
สวนราชการ   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 0 3410 9300 ตอ 3565

บันทึกขอความ  

วันที่   14 พฤศจิกายน 2562ท่ี พยบ. 2470/2562  

เรื่อง รายงานผลการอบรม การสัมมนา และการประชุมฯ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี 2209/2562 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ไดสงใหขาพเจาไปรวม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู" ประจําป

2562 โดยท่ีประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ (ทคพย.) ณ โรงแรมอมารี

ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนา

ประชุม ดังตอไปน้ี 

1.ช่ือเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) การอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง

"เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู" ประจําป 2562 

2.ผูจัด ท่ีประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ (ทคพย.) 

3.สถานท่ี โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

4.หนวยงานท่ีเขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) สถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ

5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้ เพื่อใหอาจารยพยาบาลมี มีทักษะการจัดการเรียนรู โดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ 

  6.1 การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรยุค Education 4.0 

  6.2 การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหเปน Smart Nurse ยุค Thailand 4.0  

  6.3 Smart Classroom: หองเรียนยุค 4.0 

  6.4 การใช Augmented Reality (AR) ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร 

  6.5 การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู 

   6.6 Show & Share "ประสบการณ เทคนิค และขอเสนอแนะในการออกแบบการเรียนรู การจัดทําสื่อการ

เรียน และแนวทางประเมินผลการเรียนรูจากการใชเทคโนโลยี" 

  6.7 กฎหมายนารูท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีหรือส่ือโซเซียล 

7.สรุปเน้ือหาในแตละหัวขอ 

การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรยุค Education 4.0 

  การจัดการศึกษาในปจจุบันตองมีการศึกษาแนวโนมการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน โดยมีแนวทางดังนี้ 

     1. สถาบันตองมีการกําหนดบทบาทในการผลิตนักศึกษาใหมีความชัดเจนและตามความถนัด เพื่อใหมีความ

เปนเลิศของแตละสถาบัน 

    2. ตองมีการกําหนดผลลัพธที่ชัดเจนมีการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 

    3. พัฒนาสถาบันการศึกษาเพ่ือใหยกระดับใหเปนพี่เลี้ยงในระดับพ้ืนที่ได 



   4. สรางทักษะใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด การเรียนรูภาษา การเรียนรูเทคโนโลยี

STEM 

     5. หลักสูตรตองมีความคลองตัว ผูเรียนสามารถเรียนรูทักษะและความรูที่ตองการได 
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6. ตองมีวิธีการเรียนรูที่นาสนใจและสอดคลองกับยุคสมัย 

     7. ครูตองเปลี่ยนสภาพจากผูสอน (teacher) เปนครูฝก (Coach) หรือครูอํานวยความสะดวก (Learning

facilitator) หรือครูประเมิน (Evaluator) 

การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหเปน Smart Nurse ยุค Thailand 4.0  

   สถาบันการศึกษาตองมีการพัฒนาใหผูเรียนมีผลลัพธการเรียนเรียนรูและมีสมรรถนะดังนี้ 

    1. Skill สําหรับงานในงานอนาคต 

   2. Sense making 

 3. Social intelligence 

  4. Novel and adaptation 

  5. Cross-cultural competency 

  6. Computational thinking 

  7. New-media literacy 

  8. Trans-disciplinary 

การจัดการศึกษา Nursing Education Reform Interprofessional Education (IPE) 

  สถาบันการศึกษาตองมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีแนวทางดังน้ี 

   1. การพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน 

  2. ตองมีความเขาใจสมรรถนะของผูเรียน 

  3. ทําอยางไรใหมีการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน 

  4. ผูเรียนคือใคร มีคุณลักษณะ และความสามารถอยางไร 

การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 

   Flipped Classroom เปนการจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับสิ่งที่เปนอยูปจจุบัน โดยใหนักเรียนศึกษา

ความรูผานอินเตอรเน็ตนอกหองเรียน นอกเวลาเรียน สวนในหองเรียนจะเปนการจัดกิจกรรม นําการบานมาทํา

ในหองเรียนแทน วิธีน้ีนักศึกษามีเวลาดูการสอนของครูผานวีดีโอออนไลน ดูก่ีครั้งก็ได เมื่อไรก็ได สามารถ

ปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือนหรือครู ดวยโปรแกรมสนทนาออนไลนก็ได ในหองเรียนครูใหนักเรียนทํางานที่เกี่ยวของ

กับเน้ือหาท่ีดูผานวีดีโอ เพื่อทําความเขาใจหลักการความรูผานกิจกรรม โดยครูจะเปนผูใหคําแนะนําเมื่อเด็กมี

คําถาม หรือติดปญหาท่ีแกไมได 

   หลักการของ Flipped Classroom ใชเทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน

เน่ืองจากเวลาในหองเรียนมีจํากัด การท่ีจะใหนักเรียนเขาใจในหลักการความรูบางอยางอาจมีเวลาไมพอ ดังน้ัน

การศึกษาความรูจากการสอนผานวีดีโอท่ีครูไดบันทึกไวแลว รวมทั้งการอานหนังสือเพิ่มเติม ปรึกษาเพื่อนหรือ

ครูออนไลน สามารถทําไดลวงหนานอกหองเรียน สวนเวลาในหองเรียน ครูก็สรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะกับ

การจัดกิจกรรมท่ีออบแบบไว เพื่อใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ครูก็เดินสํารวจไปรอบ ๆ หอง คอยใหคําแนะนําหลัก

การท่ีเขาใจยาก หรือปญหาท่ีเด็กพบ วิธีนี้จะทําใหเด็กเขาใจความรู และเชื่อมโยงในหลักการ มากยิ่งขึ้น ที่

