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วิชาชีพ (Profession) หมายถึง อาชีพใหบริการแกสาธารณชน ท่ีตองอาศัย ความรู  
ความชํานาญเปนการเฉพาะ ไมซํ้าซอนกับวิชาชีพอื่นและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  
โดยผูประกอบวิชาชีพตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตางกับอาชีพ (Career) อันเปนกิจกรรมท่ีตองทําใหสําเร็จโดยมุงหวัง
คาตอบแทนเพ่ือการดํารงชีพเทานั้น  

 

 
ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ãËŒà»š¹ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§  ¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾Â‹ÍÁ 
µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºÍÂ‹Ò§ÊÙ§µÒÁÁÒ à¾ÃÒÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ 
áÅÐµ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹ ¨Ö§µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾à»š¹¾ÔàÈÉ  
à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨µ‹Í¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃáÅÐÊÒ¸ÒÃ³ª¹ 
 

 
 โดยเฉพาะ ขาราชการ แปลวาขาของพระเจาแผนดินหมายถึงผูทํางานรับใชพระราชา

หรือทํางานแทนในงานของพระราชาเพ่ือไพรฟาประชาชน และ ครู มาจากภาษาสันสกฤตวา 
“คุรุ” และ ภาษาบาลีวา “ครุ” แปลวา หนัก ขาราชการครู จึงตองทํางานหนักภายใตงานของ
พระเจาแผนดินเพ่ือใหเกิดความผาสุกแกประชาชน นับเปนความสําคัญของวิชาชีพครูเปน
อยางย่ิง นอกจากนี้ยังมีวิชาชีพอื่นๆท่ีจัดวาเปนวิชาชีพช้ันสูงเชนเดียวกับวิชาชีพครู เชน 
วิชาชีพทางการศึกษา แพทย วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย เปนตน 
ผูประกอบวิชาชีพเหลานี้จึงตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางย่ิง 
 
 

 
 

   คุณลักษณะของความเปนวิชาชีพมีดังนี้ 
 
1.  ตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา(Intellectual Method)  
2.  ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ  (Long Period of Training)  
3.  มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ(Professional Autonomy)  
4.  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics)  
5.  มีสถาบันวิชาชีพ (Professional  Institution) หรือองคกรวิชาชีพ 
    (Professional Organization)เปนแหลงกลางในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ  

ความรู ความเขาใจเกีย่วกับวชิาชีพ 
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วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม จํานวน 4 วิชาชีพ ประกอบดวย  
        1.  ครู  
        2.  ผูบริหารสถานศึกษา (รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ ผูอํานวยการสถานศึกษา) 
        3.  ผูบริหารการศึกษา (ผูบริหารสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
        4.  วิชาชีพควบคุมอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก) 
 
 

วิชาชีพควบคุมก็คือ กลุมวิชาชีพท่ีตองมีการกําหนดมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพ่ือใหเกิดการทํางาน 
อยางมีคุณภาพ อํานวยประโยชนตอผูรับบริการและสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

    ¢ŒÍÊÍºà¤Â¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§¢Í§ÍÒªÕ¾áÅÐÇÔªÒªÕ¾ àª‹¹ 
 
 

 ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õé ËÁÒÂ¶Ö§ ÍÒªÕ¾ 
1. ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾×èÍáÅ¡¤‹ÒµÍºá·¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ í́ÒÃ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 
2. ¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·íÒ§Ò¹ã¹Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹à¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÊÑ§¤Á 
3. ¡ÒÃãªŒ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§à¾×èÍãËŒºÃÃÅØ¼ÅµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 
4. ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ à¾×èÍ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ãËŒàÊÃç¨µÒÁÀÒÃÐË¹ŒÒ·Õè 

 

à©ÅÂ¢ŒÍ 1  ·íÒ§Ò¹à¾×èÍáÅ¡¤‹ÒµÍºá·¹ í́ÒÃ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 
 

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

¢ŒÍã´µ‹Íä»¹ÕéäÁ‹ãª‹ÇÔªÒªÕ¾¤Çº¤ØÁ 
1.   á¾·Â�áÅÐ¾ÂÒºÒÅ   2.  ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
3.   ·ËÒÃáÅÐµíÒÃÇ¨    4.  ÇÔÈÇ¡ÃáÅÐÊ¶Ò»¹Ô¡  

 

à©ÅÂ¢ŒÍ  3    ·ËÒÃáÅÐµíÒÃÇ¨ äÁ‹¨Ñ´à»š¹ÇÔªÒªÕ¾ 
      à¾ÃÒÐ·Ñé§ÊÍ§ÍÒªÕ¾¹Õé äÁ‹à¢ŒÒ¢‹ÒÂÅÑ¡É³ÐÇÔªÒªÕ¾¤Çº¤ØÁ àª‹¹ 
      äÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§àÃÕÂ¹ÁÒàÂÍÐã¹ÈÒÊµÃ�á¢¹§ÍÒªÕ¾ äÁ‹ÁÕÍ§¤�¡Ã 
      ÇÔªÒªÕ¾·ÕèµŒÍ§ä»¢ÍãºÍ¹ØÞÒµã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ à»š¹µŒ¹ 
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   ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õéà»š¹ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§·Ø¡¢ŒÍ 
1.   Ê¶Ò»¹Ô¡   ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ   ¤ÃÙ    ÈÖ¡ÉÒ¹Ôà·È 
2.   á¾·Â�   ¾ÂÒºÒÅ   ·ËÒÃ    µíÒÃÇ¨ 
3.   ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ   ÍÒ¨ÒÃÂ�   ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
4.   ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§   ÇÔÈÇ¡Ã   ¤ÃÙáÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ� 

 

       à©ÅÂ¢ŒÍ  1   ¨Ñ´à»š¹¡ÅØ‹ÁÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ / ÇÔªÒªÕ¾¤Çº¤ØÁ 
 
 

 
          อาชีพแตกตางจากวิชาชีพ คืออาชีพเปนการทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการ
ท่ีไมเปนโทษแกสังคม มีรายไดตอบแทนการทํางาน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ 
เครื่องมือ วิธีการ แตกตางกันไป กลุมอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะมุงเนนไปท่ี
เรื่องของการทํางานใหสําเร็จผลอยางดีหรือการใหบริการแลกคาตอบแทน คาจางหรือรายได 
สําหรับใชในการดํารงชีวิต ในขณะท่ีวิชาชีพ จะมีการควบคุมเพ่ือใหปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 
มีองคกรวิชาชีพคอยจัดรูปแบบกลไกในการวางกรอบมาตรฐานใหเกิดการควบคุมการทํางาน
ในวิชาชีพอยางดี มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพจําเปนตองคํานึงถึงการรับผิดชอบ
ตอผูรับบริการและตอสังคมสวนรวม มากกวาการมุงแสวงหาคาตอบแทนหรือรายไดนั่นเอง 
 
 
 
 à»š¹àËµØ¼ÅãËŒÇÔªÒªÕ¾µ‹Ò§æ¨Ö§µŒÍ§ÁÕÅÑ¡É³ÐÊíÒ¤ÑÞ àª‹¹Ç‹Ò 
 

- µŒÍ§àÃÕÂ¹ÁÒàÂÍÐæ ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§ã¹ÊÒÂ§Ò¹¢Í§µ¹ äÁ‹ãª‹ÍÂÙ‹´Õæã¤Ãæ¡çÁÒ·íÒä´Œ 
- µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§ÇÔªÒªÕ¾¹Ñé¹æâ´ÂÊÀÒËÃ×ÍÍ§¤�¡ÃÇÔªÒªÕ¾¢Í§µ¹ 
- µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµãËŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¹Ñé¹æ áÅÐºÑ§¤Ñºà»š¹¡®ËÁÒÂ´ŒÇÂ 
- µŒÍ§ÁÕ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÇÔªÒªÕ¾à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ » Ô̄ºÑµÔµ¹ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
- ÇÔªÒªÕ¾ÁÑ¡¨Ð¡ÃÐ·íÒã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃãªŒÊµÔ»˜ÞÞÒÁÒ¡¡Ç‹ÒÁØ‹§» Ô̄ºÑµÔ´ŒÇÂáÃ§¡ÒÂ 
-  

 
 

       Ñ́§¹Ñé¹ ¡ÒÃ¨Ð»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ÍÐäÃä Œ́ àÃÒµŒÍ§ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¹Ñé¹æ¡‹Í¹ 
â´Â»¡µÔáÅŒÇ ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ËÒ¡¨ÐÃÑºãºÍ¹ØÞÒµä Œ́ÁÑ¡µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒà¾×èÍàÍÒãº¹Ñé¹æ 
ÁÕáµ‹ãºÍ¹ØÞÒµÔ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèäÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§ÊÍºà¾×èÍ¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÞÒµÏ 



4 

 
คําศัพทสําคัญที่เก่ียวของกับวิชาชีพทางการศึกษา 

 
 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา”  คือ ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพ     
ท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
ประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเช่ือมั่น
ศรัทธาใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการท่ีมีคุณภาพ  ตอบสังคมไดวาการท่ีมี
กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษาและกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น
เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะอันจะตองใชความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ   (โดยการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเก่ียวของกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา)  

 
“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา  

ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 
 

 “ครู” หมายความวา บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน        
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน    
และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญา ท้ังของรัฐและเอกชน 
 
 

 “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน 
และอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา ท้ังของรัฐและเอกชน 
 
 

 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษา
ใหบริการหรือปฏิบั ติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ           
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนง
ใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา  
 
 

ตามกฎหมายแลว  ครู ไมใชบุคลากรทางการศึกษา  ครูก็คือคร ู(เรียกวาขาราชการครู) 
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 องคกรใดเปนองคกรดานมาตฐานวิชาชีพ หรือเปนองคกรวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 

 ¤ØÃØÊÀÒ ¤×Í Í§¤�¡Ã Ñ́§¡Å‹ÒÇ  
 
      ¤ØÃØÊÀÒ à»š¹ª×èÍàÃÕÂ¡·Õè¤ØŒ¹ËÙ ¤ØŒ¹à¤Â¡ÑºÇ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â¡Ñº¤Ø³¤ÃÙµ‹Ò§æÁÒÂÒÇ¹Ò¹ 
¡íÒà¹Ô´¢Öé¹ã¹»‚ 2488 ÃÑ°ºÒÅ¹ÒÂ¤Ç§ ÍÀÑÂÇ§È� à»š¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ¹ÒÂ·ÇÕ ºØ³Âà¡µØ 
à»š¹ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ ä Œ́àÅç§àËç¹¶Ö§»˜ÞËÒÇÔ¡ÄµÔã¹ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ ¡Å‹ÒÇ¤×Í 
¤¹ Ṍ ¤¹à¡‹§ äÁ‹ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹¤ÃÙ áÅÐ¤ÃÙà¡‹§ ¤ÃÙ ṌÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ä Œ́ÅÐ·Ôé§ÍÒªÕ¾
¤ÃÙä»»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾Í×è¹  
       
