ ฝุายศาสนจักรก็จะได้ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้  ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป
และทางฝุายบ้านเมือง เมื่อพระภิกษุสามเณรได้ลาสิกขาแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของ

                                                 

 
55

 ยนต์  จิตชุ่ม, ความเป็นครู. (กรุงเทพฯ: โอ เอส พรินติ้งเฮาส์, 2550),141-142  

 
56

 คุณธรรมของครูและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม. สืบค้นได้จาก 
https://educ105.wordpress.com  เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2558. 
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รัฐได้หรือเข้ารับราชการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป  ปัจจุบันนี้ การศึกษา
ประเภทนี้ได้กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ57 

 การศึกษาของคณะสงฆ์  หมายถึง สิ่งที่พระภิกษุสามเณรต้องเล่าเรียนค้นคว้าท าความเข้าใจ  
ปัจจุบันมี 4 ประเภท คือ 1) การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม 2) การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 3) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ4) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์58 

การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา
คณะสงฆ์ไทย  เป็นการศึกษาท่ีรัฐก าหนดให้มีข้ึนตามความประสงค์ของคณะสงฆ์   สืบเนื่องมาจากการ
จัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัด  กล่าวคือ ภายหลังจากท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ซึ่งเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2432  และ พ.ศ. 2489  ตามล าดับ ได้เจริญมากข้ึน 
ทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงได้จัดการศึกษาแผนกมัธยมศึกษาข้ึนมา  เรียกว่า  
โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  ก าหนดให้มีการเรียนบาลีนักธรรมและความรู้มัธยมศึกษาโดยผู้ที่ส าเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาเม่ือโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ ได้แพร่หลายขยายออกไปตามต่างจังหวัด
หลายแห่งมีพระภิกษุและสามเณรเรียนกันมากขึ้น ทางคณะสงฆ์โดยองค์กรศึกษาจึงได้  ก าหนดให้เรียก
โรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่า  โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัด  โดยมติคณะสังฆมนตรีและ
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดนี้  เปิดท า
การสอบสมทบในชั้นตัวประโยค คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2500 เป็นต้นมา และหากสอบได้แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย  ด้วย
เหตุนี้ จึงท าให้ภิกษุและสามเณรนิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนี้จึงแพร่หลายออกไปยังจังหวัด
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนท าให้คณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลง  เพราะพระภิกษุ
สามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป  เป็นเหตุให้ต้องละท้ิงการศึกษาธรรมและบาลี      จะเสียแต่
ทางคณะสงฆ์ได้พิจารณาเห็นความจ าเป็นของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู่จึงได้ตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกบาลีขึ้นใหม่   มีวิชาบาลี  วิชาธรรม และวิชาทางโลก 
เรียกว่า บาลีสามัญศึกษาและปริทัศน์ศึกษาโดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบ
ของคณะสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดและก าหนดให้
พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นใหม่แต่เหตุการณ์ปรากฏต่อมาว่า
การตั้งส านักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลีใหม่นี้มีน้อย  นักเรียนก็นิยมเรียนกัน
น้อยเพราะพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ยังพอใจที่จะเรียนโดยได้รับประกาศนียบัตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการอยู่  ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวจึงได้พากันเข้าชื่อกันเป็นนักเรียนโรงเรียน
ราษฎร์ของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบ้าง  สมัครสอบเทียบบ้าง  สมัครเข้าเป็น
นักเรียนผู้ใหญ่บ้างท าให้การศึกษาของคณะสงฆ์ในช่วงระยะนั้นเกิดความสับสนเป็นอันมาก59 

                                                 

 57 สมศักดิ์ บุญปูุ, พระสงฆ์กับการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2547), 332. 
 58 ถวิล สมัครรัฐกิจ, คู่มือจัดการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2549), 1. 
 59 ถวิล สมัครรัฐกิจ, คู่มือจัดการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2549), 1. 
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ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ผู้แทนราษฎรได้ยื่นเรื่องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอบสมทบ
ในชั้นตัวประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกับกรมต่างๆ  ที่เก่ียวข้องได้พิจารณา
ลงความเห็นร่วมกันว่า  ควรจัดโรงเรียนขึ้นประเภทหนึ่งเพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร  
โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญศึกษาควบคู่กันไปโดยไม่มีการสอบสมทบแต่ให้
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเอง  ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้น  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2514 ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝุายศาสนจักร
และฝุายบ้านเมือง  กล่าวคือ  ทางฝุายศาสนจักรก็จะได้ศาสนทายาทที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ด ารงอยู่ในสมณะธรรมสมควร
แก่สภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไปด้วย  ในระยะเริ่มแรกมี      
เจ้าอาวาสจากวัด  51 วัดได้รายงานเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต่อ
กรมการศาสนา  ปัจจุบันการศึกษาประเภทนี้ได้เจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษากระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  รวม 403 แห่ง มีนักเรียน จ านวน 
54,300 รูป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551) ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 60 โดยมีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 60 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://deb.onab.go.th/Doc/deb/deb.pdf 
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แผนภูมิที่ 3  โครงสร้างการบริหารจัดการ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ที่มา :  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ “เอกสารการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ปีการศึกษา 2546”, มปท. 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นหน่วยราชการระดับกรม   ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มี
ภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 
ให้การอุปถัมภ์  คุ้มครอง  และส่งเสริม  พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ  
พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางศาสนา ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมโดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ แบ่งส่วนราชการออกเป็น  6 กอง ดังนี้ 1) กองกลาง 2) กองพุทธศาสนศึกษา  3) กองพุทธ
ศาสนสถาน 4) ส านักงานพุทธมณฑล 5) ส านักงานศาสนสมบัติ และ 6) ส านักเลขาธิการเถรสมาคม61 
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหาร
จัดการงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) งานวิชาการ (2) งานงบประมาณ (3) งานบริหารงานบุคคล  และ (4) 
งานบริหารงานทั่วไป โดยเฉพาะการบริหารนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การควบคุมดูแลและการติดตามประเมินผลโดยอาศัยทรัพยากร ได้แก่ 
คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้เหมือนกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั่ว ๆ  ไป ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับ โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝุาย ตามกฎกระทรวง ใน พระราชบัญญัติการศึกษา
                                                 

 61 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=6
7 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

กลุ่มโรงเรียน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

นายกรัฐมนตรี 
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุวิธีการพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจและการบริหาร
การจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ ดังนี้62 

1.  ด้านงานวิชาการ 17 ข้อ คือ  (ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  (ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ (ค) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  (ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้             (ฉ) 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา  (ฌ) การนิเทศการศึกษา  (ญ) การแนะแนว  (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา  (ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ        (ฐ) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  (ฑ) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา  (ฒ) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา      (ณ) 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  (ด) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี       เพ่ือ
การศึกษา  (ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

2.  ด้านงานงบประมาณ 22 ข้อ  คือ  (ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  
(ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  (ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     (ง) การขอโอน
และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  (จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     (ฉ) การ
ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  (ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ  (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  (ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
(ฎ) การวางแผนพัสดุ  (ฏ) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  (ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ (ฑ) การจัดหาพัสดุ  (ฒ) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ       (ณ) การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (ด) การเบิกเงินจากคลัง (ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
(ถ) การน าเงินส่งคลัง (ท) การจัดท าบัญชีการเงิน (ธ) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน (น) 
การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน   

3.  ด้านงานบริหารงานบุคคล 20 ข้อ คือ (ก) การวางแผนอัตราก าลัง (ข) การจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ง) การเปลี่ยน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (จ) การด าเนินการเก่ียวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  (ฉ) การลาทุกประเภท  (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ซ) การด าเนินการทาง
                                                 

 62 การปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.nakorntritrung.ac.th/nitibukkon.htm 
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วินัยและการลงโทษ  (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  (ญ) การรายงาน
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  (ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  (ฏ) การออกจากราชการ  
(ฐ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  (ฑ) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและ (ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  (ด) การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  (ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  (ท) การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

4  ด้านงานบริหารงานทั่วไป 22 ข้อ คือ (ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  (ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา   (ง) 
งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน (จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   (ฉ) การพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (ซ) การด าเนินงานธุรการ (ฌ) การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (ญ) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  (ฎ) การรับนักเรียน   (ฏ) การเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา (ฐ) การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   (ฒ) การทัศนศึกษา (ณ) 
งานกิจการนักเรียน (ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา (ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา (ถ) งาน
ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  (ธ) การจัดระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
 โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดต้องจัดท าแผนผังการบริหารงาน 4 ฝุาย และมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามภารกิจตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยละเอียด
และรอบคอบ ตามหลักการที่เป็นสาระส าคัญของกฎกระทรวง 63 โครงสร้างการบริหารงานตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีลักษณะดังแผนภูมิที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 63 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2554), 48. 
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แผนภูมิที่  4 โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝุาย  
ที่มา : ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา, 2550 (อัดส าเนา) 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา  พระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. 
2555 ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี 2 โรงเรียน ดังนี้   
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา  ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  
 1 . ข้อมูลทั่วไป           
             โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามัญศึกษาวดัเสนหา เปิดการเรียนการสอนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  พ.ศ. 
2551  มีวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ  วิชาเพ่ิมเติม  และพระธรรม-วินัย  ภาษาบาลี ศาสนปฏิบัติเป็น
แกนบังคับ  ปี พ.ศ. 2555 มีนักเรียนจ านวน 153 รูป  เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.  
วันจันทร์ ถึง ศุกร์  หยุด วันพระ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์  ถ้าวันพระตรงกับวันจันทร์-ศุกร์ให้ยก
ตารางเรียนไปเรียนวันเสาร์แทน 