สําคัญไมงวงดวย ถาสอนแบบเดิมตามปกติในมุมมองของเด็กนักเรียน อาจตามไมทัน ไมเขาใจก็ไมกลาถาม ครู



ไมมีชองวางใหถาม เนื้อหาเยอะอัดแนนในเวลาที่จํากัด ปรึกษาเพื่อนก็โดนครูดุ เมื่อกลับมาบาน ทําการบานก็

ไมได เลยตองลอกเพ่ือนตลอด แลวก็สะสมความไมเขาใจตลอดทั้งเทอม ในมุมมองของครู ก็สอนเหมือนปที่แลว

อัดอยางเดียวเวลามีนอย มองดูเด็ก ๆ ในหองเรียน ก็ไมมีใครสงสัย การบานที่สงมาก็ทําไดเหมือนกันหมด ตรวจ

งายจัง ใครเกงไมเกง วัดกันตอนสอบเลย

  

การใช google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล 

  Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู อยาง Drive, Docs และ Gmail เขามารวมไว

ดวยกัน และนําเสนอออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเปนเครื่องมือให อาจารยผูสอนไดสามารถใช

ประโยชนในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของนักศึกษา อีกทั้งยังจะชวยใหนักศึกษาสามารถสงงาน

ไดทันทีผานทางออนไลน ในขณะที่ อาจารยผูสอนเองก็สามารถตรวจการบาน พรอมใหขอเสนอแนะแบบเรียล

ไทมไดอีกดวย โดย อาจารยผูสอนสามารถสรางหนาหองเรียนขึ้นมา และเพิ่มนักเรียนของตนเขาไปไดเอง หรือ

จะแชรโคดใหกับกลุมนักเรียน เพ่ือใหพวกเขาทําการแอดตัวเองเขามาก็ได 

ประโยชนโดยรวมของ Google Classroom 

  1. อาจารยสรางหองเรียนออนไลนของวิชานั้น ๆ ข้ึนมา 

  2. เพ่ิมรายช่ือนักศึกษาจากบัญชีของกูเกิลเขามาอยูในหองเรียน 

  3. อาจารยสามารถนํารหัสผานใหนักศึกษานําไปกรอกเพื่อเขาหองเรียนเองได 

  4. อาจารยตั้งโจทยการบานใหอาจารยทํา โดยสามารถแนบไฟลและกําหนดวันสงการบานได 

  5. อาจารยเขามาทําการบานใน Google Docs และสงเขา Google Drive ของอาจารย 

  6.  อาจารยสามารถเขามาดูจํานวนนักศึกษาที่สงการบานภายในกําหนดแลวและยังไมไดสงได 

  7. อาจารยตรวจการบานของนักศึกษาแตละคน พรอมท้ังใหคะแนนและคําติชม 

 การใชแกรม Massive Open Online Courses (MOOCs) 

    การออกแบบการเรียนรู Massive Open Online Courseware (MOOC) คือหลักสูตร (Course) ที่เรียน

ออนไลน (Online) จากระบบท่ีเปดใหใชงานฟรี (Open) และรองรับผูเรียนจํานวนมาก (Massive) ผูเรียน

สามารถเช่ือมตอเขาไปดูวิดีโอการบรรยาย เขาไปฝกปฏิบัติ ทําแบบทดสอบแบบฝกหัด หรือเขาไปรวมสนทนา

กับผูเรียนอ่ืน ๆ ได 

   การใช MOOCs ตองมีความเหมาะสมพอดีควรมีส่ือไมเกิน 30% หลักการสื่อการเรียนการสอน 

    1. สื่อหลักในป.ตรีไมควรเกิน 15นาที 

    2. ปริญญาโทประมาณ 15-30 นาที 

    3. มช.มี New media studio 

    4. คุณภาพ เสียง ความสวยงาม  

   5. ผูสอนตองความเชี่ยวชาญตองแมนเนื้อหา หม่ันยอนคิด เปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน 

     6. คุณภาพเสียงตองดี กิจกรรมการเรียน ตองมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน การติดตามการเขา

รวมของผูเรียน ตองมีการแจงนักศึกษาวาอาจารยจะมีเชคการเขามาเรียนของนักศึกษา การวัดและประเมินผล

ตองมีการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ตองมีการนําเสนอผลการประเมินเพื่อการพัฒนาครั้งตอไป 

ประสบการณ เทคนิค และขอเสนอแนะในการ ออกแบบการเรียนรู การจัดทําสื่อการเรียน และ แนวทาง

ประเมินผลการเรียนรูจากการใช เทคโนโลยี โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

    -โปรแกรม Moodle classic 



   -มีการใช Flipped classroom  

   -การวัดและประเมินผล 

   -เพ่ิมการใหคะแนนการเขามาเรียนออนไลน 

  -การกําหนดคําสั่งตองชัดเจนเชน หามลอกกัน 

ครูหรือผูประสานงานวิชา 

   - ตองมีความรูสาระวิชาและการศึกษา (การจัดการเรียนการสอน)  

     - (ควรมี) ความรูการผลิต-ใชส่ือเทคโนโลยีการศึกษา/การบริหาร จัดการการเรียนการสอน ( โดย Upskill,

ปรึกษาพ่ี นอง เพ่ือนหรือ เจาหนาที่ดาน Tech) 

   -รูจักและคาดหวังตอผูเรียน: Adult/active learner, Self-directed learning: Learning outcomes ของ

วิชา: สมรรถนะพ้ืนฐาน ความแตกตาง ความพรอม รูปแบบการเรียน (อายุ, ช้ันป, junior, senior) : Students'

engagement จิตวิทยาการเรียนรูน.ศ. 