      ¨Ö§µÃÒ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¤ÃÙ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2488 ¢Öé¹ÁÒà¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒÇÔ¡ÄµÔÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ 
Ñ́§¡Å‹ÒÇ â´ÂÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¤×ÍãËŒÁÕÊÀÒã¹¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ àÃÕÂ¡Ç‹Ò "¤ØÃØÊÀÒ" ÁÕ°Ò¹Ð

à»š¹¹ÔµÔºØ¤¤Å ÁÕÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁàËç¹àÃ×èÍ§¹âÂºÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇä»
á¡‹¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ ¤Çº¤ØÁ¨ÃÃÂÒáÅÐÇÔ¹ÑÂ¢Í§¤ÃÙ ÃÑ¡ÉÒ¼Å»ÃÐâÂª¹� áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
°Ò¹Ð¤ÃÙáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇãËŒä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍµÒÁÊÁ¤ÇÃ  Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁ
ÊÒÁÑ¤¤Õ¢Í§¤ÃÙ  áÅÐ·íÒË¹ŒÒ·Õèá·¹  ¡.¾.  à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å â´Â¡íÒË¹´ãËŒ
¤ÃÙ·Ø¡¤¹µŒÍ§à»š¹ÊÁÒªÔ¡¤ØÃØÊÀÒ 
 
 

 
       ขอสังเกตนะ :  การกอต้ังคุรุสภาครั้งแรกสุดนั้น เรียกวาเหมาเอาแทบทุกอยาง 
       ท่ีเก่ียวกับครูอยูในการดูแลของคุรสุภาหมดเลย (เพราะเปนสภาของครูนัน่เอง) 
       ดังนั้นเมื่อหลายสิบปกอน เอะอะ อะไรเก่ียวกับคุณครูก็ครุสภา คุรุสภา นั่นเอง 
       แตตอมาจนถึงปจจุบัน ไมไดทํางานครอบคลุมหมดแบบนัน้แลว เชนงานบคุคล 
       ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็กลายเปนของ ก.ค.ศ. หรืองานสงเสริมใน 
       เรือ่งสวัสดิการ สวัสดิภาพอื่นๆ ก็เปนของ สกสค เปนตน  
 
 
»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé ¤ØÃØÊÀÒ ¨Ö§ÁÕË¹ŒÒ·ÕèËÅÑ¡à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÍ§àÃ×èÍ§ãËÞ‹ ¤×Í àÃ×èÍ§ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§ÇÔªÒªÕ¾ 
ÁÒµÃ°Ò¹ãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾µ‹Ò§æ Â¡ÃÐ Ñ́ºÇÔªÒªÕ¾ äÁ‹ä Œ́à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ¹ÑÂÍÐäÃáÅŒÇ 
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      ÃÑ°ºÒÅ¾Ñ¹µíÒÃÇ¨â··Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹ÇÑµÃ à»š¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ¹ÒÂ»Í§¾Å Í ỐàÃ¡ÊÒÃ 
à»š¹ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ Ö̈§ä Œ́µÃÒ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊÀÒ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È. 2546 ÍÍ¡ÁÒºÑ§¤ÑºãªŒ µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2546 â´Â»ÃÑº»ÃØ§
¤ØÃØÊÀÒà ỐÁµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¤ÃÙ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2488 à»š¹ÊÀÒ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ ÁÕª×èÍàÃÕÂ¡àËÁ×Í¹à ỐÁÇ‹Ò ¤ØÃØÊÀÒ 
 
       เพราะฉะนั้น    คุรุสภา เปนเพียงช่ือเรียกท่ีเราไมอยากลบเลือนช่ือนี้ออกจาก 
                          ระบบแวดวงการศึกษาไทย ก็จึงเปนช่ือท่ีเรียกคุนเคยติดปาก 
                          แตจริงๆช่ืออยางเปนทางการหรือช่ือตามกฎหมายเราจะตอง 
                          เรียกวา “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 

 
      ¤ØÃØÊÀÒ ÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾ ÍÍ¡ áÅÐ à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹ØÞÒµ  
      »ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ 
      ¢Í§ÇÔªÒªÕ¾ ÃÇÁ·Ñé§¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÂ¡ÃÐ Ñ́ºÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 
 
      การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับคณะกรรมการคุรุสภา เราไดช้ีแจงและอธิบายรายละเอียดอยาง 
      ชัดเจนในหนังสือครูผูชวย เลมท่ี 1  (เลมสีฟา)  ขอใหศึกษาเลมนั้นกอนจะเขาใจเก่ียวกับ 
      คณะกรรมการครุุสภา 
 
 สรุปสาระสําคัญเกร็ดความรู 
 สํานักงานนั้นช่ือวา  :   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
             มีเลขาธิการคุรุสภาเปนผูบังคับบัญชาอยู 
 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะมีคณะกรรมการอยูสองชุดสําคัญคือ 
 

1. คณะกรรมการคุรุสภา 
 

                                   ประธานกรรมการคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 

   ประธานกรรมการคือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง 
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    มาตรฐานวิชาชีพครู 
 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมี

มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย  
 
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับ

ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซ่ึงผูตองการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาตองมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการ

แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
ปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา 
รวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดขึ้นเปน

แบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 
 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
1. มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา  

หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู 11 ดาน ดังตอไปนี้ 
(1) ความเปนคร ู
(2) ปรัชญาการศึกษา  
(3) ภาษาและวัฒนธรรม   
(4) จิตวิทยาสําหรับครู 
(5) หลักสูตร  
(6) การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน   
(7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   
(8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(9)  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
(10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
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        2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปนี้  
  (1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
  (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู มี 12 มาตรฐาน 
  (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
  (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
  (3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
  (4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
  (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
  (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรยีนไดอยางมีระบบ 
  (8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
  (9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
  (10) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
  (11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  (12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ขอควรระวัง :  ขอสอบจริงตอนป 2560  เคยออกมา ถามวา มาตรฐานความรูครูมีก่ีเรือ่ง  
          ตัวเลือกในชอยส ไมมี 11 ขอ ใหเลอืก  มีแต  7  8  9  10 วงแตกเลยทีนี้ 
          ดูเหมอืนจะเอาขอสอบเกามาออก เพราะเดิมทีตอบ มาตรฐาน 9 ขอนี่เอง 
          แตเกณฑของคุรุสภาออกใหมต้ังแตป 2556 เปลี่ยนเปน 11 เรื่องดังกลาว  

มาตรฐานวิชาชีพครู 

มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 
รู 11 เรื่อง สอน 1 ป 

มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

12 ขอ 

มาตรฐาน 
การปฏิบัติตน 
5 ดาน 9 ขอ 
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      ขอมูลควรรูเก่ียวกับขอบังคับคุรุสภา  

 
 

 คุรุสภา เขาจะเก่ียวของกับเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ไมไดเก่ียวกับวินัยขาราชการนะ ผูอานแยกประเด็นใหดีๆ (วินัย จะอยูท่ี ก.ค.ศ.) 

 
 

à¤ÂÁÕ»ÃÒ¡¯º¹Ë¹ŒÒà¾¨µÔÇµ‹Ò§æ à»š¹â¨·Â�µÑé§¤íÒ¶ÒÁ¢Öé¹ÁÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§ 
¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ¡çÁÕ¡ÒÃ¾Ù´¶Ö§¤íÒÇ‹Ò Â¡  µÑ¡  ÀÒ¤  ¾Ñ¡  à¾Ô¡  ÍÐäÃ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹áËÅ‹Ð 
ÁÕ¡ÒÃ¶¡à¶ÕÂ§¡Ñ¹µ¡Å§â·ÉÁÕ¡ÕèÊ¶Ò¹ 4 äÁ‹ãª‹àËÃÍ áÍ´ÁÔ¹µÍº 5 Ê¶Ò¹ÍÂÙ‹¹Ñé¹áËÅÐ 
Í Ô̧ºÒÂàªÔ§¢ŒÍÁÙÅÇ‹Ò µ¡Å§â·É¨ÃÃÂÒºÃÃ³¡ÕèÊ¶Ò¹ Â¡¢ŒÍ¡Å‹ÒÇËÒ¹Õèà»š¹â·É Œ́ÇÂËÃ×Í 
¶×ÍÇ‹Ò¤ØÂ¡Ñ¹ã¹»ÃÐà ḉ¹¹Ñé¹ ¡çâÍà¤ à»š¹»ÃÐà ḉ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ố ¨ÃÃÂÒºÃÃ³áÅÐâ·É 
 ÍÂÙ‹ Ṍæá¿¹à¾¨¡ÅÑº¶ÒÁÇ‹Ò äÁ‹ÁÕµÑ´à§Ô¹à ×́Í¹ËÃ×Í¤‹Ð áºº¹Õéä§ à»š¹ÊÒàËµØãËŒàÃÒµŒÍ§·íÒ
Ë¹Ñ§Ê×Í ṌæÁÒÍ Ô̧ºÒÂª‹ÇÂ¾Ç¡¤Ø³ËÇÑ§ÍÂÒ¡ãËŒ·Ø¡·‹Ò¹ÁÕ¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁÃÙŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ 

 

 

การลงโทษทางวินัยขาราชการ มี 5 สถาน      การวินิจฉัยผิดจรรยาบรรณ 5 กรณี  

ภาคทัณฑ          ยกขอกลาวหา 

ตัดเงินเดือน          ตักเตือน  

ลดเงินเดือน          ภาคทัณฑ 

ปลดออก          พักใชใบอนุญาต 

ไลออก           เพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

    วินัยก็คือโทษทางวินัย    โทษทางจรรยาบรรณก็คือจรรยาบรรณ  คนละเรื่องกันเลยนะ 

áÅÐ¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¨ÃÔ§ÍÂ‹Òä»àÃÕÂ¡â·ÉËÃ×Í¤ÇÒÁ¼Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¨ÃÃÂÒºÃÃ³Ç‹Ò “Ê¶Ò¹” 
  

 

      กรุณาอยาหาคําบัญญัติเอาเอง  เพราะมีการอธิบายและแตงขอสอบแชรกันไปอีกแลว  

โทษของเรื่องเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ (ซ่ึงเก่ียวกับคุรุสภา) ไมมีคําวา สถาน บัญญัติไว 

ไมมีการลงโทษ 5 สถาน แบบท่ีเห็นเผยแพรกันตามโลกออนไลน หลักวิชาการไมมีหรอกนะ 

ระเบียบ วินัย 

ก.ค.ศ. 