1.1 ชื่อโรงเรียน  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา  
ตั้งอยู่เลขท่ี  588 ถนนรถไฟตะวันตก ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณีย์  73000  โทรศัพท์  034-285-642  โทรสาร  034-285-642    

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.ฝุายวิชาการ 2.ฝุายบริหารงาน 
งบประมาณ 

3.ฝุายบริหารงาน
บุคคล 

4.ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 



68 
 

รหัสสถานศึกษา   73010501  
 ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา  
 ชื่อสถานศึกษาอังกฤษ  Wat Saneha Phrapariyattithamma School 
 ชื่อย่อ โรงเรียนภาษาไทย  ร.วส.  
 ชื่อย่อ โรงเรียนภาษาอังกฤษ WS.S. 
 เว็บไซต์    http://watsenha.org 
 Email address   watsaneha-s@hotmail.co.th 
 Facebook   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา 
 1.2  วันที่ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2535   
 1.3  เปิดสอนระดับชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 1.4  เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สังกัดกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 1 

2. ข้อมูลด้านผู้บริหาร         
 2.1  ผู้จัดการโรงเรียน ชื่อ พระครูโชติธรรมาทร (ส าราญ  สังข์แก้ว) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา 

อายุ 64 ป ีวุฒิการศึกษา นักธรรมเอก ประโยค 1-2, ม.6, พธ.ม. (กิตติ)์ สังกัดวัดเสนหา ต าบลพระปฐม
เจดีย์   อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2542  
จนถึงปัจจุบัน 

 
 2.2  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ พระสุนทรา  ฉายา  วรสาโร (จันทร์โต) อายุ 29 ปี      วุฒิ

การศึกษา  นักธรรมเอก , ประโยค 1-2 , ศน.บ., น.บ., ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) สังกัด        วัด
เสนหา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี  โทรศัพท์  08-7793-4203  E-mail: – 

 2.3  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  (Identity)  ศีล สมาธิ ปัญญา  
 2.4  ปรัชญาของโรงเรียน (Philosophy) ปัญญา นราน   รตน   (ปัญญาเป็นรัตนะของปวงชน)

 2.5  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบ
วินัย มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีเป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นที่ศรัทธาผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและ
เป็นสถานศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมร่มรื่น สะอาด ปลอดสารเสพติด   

 
 
 
 
 
 
 

http://watsenha.org/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/watsaneha-s@hotmail.co.th
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 2.6  ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน 

บรรพชิต 
(รูป) 

คฤหัสถ์ รวม 
(รูป/คน) ชาย หญิง 

1. ผู้บริหาร 4 - - 4 
3. ครูประจ า 5 4 - 9 
4. ครูพิเศษ 0 1 1 2 
5. บุคลากรอ่ืนๆ 3 1 2 6 

รวมทั้งสิ้น 21 
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา  
 1 . ข้อมูลทั่วไป          

1.1 ชื่อโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี  
108/5 หมู่ที่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐ โทรศัพท/์ โทรสาร. ๐๓๔-๒๙๙-๓๕๕  
 รหัสสถานศึกษา   7073060102  
 ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย  โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา  
 ชื่อสถานศึกษาอังกฤษ  Phra Pariyattytham Mahasawatwitthaya School 
 ชื่อย่อ โรงเรียนภาษาไทย  ม.ส.ว.  
 ชื่อย่อ โรงเรียนภาษาอังกฤษ MSW 
 เว็บไซต์    www.mahasawad.ac.th 
 Email address   info@mahasawad.ac.th 
 Facebook   โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา    
 1.2  วันที่ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 
 1.3  เปิดสอนระดับชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2542 
 1.4  เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สังกัด
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1 
 2 . ข้อมูลด้านผู้บริหาร         
 2.1  ผู้จัดการโรงเรียน ชื่อ พระมหาวิจิตร    กลฺยาณจิตฺโต (ศรีจันทร์) เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสด์ิ นาค
พุฒาราม อายุ 43 ปี วุฒิการศึกษา ประโยค 7, พธ.บ, ศศ.ม. สังกัดวัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม ต าบลหอม
เกร็ด   อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553  จนถึง
ปัจจุบัน 

2.2  ผู้อ านวยการโรงเรียน พระมหาบุญเท่ียง  ฐานสุโภ (นิยมโชค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหา
สวัสด์ินาคพุฒาราม   อายุ 45 ปี  วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม 3 ประโยค  พุทธศาสตรบัณฑิต  สังกัดวัด

http://www.mahasawad.ac.th/
mailto:info@mahasawad.ac.th
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มหาสวัสด์ินาคพุฒาราม ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันท่ี 26 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี - เดือน โทรศัพท์  086-874-6561 E-mail - 

2.3  อัตลักษณ์ของโรงเรียน            
2.4  ปรัชญาโรงเรียน วินัยดี บาลีเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม     
2.5  วิสัยทัศน์โรงเรียน     

 - เป็นแหล่งเรียนรู้ปริยัติ พัฒนาด้านบาลี เทคโนโลยีก้าวหน้าศึกษาพุทธธรรมน าสู่วิชาการ 
ประสานชุมชน 
    - เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา มุ่งเน้นความรู้ด้านภาษาบาลี หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานตามมาตรฐาน
การศึกษา ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2.6 ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน 
บรรพชิต 

(รูป) 
คฤหัสถ์ รวม 

(รูป/คน) ชาย หญิง 
2. ผู้บริหาร* 4 - - 4 
3. ครูประจ า 6 4 5 15 
4. ครูพิเศษ 4 - 3 7 
5. บุคลากรอ่ืน  ๆ 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 28 
* ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 

 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเปิดท าการ

เรียนการสอนในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อจัดให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 
ที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับวิชาสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในก ากับของรัฐ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ 
คุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา ใน
เขตภาคกลางมีโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีท้ังหมด 2  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา   
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้  
งานวิจัยในประเทศ  

กานนท์  อินทปัญญา ได้ท าการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย 2.1) ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนา เป็นประจ าตั้งแต่ระดับภายในกลุ่มสาระ 
ระดับโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่จัดการอบรม แล้วน าความรู้มาเผยแพร่ภายในโรงเรียนด้วย
วิธีการต่างๆ 2.2) ควรมีมาตรการที่ชัดเจนให้ครูผู้สอนทุกคนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลแยกนักเรียน
กลุ่มเก่ง-อ่อน จัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม 2.3) ควรน าผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์ วางแผนทุกกลุ่มสาระ แล้ว
สอนซ่อมเสริม สร้างแรงจูงใจให้ครูด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ 2.4) ควรจัดให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบถูกต้องตามมาตรฐาน นิเทศติดตามและใช้ครู
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้หลังการใช้ 2.5) ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อใช้เอง มีการประเมินผลการใช้
สื่อ เผยแพร่สื่อที่ใช้แล้วประสบความส าเร็จ 2.6) ควรส่งเสริมให้ครูวางแผนการจัดกิจกรรมตามความ
สนใจของนักเรียน ใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ประเมินผลที่หลากหลาย  2.7) ให้ครูได้ศึกษาดูงาน 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ 2.8) ควรให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนของครูในระดับเดียวกัน จัดเวทีแสดงความคิดเห็น 2.9) ควรมีการวิเคราะห์คน 
วิเคราะห์งาน เพ่ือใช้คนให้ตรงกับงานส่งเสริมให้ครูได้ท างานตามความถนัด 2.10) ผู้บริหารควรชี้แจง
สร้างความเข้าใจกับครูถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อชุมชน เน้นการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 2.11) 
ควรจัดหาแหล่งข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอกับความต้องการ 2.12) ควรสร้างความตระหนักและมี
นโยบายให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง64

 

ทินกร อักษรพิมพ์   ได้ศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 
ปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน มีบุคลากรน้อย
และมีภาระงานมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านต่าง ๆ ยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่เรียบร้อย 
ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 วิธีการ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ผลการศึกษา พบว่า 
การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งด าเนินงานตามกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้การนิเทศ
ภายใน และกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ตระหนักถึงความส าคัญการปฏิบัติงานต้องประสานสัมพันธ์กับทุกฝุาย มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่
                                                 

64
 กานนท์ อินทปัญญา, “ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณ

สูตศึกษาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) , 83-85. 
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ได้รับการอบรม ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การนิเทศ
ภายในด าเนินการตามกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการช่วยเหลือให้เข้าใจปัญหา กิจกรรมช่วยให้
ทราบแนวทางแก้ปัญหา กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติ และกิจกรรมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง หลักการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมมากข้ึน65  

ทองแดง พุทธเกตุ ได้ศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหา คือ ขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน ใช้กระบวนการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความรู้ความ
เข้าใจ เห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาย
ปฏิบัติการ จนได้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การ
ท างานมีเอกสารอ้างอิง มีการพรรณนาหน้าที่การงานไว้อย่างชัดเจนเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติงานและ
มหาวิทยาลัย66  

พรพรรณ  ศรีเทพ ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเครียดของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความเครียดในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่สกลนคร เขต 3 ที่มีเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต 3 ที่มีเพศและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วนครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 5) ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ และความเครียดในการปฏิบัติงาน ที่มีเพศ
แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มี
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผู้สอนที่มี
ความเครียดแตกต่างกันมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) 
ระดับความเครียด ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
                                                 

 65 ทินกร อักษรพิมพ์, “การพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น”
(ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), 142. 
 66 ทองแดง พุทธเกตุ, “การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม (พระอาราม
หลวง)” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), 123. 
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สกลนคร เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) การวิจัยครั้งนี้ได้เสนอแนวทางเพ่ือยกระดับผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ต่อไป67 