   -สรางแรงจูงใจ รางวัล มี(แสวง) ส่ิงเกื้อหนุน support: Hardware, peopleware, software ภายในคณะ/

มหาลัย (โปรแกรม เครื่องมือฟรี), การเขาถึงออนไลนของนศ.ท่ีอยูภายนอกมหาลัย ตั้งเปาหมายการเรียนรู : ทีม

งานประชุมวางแผนกกําหนดเปาหมายวัดไดครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่ ตองเรียน ผูเรียนปฏิบัติไดดวย

ตนเอง 

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   1. สอดคลองกับ LO (แนะนําบทเรียน และกิจกรรม) 

     2. มีปฏิสัมพันธ: ผูเรียน-ผูสอน ผูเรียน-ผูเรียน ผูเรียน-เนื้อหา(กระดาน สนทนา) สรางบรรยากาศเรียนรู

กระตุนเตือน 

    3. กําหนดเกณฑการมีปฏิสัมพันธของผูสอน-ผูเรียน 

   4. กําหนดใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนชัดเจน มีเวลาเพียงพอ 

   5. ใหผูเรียนทุกคนเขาถึงได (เชน ใชe-mail, Line app. ดูแลติดตาม หากผูเรียนมีความกังวล/inactive) *สื่อ

(ขอความ ภาพ เสียง การเคล่ือนไหว) -ถูกตอง สมบูรณ ชัด นาสนใจเหมาะกับผูเรียน ไมคัดลอก 

   6. ใหขอมูลยอนกลับ feedback (ระหวางทาง) - สม่ําเสมอ มีความหมาย ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อปรับปรุง 

    7. ประเมินผลการสอนรายวิชา - สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเรียน & ผูสอนเพื่อ ปรับปรุง 

กฎหมายนารูที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีหรือสื่อโซเซียล 

   พรบ.คอมพิวเตอรป 50 (พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ) เริ่ม

บังคับใชเมื่อ 10 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลานี้ก็บังคับใชมาถึง 6 ปแลว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่ผูใชงานอินเตอรเน็ต

ตองทําความเขาใจและปฏิบัติใหอยูในกรอบของกฎหมาย หากฝาฝนอาจถูกดําเนินคดีได เชน การกระทํา โพสต

ขอมูลปลอม ขอมูลเท็จ อยางกรณีของอดีตเณรคําที่มีการโพสตขอความแสดงอิทธิฤทธ์ิอวดอางผานทางเว็บไซต

ใหคนหลงเช่ือ หรือ ใหขอมูลเท็จ ท่ีจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ประชาชนต่ืนตระหนก , โพ

สขอมูลอันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการราย รวมทั้งการ

เผยแพรขอมูล ลามก อนาจาร ซึ่งกรณีทั้งหมดนี้ ผิด พรบ.คอม มาตรา 14 ระบุไววา "ผูใดกระทําความผิดที่ระบุ

ไวดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือ ขอมูลคอมพิวเตอร

อันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

   (2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอ

ความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน 



   (3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราช

อาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

   (4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

ประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม

(1) (2) (3) หรือ (4) " อีกกรณีที่ตองระวังสําหรับผูใช Social Network โดยเฉพาะกลุมคนที่ เจออะไร ขอกด

แชร หรือสงตอ เชน ไดขอความมาใน Line, หรือทาง Facebook , Twitter หรือสงตอใหกับเพื่อนๆ ทั้งทาง

Line หรือทางอีเมล โดยที่ไมไดตรวจสอบกอนวาขอความนั้น จริงรึเปลาไม หากเผลอแชรทันที ทั้ง ๆ เปนขอมูล

เท็จ การกระทําลักษณะแบบนี้ ผิด พรบ.คอมพิวเตอร ซึ่งหากตรวจสอบวาผิดจริง ผูแชรก็อาจถูกดําเนินคดี ได

และอาจถึงข้ันจําคุก หรือปรับ 

          

8.ประโยชนท่ีไดรับและแนวทางท่ีจะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน  สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรม

มาใชเปนแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล โดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางเพื่อ

ใหกระตุนใหผูเรียนเกิดผลลัพธการเรียนรูดานอื่น ๆ และสรางบรรยากาศการเรียนใหเปนกันเอง จึงเรียนมาเพื่อ

โปรดทราบ         

 

(อาจารยกมลภู ถนอมสัตย)

อาจารย
14 พ.ย. 62 เวลา  13:43:58  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwAzA-DUAMw-BEADg-ANwAw

 

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 1  
เรียน อธิบการบดี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให เผยแพรประชาสัมพันธ ความรู

   

(ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา)

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
20 พ.ย. 62  เวลา 21:33:48Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQA3A-DIAMw-BDAEQ-AOABB

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 2  
ทราบ แจงใหอ.กมลภูนําเสนอท่ีประชุมคณบดีพบคณาจารย 

   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
20 พ.ย. 62  เวลา 23:03:12Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwAwA-EUARg-AyAEY-AMgA0

 



ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2209/2562 ลงวันที่   8 ตุลาคม 2562 ไดCสDงใหCขCาพเจCา

ไปรDวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตรNศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูC” 

ประจำปX 2562 โดยที่ประชุมคณบดีและหัวหนCาสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรNของรัฐ (ทคพย.)       

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  น้ัน 

  

          ขCาพเจCาขอรายงานผลการอบรม สมัมนาประชุม ดังตDอไปน้ี 

1.ชื่อเร่ือง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตรNศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูC” ประจำปX 

2562  

2.ผู-จัด ที่ประชุมคณบดีและหัวหนCาสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรNของรัฐ (ทคพย.)       