จรรยาบรรณ 

คุรุสภา 
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à¢ÒäÁ‹ä Œ́àÃÕÂ¡¡ÒÃÇÔ¹Ô̈ ©ÑÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÇÔªÒªÕ¾ Ç‹Ò¡ÒÃÅ§â·É 5 Ê¶Ò¹ äÁ‹ãª‹ 
à¢ÒàÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂä Œ́ 5 ¡Ã³Õ ËÃ×ÍºÒ§·ÕàÃÒ¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÃÐ Ñ́ºã´ / ¢Ñé¹ã´  àª‹¹ 

 

         (๑) กรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมิไดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพใหยก ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

         (๒) กรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพถาเปนความผิดเล็กนอย ใหตักเตือน 

          (๓) กรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพถาเปนความผิดท่ียังไมถึงขั้นตองพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให

ภาคทัณฑ 

         (๔) กรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพมีลักษณะรายแรง ถาใหประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีกตอไปจะมีผลกระทบหรือ

ศรัทธาตอผูรับบริการหรือประชาชนหรือองคกรวิชาชีพอยางรายแรง ใหพักใชใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกินหาปหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแลวแตกรณี 

 

สรุป ระดับความผิดเก่ียวกับจรรยาบรรณมีสามระดับ  (พิจารณาลงโทษ 4 กรณี) 

 กลาวหาแลวพิจารณาวาไมผิด  (ก็คือไมผิดไง)  เขาใหยกขอกลาวหา ไมใชการลงโทษ  

 ระดับท่ีพิจารณาวา ผิดเล็กนอย  เขาใหตักเตือน (ถือเปนการลงโทษในระดับเบาๆ)  

 ระดับท่ี ผิดแตไมถึงขั้นตองพักใช  เขาใหภาคทัณฑ  (อันนีผ้ิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะ) 

 ระดับท่ีพิจารณาวา  ผิดรายแรง   เขาใหพักใชใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 

 

เห็นไหมวา มีระดับอยู 3 ระดับ   ผิดเล็กนอย /  ผิดแตไมถึงขั้นพักใชใบฯ  / ผิดรายแรง 

    

ดูผังนี้แลวจะเขาใจ เขาเรียกวา 5 กรณี  5 ระดับ หรือ 5 ขั้น ก็ได  (แตไมใชลงโทษ 5 สถาน)   

 

   äÁ‹¼Ô´          ¼Ố àÅç¡¹ŒÍÂ       ¼Ô´áµ‹äÁ‹¶Ö§¡Ñº¾Ñ¡ãªŒãº Ï         ¼Ô´ÃŒÒÂáÃ§ 
Â¡¢ŒÍ¡Å‹ÒÇËÒ      µÑ¡àµ×Í¹               ÀÒ¤·Ñ³±�             ¾Ñ¡ãªŒ     à¾Ô¡¶Í¹ 
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- การลงโทษเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มีก่ีสถาน  (บางเพจแตงขอสอบแบบนี้  ไมถูกตอง) 

  ซ่ึงเปนลักษณะความเขาใจคลาดเคลือ่นในดานพ้ืนฐานของเรื่องราวความรูเก่ียวกับวิชาชีพ 
  

 

  ¶ŒÒ¨Ðà»š¹¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§æ ¨Ð¶ÒÁã¹ÅÑ¡É³Ð·ÕèÇ‹Ò 
 

- การพิจารณาขอกลาวหาหรือกลาวโทษความผิดจรรยาบรรณไดก่ีกรณี  ตอบ  5  กรณี 

- การวินิจฉัยขอกลาวหาเรื่องความผิดจรรยาบรรณออกไดก่ีกรณี  ตอบ  5  กรณี  

- การลงโทษเมื่อวินิจฉัยความผิดจรรยาบรรณไดก่ีกรณี  ตอบ  4 กรณี  (หรือ 4 ขั้น / ระดับ) 

- กรณีท่ีกรรมการวินิจฉัยพบวา ครูทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับความผิดเล็กนอย 

  จะถูกลงโทษกรณีใด / หรือระดับใด / หรือขั้นใด  (ไมใชสถานใด)  เพ่ือใหตอบวา  ตักเตือน 

  แตโดยปกติแลว ภาษาทางการจริงๆเขาจะใชคําวา  กรณี  (เปนการลงโทษในกรณีตักเตือน)  

- หากพิจารณาวินิจฉัยวา ขาราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณรายแรง จะถูกลงโทษกรณีใด 

  ตอบ พักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แลวแตกรณี 

 

 

àÃÒÁÒ Ù́ÀÒÉÒ¨ÃÔ§æ µÒÁ¡®ËÁÒÂ ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¤ØÃØÊÀÒ¡Ñ¹ Ṍ¡Ç‹Òã¹¡ÃÍºÊÕèàËÅÕèÂÁ¹Õé 

 

ท้ังนี้ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใดท่ีไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หากมีผูไดรับ 

ความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถย่ืนคํารองตอ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา เพ่ือตรวสอบ โดยผลการตรวจสอบสามารถ 

ออกได 5 กรณี ยกขอกลาวหา  ตักเตือน  ภาคทัณฑ  พักใชใบอนญุาตมีกําหนดเวลา 

ตามสมควรแตไมเกินหาปและเพิกถอนใบอนุญาต : นี่แหละคือขอความตามกฏหมาย 

 
 

 

ÂéíÒ¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§Ç‹Ò ·Õèä´ŒÍ‹Ò¹ÍÂÙ‹¹Õé ¤Ñ´à¹×éÍËÒÁÒà»š¹Ê‹Ç¹æ äÁ‹ä´ŒàÃÕÂ§ÅíÒ´ÑºÁÒ¤ÃºËÁ´ 
ºÒ§·‹Í¹µÑ´ËÒÂä»¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í©ºÑº¨ÃÔ§ ¶ŒÒä´ŒÍ‹Ò¹¤ÃºàÃÕÂ§¡Ñ¹ÁÒ´Õæ ¨Ðà¢ŒÒã¨ à»ˆÐ 
µÑ´ÁÒãËŒ´ÙµÑÇÍÂ‹Ò§ÇÔ Õ̧¡ÒÃà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§Ë¹ŒÒ ¡ÒÃÍ Ô̧ºÒÂ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊàËç¹áÅÐµÑ´ÊÔ¹ã¨«×éÍ äÁ‹ãª‹ á¤‹¡ÒÃâ¦É³Ò ãËŒàËç¹áµ‹Ë¹ŒÒ»¡¡ÑºÊÒÃºÑÞ 
áµ‹à©¾ÒÐµÑÇÍÂ‹Ò§¿ÃÕË¹ŒÒ·Õèä´ŒÍ‹Ò¹¹Õé¡ç¤§à»š¹»ÃÐâÂª¹�¡Ñº¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´ŒµÒÁÊÁ¤ÇÃµ‹Íä» 
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เกร็ดความรูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

แรกเริ่มเดิมทีคุรุสภาจะมีขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพใชอยู
มาต้ังแต พ.ศ. 2548 เรื่อยมา จนมาถึง พ.ศ. 2556 ยุคนั้นมีการใชขอบังคับใหมออกมาโดยให 
ยกเลิกขอบังคับเดิม แตทําใหมในปดังกลาว แยกออกมาคนละสวน (คือไมเอาอยูรวมกันแลว) 
ไดแกการแยกเปนขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ กับ ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลาวคือเมื่อกอนจะเปนขอบังคับในฉบับเดียวกัน อยูในกฎหมายไฟลเดียวกันโหลดไดทีเดียว 
เปนท้ังเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพและเรื่องของจรรยาบรรณ แตตัวใหมคือตองโหลดทีละไฟล 
เพราะถือเปนการแยกเรื่องชัดเจนวา นี่ขอบงัคับมาตรฐาน สวนนัน่เปนขอบังคับจรรยาบรรณ 
 
 

ã¹¢ŒÍºÑ§¤Ñº¤ØÃØÊÀÒÇ‹Ò Œ́ÇÂàÃ×èÍ§¢Í§¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ä Œ́ÃÐºØàÍÒäÇŒ Ñ́§¹Õé¤×Í 
 
 

 
 
 
 

          จรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายความวา มาตรฐานการปฏิบัติตนท่ีกําหนดขึ้นเปน
แบบแผนในการประพฤติตนซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพ่ือรักษา
และสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ี
เช่ือถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ  

 
            ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 
 
 “แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความวาประมวล
พฤติกรรม ท่ีเปนตัวอยางของการประประพฤติท่ีกําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซ่ึงผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศกตองหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบดวยพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดให
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองหรือพึงประพฤติตาม และพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ี
กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองหรือพึงละเวน  
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      ´Ù¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§  ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹ÕéËÁÒÂ¶Ö§¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÇÔªÒªÕ¾ 

¡. áººá¼¹¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ«Öè§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾µŒÍ§» Ô̄ºÑµÔµÒÁ 
¢. áººá¼¹¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ«Öè§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¾Ö§» Ô̄ºÑµÔµÒÁ 
¤. áººá¼¹¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ«Öè§¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¤ÇÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ 
§. ¶Ù¡·Ø¡¢ŒÍ·Õè¡Å‹ÒÇÁÒ  

 
 

           ขอสอบขอนีม้ีการถกเถียงกันวา ตกลงเฉลยอะไรกันแน บางคนพยายามไปหา 

 ไปกอบเอาขอความจากเว็บไซตเน็ทท่ัวไปมาตอบบาง อะไรบางนะ วาพึงบาง ตองบาง  

 พึงหรือตองนะ บางคนอางอิงจากเว็บไซตกูเก้ิลท่ีคนอื่นๆเขียนไวนั้นเอามาตอบคําถาม 

 เพ่ือเฉลยขอนี้ แตจรงิๆนั้นงายมาก ไมตองถกเถียงอะไรกันเลยสําหรับขอนี ้

 
        ÅÍ§ÂŒÍ¹¡ÅÑºä»Í‹Ò¹¢ŒÍºÑ§¤Ñº¤ØÃØÊÀÒãËÁ‹ÍÕ¡¤ÃÑé§ ã¹Ë¹ŒÒ¡‹Í¹¹Õé áÅŒÇÍ‹Ò¹´Õæ 
 ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨ÐÊÑ§à¡µàËç¹ªÑ́ à¨¹Ç‹Ò ¨Ò¡¢ŒÍ¡®ËÁÒÂ (ËÃ×Í¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§¤ØÃØÊÀÒ) ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Ñé¹ 
 à¢Òä´ŒÃÐºØªÑ´æÇ‹Ò ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÇÔªÒªÕ¾ ¤×Í áººá¼¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ·ÕèµŒÍ§» Ô̄ºÑµÔµÒÁ 
 Ê‹Ç¹¤íÒÇ‹Ò ¾Ö§ áÅÐ¡ç¤íÒÇ‹Ò µŒÍ§ËÃ×Í¾Ö§ ÍÑ¹¹Ñé¹äÁ‹ãª‹¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÇÔªÒªÕ¾¹Ð à¢ÒàÃÕÂ¡Ç‹Ò 
 áººá¼¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁµÒÁ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§ÇÔªÒªÕ¾ ¤×Í ¤¹ÅÐàÃ×èÍ§¡Ñ¹àÅÂ¹Ñè¹àÍ§¹Ð¤ÃÑº 
 
  µÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¤ØÃØÊÀÒ    ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ : µŒÍ§»¯ÔºÑµÔ 
                           áººá¼¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁµÒÁ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ : µŒÍ§ËÃ×Í¾Ö§»¯ÔºÑµÔ 

 
    มาตรฐานการปฏิบัติตน     มี 5 ดาน จํานวน 9 ขอ  
 

มาตรฐานการปฏิบัติตนนี่เอง ท่ีเรียกกันวาจรรยาบรรณครู ซ่ึงแบงเปน 5 ดาน 
 

ดานท่ี 1 จรรยาบรรณตอตนเอง        มี 1 ขอ (ขอ 1) 
ดานท่ี 2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ     มี 1 ขอ (ขอ 2) 
ดานท่ี 3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ    มี 5 ขอ (ขอ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) 

 ดานท่ี 4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  มี 1 ขอ (ขอ 8) 
 ดานท่ี 5 จรรยาบรรณตอสังคม    มี 1 ขอ (ขอ 9) 
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     มาตรฐานการปฏิบัติตน     มี 5 ดาน จํานวน 9 ขอ  
 
 1.จรรยาบรรณตอตนเอง 
     1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเสมอ 
 
 2.จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
     2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
 
 3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
   3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ  
สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
   4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ
และนิสัยท่ีถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ   
ดวยความบริสุทธ์ิใจ 
   5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง   
ท่ีดีท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
   6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 
   7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและ 
เสมอภาค  โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
 
 4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
   8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง
สรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 
 5. จรรยาบรรณตอสังคม 
   9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับความหมายและ

คุณลักษณะของครูพระราชทานแกครูอาวุโส เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2523 ดังนี้ 
 
“...ครูท่ีแทจริงนั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร 

ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนน อดทน และอดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติ
ปฏิบัติของตน ใหอยูในระเบียบ แบบแผนท่ีดีงาม รวมท้ังตองซ่ือสัตย รักษาความจริงใจวางใจ
เปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคติ...” 

 
ครูเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในวงการศึกษา เพราะเปนผูท่ีกอใหเกิดองคความรู 

อันจะเปนประโยชนตอสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเปนผูมีอิทธิพลตอการสรางบัณฑิตอยาง
มาก บัณฑิตจะมีความคิดท่ีดี มีวิธีการวิเคราะหอยางถูกตอง และมีระบบระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซ่ึงควรไดรับการปลูกฝง
อบรมจากครูผูสอน และบุคลิกภาพของครู ยอมสงผลไปสูบัณฑิตดังคํากลาวท่ีวา “อยากรูวา
ตัวครูเปนฉันใด จงดูไดจากศิษยที่สอนมา” (ม.ล.ปน มาลากุล) 

 
 

หนาที่ของครู ก็คือ การอบรมสั่งสอนศิษย 
 
ครูจึงจําเปนตองพัฒนาจิตสํานึกของความเปนครู เพราะครูหรืออาจารย จําเปนตองมี 

ขอกําหนดอยูในใจ เพ่ือใหมีหลักในการดํารงตนใหเปนครูสิ่งแรกท่ีควรจะพัฒนาก็คือ การสราง
คุณธรรมหรือครุธรรมใหเกิดขึ้น ซ่ึงความเปนจริงนั้น “ครุธรรม” คือ ธรรมสําหรับครู 
 
 

พระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
“พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” 

 
พระราชสมัญญานามสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

“พระผูทรงเปนแมและครูแหงแผนดิน” 
 
 
ÍØ´Á¡ÒÃ³�¢Í§¤ÃÙ        àµçÁÃÙŒ       àµçÁã¨      àµçÁàÇÅÒ     àµçÁ¤¹      àµçÁ¾ÅÑ§ 
 

อุดมการณของครู 
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  อุดมการณครู    5 ประการ  ดังนี้ เต็มรู  เต็มใจ   เต็มเวลา  เต็มคน  และเต็มพลัง 
 

1. เต็มรู คือ มีความรูบริบูรณ ครูทุกคนจะตองเปนผูท่ีทําใหตนเองนั้นบริบูรณ หรือ
เต็มไปดวยความรู ครูควรจะทําใหบริบูรณในตัวครูประกอบดวยความรู  3 ประการ คือ 
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ความรูทางโลก และความรูทางธรรม 

2. เต็มใจ คือ ความมีใจเปนครู  รักความเปนครู รักศิษย มีจิตใจสูงสง 
3. เต็มเวลา คือ ความรับผิดชอบ ทุมเทในการสอน 
4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองใหเปนมนษุยท่ีสมบูรณ 
5. เต็มพลัง คือ การทุมเทพลังสติปญญา ความสามารถเพ่ือการสอน 
 

 
   คณุลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ 
 

1. ความมีระเบียบวินัย  
2. ความซ่ือสัตยสุจริตและความยุติธรรม  
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ  
4. ความสํานึกในหนาท่ีและการงานตางๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ

ประเทศชาติ 
5. ความเปนผูมีความคิดริเริ่ม วิจารณ และตัดสินอยางมีเหตุผล   
6. ความกระตือรือรนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน

ชาติศาสนา พระมหากษัตริย  
7. ความเปนผูมีพลานามัยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ  
8. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและมีอดุมคติเปนท่ีพ่ึงไมไหววานหรือขอความ

ชวยเหลือจากผูอื่นโดยไมจําเปน 
9. ความภาคภูมิและการรูจักทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ  
10. ความเสียสละและเมตตาอาร ีกตัญูกตเวที กลาหาญ และความสามัคคีกัน  
 

 

    การกระทําของครูที่สังคมไมชอบ  
    เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ 

1. ขาดความรับผิดชอบ 
2. การเปนคนเจาอารมณ 
3. ขาดความยุติธรรม 
4. เห็นแกตัว 
5. ประจบสอพลอ 

    การกระทําของครูที่สังคมชอบ  
    เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ 

1. ต้ังใจสอนและสอนเขาใจแจมแจง 
2. ความเขาใจและเปนกันเอง 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มีความยุติธรรม 
5. ความเมตตา 
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1. “ครู” หมายความวา อยางไร 
ก. บุคคลซ่ึงประกอบอาชีพดานการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู 
    ของผูเรียน  

         ข.  บุคคลซ่ึงไดรับการอนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูใหกับ 
นักเรียน 

         ค.  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม     
การเรียนรูของผูเรียน 

         ง.  บุคคลซ่ึงมีหนาท่ีอบรมสั่งสอนนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังของรัฐ 
และเอกชน 
 

2.   ขอใดเปนวิชาชีพช้ันสูงทุกขอ 
 ก.  คนขับเครื่องบนิ  นักปนเขา  นักกายกรรม   

ข.  ครู    แพทย    วิศวกร 
 ค.  ทหาร  ตํารวจ     ครู     

ง.  ครู    นักวิชาการ  ทหาร 
 

3. ขอใดตอไปนี้ไมใชลกัษณะสําคัญของวิชาชีพช้ันสูง  
           ก. วิธีการแหงปญญา                              ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ 
           ค. จรรยาบรรณ                                    ง. เสรีภาพในการใชวิชาชีพ 
 
4. ขอใดคือความหมายของคําวา จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
            ก. ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีขาราชการครูควรประพฤติปฏิบัติ 
            ข. ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีขาราชการครูตองประพฤติปฏิบัติ 
            ค. ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีขาราชการยึดประพฤติปฏิบัติ 
            ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับคุณสมบัติของการเปนคร ู
  ก. ผูท่ีจะเขารับราชการครูไดตองมีอายุไมตํ่ากวา 22 ปบริบูรณ 
  ข. ตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป 
  ค. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีท้ังหมด 5 ดาน 9 มาตรฐาน 
  ง. ครูตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าคือปริญญาตรีขึ้นไป 

ทบทวนแนวขอสอบ สวนวิชาชีพ 
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         หลกัการสอนและการจัดการเรียนรู้ 

 
พ้ืนฐานดานการเรียนรู 

¢Íº¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡àÇçº wikipedia.org 

              ภาพแสดงส่วนซีรีบรัม (สมองใหญ่) 

             ก็คือท่ีเป็นกลีบสีทัง้ส่ีส่วนนัน้เองคือ 

             ซีรีบรัม ทําหน้าท่ีเก่ียวกบั  ทําหน้าท่ี 

       เก่ียวกบัการเรียนรู้ ความสามารถต่างๆ  

       กบัเป็นศนูย์การทํางานของกล้ามเนือ้ 

        การพดู การเห็น  การจํา การดมกลิ่น  

        การชิมรส แบ่งเป็นสองซีก  ซ้าย ขวา 
 
 

áµ‹¶ŒÒà¨ÒÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÅÖ¡æà¢ŒÒä»ã¹ÊÁÍ§Ê‹Ç¹Ë¹ŒÒ¨Ð¾ºÊ‹Ç¹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÎÔ»â»á¤Á»̃Ê 
ÊÁÍ§Ê‹Ç¹¹ÕéáËÅ‹Ð «‹Í¹ÍÂÙ‹ã¹ «ÕÃÕºÃÑÁÍÕ¡·ÕË¹Öè§ «Öè§·íÒË¹ŒÒ·ÕèËÅÑ¡à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¤ÇÒÁ·Ã§ í̈Ò 

 
 

            ถาเจาะซีรีบรัมเขาไปจะพบสวนดังภาพ 

                    คือสวนฮิปโปแคมปส ทําหนาท่ีหลักใน 

            เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจํากับการลืมนั่นเอง 

            ผูปวยหรือคนท่ีฮิปโปแคมปสถูกทําลาย 

      อยางรุนแรงจะมีอาการสูญเสียความจํา 

      และโรคอัลไซเมอร (คือ จําไมได) ก็เกิด 

      ขอบคุณภาพจาก wikipidia.org                  จากความผิดปกติกบัสมองส่วนนีด้้วย 

  

  ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¶ŒÒ¨ÐµÍºÇ‹ÒÊÁÍ§Ê‹Ç¹äË¹·íÒË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃ í̈Ò 
 ÍÒ¨µÍº¡ÇŒÒ§æÇ‹Ò «ÕÃÕºÃÑÁ¡çä´Œ  ËÃ×Í¶ŒÒà¨ÒÐ¨§Å§ä»Ç‹Ò ¤ÇÒÁ í̈Ò ¡çµÍº ÎÔ»â»á¤Á»̃Ê 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
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   สมองมนุษย แบงเปน 2 ซีก 

1. สมองซีกซาย ทําหนาท่ีเกี่ยวกับเหตุผลตรรกะ ตัวเลข การคํานวณ วิชาการ 
2. สมองซีกขวา ทําหนาท่ีดานอารมณ ความรูสึก จินตนาการ สุนทรียภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            ขอบคุณเครดิตภาพจาก  http://oknation.nationtv.tv 
 