อรุณี นิลสระคู ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเก่ง รองลงมาคือ
ด้านสุขและด้านดี ตามล าดับ 2) ผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือด้านผลงาน 3) ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0168 

ไพวรรณ  ค าดี ได้ท าการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูใน
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 2 มีทัศนะการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งโดยรวมและรายด้านทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับด้านที่มีการปฏิบัติงานจากสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ คือ ด้านการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน การมุ่งม่ันพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานกาณ์ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนาและด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
ตามล าดับ 2) มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างขนาดสถานศึกษา และต าแหน่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ แต่ทั้งโดยรวมและรายด้าน 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
                                                 

67
 พรพรรณ  ศรีเทพ, “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3” 
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 อรุณี นิลสระคู, “ความสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับผล

การปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์” (ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2550) , 144 - 
149. 
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การพัฒนาวิชาชีพครู การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน การมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การร่วมมือกับผู้อ่ืน
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และด้านการสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน69 

เชษฐา ไชยเดช ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล  กรุงเทพฯ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตการท างานของครู โดยภาพรวมไม่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ในขณะที่คุณภาพชีวิตการท างานของครูรายด้านคือ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและการบูรณาการ
ด้านสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ70 

ธีระยุทธ สิงห์ศิลป์ ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างขวัญก าลังใจกับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคาย จ าแนกตามเพศท้ังเพศชายและเพศหญิง จ าแนกตามเพศพบว่าไม่แตกต่าง 2) ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า และวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน 3) 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) คุณภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองคาย จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศพบว่าไม่แตกต่าง 5) คุณภาพในการปฏิบัติงาน
                                                 

69
 ไพวรรณ  ค าดี, “การปฏิบัติงานของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในทัศนะ
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ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย จ าแนกตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือต่ ากว่า และวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าไม่แตกต่าง 6) คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน พบว่ามีความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) ความสัมพันธ์
ระหว่างขวัญก าลังใจกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคาย มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง71  

ชัยยุทธ แก้วบัวสาได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
กับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผู้บริหารและครูผู้สอนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และจ าแนก
ตามลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารและ
ระดับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสอง
ประเภท ดังนั้นพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .0172 

วิทยา จักรไชย ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าทัศนะของครูที่มีต่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 
โดยภาพรวม มีความเห็นว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมาก และมีความเห็นว่ามี
การปฏิบัติมากที่สุด ในมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และมีความเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด ในมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ส่วน
มาตรฐานอ่ืนๆ เรียงล าดับจากมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับ
                                                 

71
 ธีระยุทธ สิงห์ศิลป์, “ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญก าลังใจกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย” (ปริญญาครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550) , 
59-60. 

72
 ชัยยุทธ แก้วบัวสา, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับการ

ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3” (ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
2551) , 154-162. 
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ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ใน
ชุมชน มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่ 11 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก
สถานการณ์ มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการ
สอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน และ
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยท าการศึกษา 
ทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายโสธร เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และทัศนะของครูที่มีต่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 
โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0573 

อรพิน เทพจอมใจ ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุรกันดาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความ
พึงพอใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรักในงาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง ความมั่นคงปลอดภัย นโยบายและการ
บริหาร ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุรกันดาร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือการเปลี่ยนครูบ่อยท าให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง แนวทางท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู แนวทางท่ีเสนอมากที่สุดคือ เขตพ้ืนที่หาวิธีการ
ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนของครู74 

อ่ิมทิพย์ อนิศดา ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตของครูโดยภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคม ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0175 
                                                 

73
 วิทยา จักรไชย, “ทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552) , 190 - 194. 
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 อรพิน เทพจอมใจ, “ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานทุรกันดาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553) , 66-71. 
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 อ่ิมทิพย์ อนิศดา, “ คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
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สุพัตรา มหาวัน   ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา  พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านการเงินและบัญชี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 76 

สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์   ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแบบสมรรถนะ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ สมรรถนะในงานประจ ากลุ่มงาน 20 สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน 3 
สมรรถนะ 2) ความแตกต่างของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามท่ีคาดหวังกับที่เป็นจริงก่อนการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ และสมรรถนะในงานทุกสมรรถนะที่กลุ่ม
งานส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยตามท่ีเป็นจริงต่ ากว่าระดับความคาดหวัง ส่วนภายหลังการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับและสูงกว่าระดับความคาดหวัง 3) ความแตกต่าง
ของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามท่ีเป็นจริงภายหลังการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ
พัฒนามีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ประสิทธิผลของ
องค์กรมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านและรายด้านสูงขึ้น 4) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะในงานภายหลังการพัฒนารวมทุกด้านและรายด้านไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
องค์กร77  
 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

แมกสัน (Maxson) ได้ศึกษาการรับรู้ของครูระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ร่วมงาน โดยศึกษากับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทางภาคเหนือของรัฐ
แคลิฟอร์เนียร์ จ านวนครูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 193 คน จากจ านวน 6 โรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 
ความร่วมมือในการท างานของครูจะสูงและได้รับการพัฒนา เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ
ความพึงพอใจที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของครูในโรงเรียน78 
                                                                                                                                             

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 
,98-99. 
 76 สุพัตรา มหาวัน , “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา” (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา , 2555) , 129.  

 77 สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ , “การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิด (การบริหาร
การศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550),  ไม่ปรากฎเลขหน้า. 

78
 Karen Maxson, “Devrloping Collegial Work Relationships between 

Administrators and Teachers, ” The High School Journal 73,4 (April – May 1990): 194-
199. 
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เบดจ์ (Badge) ได้ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานส าหรับการท างานของอาจารย์ใน
พ้ืนที่ ที่มีความต้องการจ าเป็นที่วิทยาลัย เมืองนอวิช ( Norwich) ประเทศอังกฤษ เพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การค้นหาความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน 
เกิดจากการประสานความเข้าใจกับความต้องการของบุคคลในองค์การเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ยังพบว่า ความ
ต้องการรูปแบบของงานเกิดจากความต้องการขององค์การกับความคาดหวังในการท างาน และจาก
กิจกรรมในองค์การ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมภายนอกและกิจกรรมภายในองค์การ พบว่ากิจกรรม
ภายนอกซึ่งเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมภายนอก เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ79 

อิกโกเมโนปูโล (Igoumenopoulos) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประเมินค่าความพอใจใน
การปฏิบัติงานและความเต็มใจของลูกจ้างระดับล่างที่ San Jose State University พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ถูกต้องด้านผลผลิตและการจ าหน่าย และความพอใจต่อการท างานของ
ลูกจ้างระดับล่างสุด 64 คน และยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนกของบริษัทขายปลีก การ
วิเคราะห์ผลการขาดดุลหลายอย่าง ได้ชี้ถึงปัจจัยด้านการผลิตและจ าหน่ายเป็นแบบทดสอบ
ความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดต่อความพอใจและการยอมรับของลูกจ้าง จากตัวแปรด้านผลผลิต สามารถ ให้
การยอมรับผลตามมาที่คาดการณ์ไว้แล้วทั้งความพอใจและยอมรับโอกาสต่อการมีส่วนร่วม  ตัวแปร
ด้านการจ าหน่ายแบ่งตามพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งความพอใจและ ยอมรับ และ
ผลต่างตอบแทนในการท าเลที่คาดการณ์ไว้แล้ว นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมด้านผลผลิตกระทบถึง
ความพอใจและการยอมรับหลังจากการถูกคุกคามจากกระบวนการจ าหน่าย ผลจากการศึกษา องค์กร
ควรวางแผนการแทรกแซงการจัดจ าหน่ายและการผลิตขั้นสูงที่เป็นสาเหตุแห่งความพอใจและยอมรับ
ของลูกจ้างส่วนมากด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน80   

สมาร์ทและคณะ ( Smart,et al) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ
แบบของการตัดสินใจ และประสิทธิผลองค์การในตัวแบบสาเหตุ ( Causal model) โดยวัฒนธรรม
องค์การศึกษาตามกรอบคาเมรอนและเอตทิงตัน และประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนตามกรอบของคา
เมรอน 7 ด้าน (ความพึงพอใจทางการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาการทางวิชาการของผู้เรียน การ
พัฒนาการทางวิชาชีพของผู้เรียน การพัฒนาทางบุคลิกภาพของผู้เรียน การพัฒนาการทางวิชาการ
ปละคุณภาพของอาจารย์ ความเป็นระบบและปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร) โดยศึกษาในวิทยาลัยชุมชนที่จัดการศึกษา 2 ปี จ านวน 30 แห่ง ผู้ตอบ  แบบสอบถามเป็น
ผู้บริหารและอาจารย์ประจ า 639 คน พบว่า ประสิทธิผลของวิทยาลัยเกิดจากปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของ
วัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมภายนอกและรูปแบบการตัดสินใจ โดยวัฒนธรรมแบบครอบครัวและ

                                                 
79

 David Badge, “ Staff Development for Lectures Working in the Spacial North 
Area” (Educational Management and Administration,2000), 32-33. 