3.สถานท่ี โรงแรมอมารี ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

4.หน:วยงานท่ีเข-าร:วม (การอบรม สมัมนา ประชุมปฏิบัติการ) 

สถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรNของรัฐ  

5.จุดมุ:งหมายของการจัดในคร้ังน้ี 

เพื่อใหCอาจารยNพยาบาลมี มีทักษะการจัดการเรียนรูC โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชCในการ

จัดการเรียนการสอน 

6.หัวขCอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ 

6.1 การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ยุค Education 4.0   

6.2 การพฒันาสมรรถนะผู้เรียนใหเ้ป็น Smart Nurse ยุค Thailand 4.0  

6.3 Smart Classroom: ห้องเรียนยุค 4.0 

6.4 การใช้ Augmented Reality (AR) ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร ์

6.5 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู ้

6.6 Show & Share “ประสบการณ์ เทคนิค และข้อเสนอแนะในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดทำสือ่

การเรียน และแนวทางประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยี” 

6.7 กฎหมายน่ารู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีหรือสือ่โซเซียล 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการเชิงปฎิบัติการพยาบาลศาสตรNศึกษา คร้ังท่ี 2  

เร่ือง “เทคโนโลยเีพ่ือสนับสนุนการเรียนรู-” ประจำปV 2562 

โดยท่ีประชมุคณบดีและหัวหน-าสถาบนัการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตรNของรัฐ (ทคพย.) 

วันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

กมลภู ถนอมสัตยN 

ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม 

การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรNยุค Education 4.0   

การจัดการศึกษาในปจัจบุันต้องมีการศึกษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกปจัจบุัน โดยมีแนวทางดังน้ี 

1. สถาบันต้องมีการกำหนดบทบาทในการผลิตนักศึกษาให้มีความชัดเจนและตามความถนัด 
เพื่อให้มีความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 

2. ต้องมีการกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมีการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 
3. พัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อให้ยกระดับให้เป็นพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่ได้ 
4. สร้างทักษะให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การเรียนรู้ภาษา การเรยีนรู้

เทคโนโลยี STEM 

5. หลักสูตรต้องมีความคล่องตัว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่ต้องการได้ 
6. ต้องมีวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับยุคสมัย 
7. ครูต้องเปลี่ยนสภาพจากผู้สอน (teacher) เป็นครูฝึก (Coach) หรือครูอำนวยความสะดวก 

(Learning facilitator) หรือครูประเมิน (Evaluator) 

 

 
 



 
 
การพัฒนาสมรรถนะผู-เรียนให-เปmน Smart Nurse ยุค Thailand 4.0  

สถาบันการศึกษาต้องมกีารพฒันาใหผู้้เรียนมผีลลัพธ์การเรียนเรียนรู้และมีสมรรถนะดังน้ี 

1. Skill สำหรับงานในงานอนาคต  

2. Sense making 

3. Social intelligence 

4. Novel and adaptation 

5. Cross-cultural competency 

6. Computational thinking 

7. New-media literacy 

8. Trans-disciplinary 

 

การจัดการศึกษา Nursing Education Reform Interprofessional Education (IPE) 

สถาบันการศึกษาต้องมกีารออกแบบการเรียนการสอนโดยมแีนวทางดังน้ี 

1. การพัฒนาสมรรถนะของผูเ้รียน 
2. ต้องมีความเข้าใจสมรรถนะของผูเ้รียน 
3. ทำอย่างไรให้มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
4. ผู้เรียนคือใคร มีคุณลักษณะ และความสามารถอย่างไร 

 
 

การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 



Flipped Classroom เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยให้นักเรียน

ศึกษาความรู ้ผ ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรม            

นำการบ้านมาทำในห้องเรียนแทน 

วิธีน้ีนักศึกษามีเวลาดูการสอนของครูผ่านวีดีโอออนไลน์ ดูกี่ครั้งก็ได้ เมื่อไรก็ได้ สามารถปรึกษาพูดคุย

กับเพื่อนหรือครู ด้วยโปรแกรมสนทนาออนไลน์ก็ได้  ในห้องเรียนครูให้นักเรียนทำงานทีเ่กี่ยวข้องกับเน้ือหาทีดู่

ผ่านวีดีโอ เพื่อทำความเข้าใจหลักการความรู้ผ่านกิจกรรม โดยครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อเด็กมีคำถาม หรือ

ติดปญัหาที่แก้ไม่ได้ 

หลักการของ Flipped Classroom ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

เนื่องจากเวลาในห้องเรียนมีจำกัด การที่จะให้นักเรียนเข้าใจในหลักการความรู้บางอย่างอาจมีเวลาไม่พอ 

ดังนั้นการศึกษาความรู้จากการสอนผ่านวีดีโอที่ครูได้บันทึกไว้แล้ว รวมทั้งการอ่านหนังสือเพิ่มเติม ปรึกษา

เพื่อนหรือครูออนไลน์ สามารถทำได้ล่วงหน้านอกห้องเรยีน ส่วนเวลาในห้องเรียน ครูก็สร้างสภาวะแวดล้อมให้

เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่ออบแบบไว้ เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ครูก็เดินสำรวจไปรอบ ๆ ห้อง คอยให้

คำแนะนำหลักการที่เข้าใจยาก หรือปัญหาที่เด็กพบ วิธีนี้จะทำให้เด็กเข้าใจความรู้ และเชื่อมโยงในหลักการ 

มากย่ิงข้ึน ที่สำคัญไม่ง่วงด้วย 

ถ้าสอนแบบเดิมตามปกติในมุมมองของเด็กนักเรียน อาจตามไม่ทัน ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถาม ครูไม่มี