สมองสวนหนา หรือ ซีรีบรัม เปนสวนที่เกี่ยวของกับความจําของมนุษย 
   
ความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับการคิด 
 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ เกี่ยวกับ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู ประสบการณท้ังเชิงวิชาการและความรูสึกมาชวยในการ
ตัดสินใจใหเกิดความถูกตอง 
 การคิดแกปญหา หมายถึง การพิจารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะห ถึงความยุงยาก
สับสนตางๆ และพยายามหาทางคล่ีคลายส่ิงเหลานั้น 
 การคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรูเดิม
แลวสรางเปนความรูใหมท่ีแตกตางจากเดิม สรางสรรคผลงานใหม คิดนอกกรอบ 
 การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ จําแนกส่ิงตางๆไดอยางถูกตอง 
 การคิดสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมประเด็นยอยตางๆ กล่ันกรอง
ผนวกมาเปนภาพรวม 

การพัฒนาการคดิ 
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¡ÒÃáº‹§«ÕÃÕºÃÑÁ ÍÍ¡à»š¹ÊÍ§«Õ¡ «ŒÒÂ ¢ÇÒ 
 

 

 

         การแบงสมองสองซีก 

        ถาเราขยับแขนขวาก็ 

        ก็แสดงวาสมองซีกซาย 

        สั่งงาน ถาขยับเทาซาย 

        แสดงวาสมองซีกขวาสั่ง 

        น่ันคือ การสั่งงานเรื่อง 

        กลามเน้ือ เคลื่อนไหว 

         ขอบคณุภาพจาก http://www.novabizz.com 

 
 

 

Ê‹Ç¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¨Ðà»š¹´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 
 

ซีกซ้าย :  คมุการทํางาน  การใช้ภาษา  การเขียน  การอ่าน   ทกัษะด้านตวัเลข 

การใช้เหตผุล   ทกัษะการพดู  ทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์   
 

ซีกขวา  :   ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ  ศิลปะ  จินตนาการ ทกัษะด้านดนตรี  

                      การคิดเชิงสร้างสรรค์ และสรรสร้างนวตักรรม  

 

 

                 เน่ืองจากคนทัว่ไป มกัใช้สมองสว่นซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ด้วยเหตนีุ ้

การพฒันาศกัยภาพของสมองจงึจําเป็นต้องพฒันาควบคู่กนัไปทัง้สองซีกเพ่ือให้ 

เกิดการเรียนรู้ท่ีดี การคิดเชิงสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงสนุทรียภาพในชีวิตจากวิธีคดิ 
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       ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§¶ÒÇÃÍÑ¹à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡  
  »ÃÐÊº¡ÒÃ³� áÅÐ¡ÒÃÁÕ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÃÐËÇ‹Ò§µ¹àÍ§áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÃÍºæµÑÇËÃ×Í¨Ò¡  
  ¡ÒÃ½ƒ¡ËÑ´ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ò¡ÃÙŒäÁ‹ÁÒ¡à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ä»ÍÕ¡ 

 
¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§ à¤Â¶ÒÁÇ‹Ò ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õéà»š¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ  
µÑÇàÅ×Í¡¡ç¨ÐÁÕ ä´Œá¡‹   ¡. à´ç¡Í¹ØºÒÅá»Ã§¿¹̃ÍÒº¹éíÒä´ŒàÍ§ 
      ¢. ¤¹ÃÕºªÑ¡Á×ÍË¹Õ¨Ò¡¡ÒÃâ´¹ÇÑµ¶ØÃŒÍ¹ 
       ¤. ¹Ñ¡¡ÕÌÒÇÔè§ä´ŒàÃçÇ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃãªŒÊÒÃ¡ÃÐµØŒ¹ 
          §. ÃŒÍ§äËŒã¹·ÕèÁ×´áÅÐä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§·Õè¹‹Òµ×è¹¡ÅÑÇ 
 

 

เฉลยคือ  ก. ปฏิบัติเองได  น่ีคือการเรียนรู เพราะเกิดจากการฝกฝน ปฏิบัติ 

กลาวคอื ตอนแรกทาํไมไดหรอก พอพอแมเริม่สอนแปรงฟน สอนอาบนํ้าน้ัน 

ตอมาก็สามารถทําเองได  (จากที่พอแมสอน หรือทําใหดูเปนตัวอยางบอยๆ) 

จนสุดทายพฤติกรรมเปลี่ยนไปถาวรไดเอง ซ่ึงเกิดจากการฝกฝน น่ีคือเรียนรู 
 

 

รองไห ตัดทิ้งเลย น่ันคอื กลัว (ไมใชเรียนรู เปนความรูสึกจากอารมณ) 
 

 

ใชสารกระตุน ก็ไมใชการเรียนรู การเรยีนรูตองไมเกิดจากการใชยาใดๆ 
 

 

ตัวหลอกที่นาสนใจ ทําใหคนกังขา คือ คิดวา มนัรอนก็ชักมือหนี แสดงวา 

ไดเรียนรูวาของรอนใหหนีสิ  จึงตอบขอน้ี  อันน้ี วิเคราะหผิดไป เพราะวา 

จริงๆแลว การชักมือหนี เปนปฏิกิริยา ไมใชการเรียนรู แตะปุบ ชักหนีปบ 

แตถาสมมติวา เปลีย่นขอความสิ เปลี่ยนวา ไมไปใกลหรือไปแตะเตารอนๆ 

แบบน้ีคือการเรยีนรู พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากรูแลววามันรอน อยาไปแตะ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 

 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูให

นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูเปนผูคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา ไมใช
การควบคุมหองเรียนหรือการบอกความรูแกผูเรียนเพียงอยางเดียว ผูที่นําคําศัพท   
Child Center มาใชเปนคนแรก คือ Carl R Rogers 

  
ระดับของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถจําแนกไดเปนทักษะ

การสอน  เทคนิคการสอน วิธีสอน รูปแบบการสอน ดังน้ี 
 
1. รูปแบบการเรียนการสอน 
   1.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศน หรือ ผังกราฟก 
 1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
 1.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA  
 1.5 รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ (Cooperative)   
 1.6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสรางเรื่อง (Storyline Model) 
 1.7 รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ (Intrigrade) 
 1.8 รูปแบบการเรียนการสอนแบบอภิปญญา (Metacognition) 
 1.9 รูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) 
 1.10 รูปแบบการสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ (CCPR Model) 
 1.11 รูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) 
 
 

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 
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2. วิธีสอน 
 2.1 การบรรยาย (Lecture) 
 2.2 การอภิปราย (Discussion) 
 2.3 การสาธิต (Demonstration) 
 2.4 การทดลอง (Experimentation) 
 2.5 การนิรนัย (Deductive Method) 
 2.6 การอุปนัย (Inductive Method) 
 2.7 การไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
 2.8 การแสดงละคร (Dramatization) 
 2.9 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 2.10 กรณีศึกษา (Case Study) 
 2.11 เกม (Game) 
 2.12 การระดมสมอง (Brainstorming) 
  2.13 สถานการณจําลอง (Stimulation) 
 2.14 ศูนยการเรียน  (Learning Center) 
 2.15 บทเรียนสําเร็จรูป  (Programmed Instrduction) 
 2.16 การเชิญวิทยากร (Guest Speaker) 
 2.17 โครงการ หรือ โครงงาน (Project)  
 2.18 โตวาที (Debate) 
 
3. เทคนิคการสอน 
 3.1 เทคนิค JIGSAW   3.4 เทคนิค TAI 
 3.2 เทคนิค STAD   3.5 เทคนิค LT 
 3.3 เทคนิค TGT   3.6 เทคนิคหมวก 6 ใบ 
  
  

 
 
 
 

 

ÃÐÇÑ§¢ŒÍÊÍº´ŒÇÂ à¾ÃÒÐà¢Òà¤Â¶ÒÁÇ‹Ò     คนสวนใหญเดายังไงก็ไมถูก 
¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹ÇÔ¸ÕÊÍ¹              เดาเกมบาง  โครงการบาง 
¡. ¡ÒÃ·´ÅÍ§    ¢.  à¡Á           แตตองตอบ  ง. ไมใชวิธีสอน 
¤.  â¤Ã§¡ÒÃ      §.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ    เพราะนั่นคือรูปแบบการสอน 
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 ผังมโนทัศน หรือ ผังกราฟก หรือ แผนภูมิรูปภาพ เปนผังแสดงความคิดหรือ
ขอความมูลที่สําคัญที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ ระเบียบ ชวยสรุปองคความรูของผูเรียน   
ซึ่งมีหลายประเภท เชน 
 
1.ผังมโนทัศน (Concept Map) 
 
 

 
 
 
 
2.ผังกางปลา ผังใยแมงมุม 
 
 
 
 
 
3.ผังวัฏจักร ผังขั้นบันได    4.แผนภูมิแทง แผนภูมิตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวขอสอบ วิธีสอนใดที่จะชวยในการสรุปความรูของนักเรียนไดดีที่สุด? (ผังมโนทัศน) 
                การใชแผนที่ในการสอน เปนวิธีสอนแบบใด?  (ผังมโนทัศน) 

ต้นไม้ 
สว่นใหญ่มีสเีขยีว 

เป็นสิง่มีชีวิต 

ใช้ใบสงัเคราะห์แสง สร้างออกซเิจน 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ 

การติดยาเสพติด 

0

20

40

60

80

100
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East

West

North

 

 

 

การสอนแบบผังมโนทัศน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใช CIPPA Model 

เปนรูปแบบการสอนที่คิดคนขึ้นโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมณี อาจารยคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีองคประกอบที่สําคัญกลาวถึง CIPPA ดังน้ี 

  

         Construct = การสรางความรูตามแนวคิดของปรัชญา Constructivism 
กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรู
ดวยตนเอง    
         Interaction = การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว  
         Physical Participation = การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทางกาย คือ 
ผูเรียนมีโอกาสไดเคล่ือนไหวรางกาย โดยทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ  
         Process Learning = การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการ
กลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง เปนตน   
         Application = การนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช    
 
 
 
 แนวขอสอบ :  ขอสอบก็ถามวนเวียนอยูตรงน่ีแหละ เชน 
 P  ตัวแรกยอมาจากอะไร   P  ตัวที่สองยอมาจากอะไร 
 A  ยอมาจากอะไร     I  ใน CIPPA ยอมาจากอะไร 
 
 บางทีก็ถาม  การนําความรูไปประยุกตใชใน CIPPA คือขอใด 
 เฉลย  A   หรือไมก็เฉลย  Application  
 
 
บางทีก็ถาม การเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL  เนนอะไร  
เฉลย  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  (ขอสอบวนเวียนอยูแถวหนาน่ีแหละ ทบทวนดู) 

การสอน CIPPA 
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การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนที่เชื่อมโยงเน้ือหาวิชาตางๆ เขา 
ดวยกัน และเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต การบูรณาการแบงไดเปน 

1. บูรณาการในวิชา 
2. บูรณาการระหวางวิชา มี 4 รูปแบบ 

2.1 แบบหลอมรวม ครูสอนคนเดียว นําวิชาอื่นมาบูรณาการ 
2.2 แบบคูขนาน ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปวางแผนการสอนในแตละวิชาท่ี 