80Katerina Igoumenopoulos, “Factors relating to performance appraisal 
satisfaction and acceptance of lower-level employees” (Master Abstracts International, 
2001), 39.  
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วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา มีลักษณะที่ได้เปรียบและมีประสิทธิผลสูงกว่าวัฒนธรรมแบบ
ราชการ81 

เมดิสัน (Madison)  ท าการศึกษาการปฏิบัติงานบุคคลด้านประสิทธิภาพของผู้นิเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพในการประเมิน ได้แก่ บรรยากาศทางโรงเรียน ความพอใจ
ในงานที่รับผิดชอบ ความพอใจในหน้าที่ของครูที่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น า และระดับการใช้อ านาจ
ของผู้นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 1) ครูมีความ
พึงพอใจในหน้าที่การงานหรือพอใจในเพ่ือนร่วมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้นิเทศ  2) ชอบท างานร่วมกับผู้
นิเทศท่ีมีการใช้อ านาจหน้าที่ตามระเบียบหรือตามสายบังคับบัญชา 3) ผู้นิเทศมีความพึงพอใจเพ่ือน
ร่วมงานมากกว่าการท างานร่วมกับบุคลากรในระดับผู้บริหารเดียวกัน 4) ครูระบุว่าผู้นิเทศที่ใช้อ านาจ
ตามระเบียบและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาวะผู้น าได้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีภาวะผู้น ากลุ่ม และ 
5) ครูรับรู้ว่าผู้นิเทศมีคณะท างานตามอ านาจและหน้าที่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม มีความไว้วางใจและมีความสมานสามัคคีเกิดข้ึน82 

ดีสิมอนและคณะ (Desimone and other) ศึกษาถึงนโยบายด้านกลไกต่างๆ และกระบวนการ
ที่เขตการศึกษาด าเนินการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของครูประจ าการ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประสานงานการพัฒนาวิชาชีพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยได้รับเงินทุนจาก
โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูไอเซนเฮาว์ จากการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์ในการศึกษา เช่น การจัดการ
พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นไปในทางเดียวกันกับมาตรฐานและการประเมินครูความพยายามในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผน ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการพัฒนา
วิชาชีพของครูที่สูงข้ึน83 

 
สรุป 

 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง 

กระบวนการการท างานของ บุคลากร และด าเนินการไปภ ารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การปฏิบัติงานของของครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ตามคู่มือโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน 5 ด้าน คือ 1) การจัดการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ  4) การมีความสัมพันธ์กับชุมชน       
                                                 

81
 John C. Smart, Kuh.D. George and Tierney G. William, “ The Role of 

Institution Cultures and Decision Approaches in Organizational Effective in Two-Year 
Colleges,” The Journal of Higher Education 68,3 (1997): 256-282. 

82 Linda  A. Madison, “The effect of supervisor level of authority and leadership 
style on elementary schools climate and teacher job satisfaction” (n.p., n.p., 2002), 63. 

83
 L.Desimone and others, “ How Do Discrict Management and Implementation 

Straegies Relate to the Quality or the Professional Development That Districts Provide 
to Teachers?” (n.p., n.p., 2002), Abstract. 
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5) การด ารงชีวิตที่เหมาะสม    ซ่ึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง หน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อจัดให้
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 ที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับวิชาสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เช่นเดียวกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในก ากับของรัฐ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ
หรือกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของ
มูลนิธิทางพระพุทธศาสนา ในเขตภาคกลางมีโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีท้ังหมด 2  
แห่ง ได้แก่  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหา
สวัสดิ์วิทยา   
 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  
1)  การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม            
2) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยใช้บุคลากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ ( Unit of analysis) ประชากรของการวิจัย ได้แก่ 
ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 2 โรงเรียน ในการวิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย แผนแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอ
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  
           เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัการด าเนินการวจิัยให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ของการวจิัยทีก่ าหนด  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัยเป็น  3 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียม งานวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาที่จะท าการวิจัย เป็น
การศึกษาสภาพปัญหา นิยามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรวบรวม
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องจากต ารา เอกสาร รวมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือรายงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย  น าผลที่ได้มาจัดท าโครงร่างงานวิจัย  ขอ
ค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์และ
น าเสนอภาควิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2  การด าเนิน งาน วิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูล แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของเครื่องมือ และหาค่าความเชื่อม่ัน  แล้วน าไปเก็บข้อมูลจาก ประชากรและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากนั้นผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคล ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม    
 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัย
น าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุม สารนิพนธ์ เสนอแนะ แล้วจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
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         S                 X 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย  ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ( descriptive  research)  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The One – Shot,Non – Experimental Case Studies)  
ได้ดังนี้ 
  
                                                                                
 
 
 
 
                                           S    หมายถึง  ประชากรที่ศึกษา 
                                           X    หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
                                           O   หมายถึง   ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
 

ประชากร 
          ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้คือ ผูจ้ัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 2  โรงเรียน  
จ านวน 49 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประชากร  

ที ่

 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม 

 

ประชากร(คน) 

รวม ผู้บริหาร 
(ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 
หรือ รองผู้อ านวยการ) 

ครู 
และบุคลากร 

1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา 

 
4 

 
17 

 
21 

2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดมหาสวัสดิ์วิทยา  

 
4 

 
24 

 
28 

รวมทั้งสิ้น 8 41 49 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที ่
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  หมายถึง ตัวแปรที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานบุคคล ตามคู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่       
           การจัดการเรียนรู้   หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและ   สาระการเรียนรู้  สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
สาระการเรียนรู้ น าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ออกแบบการเรียนรู้ สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้  และน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ มีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู้ สามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รายงาน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์ 
            การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง  เห็นความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบางแผนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนได้  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผู้เรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้  
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและ
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ  สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสมมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยสอดแทรกปลูกฝัง
วินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  มีความรู้ความเข้าใจ
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เรื่องการสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนและจัดกิจกรรมในการจัด
กิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  สามารถด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

  การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ หมายถึง การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน ผลของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้   รู้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการและใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 

  การมีความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง การเห็นประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกับชุมชน มีการ
ด าเนินการศึกษาเก่ียวกับชุมชนอย่างเป็นระบบและน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับชุมชนไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ เห็นความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนร่วมกิจกรรมกับ
ผู้ปกครองและชุมชน มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างเหมาะสมเห็นความส าคัญของการ
น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สามารถน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเห็นความส าคัญของการให้บริการ
ชุมชน สามารถให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เห็น
ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
           การด ารงชีวิตที่เหมาะสม หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ มี
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เห็นคุณค่า
ของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม สามารถด าเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีอยู่ 2 ฉบับ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ รายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นตัวเลือกที่
ก าหนดให้(Forced choice) จ านวน 5 ข้อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์
การท างานในปัจจุบันในต าแหน่งหน้าที่ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ค าถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ ของลิเคิร์ท( Likert´s rating 
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scale)83 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งก าหนดค่าคะเเนนการ
ปฏิบัติงานบุคคล ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน  
ระดับ 2 หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย    มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน  
ระดับ 3 หมายถึง  การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน  
ระดับ 4 หมายถึง  การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน  
ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน  

2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  โดยสัมภาษณ์ ครูและบุคลากร จ านวน 2 โรงเรียน  
ประกอบด้วย ครูที่เป็นบรรพชิต 2 รูป และครูที่เป็นคฤหัสถ์ 2 คน รวมเป็น 4 คน 
 
การสร้างเครื่องมือ 

1. แบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาสร้างเป็น
เครื่องมือภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา( Content Validity) โดยใช้ IOC (Index  
of item objective congruence) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน  3  คน  พิจารณา ตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไว้  ซึ่งจะถือว่าข้อที่มีค่า IOC สูงกว่า 
0.5 เป็นข้อค าถามท่ีใช้ได้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อน
น าไปใช้หาค่าความเชื่อมั่น 
  1.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( try-out) กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน คือ  โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
  1. 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา หาค่าความเชื่อม่ัน ( reliability) ตามวิธีของ 
ครอนบาค(Cronbach)84 โดยใช้สัมประสิทธิ์แเอลฟ่า(Alpha Coeffcient) มีค่าเท่ากับ 0.977 
 2. แบบสัมภาษณ์  สร้างข้ึน่โดยการตั้งค าถามตามประเด็นการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
บุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
                                                 

83 Rensis  Likert,  อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท., ม.ป.ป.),  114-115. 
 

84 L.J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3nd ed. (New  York : Harper 
& Row, 1970), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากประชากร  ได้แก่  ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
           1. แบบสอบถาม 
  1.1 ผู้ท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความร่วมมือ
ผู้อ านวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครปฐม  แจกแบบสอบถามให้  
ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูและบุคลากร ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
                1.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  จาก  ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู
และบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน  
  1.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือ
น ามาวิเคราะห ์
 2. แบบสัมภาษณ์   
       2.1 ผู้วิจัยนัดเวลาและสถานที่ ที่จะขอสัมภาษณ์ครูและบุคลากร  
       2.2 ผู้วิจัยจดบันทึกประเด็นที่สัมภาษณ์และเก็บรวบรวม น ามาวิเคราะห์ 
       
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้บุคล ากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ ( Unit of analysis)  ได้แก่ 
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 2 โรงเรียน 
ประชากรประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูและบุคลากร ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับตอบคืนมา โดยพิจารณาคัดเลือก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เพ่ือจะได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ 
 2. จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส  
 3. น าข้อมูลดังกล่าวด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
 4. สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ จากการตอบแบบสัมภาษณ์  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. แบบสอบถาม 
  1.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่และค่าร้อย
ละ 

   1.2 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) โดย การวิเคราะห์ระดับ
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงใด ก็แสดงว่า การปฏิบัติงานบุคคลของ
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น อยู่ในระดับนั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์แนวคิดการ
พิจารณา ตามแนวคิดของเบสท์  (Best)85 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต   1.00 ถึง 1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต   1.50 ถึง 2.49   หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย        
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50 ถึง 3.49  หมายถึง  การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต   3.50 ถึง 4.49   หมายถึง  การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับมาก 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต   4.50 ถึง 5.00   หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 2. แบบสัมภาษณ์ 
  2.1 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

     
สรุป 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือทราบการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม การวิจัยเป็นแบบเชิงพรรณนา 
(descriptive research)  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ทั้งหมด 2 โรงเรียน จ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษ า และ 2) แบบสัมภาษณ์ เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ( frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลข
คณิต    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และการวิเคราะห์เนื้อหา( Content analysis ) 
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 John W. Best,  Research in Education, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970), 
190. 