ช่องว่างให้ถาม เน้ือหาเยอะอัดแน่นในเวลาที่จำกัด ปรึกษาเพือ่นก็โดนครูดุ เมื่อกลับมาบ้าน ทำการบ้านก็ไม่ได้ 

เลยต้องลอกเพื่อนตลอด แล้วก็สะสมความไม่เข้าใจตลอดทั้งเทอม ในมุมมองของครู ก็สอนเหมือนปีที่แล้ว อัด

อย่างเดียวเวลามีน้อย มองดูเด็ก ๆ ในห้องเรียน ก็ไม่มีใครสงสัย การบ้านที่ส่งมาก็ทำได้เหมือนกันหมด ตรวจ

ง่ายจัง ใครเก่งไม่เก่ง วัดกันตอนสอบเลย 

 

การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล 

         Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่ อย่าง Drive, Docs และ Gmail เข้ามา

รวมไว้ด้วยกัน และนำเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเป็นเครื่องมือให้ อาจารย์ผู้สอนได้

สามารถใช้ประโยชน์ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่าง ๆ  ของนักศึกษา อีกทั้งยังจะช่วยให้นักศึกษา

สามารถส่งงานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ อาจารย์ผู ้สอนเองก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้

ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย โดย อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนข้ึนมา และเพิ่มนักเรียน

ของตนเข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่มนักเรียน เพื่อให้พวกเขาทำการแอดตัวเองเข้ามาก็ได้ 

ประโยชน์โดยรวมของ Google Classroom 

1. อาจารย์สร้างห้องเรียนออนไลน์ของวิชาน้ัน ๆ ข้ึนมา 

2. เพิ่มรายช่ือนักศึกษาจากบญัชีของกเูกิลเข้ามาอยู่ในห้องเรียน 

3.  อาจารย์สามารถนำรหัสผ่านให้นักศึกษานำไปกรอกเพือ่เข้าห้องเรียนเองได้ 

4.  อาจารย์ต้ังโจทย์การบ้านใหอ้าจารย์ทำ โดยสามารถแนบไฟล์และกำหนดวันส่งการบ้านได้ 



5.  อาจารย์เข้ามาทำการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของอาจารย์ 

7.  อาจารย์สามารถเข้ามาดูจำนวนนักศึกษาที่สง่การบ้านภายในกำหนดแล้วและยังไม่ได้ส่งได้ 

8.  อาจารย์ตรวจการบ้านของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทัง้ให้คะแนนและคำติชม 
 
 

การใช้แกรม Massive Open Online Courses (MOOCs) การออกแบบการเรียนรู้ 

Massive Open Online Courseware (MOOC) คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) 

จากระบบที่เปดิให้ใช้งานฟร ี(Open) และรองรับผูเ้รยีนจำนวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเช่ือมต่อเข้าไปดู

วิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ ได้ การ

ใช้ MOOCs ต้องมีความเหมาะสมพอดีควรมีสื่อไม่เกิน 30% 

หลักการสื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อหลักในป.ตรีไม่ควรเกิน 15นาท ี

2. ปริญญาโทประมาณ 15-30 นาที 

3. มช.มี New media studio 

4. คุณภาพ เสียง ความสวยงาม  

5. ผู้สอนต้องความเช่ียวชาญต้องแม่นเน้ือหา หมั่นย้อนคิด เปน็กัลยาณมิตรกับผูเ้รียน 
6. คุณภาพเสียงต้องดี 

กิจกรรมการเรียน ต้องมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 

การติดตามการเข้าร่วมของผูเ้รียน ต้องมีการแจ้งนักศึกษาว่าอาจารย์จะมีเชคการเข้ามาเรียนของนักศึกษา  

การวัดและประเมินผล ต้องมีการวัดและประเมนิผลที่ชัดเจน ต้องมีการนำเสนอผลการประเมินเพื่อการพัฒนา

ครั้งต่อไป 

 

ประสบการณ์ เทคนิค และข้อเสนอแนะในการ ออกแบบการเรียนรู้ การจัดทําสื่อการเรียน และ แนวทาง

ประเมินผลการเรียนรู้จากการใช ้เทคโนโลย ีโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

-โปรแกรม Moodle classic 

-มีการใช้ Flipped classroom  

-การวัดและประเมินผล 

-เพิม่การให้คะแนนการเข้ามาเรียนออนไลน์ 

-การกำหนดคำสัง่ต้องชัดเจนเช่น ห้ามลอกกัน 

 

 

ครูหรือผูป้ระสานงานวิชา  



- ต้องมีความรูส้าระวิชาและการศึกษา (การจัดการเรียนการสอน)  

- (ควรมี) ความรู้การผลิต-ใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา/การบรหิาร จัดการการเรียนการสอน ( โดย 

Upskill, ปรึกษาพี่ น้อง เพื่อนหรือ เจ้าหน้าที่ด้าน Tech) 

-รู้จักและคาดหวังต่อผู้เรียน: Adult/active learner, Self-directed learning: Learning outcomes 

ของวิชา : สมรรถนะพื้นฐาน ความแตกต่าง ความพร้อม รูปแบบการเรียน (อายุ, ชั ้นปี, junior, senior) : 

Students’ engagement จิตวิทยาการเรียนรู้น.ศ.  