รับผิดชอบรวมกัน 
2.3 แบบสหวิทยาการ คลายการสอนคูขนานแตมีการกําหนดงานหรือ 

โครงงานรวมกัน 
2.4 แบบขามวิชา ครูวิชาตางๆรวมกันสอนเปนทีมกับนักเรียนกลุมเดียวกัน 
 
 
 

      á¹Ç¢ŒÍÊÍº·Õèà¤ÂÍÍ¡ àª‹¹ 
 
   ¢ŒÍã´ËÁÒÂ¶Ö§¤ÃÙÊÍ§¤¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ 
   ¡.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáººËÅÍÁÃÇÁ   ¢.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáºº¤Ù‹¢¹Ò¹ 
   ¤.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáººÊËÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ  §.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáºº¢ŒÒÁÇÔªÒ 
       à©ÅÂ  ¢  (ÂŒÍ¹ä»´Ùà¹×éÍËÒ´ŒÒ¹º¹ àËç¹¤íÒµÍºäËÁ ªÑ´à¨¹)  
 
   ¢ŒÍã´ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃÊÍ¹áººËÅÍÁÃÇÁ 
   ¡.  ¤ÃÙ¤¹à´ÕÂÇÊÍ¹â´Â¹íÒÇÔªÒÍ×è¹æÁÒºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÇÔªÒµ¹àÍ§ 
   ¢.  ¤ÃÙ¹íÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÒÂÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÒàÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹à¹×éÍËÒ·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñ¹ 
   ¤.  ¤ÃÙËÅÒÂ¤¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹áº‹§¡Ñ¹ÊÍ¹ 
   §.  ¤ÃÙÇÔªÒµ‹Ò§æËÅÒÂæÇÔªÒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÍ¹à»š¹·ÕÁ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
       à©ÅÂ  ¡  (ÍÑ¹¹Õé¤¹ÁÑ¡µÍº¼Ô´ ä»µÍº § «Ðà»š¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡¡çÁÕ) 
 

การสอนแบบบูรณาการ (Integration) 
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1. การนําส่ิงท่ีเรียนรูแลวในอดีตมาใชแกปญหากับสภาพการณใหมๆ ในปจจุบันหรืออนาคต  
    คืออะไร 
 ก. การถายโยงการเรียนรู   ข. สถานการณจําลอง 
 ค. การเสริมแรง    ง. แรงจูงใจ 
 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหมายตรงกับขอใด   

ก. การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง       ค. ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มท่ี 
ข. ตอบสนองความความตองการของผูเรียน    ง. ทุกขอท่ีกลาวมา 

 
3. เทคนิคการจัดเรียนการสอน ท่ีเรียกวา การเรียนแบบสืบคน คือขอใด 

ก. Inquiry      ข. Discovery 
ค. Questioning     ง. Case Study  

 
4. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา การเรียนแบบการคนพบ คือ ขอใด 

ก. Inquiry      ข. Discovery 
ค. Questioning     ง. Case Study 

 
5. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา การเรียนแบบใชกรณีศึกษา คือขอใด 

ก. Inquiry      ข. Discovery 
ค. Questioning     ง. Case Study 
 

6. PBL หมายถึง อะไร 
 ก. การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  ข. การสอนการคิด 
 ค. การสอนแบบคนพบ    ง. การสอนแบบบูรณาการ 
 

7. หลักการสอนโดยท่ัวไปแบบใดจะเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีท่ีสุด  
 ก. เรียนจากงายไปหายาก   ข. เรียนปนเลน  

ค. เรียนส่ิงท่ีอยูใกลตัว    ง. เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ 
 
 

ทบทวนความรูและแนวขอสอบ 
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8. องคประกอบของจุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูม คือ ขอใด 
 ก. พุทธฺพิสัย   อัตพิสัย   จิตพิสัย  ข. พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย 
 ค. ปญญาพิสัย  พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  ง. อัตถจริยา  สมนัตตา  ปญญา 
 

9. ขอใดเปนทักษะการคิดขั้นสูง 
 ก. ความรู ความจํา    ข. ความเขาใจ     

ค. การนําไปใช           ง. การสังเคราะห 
 

10. วิธีสอนแบบใดจัดวาเปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาวิธีอื่นๆ 
 ก. การบรรยาย     ข. การสอนแบบโครงงาน 
 ข. การดูวีดีทัศน    ง. การระดมพลังสมอง 
 

11. จุดประสงคการเรียนรูในขอใดเปนการวัดความสามารถในการวิเคราะหของนักเรียน 
 ก. เลาความเปนมาของประวัติศาสตรไทยในยุคสุโขทัยได 
 ข. อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 
 ค. จําแนกองคประกอบของพืชใบเล้ียงเดี่ยวและใบเล้ียงคูไดอยางถูกตอง 
 ง. สรุปแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันไดอยางถูกตอง 
 
12. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเปาหมายอยางไร 

ก. สอนใหนักเรียนแกไขปญหาได        
ข. สอนใหคิดเปนทําเปนและแกไขปญหาเปน 
ค. สอนในดานพุทธศึกษา           
ง. สอนเพื่อใหนักเรียนประกอบอาชีพได 
 

13.  เทคนิคการสอนแบบหมวกหกใบสีใดท่ีทําหนาท่ีเปนผูควบคุมคนอื่น 
 ก. สีฟา      ข. สีแดง 
 ค. สีขาว     ง. สีดํา 
 

14. การสอนใหผูเรียนเขาใจหลักการ ทฤษฎีกอนแลวจึงใหตัวอยางไปทํา คือการสอนแบบใด 
 ก. อุปนัย     ข. นิรนัย 
 ค. CIPPA     ง. สอนแบบคนพบ 
 
เหลานี้เปนตัวอยางใหดูหนังสือวิชาการศึกษาของเรา มีสรุปอธิบาย มีแนวขอสอบใหทบทวน 
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การจูงใจ (Motivation)  
 

การจูงใจ  หมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
อยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จ และถูกตอง นําไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ แรงจูงใจ
จึงเปนพลังที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและควบคุมแนวทางของพฤติกรรมดวย 
 
ประเภทของการจูงใจ 

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ไดแก ความตองการ ความอยากรู
อยากเห็น ความสนใจ  ตลอดจนการท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
ตัวบุคคลโดยตรง 

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ไดแก แรงท่ีเกิดจากเคร่ืองเรา
ภายนอกมากระตุน  ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตางๆ ได แรงจูงใจดังกลาวมีดังนี้คือ 

   2.1 บุคลิกภาพของครู รูปรางตลอดจนอารมณ และความรูของครู   
   2.2 ความสําเร็จในการทํางาน เด็กท่ีไดรับความรูและทักษะเพิ่มขึ้นจากการเรียน  

ก็เปนแรงจูงใจใหเด็กตั้งใจเรียนดีย่ิงขึ้น 
   2.3 เคร่ืองลอตาง ๆ  เชน การใหรางวัล (Reward) การลงโทษ (Punishment)   

การแขงขัน (Competition)   
 
 

ประเภทของแรงจูงใจ (Motivation)  
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ =ความตองการจะทําใหประสบผลสําเร็จ มานะอดทน ขยัน 
2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ =ตองการยอมรับจากผูอื่น อยากมีเพื่อน มีสังคม 
3. แรงจูงใจใฝกาวราว =เมื่อถูกทําใหคับของใจ ไมพอใจ ความกาวราว ตอตาน 
4. แรงจูงใจใฝอํานาจ = ตองการมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือคนอื่น 
5. แรงจูงใจใฝท่ีพึง = ตองการท่ีปรึกษา ความชวยเหลือ การสนับสนุนใหเกิดความมั่นใจ 

 
ตัวอยางแนวขอสอบ   นักเรียน ป.5 คนหน่ึงแจกลูกอมใหเพื่อนๆเพื่อใหเพื่อนเลือก  
                           ตัวเองเปนหัวหนาหอง สอดคลองกับขอใด 
     ก.  แรงจูงใจใฝสัมพันธ          ข.  แรงจูงใจใฝอํานาจ 
             ค.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์          ง.  แรงจูงใจที่พึ่ง 
 

เฉลย  ข  เขาอยากเปนหัวหนา จึงทําเชนน้ัน หลายคนไปตอบ ก. ไมใชนะ ถาเปนการ  
        แจกเพื่อใหเพื่อนเลนดวย อันน้ัน ใช ตอบ ก แตน่ีเปนการแจกเพื่อกาวสูอํานาจ   
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การเรียนรู 
  การเรียนรู คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่มีลักษณะคอนขางถาวร โดยเปนผล
มาจากประสบการณในอดีต หรือจากการฝกหัด การปฏิบัติหรือการฝกฝนประสบการณ
บางอยางทําใหบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แตไมถือเปนการเรียนรู ไดแก 
 1.  พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากฤทธิ์ยา หรือส่ิงเสพติดบางอยาง 
 2.  พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเจ็บปวยทางกายหรือทางใจ 
 3.  พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเหน่ือยลาของรางกาย 
 4.  พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะทอนตางๆ 
 
การถายโยงการเรียนรู หมายถึง การนําส่ิงที่เรียนรูแลวในอดีตมาใชแกปญหา หรือ
นํามาสัมพันธกับสภาพการณใหมๆ ในปจจุบันหรืออนาคต 

จุดมุงหมายของการเรียนรู 

 กําหนดโดย บลูมและคณะ  (Bloom and Others ) มี 3 ดาน  ดังน้ี 
 1.  ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรูที่เปน
ความสามารถทางสมอง ความจํา ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การ
สังเคราะหและประเมินผล 
 2.  ดานจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ผลของการเรียนรูที่เปล่ียนแปลง
ดานความรูสึก ความสนใจ  ทัศนคติ การประเมินคาและคานิยม 
 3.  ดานทักษะพิสัย(Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรูที่เปน
ความสามารถดานการปฏิบัติ การเคล่ือนไหว การกระทํา การปฏิบัติงาน การมีทักษะ
และความชํานาญ 
 

องคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมการเรียนรู 

  1.  ความพรอม (Readiness)  
  2.  แรงจูงใจ (Motives)  
  3.  เชาวนปญญา ( Intelligence ) 
  4.  อารมณ ( Emotion )  
  5.  เจตคติ (Attitude)  
  6.  ความสนใจ (Interest) 

ระดับเชาวปญญา (IQ) 
140          ฉลาดมาก เขาขั้นอัจฉริยะ 
120 – 139   ฉลาดมาก 
110 – 119   เหนือกวาปรกติ /ฉลาด 
90 – 109    ปรกติ ปานกลาง  
80 – 89      ต่ํากวาปรกติ โง 
70 – 79      โงมาก 
ต่ํากวา 70    ปญญาทึบ  
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1. นักจิตวิทยาที่ใหความสําคัญกับแรงขับทางเพศ คือ ใคร 
 ก. ฟรอยด        ข. มาสโลว    