 
บทที่  4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อค าถามในการวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้ให้
ข้อมูลจ านวน 49 ฉบับ ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 
2 โรงเรียน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 49 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่  ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดจ านวน 2 แห่ง รวม 49 คน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน ในต าแหน่งหน้าที่  
โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ บรรพชิต 19 38.08 

คฤหัสถ์ชาย 21 42.09 
คฤหัสถ์หญิง 9 18.03 

รวม 49 100.00 
2. อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 3 6.01 

30 – 40 ปี 24 49.00 
41 – 50 ปี 8 16.03 

มากกว่า 50 ปี 14 28.06 
รวม 49 100.00 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 35 71.04 
ปริญญาโท 14 28.06 

รวม 49 100.00 
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ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

4. ต าแหน่งหน้าที่ ผู้จัดการ 2 4.01 
ผู้อ านวยการ 2 4.01 

รองผู้อ านวยการ 4 8.02 
ครูและบุคลากร 41 83.06 

รวม 49 100.00 
5. ประสบการณ์การท างาน 
    ในต าแหน่งหน้าที่ 

ต่ ากว่า 5 ปี 6 12.02 
5 – 10 ปี 21 43.00 
11 – 15 ปี 11 22.04 
16 – 20 ปี 11 22.04 

รวม 49 100.00 

  
 จากตารางท่ี 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย ละ 
42.09  บรรพชิต จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.08 และคฤหัสถ์หญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03     
มีอายุมากกว่า 30 - 40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาอายุมากกว่า 50 ปี
ขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.01 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 71.04 ระดับปริญญาโท จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 ต าแหน่งหน้าที่ ครูผู้สอนและบุคลากร มีมากที่สุด รวม 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.06 ผู้จัดการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.01 ผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.01 รองผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02 ประสบการณ์ในการท างานในช่วง 5-
10 ปีขึ้นไปมีมากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือช่วงประสบการณ์ในการ
ท างาน 11-15 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.04  ช่วงประสบการณ์ในการท างาน  16-20 ปี  
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.04 ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) แล้ว
น าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ ดังตารางที่  3 
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ตารางที่ 3  การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม   
โดยภาพรวม          
                       ( N = 49) 
ที ่ การปฏิบัติงานบุคคล     ระดับ 

 1. การจัดการเรียนรู้ 4.06 0.74 มาก 
 2. การพัฒนาผู้เรียน 4.07 0.67 มาก 
 3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 4.08 0.71 มาก 
 4. การมีความสัมพันธ์กับชุมชน 4.09 0.69 มาก 
 5. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 3.88 0.89 มาก 

รวม  4.00 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 3  พบว่า การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.00 ,  = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด (  = 4.09 ,  = 0.69) การพัฒนาความสามารถใน ทางวิชาการ(
 = 4.08,   = 0.71) การพัฒนาผู้เรียน  (  = 4.07 ,   = 0.67) การจัดการเรียนรู้  (  = 4.06 , 
  = 0.74) และการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ( = 3.88,   = 0.89) 
 
ตารางที่ 4 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการจัดการเรียนรู้                                                                           
             ( N = 49) 
ที ่ การจัดการเรียนรู้     ระดับ 

 1. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการ       
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

3.98 0.71 มาก 

 2. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้   
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

3.77 0.82 มาก 

 3. บุคลากรในโรงเรียนน าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ 3.84 0.75 มาก 
 4. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ 4.31 0.65 มาก 
 5. บุคลากรในโรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ 4.23 0.67 มาก 
 6. 
 

บุคลากรในโรงเรียนน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ได้ 

4.23 0.66 มาก 

 7. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน 

3.95 0.74 มาก 

 8. บุคลากรในโรงเรียนท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 4.32 0.70 มาก 



91 
 

ตารางที่ 4 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)                                                                     
                (N = 49) 
ที ่ การจัดการเรียนรู้     ระดับ 

 9. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

4.08 0.90 มาก 

10. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานผลกาเรียนรู้ 3.83 0.78 มาก 
11. บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 4.24 0.66 มาก 
12. บุคลากรในโรงเรียนรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 4.33 0.72 มาก 

รวม 4.06 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (   =  4.06,   
= 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยบุคลากรในโรงเรียนรายงานผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด (   =  4.33 , 
  = 0.72) รองลงมาคือบุคลากรในโรงเรียนท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ (   =  4.32, 
  = 0.70) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบ  การเรียนรู้ (   =  4.31,   
= 0.65)  บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้   ของผู้เรียนได้ (  =  4.24,     
 = 0.66) บุคลากรในโรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้(   =  4.23,   = 0.67) บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้  
(   =  3.98,   = 0.71) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน  (   =  3.95,   = 0.74) บุคลากรในโรงเรียนน าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ ผู้เรียน (   =  3.84,   = 0.75) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
รายงานผลการเรียนรู้  (   =  3.83,   = 0.78)  และข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต น้อยที่สุด คือ 
บุคลากรในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการ
เรียนรู้  (  =  3.77,   = 0.82) 
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ตารางที่ 5 ปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้าน
การพัฒนาผู้เรียน 
                                           ( N = 49) 
ที ่ การพัฒนาผู้เรียน     ระดับ 

 1. 
 

บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 

3.99 0.68 มาก 

 2. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

4.04 0.70 มาก 

 3. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา ทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 

3.98 0.73 มาก 

 4. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนได้ 

4.15 0.67 มาก 

 5. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นทีย่อมรับในสถานศึกษา 4.13 0.68 มาก 

 6. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

4.10 0.69 มาก 

 7. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่ มี
ความต้องการพิเศษ 

4.16 0.67 มาก 

 8. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี   
ความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม 

4.19 0.58 มาก 

 9. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการ
ปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

3.99 0.62 มาก 

10. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ  
ปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตย 

4.00 0.63 มาก 

11. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็น 
ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 

4.14 0.68 มาก 

12. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างค่านิยมที่ 
ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 

4.10 0.73 มาก 

13. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ 
ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 

4.11 0.73 มาก 

14. 
 

บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความ 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

3.98 0.71 มาก 

15. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน 

3.95 0.61 มาก 
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ตารางที่ 5 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการพัฒนาผู้เรียน(ต่อ)         
                                            ( N = 49) 
ที ่ การพัฒนาผู้เรียน     ระดับ 

16. 
 

บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 

4.13 0.62 มาก 

17. 
 

บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 

3.94 0.64 มาก 

รวม 4.07 0.67 มาก 
  
 จากตารางที่ 5 พบว่า การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   =  4.07,  = 
0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยบุคลากรในโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (   =  
4.19,  = 0.58) รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ (   =  4.16 ,   = 0.67) บุคลากรในโรงเรียนสามารถ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้ (  =  4.15 ,   = 0.67) บุคลากรในโรงเรียน
สอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  (   =  4.14 , 
  = 0.68)  บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  (   =  
4.13 ,   = 0.62)  บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัด กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นทีย่อมรับในสถานศึกษา  (   =  4.13 ,   = 0.68) บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน  (
  =  4.11 ,   = 0.73) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างค่านิยมที่ดีงามและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน (  =  4.10 ,   = 0.73) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  (   =  4.10 ,   = 0.69) บุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน (   =  3.99 ,   = 0.68)  บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่
ผู้เรียน  (  =  3.99 ,   = 0.62)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา ทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน (   =  3.98 ,   = 0.73) บุคลากรในโรงเรียนจัด
กิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (   
=  3.98 ,   = 0.71) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(  =  3.95 ,   = 0.71)  และบุคลากรในโรงเรียนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่
ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (  =  3.94,   = 0.74)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้าน
การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ       
              ( N = 49) 
ที ่ การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ     ระดับ 
1. 
 

บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการ       
เรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.21 0.65 มาก 

 2. 
 

ผลของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นที่
ยอมรับในสถานศึกษา 

4.22 0.62 มาก 

3. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

4.21 0.62 มาก 

4. 
 

บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.17 0.70 มาก 

5. 
 

บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู ้

 
4.12 

 
0.78 

 
มาก 

6. 
 

บุคลากรในโรงเรียนรู้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และ 
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

 
3.86 

 
0.80 

 
มาก 

7. บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการ 3.99 0.77 มาก 
 8. 

 
บุคลากรในโรงเรียนใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ใน 
การจัดการเรียนรู้ 

4.00 0.76 มาก 

 9. 
 

บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานบริหาร 
ทั่วไปตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4.04 

 
0.72 

 
มาก 

10. 
 

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับ 
มอบหมายจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด 

 
4.05 

 
0.70 

 
มาก 

11. 
 

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

 
4.00 

 
0.73 

 
มาก 

12. 
 

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับ 
มอบหมายให้เกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด 

 
4.04 

 
0.72 

 
มาก 

13. 
 

บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการ 
หรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

 
4.20 

 
0.71 

 
มาก 

14. 
 