-สร้างแรงจูงใจ รางวัล มี(แสวง) สิ่งเกื้อหนุน support: Hardware, peopleware, software ภายใน

คณะ/มหาลัย (โปรแกรม เครื่องมือฟรี), การเข้าถึงออนไลน์ของนศ.ที่อยู่ภายนอกมหาลัย ตั้งเป้าหมายการ

เรียนรู ้: ทีมงานประชุมวางแผนกeหนดเป้าหมายวัดได้ครอบคลุมเน้ือหาและทักษะที ่ ต้องเรียน ผู้เรียนปฏิบัติ

ได้ด้วยตนเอง 

การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  

1. สอดคล้องกบั LO (แนะนำบทเรียน และกิจกรรม)  

2.  มีปฏิสัมพันธ์: ผูเ้รียน-ผู้สอน ผู้เรียน-ผู้เรียน ผู้เรียน-เน้ือหา(กระดาน สนทนา) สร้างบรรยากาศ

เรียนรู้ กระตุ้นเตือน  

3. กำหนดเกณฑ์การมีปฏิสมัพันธ์ของผู้สอน-ผู้เรียน  
4. กำหนดใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนชัดเจน มเีวลาเพียงพอ  
5. ให้ผู้เรียนทกุคนเข้าถึงได้ (เช่น ใช้e-mail, Line app. ดูแลติดตาม หากผูเ้รียนมีความกงัวล/

inactive) *สื่อ (ข้อความ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว) -ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัด น่าสนใจเหมาะกับ

ผู้เรียน ไม่คัดลอก 

6. ให้ข้อมูลย้อนกลบั feedback (ระหว่างทาง) - สมำ่เสมอ มคีวามหมาย ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อ

ปรับปรงุ  

7. ประเมินผลการสอนรายวิชา - สำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้รียน & ผูส้อนเพือ่ 

ปรับปรงุ 

 

กฎหมายน่ารู้ท่ีเก่ียวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีหรือสื่อโซเซยีล 

พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 50 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550  จนถึงเวลานี้ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีได้ 

เช่น การกระทำ โพสต์ ข้อมูลปลอม ข้อมูลเท็จ  อย่างกรณีของอดีตเณรคำที่มีการโพสต์ข้อความแสดงอิทธิฤทธ์ิ

อวดอ้างผ่านทางเว็บไซต์ให้คนหลงเช่ือ  หรือ ให้ข้อมูลเท็จ ที่จะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 

ประชาชนตื่นตระหนก , โพสข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิด

เกี่ยวกับการก่อการร้าย รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ลามก อนาจาร ซึ่งกรณีทั้งหมดน้ี ผิด พรบ.คอม มาตรา 14 



ระบุไว้ว่า  “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

(1) นำเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซ ึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ

เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง

ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นำเข ้าส ู ่ระบบคอมพิวเตอร ์ซ ึ ่ งข ้อม ูลคอมพิวเตอร ์ใด ๆ ที ่ม ีล ักษณะอ ันลามกและ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรูอ้ยู่แล้วว่าเป็น

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) “ 

อีกกรณีที่ต้องระวังสำหรับผู้ใช้ Social Network    โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ เจออะไร ขอกดแชร์ หรือ

ส่งต่อ เช่น ได้ข้อความมาใน Line, หรือทาง Facebook  , Twitter หรือส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ทั้งทาง Line หรือ

ทางอีเมล โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข้อความน้ัน จริงรึเปล่าไม่ หากเผลอแชร์ทันท ีทั้ง ๆ  เป็นข้อมูลเท็จ  การ

กระทำลักษณะแบบนี้ ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  ซึ่งหากตรวจสอบว่าผิดจริง ผู้แชร์ก็อาจถูกดำเนินคดี ได้ และ

อาจถึงข้ันจำคุก หรือปรับ 

 
 
 
 
 

 

 



ศาสตราจารย์ ดร วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบนัการศึกษาพยาบาลของรฐัฯ

4 พฤศจิกายน 2562

การจัดการศึกษาพยาบาลยุค 
Education 4.0



การเปล่ียนแปลงกับการศึกษา

การศึกษาพยาบาล

การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา



แนวโน้มโลก  Global Trends

A general development of 
changes in a situation the 
affects many countries of the 
world (Cambridge business English)



Global Changes: IT Era

Six Drivers 

of Change

Extreme 

Longevity

Rise of smart 

machines and 

system

Computation

al World

New Media 

Ecology

Superstructured

organizations

Globally 

connected 

world 



โลกยุคใหม่ – การพัฒนา – นวัตกรรม 

• รถยนต์ไฟฟ้า –แบตตารี – การแข่งขัน
Disruptive Technology        New Opportunity

• อยู่เป็นปัญหา ตายยิ่งเป็นภาระ
ฝัง เผา ทิ้งไว้ที่โล่ง   promession -- โลกสีเขียว
• Sand box และ Algorithms
• โรงพยาบาลในอนาคต



• เนื้อไม่สัตว์  ฟาร์มปศุสัตว์ใช้เนื้อที่ 25% เกิด แกสเรือนกระจก 
14.5% คนมีแนวโน้มทานเนื้อมากขึ้น  -- Clean meat project  
-- ในห้องทดลองมากขึ้น 
• The Devil wears digital – Vogue USA—125 years   
online         smart phone 
•จุดจบของมหาวิทยาลัย --- MOOC กับความท้าทายใหม่ในโลก
ของการศึกษา   (วรากรณ์ สามโกเศศ)



Sustainable Development Goals 2030



การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา



ท่ีมา: เอกสารประกอบ เร่ือง การอุดมศึกษาไทยยุค4.0 กบัทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลยักลุ่มใหม ่โดย ศาสตราจารยค์ลินิกนายแพทย ์อุดม คชินทร (รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 15 กุมาาพนัธ ์2561

มหาวิทยาลัยไทย???



What’s new about 21st Century Skills?