ค. บรุนเนอร     ง. การดเนอร 
 

2.  ทฤษฎีการสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด 
 ก. พลาฟลอฟ     ข. วัตสัน 
 ค. สกินเนอร     ง. ธอรนไดค 
 

3. บทเรียนสําเร็จรูปเปนการจัดการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดของใคร 
     ก. บรุนเนอร               ข. สกินเนอร 
     ค. วัตสัน                   ง. กลุมเกสตัล 
 

4. ผูอธิบายวาจิตของมนุษยเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็ง คือใคร 
    ก. ซิกมัน ฟรอยด            ข. มาสโลว 
    ค. กิลฟอรต                  ง. เดอ เบอโน 
 

5. บิดาแหงจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร 
 ก. สกินเนอร     ข. ฟรอยด 
 ค. ธอรนไดค     ง. บรุนเนอร 
 

6. มาสโลวแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยเปนกี่ขั้น 
    ก. 2 ขั้น                      ข. 4 ขั้น 
    ค. 5 ขั้น                      ง. 7 ขั้น 
 

7. ความตองการขั้นพื้นฐานที่ต่ําที่สุดของมนุษย คือ ขอใด 
 ก. ตองการความปลอดภัย   ข. ตองการความรัก 
 ค. ความตองการทางกาย   ง. ตองการมีชื่อเสียง 
 

8. โฮเวิรด การดเนอร ไดคนพบแนวคิดทฤษฎีใด 
 ก. พหุปญญา     ข.  การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
 ค. 4 MAT     ง. แรงจูงใจ 

แนวขอสอบ 
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9.  บุคคลใดท่ีจัดวามีพัฒนาการทางสมองซีกซายดี 
      ก. นักดนตรี                ข. นักกีฬา 
      ค. นักสถิติ                  ง. นักประพันธ 
 

10.ถามีนักเรียนคนหนึ่งชอบแกลงเพื่อนในหองเรียนเปนประจําครูควรจัดการอยางไร 
     ก. แยกใหนั่งคนเดียว         ข. ดุดาวากลาวตักเตือน 
     ค. ใหความรักความอบอุน    ง. หามปรามและลงโทษ 
 

11. การเรียนแบบเนนสวนรวมมากกวาสวนยอย คือ แนวคิดกลุมใด 
 ก. พฤติกรรมนิยม    ข. เกสตัลท 
 ค. สัมพันธเชื่อมโยง    ง. การวางเง่ือนไข 
 

12. ครูคนใดใชแนวคิดการเรียนแบบเสริมแรงทางบวก 
 ก. ครูออยลงโทษนักเรียนท่ีไมสงงาน  ข. ครูไกตําหนินักเรียนท่ีผิดระเบียบ 
 ค. ครูดาวกลาวชื่นชมนักเรียนหนาเสาธง     ง. ครูสมศรีเพิกเฉยกับนักเรียนท่ีขาดเรียน 
 

13. การนําสิ่งท่ีเรียนรูแลวในอดีตมาใชแกปญหากับสภาพการณใหมๆในปจจุบัน คืออะไร 

 ก. การถายโยงการเรียนรู   ข. สถานการณจําลอง 
 ค. การเสริมแรง    ง. แรงจูงใจ 
 

14. บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตมีแรงจูงใจประเภทใดมากท่ีสุด 
 ก. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ    ข. แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
 ค. แรงจูงใจใฝอํานาจ    ง. แรงจูงใจใฝกาวราว 
 

15. ทฤษฎีโครงสรางทางปญญาของกิลฟอรดมุงพัฒนาส่ิงใด 
 ก. เจตคติ     ข. ความคิดสรางสรรค 
 ค. ความคิดเชิงบวก    ง. ความรูคงทน 
 

16. มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงท่ีเปนนามธรรมไดตั้งแตในชวงวัยใด 
 ก. วัยเด็ก     ข. วัยรุน 
 ค. วัยผูใหญ     ง. วัยชรา 
 

17. การใหรางวัลนักเรียนควรคํานึงถึงขอใดมากท่ีสุด 
 ก. ทุกคนมีโอกาสไดรางวัล    ข. ใหเฉพาะนักเรียนท่ีเกง 
 ค. ใหรางวัลอยางเทาเทียมกัน    ง. ใหรางวัลเปนคะแนน 
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      การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ 
 
 

การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ เปนการจัดวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งตาง ๆ ที่เสริมความรู เชน 
ปายนิเทศ มุมวิชาการ ช้ันวางหนังสือ โตะวางสื่อการสอน ฯลฯ ใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ทําใหเกิดความสบายตา สบายใจ แกผูพบเห็น ถาจะกลาวโดยละเอียด
แลว การจัดบรรยากาศทางดายกายภาพ ไดแก การจัดสิ่งตอไปน้ี 
 
 

1.  ¡ÒÃ¨Ñ´âµ�ÐàÃÕÂ¹áÅÐà¡ŒÒÍÕé¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
2.  ¡ÒÃ¨Ñ´âµ�Ð¤ÃÙ 
3.  ¡ÒÃ¨Ñ´»‡ÒÂ¹Ôà·È  
4.  ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÀÒ¾ËŒÍ§àÃÕÂ¹ µŒÍ§ãËŒ¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð  
5.  ¡ÒÃ¨Ñ´ÁØÁµ‹Ò§ æ ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹  

 

1. การจัดโตะเรียนและเกาอี้ของนักเรียน 
 

1.1 ใหมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางและวัยของนักเรียน 
1.2 ใหมีชองวางระหวางแถวที่นักเรียนจะลุกน่ังไดสะดวก และทาํกิจกรรมได

คลองตัว 
1.3 ใหมีความสะดวกตอการทําความสะอาดและเคลือ่นยายเปลีย่นรปูแบบที่

น่ังเรียน 
1.4 ใหมีรูปแบบที่ไมจําเจ เชน อาจเปลี่ยนเปนรปูตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม 

หรือ เขากลุมเปนวงกลม ไดอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.5 ใหนักเรียนที่น่ังทุกจุดอานกระดานดําไดชัดเจน 
1.6 แถวหนาของโตะเรยีนควรอยูหางจากกระดานดําพอสมควร ไมนอยกวา 

3 เมตร ไมควรจัดโตะติดกระดานดํามากเกินไป ทําใหนักเรียนตองแหงนมอง
กระดานดํา และหายใจเอาฝุนชอลกเขาไปมาก ทําใหเสียสุขภาพ 
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1.  คําวา Innovation หมายถึง อะไร 
    ก. เทคโนโลยี              ข. นวัตกรรม 
    ค. สารสนเทศ             ง. ส่ิงประดิษฐ 
 
2. ขอใดเปนนวัตกรรมที่ตางจากพวก 
    ก. บทเรียนสําเร็จรูป         ข. แบบฝกหัด 
    ค. รูปแบบการสอน           ง. ชุดกิจกรรม 
 
3. E-learning หมายถึง อะไร 
    ก. การติดตอส่ือสารผานอินเทอรเนต   ข. การสงผานความรูดานการศึกษา 

ค. การเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง. บทเรียนสําหรับการฝกอบรมครู 
 

4. CAI หมายถึง อะไร 
     ก. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ข. บทเรียนสําเร็จรูป 
     ค. ชุดกิจกรรมการเรียนรู   ง. ถูกทุกขอ 
 
5. เว็บไซดของกระทรวงศึกษาธิการคือขอใด 
    ก. www.obec.go.th/   ข. www.utqonline.in.th 
    ค. www.google.co.th   ง. www.moe.go.th   
 
6. เว็บไซดของ คุรุสภาคือขอใด 
    ก. www.ksp.or.th    ข. www.utqonline.in.th 
    ค. www.google.co.th   ง. www.moe.go.th   
 
7. โปรแกรมที่ใชในการนําเสนองาน คือขอใด 
    ก. Microsoft word    ข. Microsoft Excel  
    ค. Microsoft PowerPoint    ง. SPSS for Window  
 

แนวขอสอบ 

http://www.obec.go.th/
http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.co.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.co.th/
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 การวิจัย (Research) เปนกระบวนการแสวงหาความรู ความจริง และคลายปญหา        
ขอสงสัยตางๆ ดวยวิธีการท่ีมีระบบ ระเบียบเชื่อถือได โดยท่ัวไปการวิจัยถูกพัฒนาแยกออกไป
ตามสาขาวิชาตางๆมากมาย เชน การวิจัยทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร การแพทย เทคโนโลยี 
การศึกษา เปนตน   
 
 

 “การวิจัยทางการศึกษา” (Educational Research) หมายถึง กระบวนการ
เสาะแสวงหาความรูอยางเปนระบบ เชื่อถือได เพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จําแนกไดเปนหลายดาน เชน การวิจัยทางดานหลักสูตรและการสอน การวิจัยทางดานการ
บริหารการศึกษา การวิจัยดานการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เปนตน 
 
 
 

      จุดมุงหมายของการวิจัย  
 
 
 โดยท่ัวไปนักวิชาการ นักการศึกษา ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวิจัยไวมากมายหลาย
แนวคิด  สามารถสรุปได 4 ประการ ดังนี้  

1. เพ่ือการบรรยาย (Description) เปนการนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยไปบรรยาย 
เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นวามีลักษณะอยางไร เปนการใหรายละเอียดของ
ปรากฏการณนั้นๆ 

2. เพื่อการอธิบาย (Explanation) เปนการนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยมาอธิบาย
สาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นของปรากฏการณตางๆนั้น เปนการแสดงความสัมพันธถึงความเปนเหตุ
เปนผลกัน 

3. เพื่อการทํานาย (Prediction) เปนการนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยไปสูการทํานาย  
หรือ คาดการณเหตุการณตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหทราบวาหากมีเหตุการณหนึ่ง
เกิดขึ้นแลว จะมีโอกาสเกิดเหตุการณอีกเหตุการณหนึ่งตามมา 

4. เพื่อการควบคุม (Control) เปนการนําขอคนพบท่ีไดมาควบคุมเหตุการณตางๆท่ี 
ตองการใหเกิดขึ้นหรือควบคุมปรากฏการณตางๆ ใหไดผลท่ีเกิดขึ้นตามความตองการ 

การวิจัยทางการศึกษา 
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6.  การวิจัยและทําใหทราบวาหากมีเหตุการณหน่ึงเกิดขึ้นจะมีโอกาสเกิดอีกเหตุการณ 
     หน่ึงตามมาหมายถึงขอใด 
         ก.  วิจัยเพื่อบรรยายเหตุการณ  ข.  วิจัยเพื่อการทํานายเหตุการณ 
         ค.  วิจัยเพื่ออธิบายเหตุการณ  ง.  วิจัยเพื่อควบคุมเหตุการณ 
 
7. PAOR หมายถึง อะไร 
 ก. วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ข. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 ค. การประเมินโครงการทางการศึกษา ง. การวิจัยเพื่อพิสูจนสมมติฐาน 
 