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา 
สถานศึกษาจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด 

 
4.11 

 
0.69 

 
มาก 

รวม 4.08 0.71 มาก 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก 
 (  =  4.08,   = 0.71)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยผลของการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต มาก
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ที่สุด คือ (   =  4.22,   = 0.62) รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (   =  4.21,   = 0.62)  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาและใช้สื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต( X  =  4.21,   = 0.65) 
บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา มีค่า
มัชฌิมเลขคณิต (   =  4.20,   = 0.71)  บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (   =  4.17,   = 0.70)  บุคลากรในโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้  มีค่า
มัชฌิมเลขคณิต (   =  4.12,   = 0.78)  บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (   =  4.11,   = 
0.69)  บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลา
ที่ก าหนด  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (   =  4.05,   = 0.70)  บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย  บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต เท่ากัน (   =  4.04,   
= 0.72)  บุคลากรในโรงเรียนใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้   มีค่า
มัชฌิมเลขคณิต (   =  4.00,   = 0.76)  บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย   มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (   =  4.00,   = 0.73)  บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับ
เครือข่ายทางวิชาการ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (  =  3.99,   = 0.77)  และบุคลากรในโรงเรียนรู้เข้าใจ
และเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ในล าดับสุดท้าย  
(  =  3.86,   = 0.77)   
 
ตารางที่  7 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน        
                                                                                           ( N = 49) 
ที ่ การมีความสัมพันธ์กับชุมชน     ระดับ 

 1. บุคลากรในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกับชุมชน 4.11 0.66 มาก 
 2. 
 

บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการศึกษาเก่ียวกับชุมชนอย่างเป็น 
ระบบ 

4.06 0.71 มาก 

 3. 
 

บุคลากรในโรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับชุมชน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4.10 0.70 มาก 

 4. 
 

บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

4.01 0.71 มาก 

 5. บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน 4.00 0.67 มาก 
 6. 
 

บุคลากรในโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่าง 
เหมาะสม 

3.90 0.70 มาก 

 7. 
 

บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการน าชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

3.80 0.71 มาก 
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ตารางที่  7 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน(ต่อ)       
                                                                                 ( N = 49) 
ที ่ การมีความสัมพันธ์กับชุมชน     ระดับ 
8. บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้บริการชุมชน 3.85 0.72 มาก 
9. บุคลากรในโรงเรียนให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 3.96 0.63 มาก 
10. บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่าง สม่ าเสมอ 4.02 0.77 มาก 
11. บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ชุมชน 
4.12 0.71 มาก 

รวม 4.09 0.69 มาก 
  
 จากตารางท่ี 7 พบว่าการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
4.09,   = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยบุคลากรในโรงเรียน
เห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (   =  4.12,   
= 0.71) รองลงมา คือบุคลากรในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกับชุมชน (   = 4.11,   
= 0.66)  บุคลากรในโรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (   = 
4.10,   = 0.71)  บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการศึกษาเก่ียวกับชุมชนอย่างเป็นระบบ   (   = 4.06, 
  = 0.71)  บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  (   = 4.02,   = 
0.77)  บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  (   = 
4.01,   = 0.71) บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน  (   = 4.00,   = 0.67) 
บุคลากรในโรงเรียนให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  (   = 3.96,   = 0.63)  บุคลากรในโรงเรียน
ประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม  (   = 3.90,   = 0.70)  บุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการให้บริการชุมชน( X  = 3.85 ,   = 0.72) และบุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในล าดับ
สุดท้าย (  =  3.80,   = 0.71)   
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ตารางที่  8 การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านด ารงชีวิตที่เหมาะสม         
                                                     (N = 49) 
ที ่ การด ารงชีวิตที่เหมาะสม     ระดับ 

 1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 3.88 0.75 มาก 
 2. บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 3.76 0.85 มาก 
 3. บุคลากรในโรงเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3.77 0.81 มาก 
4. 
 

บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.01 0.71 มาก 

 5. 
 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัว 
ได้อย่างเหมาะสม 

3.86 0.80 มาก 

 6. บุคลากรในโรงเรียนมีการด าเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา 3.99 0.77 มาก 
รวม 3.88 0.89 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่าการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการด ารงชีวิตที่เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
3.88,   = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยบุคลากรในโรงเรียนเห็น
คุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (   =  4.01,   
= 0.71) รองลงมา คือบุคลากรในโรงเรียนมีการด าเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา (   = 3.99, 
  = 0.77)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ  (   = 3.88,   = 
0.75)  บุคลากรในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม (   = 
3.86,   = 0.80) บุคลากรในโรงเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข (  = 3.77,   = 0.81)  
บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ   
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ตอนที่ 3  การวิเคราะห์แนว ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยสัมภาษณ์ ครูและบุคลากร ได้แนวทางการ พัฒนาการปฏิบัติงาน
บุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้   
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.2 มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ กระตุ้นให้ผู้เรียน  รู้จักศึกษาหาความรู้  

แสวงหาค าตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์สร้างสรรค ์
1.3 สามารถน าเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ จัดการเรียนการสอน มี

การวัดและประเมินผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
  1.4 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
  1.5 มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ 
เพ่ือน าความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียน  การสอนในชั้นเรียนและ
ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน   
2.1 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายงานแนะแนว งาน

ปกครอง งานป้องกันยาเสพย์ติด มีทักษะ เจตคติในการดูแลนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

2.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน เช่น จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ เข้า
ร่วมกิจกรรม วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา จัดกิจกรรมฟังการบรรยายธรรม 

2.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การจัดป้ายนิเทศ  การมอบเกียรติบัตร 
ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของเรา เน้นการน าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เช่น การส วด
มนต ์นั่งสมาธิ 

2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมสภา
นักเรียน สังเกตการณ์เลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งภายในวัด 

2.5 เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีไทย  อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีตาม ความสนใจได้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ  
3.1 ส ารวจ จัดหา เลือกใช้ และประเมินคุณภาพสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2 ส ารวจสื่อการเรียนจากแหล่ งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกวัด ท าให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  

ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง 
3.3 ปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่น มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในท้องถิ่น 

พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่นท้ังปัจจุบันและอนาคต 
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     4. ด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน  
         4.1 ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายของการศึกษาของ ผู้เรียน รวมถึงการได้

เข้าไปร่วมจัดหลักสูตร ร่วมสรรหาบุคลากรของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางระดม
ทรัพยากรต่างๆเช่น มีการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ความร่วมมือในด้านทุนทรัพย์ วัสดุครุภัณฑ์จาก
ชุมชนเพ่ือน ามาใช้จ่ายในโรงเรียน หรือเป็นเงินทุนส าหรับผู้เรียน   

         4.2 มีการความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆแก่ ประชาชนใน
ชุมชน เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีการจัดบริการข่าวสารเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน จัดโครงการพัฒนาชุมชน ให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ของโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชน 

  4.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
       5. ด้านการด ารงชีวิตที่เหมาะสม  
  5.1 ควรตระหนักว่าพฤติกรรมการแสดงออกของ ตนมีผลต่อพฤติกรรมของ ผู้เรียน

เสมอ แต่งกายเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนโยน  สร้างสรรค์ เหมาะสมกับกาลเทศะโดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิด ขึ้นสอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
           5.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงตนอย่ างเรียบ
ง่าย เหมาะสมกับอาชีพ มีอารมณ์ม่ันคงและสามารถควบคุมอารมณ์ท้ั งในและนอกเวลา  มีสัจจะความ
จริงในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
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บทที่  5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือทราบการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม การวิจัยเป็นแบบเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ทั้งหมด 2 โรงเรียน จ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  2) แบบสัมภาษณ์ เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ( frequency) ค่าร้อยละ ( percentage)  ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) และการวิเคราะห์เนื้อหา( Content analysis ) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้  การมีความสัมพันธ์กับชุมชน การพัฒนาความสามารถใน   
ทางวิชาการ การพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ตามล าดับ  
 2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยสัมภาษณ์ครูและบุคลากร ได้แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 5 ด้าน สรุปได้ดังนี ้

2.1 ด้านการจัดการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสม
กับผู้เรียน จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น าเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ จัดการ
เรียนการสอน  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน วิจัยในชั้นเรียนเพื่ อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ เพื่อน าความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียน  

2.2  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีไทย 
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2.3  ด้านการพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ มีการส ารวจ จัดหา เลือกใช้ และ
ประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ส ารวจสื่อการเรียนจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกวัด ปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่น 

 2.4 ด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ชุมชนมีส่วน ร่วมก าหนดเป้าหมายของ
การศึกษาของ ผู้เรียน การความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆแก่ ประชาชนใน
ชุมชน มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

2.5 ด้านการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ตระหนักว่าพฤติกรรมการแสดงออกของ ตนมีผล
ต่อพฤติกรรมของ ผู้เรียน  มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงตนอย่ าง
เรียบง่าย 

การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา เพ่ือให้ทราบสภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้ และ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้  การมีความสัมพันธ์กับชุมชน การพัฒนาความสามารถใน  ทาง
วิชาการ  การพัฒนาผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้  และ การด ารงชีวิตที่เหมาะสม  ตามล าดับ ซึ่งมี
รายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
              1.  การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้าน
การจัดการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนรายงานผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์  มีการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้   มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้  สามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  สามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ได้  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
สาระการเรียนรู้  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  น าผลวิเคราะห์ไป
ใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ผู้เรียน  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู้  และ
สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาวดี มสุนา ได้ท า การวิจัยเรื่อง ทักษะการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1)ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะการนิเทศโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) ทักษะ
การนิเทศของผู้บริหารด้านเทคนิควิธีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
              2. การปฏิบัติงานบุคคล ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการพัฒนาผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ของผู้เรียนได้  สอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  
ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  สามารถจัด กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นทีย่อมรับในสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
สร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เห็นความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน  มีความรู้
ความเข้าใจและเห็น ความส าคัญของการปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน  จัดกิจกรรมสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  และด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลื อผู้เรียนเป็นที่
ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับวิทยา  จักรไชย ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนะ
ของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยโสธร เขต 1 ผลการวิจัย พบว่าทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร  เขต 1 โดยภาพรวม  มีความเห็นว่ามีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมาก  และมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติมากที่สุด  ในมาตรฐานที่  8 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่  ผู้เรียน และมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุด  ในมาตรฐานที่  5 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ส่วนมาตรฐานอื่นๆ เรียงล าดับจากมีความเห็น
ว่ามีการปฏิบัติมากไปหาน้อย  ดังนี้ มาตรฐานที่  9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืน  ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์  มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ัน
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และมาตรฐานที่  4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล
จริง มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 6 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  และมาตรฐานที่  7 รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
                3. การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผลของการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียนมีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผล
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ส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด  บริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่
ก าหนด  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานสนับสนุน
วิชาการตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด  ใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย  ร่วมกิจกรรมกับ
เครือข่ายทางวิชาการ และมีความรู้ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกานนท์  อินทปัญญา โดยท าการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ของครูโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
  4. การปฏิบัติงานบุคคล ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้  บุคลากรใน
โรงเรียนเห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  บุคลากรในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของ
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน  บุคลากรในโรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับชุมชนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการศึกษาเก่ียวกับชุมชนอย่างเป็นระบบ  บุคลากรในโรงเรียนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน  บุคลากรใน
โรงเรียนให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  บุคลากรในโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้บริการชุมชน  และบุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ หวน พินธุพันธ์  ซึ่งกล่าวว่า สถานศึกษา ควรให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่ง
อาจจะด าเนินการได้หลากหลาย เช่น 1) จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพให้กับประชาชน
ในชุมชน เช่น การตอนติดตาต่อก่ิงต้นไม้ การเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงไก่
พันธุ์เนื้อ การตัดเย็บเสื้อผ้า การท าอาหารท าขนม การใช้คอมพิวเตอร์ การแก้และซ่อมเครื่องยนต์ 
เป็นต้น  2) ให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆแก่ประชาชนในชุมชน เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแก้ปวดต่างๆ ) โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรักษาโรคแบบ
ธรรมชาติบ าบัด อันตรายจากยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมทางเลือก 
เป็นต้น 3) จัดบริการข่าวสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่นสถานศึกษาท าหอ
กระจายข่าว แล้วถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เป็นความรู้เพื่อประชาชนจะได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ หรืออ่านข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น  และ 4) การเป็น
ผู้น าและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะด าเนินการได้โดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน 
โดยชุมชนสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดคูระบายน้ า ซ่อม
สร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ท าความสะอาดวัดและตลาด เป็นต้น 
                 5. การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ด้านการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
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ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังนี้  บุคลากรในโรงเรียนเห็น
คุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บุคลากรในโรงเรียนมีการด าเนินชีวิตเป็นที่
ยอมรับในสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ  บุคลากรใน
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข และบุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับ ถือ 
ซึ่งสอดคล้องกับ เชษฐา ไชยเดช ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล  
กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตการท างาน
ของครู โดยภาพรวมไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะที่คุณภาพชีวิตการท างานของครูรายด้านคือ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคมและการบูรณาการด้านสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากข้อค้นพบของการวิจัยและการอภิปรายผลเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียน         

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ที่น าเสนอไปแล้วนั้น เพ่ือให้งานวิจัยนี้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังนี้  

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่ามัชฌิมเลขคณิตข้อที่น้อยที่สุดคือ  บุคลกรใน
โรงเรียนสามารถวิเคาะห์มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 
เพราะฉะนั้นควรให้มี การอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้กับบุคลากร เปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงานในระดับที่สูงข้ึน 

2. เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม จัดการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนา ดังนั้น ควรมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแก่บุคลากร เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 

3. แนวทางการ พัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายเหมาะสมกับ ผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น ทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา ชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ตามท่ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

บุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้แพร่หลายออกไป และ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จึง
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคคล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบุคคล ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
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ได้จาก https://educ105.wordpress.com   

คุณธรรมของครูและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม. สืบค้นได้จาก  
https://educ105.wordpress.com  เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2558. 

ชัยยุทธ แก้วบัวสา, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3” ปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
2551. 

http://www.banthapradoo.com/index.php?option=com_content&view=article&
http://www.banthapradoo.com/index.php?option=com_content&view=article&
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เชษฐา ไชยเดช, “ คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใน
สถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

ถวิล สมัครรัฐกิจ, คู่มือจัดการศึกษาสงฆ์, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2549. 
ทินกร อักษรพิมพ์, “การพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น” ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. 
ทิศนา แขมมณี และคณะ, กระบวนการเรียนรู้ ความหมาย แนวทางการพัฒนาและปัญหาข้องใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของครู , เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.kroobannok.com/article-2603-หน้าที่และความรับผิดชอบของครู.html 

ทองคูณ หงส์พันธุ์. สอนดีต้องมีหลัก: บัญญัติ 20 ประการของการสอน, กรุงเทพฯ: แสงสว่างการ
พิมพ์, 2542. 

ทองแดง พุทธเกต,ุ  “การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ” 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. 

ธเนศ ปานอุทัย, “การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
โรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกต่างกัน” กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

ธีรศักดิ์ อัครบวร, ความเป็นครูไทย กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ ก.พลพิมพ์, 2547. 
ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร และ  สรพล  สุยะพรม, การบริหารบุคคลและความถนัดเชิงวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งท่ี 

2, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, 2550. 
ธีระยุทธ สิงห์ศิลป์, “ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญก าลังใจกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย” ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 
2550. 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, โน้ตย่อบริหาร, กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2548. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิง ปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554. 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, รายงานการวิจัยค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย  
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ EQ รวมบทความทางวิชาการเรื่องอีคิว  
กรุงเทพฯ : เดสท็อป, 2546. 

พรพรรณ  ศรีเทพ, “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3” ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร, 2549. 

พนม พงษ์ไพบูลย์, การพัฒนาคน, กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2546. 
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ไพวรรณ  ค าดี, “การปฏิบัติงานของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2” ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2550. 

เมธี  ปิลันธนานนท์, การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 นนทบุรี: ส านักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์, 2549. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้, กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เทียนวัฒนา พริ้นท์ติ้ง, 2553. 

ยนต์  จิตชุ่ม, ความเป็นครู. กรุงเทพฯ: โอ เอส พรินติ้งเฮาส์, 2550. 
ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คสบ

ลิเคชั่นส์, 2547.  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิง ปฏิบัติการกลุ่ม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554.  
วิจิตร  ศรีสอ้าน, ปรัชญาและพัฒนาการบริหาร, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรใน

โรงเรียน เล่มท่ี 1 หน่วยที่ 1 – 3, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. 
วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์. การพัฒนาหลักสูตรสานต่อท่ีท้องถิ่น . กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพ เพรสฅ, 

2552. 
วิทยา จักรไชย, “ทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 ” ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552. 

ศิริกาญจน์  โกสุมภ์, กระบวนการสร้างประสิทธิผลโรงเรียนขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2549. 

สมศักดิ์ บุญปู่, พระสงฆ์กับการศึกษาไทย, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547. 
สมโภชน์  นพคุณ , มิติใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการสนับสนุนโดยเครือข่าย

ภูมิภาค ที่ปรึกษาระบบราชการ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/310090171303586413.ppt 

สุภรณ์ สภาพงศ์, “กรอบความคิดและข้อเสนอแนะ การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมไทย ”, 
วารสารวิชาการ 3,8 สิงหาคม 2547. 

สุภัทร ปัญญาทีป และคณะ, รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม
ของวัดในพระพุทธศาสนา  : กรณีศึกษาวัดราษฎร์บูรณาราม , กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิ
เคชั่น, 2549. 

เสรี ชดัแย้ม, “หน้าท่ีของครูในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพ,” วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 10, 
            2 มกราคม 2547. 
สุพัตรา มหาวัน , “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ” 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555 . 

http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/310090171303586413.ppt
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สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์, “การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ” ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิด การบริหาร
การศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. 

สุวิมล ว่องวานิช, การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย, 2550. 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
2555. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา,  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554. 

                        “รายช่ือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี 2555. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://deb.onab.go.th/Doc/deb/deb.pdf 

                       เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=77&It
emid=67 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มท่ี  3, “รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3, 2553. 
ส านักงาน ก.พ., “การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี 

ประสบการณ์” ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548,  
กรุงเทพฯ:ส านักงาน ก.พ., 2548. 

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี,  แผนพัฒนา   
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2555.  

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2548. 

หวน พินธุพันธ์ , การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, กรุงเทพฯ, ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.,2553.  