New Understanding of Coverage New Areas of Emphasis



Framework for 21st Century Skills



Constructionism



21st Century Learning

 Teach less, Learn more

 Beyond subject matters

 Student-directed Learning

 Collaborative (> Competitive) 

 Team (>Individual) Learning 

 Learning by Doing : PBL (Project-Based Learning)  

 New paradigm of evaluation : beyond standard, 
evaluate team, open (not secret) approach  



Teacher’s roles changing

• Individual work

• Individual think

• Set learning standard 
separately

• Individual way to succeed 

• Teacher’s activities are 
personal business

• Collaborative teamwork

• Professional Learning 
Community (PLC )sets aims 
together

• PLC sets learning standard 
together

• PLC helps each other and share 
knowledge

• Share activities with others PLC 



Teacher’s roles changing (cont.)

•Disorder collaboration

•My student/ Your student

• Focus on lecture

• Focus on collaboration on  
strategies

• Our students

• Focus on teamwork, 
knowledge sharing 
among supervision roles



Instructional

• Competency-driven

• Local-Global

• Inter + trans-professional

• IT empowered

• Educ resources

• New professionalism

Institutional

• Joint planning

• Academic systems

• Networking

• Culture critical inquiry

Recommendations
Enabling

Actions
Reforms

• Align accreditation

• Strengthen 

global learning

• Enhance investments

• Mobilize leadership

Goal

Professional 

education for 

equity in health



Structure

Institutional Design

•Systemic Level
 Financing
 Resource generation
 Service provision
•Organizational level
 Ownership
 Affiliation
 Internal structure
•Global level
 Stewardship
 Networks and partnerships

Instructional Design

• Criteria for admission
• Competencies
• Channels
• Career pathways

Context
Global-Local

Process

Transformative 
Learning 

Interdependence 
in Education

Proposed Outcomes

Key components of the educational system



จาก สกอ. ไปสู่ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

Ministry of higher education , science, research, 
and innovation

2 พ.ค. 2562









เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาใหค้นไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพฒันา
คุณภาพชวีิต สร้างรายได้ระดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปน็ธรรม 

ประเทศสามารถแขง่ขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

“มั่นคง” 

ความมั่นคง
1

2

3

4

56

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

การสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม

การสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 



ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมไทย

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21

รัฐธรรมนูญแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579

การศึกษากับการเปล่ียนแปลง





Quick-win เน้นการพฒันา 5 กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน : ระยะ 3 - 5 ปี 
Gifted/Talented

1. ใช้ประโยชน์จากกลุ่ม Gifted
(Olympiads /สอวน./พสวท./กพ./วท. 
ฯลฯ) โรงเรียนทีรั่บเดก็เก่งเฉพาะด้าน 
(ก าเนิดวทิย์ มหิดล จุฬาภรณ์ฯ) ให้คุ้มกบั
การลงทุนและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
โดยส่งเสริมให้ศึกษาในสาขาทีป่ระเทศขาด
แคลนและต้องการ และจัดงานรองรับอย่าง
เหมาะสม

2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพเิศษ
ให้ได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ

อาชีวศึกษา
1. เน้นการผลิตก าลังคนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถท างาน
ได้จริง และได้ทนัที

2. สานพลงัประชารัฐด้านยกระดบัวิชาชีพ
3.  ขยายการศึกษาแบบทวิภาคี ทวิ วุฒิเพื่อ
พัฒนา ฝีมือแรงงานที่ มีทั กษะ ในสาขาที่
ตลาดแรงงานต้องการ

อุดมศึกษา
1.จัดกลุ่มมหาวทิยาลยัตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน เพือ่รวมพลงัสร้างความเป็น
เลศิ

2. เร่งผลติก าลงัคนตามความต้องการของ
ประเทศใน 5 กลุ่มเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

3. เป็นผู้น าในการวจิัยและพฒันา (R&D)
และน าผลไปพฒันา โดยเฉพาะใน 5 กลุ่ม
หลกั

4.สร้างผู้น าและผู้ประกอบการทีส่ามารถ
แข่งขันได้

5. เป็นสะพานสร้างการมส่ีวนร่วมของ
โรงเรียน ชุมชน อุตสาหกรรม

6. เน้นการจัดสหกจิศึกษา



การศึกษากบัการเปลีย่นแปลง
1.  ก าหนดบทบาทการผลตินักศึกษาของอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ชัดเจนตามความถนัดและ
ความเป็นเลศิของแต่ละสถาบันเพือ่ลดความซ ้าซ้อน และตรงกบัทศิทางความต้องการของประเทศ 
และประชาชนทุกช่วงวยั

2.  ก าหนดผลลพัธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วจิยัทีม่ีคุณภาพ มีการวจิยั
และพฒันาจนเกดิเป็นนวตักรรมจากทรัพยากรในท้องถิน่ เพือ่เพิม่มูลค่าการส่งออกของประเทศ

3.  จดัให้สถาบันอุดมศึกษาในพืน้ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพือ่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการพฒันาท้องถิน่

4.  สร้างทกัษะการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีเ่น้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ การเรียนรู้ภาษา 
เทคโนโลย ีSTEM



5.  ต้องมีหลักสูตรที่คล่องตัว ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ทักษะและความรู้ตามที่
ต้องการได้

6.  ต้องมีวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับยุคสมัย ไม่ใช่การถ่ายทอด
จากปาก (Transmissive Education) แต่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาปรับ
จาก ครูจากห้องสี่เหลี่ยม เป็นครูจากสภาพแวดล้อม มีเครือข่ายความร่วมมือของ
ครู 
Professional Learning Communities : PLC)

7.  ครูเปลี่ยนสภาพจากผู้สอน (Teacher) เป็นครูฝึก (coach) หรือครูอ านวย
ความ สะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) หรือ ครูประเมิน (Evaluator)



(28)

การเรียนและการท างาน ก าลงัจะกลายเป็นสิ่งเดียวกนั

การเรยีนคือ ความทา้ทายตลอดชีวิต การ inspire และ motivate นศ. เป็น

สิ่งส าคญัท่ีจะท าใหเ้ขาเปลี่ยนชีวิต

การเรยีน จะไม่เป็นทางการอีกตอ่ไป สามารถเรียน

นอกมหาวิทยาลยัที่ไหนก็ได้ ทุกท่ี ทุกเวลา

องคก์รรูต้วัดีว่า พวกเขาตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

สื่อการเรยีนรูแ้บบใหม่ (online, digital, ………..etc.)