8.  การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มตนจากส่ิงใดเปนลําดับแรก 
 ก. นโยบายของฝายบริหาร   ข. ปญหาการจัดการเรียนการสอน 
 ค. การกําหนดสมมติฐานในการวิจัย        ง. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 
9.   การทําโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ควรใชการวิจัย 
        ในลักษณะใด 
         ก.  การวิจัยสถาบัน    ข.  การวิจัยและพัฒนา 
 ค.  การวิจัยเชิงประเมิน   ง.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
10. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทดลอง 
      ใชนวัตกรรมควรใชสถิติใดในการเปรียบเทียบ 
 ก. t-test dependent  ข. t-test independent 
 ค. one-way Anova    ง. รอยละของความกาวหนา 
 
 
 

หนังสือถูกออกแบบและพัฒนามาตลอดชวงหลายปในการสอบครูผูชวย 
จนไดรับการยอมรับเชิงบวกอยางลนหลาม เลมน้ีขอสอบตรงๆแทบทุกป 
และถูกคายติวตางๆ คัดลอกไปใช  แอบนําไปติว ไปทําหนังสือเองก็มีอยู 
เราสรางมาเพื่ออํานวยประโยชนผูอานจริงๆ พิจารณากันตามสมควรเอง 
โดยอานจากไฟลตัวอยางประมาณ 40 หนาน้ี พึงรูวาควรซื้ออานหรือไม 
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หนังสือของเราไดรับคาํช่ืนชมอยางตอเนื่อง ในเชิงท่ีวา “อานงาย  อธิบายดี  เนื้อหาแนน” 
อานแลวไมอยากวาง อานเพลนิ” ซ่ึงลักษณะอานเพลิน สนุกจัง ไมมีในตําราวิชาการท่ัวไป 
เพราะหนังสือเตรียมสอบเปนหนังสอืวิชาการ จะมาอานเพลนิไดไง แตเราก็ทําเรื่องนัน้ไดดี 
หนังสือท่ีมีการตอบรบัอยางดี นี่ไมใชการโฆษณาขายของนี่คือการบอกวาคุณควรจะไดอาน 

 

 
 
 
 
 
 

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃµÍºÃÑºÅ‹ÒÊØ´ ª‹Ç§¡ÅÒ§æµØÅÒ¤Á ·Õè¤¹à¾Ôè§ä Œ́«×éÍä»Í‹Ò¹¡Ñ¹ 
µÑÇÍÂ‹Ò§µÍºÃÑºÅÑ¡É³Ð¹Õé ÁÕàÂÍÐáÂÐÁÒ¡ÁÒÂ ÃØ‹¹µ‹ÍÃØ‹¹¤¹·Õèä Œ́Í‹Ò¹¡Ñ¹ 
µ‹Ò§ÁÕá¹Ç¤Ô´àËç¹ ª×è¹ªÁ¼Å§Ò¹ã¹àªÔ§·íÒ¹Í§ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¨¹¹ÑºäÁ‹¶ŒÇ¹áÅŒÇ  

 

 

นี่ไมใชคําโฆษณาชวนเชื่อ แบบกลาวลอยๆ และไมไดมีความพยายามจะโฆษณาขายของ 

แตพยายามบอกใหผูเตรียมสอบรูวา “หนังสือเตรียมสอบที่ควรอานอยูที่ไหน” ซื้อไดที่ไหน 

 
 

ก็เพราะผูเตรียมสอบ อยากรูไมใชเหรอวาควรอานหนังสือของคายใดดี (ก็เราบอกอยูนี่ไง) 
ผูเตรียมสอบยอมอยากไดหนังสือดีๆท่ีอานแลวไดความจริงรูไหมใชเหรอ  (ก็บอกอยูนี่ไง) 
ผูเตรียมสอบก็อยากหาหนังสอืท่ีชวยสรางโอกาสในการสอบไดไมใชเหรอ  (ก็บอกอยูนี่ไง) 
ผูเตรียมสอบ ก็อยากเริ่มตนแบบมีความรู จากท่ีไมรูอะไร อยากรู อยากเขาใจดีไมใชเหรอ 

 

 
¹Õè¤×ÍºÍ¡áÅÐµÍº¤íÒ¶ÒÁ·Õè¤¹àµÃÕÂÁÊÍº¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂªÍº¶ÒÁ¡Ñ¹Ç‹Ò 
àµÃÕÂÁÊÍºÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í§¤‹ÒÂäË¹ àÅ‹Áã´ Ṍ àÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡µÃ§äË¹  

 
 

เตรียมสอบครูผูชวยควรเริ่มอานจากตรงไหน? ตอบใหวาควรเริ่มจากหนังสือเลมสีฟา 
ถาเปนสวนวิชาชีพและวิชาการศึกษาก็เริ่มตนจากหนังสือเลมสีเหลืองของเรานัน่เอง    
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มาดูวา การพยายามบอก แลวบางคนไมเช่ือ คิดวานี่แคการขายของ กับคนท่ีเช่ือตางกันตรงไหน  

--- มาดูหลักฐานจริง การสอบทองถิ่นป 2560 เราพยายามบอก พยายามรองขอใหซ้ือหนังสือเรา 

เพราะเปนประโยชนกับคุณจริงๆ หนังสือทองถิ่นของเรากอนสอบ ใหซ้ือไปอาน ดูคนท่ีไดอานกัน 

 

ผลคือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แลวคนท่ีไมไดอานละ  ผลคอื  ความคิดเห็นลักษณะดังตอไปนี้  

 อาว ทําไม หนูไมมีหนงัสือเลมนัน้ (คือมาเหน็กลุมเราเมือ่สอบเสรจ็แลว) 

 อานหนังสือมาต้ังมากมาย ไมตรงขอสอบ เศราจัง  คือ อะไรประมาณนี ้

 
 

ขอใหคุณไดศึกษาอานไฟลตัวอยาง หนังสือท้ังสองเลมของเรา ประมาณ 40 – 50 หนา 

ตอเลม (อานตัวอยาง เพ่ือบงบอกอะไรบางอยาง)  อยาดูแตหนาปก หรือสารบัญแลวซ้ือ 

ตัวอยางหนังสือของเรา ท้ังสองเลมนี้ ปลอยออกมาครบแลว เผยแพร สาธารณะแลวจะ 
 

 

เราไมไดบอกนะ วาไมใหซ้ือของคายอื่น หรอืไมไดบอกวา ใหซ้ือแตของเรา หรือไมไดบอกวา 

ถาไมซ้ือของเราแลว คุณจะสอบไมติด แตเราบอกวา หนังสือของเราเปนฐานสําคัญรูสําคัญท่ี 

คนเตรียมสอบครผููชวยทุกคน ควรจะไดอาน เพราะเนือ้หาจะชวยอะไรคุณไดเยอะมากจริงๆ 
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ยํ้า วานี่ไมใชการโฆษณาขายของ แตเปนการพยายามบอกวา หนังสือท่ีคุณควรอานคอืหนังสอื 

เลมสีฟา และสีเหลือง ของเรา สําหรับสอบครูผูชวย แลวคุณจะไดพ้ืนฐานความรูสําคญัจริงจัง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การโฆษณาขายของคือการใหดูแตหนาปกและสารบัญ โดยพยายามโชวแตปก 

หนังสือแลวโฆษณาขายๆคือผูอานหรือผูบริโภคแทบไมมีโอกาสไดเห็นวิธีเขียน 

หรือรูปแบบเนือ้หาตําราเลมนัน้ เห็นแตหนาปกกับสารบัญและเนื้อหาแคแวบๆ 

พอซ้ือไปคือ ไมไดรูสึกคุมคาเลย อะไรก็ไมรูเรียบเรียงเปนหนังสอื นั่นแหละคือ 

การโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือขายของ แตวิธีการของเรานัน้แตกตางจากการโฆษณา 

 

 

โดยสิ่งท่ีเราทํา ไมใชการโฆษณาชวนเช่ือ ไมใชการพยายามขายของ แตเปนการพยายาม 

สงสิ่งท่ีดีใหกับคุณ เพราะ “คุณจําเปนตองใชมัน”  แตประเด็นคือ เราไมใชมูลนิธิการกุศล 

จดทะเบียนพาณิชยอยางถูกตองในช่ือ “สงเสริมธุรกิจการศึกษา”  ไมไดจดทะเบียนหรือ 

ทําในแบบมูลนิธิ หรอืการกุศล ของท่ีปลอยมาจึงเปน ของซื้อของขาย แตแมจะขายใดๆ 

ก็พยายามสรางสรรคผลงานระดับนวัตกรรม ท่ีอํานวยประโยชนผูรวมซ้ือ รวมติวไดจริงๆ 
 

 

หนังสือสองเลมนี้ ฟา และเหลอืงคือ หนังสอืท่ีคุณควรไดอาน เพ่ือประโยชนตอตัวเอง 

(บอกอยางจริงใจ) เปนหนังสอืความรูท่ีชวยผูสอบไดดี คือพ้ืนฐานสําคัญในการเริ่มตน 
 
 

 

ปรากฏการณตอบรับเชิงบวกตางๆ คงไมใชเรื่องบังเอิญ จากคนหนึ่ง เปนอีกคนกับคําช่ืนชม  

ลองดูตัวอยางหนาถัดไป เปนการตอบรับจรงิท่ีพรั่งพรูออกมาจากใจ ไมใชเรื่องบังเอิญแนๆ 

เลมสเีหลอืง ก็คือตนฉบับของ 

ไฟลตัวอยางเกือบๆ 50 หนานี ้

สิ่งท่ีนําเสนอเหลานี้คอืการบอก 

สิ่งดีๆไมใชการโฆษณาขายของ 

แบบท่ีใครอาจพบเห็นไดท่ัวไป 
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        หลังจากผลสอบออกก็คือ 
 
 
 
 
         หนังสือเราเปนสวนชวยให 
         สอบไดที่ 1 (รูสึกยินดีดวย) 

 
 

 

คนสอบครูผูชวยปหนึ่งมีประมาณสองแสนคน (โดยประมาณ) เราเองคงไมสามารถทําใหคน 

ท้ังสองแสนนี้เขาถึงขอมูลและเพจของเราไดครบ (คงมีโอกาสมารูจักเราแคสองสามหมืน่คน) 

และคนอีกเปนแสนๆคน คงไมรูวามเีพจของเรานี้อยูในวงการสอบครูดวยเหรอ เพราะเราเอง 

ไมเนนการประชาสัมพันธ แตอาศัยการบอกตอจากคนสูคน จากเพ่ือนสูเพ่ือน จากพ่ีไปสูนอง 

และหนังสอืของเราก็ผลิตมาขายไดไมมากมาย ไมถึงสองพันชุด ดังนั้น ทางเราจึงใครขออภัย 

หากมีสิ่งผิดพลาดประการใด เพราะเราอยากใหคุณไดรับสิ่งท่ีดีจริงๆในการเตรียมตัวสอบกัน 
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