อรพิน เทพจอมใจ, “ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ทุรกันดาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2” ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553. 
อรุณี นิลสระคู, “ความสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการ 
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ภาคผนวก ก 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
 รายนามผู้เชี่ยวชาญ ตรวจความตรงของแบบสอบถาม 
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                                                                        (ส าเนา) 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงของแบบสอบถาม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

1. พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย ดร.                         เปรียญธรรม 9 ประโยค  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ปร.ด.)   
การบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
 
 

2. นางสาวอรทัย   นุตรดิษฐ  การศึกษามหาบัณฑิต 
(กศ.ม.) ภาษาไทย                                                                              
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ
โรฒ 
 
 

ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดดอนทราย  
 อ าเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุรี     
                                                            

3. นางสาวนวรัตน์   พูนใย                             ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(คม.)                                                                       
วิจัยการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศึกษานิเทศช านาญการ
พิเศษ  
สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2                                   
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ภาคผนวก ข 
  หนังสือถึงหน่วยงานขอทดลองเครื่องมือ 

                                   รายช่ือโรงเรียนขอทดลองเครื่องมือ 
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(ส าเนา) 
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รายช่ือโรงเรียนขอทดลองเครื่องมือ 
 

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
 

1. โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม 
 

ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
 

2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.977 60 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
การจัดการเรียนรู้ 219.77 844.254 .327 .977 
a2 220.20 831.545 .577 .977 
a3 219.80 815.407 .676 .977 
a4 219.67 826.161 .662 .977 
a5 219.43 822.668 .710 .976 
a6 219.40 834.524 .573 .977 
A7 219.47 829.775 .657 .977 
A8 219.40 825.972 .697 .976 
A9 219.50 821.569 .638 .977 
A10 219.53 828.602 .651 .977 
A11 219.57 812.461 .872 .976 
A12 219.60 811.697 .836 .976 
การพัฒนาผู้เรียน 219.93 814.823 .774 .976 
b2 219.67 831.885 .528 .977 
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b3 219.57 830.461 .590 .977 
b4 219.17 851.247 .103 .977 
B5 219.57 834.461 .531 .977 
B6 219.20 828.579 .608 .977 
B7 219.10 839.817 .374 .977 
B8 219.53 819.292 .673 .977 
B9 219.43 816.737 .800 .976 
B10 219.53 817.775 .815 .976 
B11 219.53 822.257 .676 .976 
B12 219.67 809.540 .827 .976 
B13 219.63 817.757 .778 .976 
B14 219.50 830.810 .611 .977 
B15 219.27 829.926 .653 .977 
B16 219.57 820.599 .738 .976 
B17 219.43 824.116 .721 .976 
การพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ 

219.30 835.252 .584 .977 

c2 219.33 826.230 .744 .976 
c3 219.17 835.661 .545 .977 
c4 219.43 840.323 .486 .977 
C5 219.70 828.700 .596 .977 
C6 219.37 832.378 .606 .977 
C7 219.60 834.593 .561 .977 
C8 219.47 841.430 .488 .977 
C9 219.37 839.757 .501 .977 
C10 219.93 837.857 .520 .977 
C11 219.70 818.769 .781 .976 
C12 219.97 833.137 .557 .977 
C13 219.80 837.614 .477 .977 
C14 219.97 832.723 .618 .977 
ความสัมพันธ์กับชุมชน 220.13 823.154 .813 .976 
d2 220.03 832.033 .598 .977 
d3 219.83 821.178 .712 .976 
d4 219.83 817.454 .793 .976 
D5 219.83 814.695 .811 .976 
D6 220.27 820.547 .703 .976 
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D7 220.00 812.828 .786 .976 
D8 219.70 829.872 .568 .977 
D9 219.83 816.075 .688 .976 
D10 219.73 829.444 .513 .977 
D11 220.33 824.161 .593 .977 
การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 219.70 829.803 .657 .977 
e2 219.57 828.806 .631 .977 
e3 219.57 833.840 .507 .977 
e4 219.63 837.275 .438 .977 
E5 219.90 826.162 .681 .976 
E6 220.00 823.103 .679 .976 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                           รายช่ือโรงเรยีนกลุ่มตัวอย่าง 
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(ส าเนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 

 
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาวัดเสนหา 
วัดเสนหา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000 
 

2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหา
สวัสดิ์วิทยา 

วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต าบลหอมเกร็ด  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
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ภาคผนวก จ 
                                              เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามของการวิจัย 

เรื่อง การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามของการวิจัย ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) การปฏิบัติงานบุคคลของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครปฐม  และมีข้อค าถามของการวิจัย คือ 1) 
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับใด 
โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกคนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามของการวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 
   2. 1  ผู้บริหาร (ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ)  
   2. 2  ครูและบุคลากร  
 3. แบบสอบถามของการวิจัยฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
  3.1 ข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  3.2 ข้อค าถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา                              
  ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสถานศึกษาของ
ท่าน  และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ  เพราะข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้น จึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อตัวท่านหรือสถานศึกษาของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่อย่างใด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆ ท่าน 

 
            ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
          พระอนชุัย  สนุทฺโร  
           นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามของการวิจัย 

เรื่อง การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ใน    หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

        บรรพชิต 
 
         คฤหัสถ์ชาย   

 
คฤหัสถ์หญิง 

2 อายุ 
 

 
 ต่ ากว่า 30 ปี 
 41-50 ปี 

 
 30-40 ปี 
 มากกว่า 50 ปี  

3 ระดับการศึกษา  
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 

 

4 ต าแหน่งหน้าที่  
 ผู้จัดการ 
 ผู้อ านวยการ 
 รองผู้อ านวยการ 
 ครแูละบุคลากร 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ 
                            ต่ ากว่า 5 ปี 
                            5-10 ป ี
                            11-15 ปี 
                            16 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้   
 1   หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2    หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับน้อย 
 3    หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 
 4    หมายถึง  การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับมาก 
 5    หมายถึง   การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

ข้อที่ 
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การจัดการเรียนรู ้  

1 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

     

2 บุคลากรในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

     

3 บุคลากรในโรงเรียนน าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ 

     

4 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบ
การเรียนรู้ 

     

5 บุคลากรในโรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้      
6 บุคลากรในโรงเรียนน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ได้ 
     

7 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

     

8 บุคลากรในโรงเรียนท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนได ้

     

9 บุคลากรในโรงเรียนมีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

     

10 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงาน
ผลการเรียนรู้ 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
11 บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนได้ 
     

12 บุคลากรในโรงเรียนรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์ 

     

การพัฒนาผู้เรียน  
13 บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
     

14 บุคลากรในโรงเรียนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

     

15 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา 
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 

     

16 บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้ 

     

17 บุคลากรในโรงเรียนกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนที่จัดเป็นทีย่อมรับใน
สถานศึกษา 

     

18 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

     

19 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

     

20 บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม 

     

21 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการปลูกฝังวินัยและความเป็น
ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

     

22 บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตย 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
23 บุคลากรในโรงเรียนสอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็น

ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
     

24 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่
ผู้เรียน 

     

25 บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่
ผู้เรียน 

     

26 บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

     

27 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

     

28 บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

     

29 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่
ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 

     

การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ  
30 บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมในการ

จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 
     

31 ผลของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา 

     

32 บุคลากรในโรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

     

33 บุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
34 บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู ้
     

35 บุคลากรในโรงเรียนรู้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้
และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

     

36 บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการ      
37 บุคลากรในโรงเรียนใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 
     

การพัฒนาสถานศึกษา  
38 บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานบริหาร

ทั่วไปตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

39 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับ
มอบหมายจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด 

     

40 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

     

41 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด 

     

42 บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

     

43 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลส าเร็จและทันเวลาที่ก าหนด 

     

การมีความสัมพันธ์กับชุมชน  
44 บุคลากรในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกับ

ชุมชน 
     

45 บุคลากรในโรงเรียนด าเนินการศึกษาเก่ียวกับชุมชนอย่าง
เป็นระบบ 

     

46 บุคลากรในโรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก่ียวกับ
ชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
47 บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้ความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
     

48 บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน      
49 บุคลากรในโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนได้

อย่างเหมาะสม 
     

50 บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการน าชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

     

51 บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการให้บริการ
ชุมชน 

     

52 บุคลากรในโรงเรียนให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ      
53 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

อย่างสม่ าเสมอ 
     

54 บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน 

     

การด ารงชีวิตที่เหมาะสม  
55 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่

ตนนับถือ 
     

56 บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ 

     

57 บุคลากรในโรงเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      
58 บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     

59 บุคลากรในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

     

60 บุคลากรในโรงเรียนมีการด าเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับใน
สถานศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) แนวทางการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครปฐม  และมี แนว
ทางการสัมภาษณ์ คือ 1) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
  2. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 
   2.1 ครูและบุคลากร 
     
 ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสถานศึกษาของ
ท่าน  และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ  เพราะข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้น จึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อตัวท่านหรือสถานศึกษาของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่อย่างใด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆ ท่าน 
 
      ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
            พระอนชุัย  สนุทฺโร  
           นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารกาศึกษา 
                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

ชื่อ…………………………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………… 
ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………….………… 
สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
แนวทางการสัมภาษณ์ 
-  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการจัดการเรียนรู้…………………………………….…… 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการพัฒนาผู้เรียน…………………………………………. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการพัฒนาผู้เรียน…………………………………………. 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ.……….... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................ 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการพัฒนาสถานศึกษา………………………………….. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................................................................ 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการมีความสัมพันธ์กับชุมชน……………………….. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการด ารงชีวิตที่เหมาะสม…………………………….. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                  ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อการวิจัยมา ณ โอกาสนี้  

พระอนุชัย  อุ่นหะวงษ์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    พระ อนุชัย  อุ่นหะวงษ์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   588  วัดเสนหา  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม   
    จังหวัดนครปฐม  
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2544  สอบไล่ได้  นักธรรมเอก   
ส านักเรียนวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.  2551  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
          พ.ศ. 2554                 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) 
                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 พ.ศ.  2554  ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขา วิชาการการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.  2552  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจ าจังหวัดนครปฐม 
           พ.ศ. 2550          ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา   
             ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2557  เป็นพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
           พ.ศ. 2557                กรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
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