เป็น platform ส าคญัเพื่อการเรยีนรูแ้ละการท างาน

สถาบนัการศึกษารูต้วัว่าตอ้งเปล่ียน แตไ่ปไดช้า้มาก..........น าไปสู่การ

ควบรวม/ปิดตวัของมหาวิทยาลยั

ความท้าทาย : การเรียนรู้ยุคใหม่

ท่ีมา: เอกสารประกอบ เร่ือง การอุดมศึกษาไทยยุค4.0 กบัทิศทางและบทบาทของมหาวทิยาลยักลุ่มใหม่ โดย ศาสตราจารยค์ลินิกนายแพทย ์อุดม คชินทร (รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) 15 กุมาาพนัธ ์2561



ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

การพฒันาศกัยภาพของคนทั้งประเทศ

 เนน้เป้าหมายใหม่คือ คนวยัท างานและผูสู้งวยั

- Reskill

- Upskill

- Multiskill

การผลิตก าลงัคนท่ีมีคณุภาพสนองความตอ้งการตลาด

เป้าหมายท่ีคิดรว่มกบัผูใ้ช้

เตมิเตม็ในสิ่งทีข่าด(ความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็น)

Personalized education เรียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา

ผ่านหลกัสูตรที่ยดืหยุน่ หลากหลาย รูห้ลายศาสตร์

Non-degree / Degree

เนน้จดัการเรียนรูข้อ้เท็จจริง ในสถานที่จริง ท างานไดจ้ริง(WIL)
แนวคิดและนโยบายดา้นการอุดมศึกษา



ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

การพฒันาศกัยภาพของคนทั้งประเทศ

 เนน้เป้าหมายใหม่คือ คนวยัท างานและผูสู้งวยั

- Reskill

- Upskill

- Multiskill

การผลิตก าลงัคนท่ีมีคณุภาพสนองความตอ้งการตลาด

เป้าหมายท่ีคิดรว่มกบัผูใ้ช้

เตมิเตม็ในสิ่งที่ขาด(ความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็น)

Personalized education เรียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา

ผ่านหลกัสูตรที่ยดืหยุน่ หลากหลาย รูห้ลายศาสตร์

Non-degree / Degree

เนน้จดัการเรียนรูข้อ้เท็จจริง ในสถานที่จริง ท างานไดจ้ริง(WIL)

แนวคิดและนโยบายดา้นการอุดมศึกษา



ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

• สรา้งความเขม้แข็งดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และนวตักรรม (STEM Education & Skills, Entrepreneurship)

• การวิจยัและการบรกิารวิชาการที่มองการใชป้ระโยชน/์

ผูใ้ชป้ระโยชนช์ดัเจนแตแ่รก สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มและ

ใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์โดยความรว่มมือกบัภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคสว่นตา่งๆของสงัคม

• เนน้ความรว่มมือกบัภาคประชารฐัในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของแตล่ะพ้ืนท่ี (area-based approach) มหาวิทยาลยัเป็น

ท่ีพึ่งทางวิชาการ ระบบขอ้มูล สารสนเทศ กลไกการจดัการ 

การเตรียมความพรอ้มในระดบัพ้ืนท่ีหรือทอ้งถ่ิน

• การคน้หา/สรา้งความเป็นเลิศเฉพาะตวั เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การเตบิโตระยะยาวอยา่งยัง่ยนื แนวคิดและนโยบายดา้นการอุดมศึกษา



การศึกษาพยาบาลยุค 4.0



Emerging Challenges to Health Systems

Source : Frenk, J. et al. 2010. “Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems in an 

interdependent world.” The Lancet, 376(9756): 1923-1958.



System Framework

Source : Frenk, J. et al. 2010. “Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems in an interdependent 
world.” The Lancet, 376(9756): 1923-1958.



Key components of the educational system

Source : Frenk, J. et al. 2010. “Health professionals for a new century: Transforming education to 
strengthen health systems in an interdependent world.” The Lancet, 376(9756): 1923-1958.



Recommendation for reforms and enabling actions

Source : Frenk, J. et al. 2010. “Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health 
systems in an interdependent world.” The Lancet, 376(9756): 1923-1958.



Vision for a new era of professional education

Source : Frenk, J. et al. 2010. “Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health 
systems in an interdependent world.” The Lancet, 376(9756): 1923-1958.



Future of Nursing IOM, 2010

• Key message 1: Nurses should practice to the full 
extent of their education and training

• Key message 2: Nurses should achieve higher levels 
of education and training through an improved 
education system that promotes seamless academic 
progression. 

• Key message 3: Nurse  should be full partners, with 
physician and other health professionals, in 
redesigning health care in the US.

• Key message 4: Effective workforce planning and 
policy making require better data collection and an 
improved information infrastructure



Key message 2: Nurses should achieve higher levels of 

education and training through an improved education system that 

promotes seamless academic progression. 

 Number of BSN should be increased 

 Seamless transition to higher degree – LPN – ADN--

BSN  MSN– DNP-- PhD education 

 Life long learning

 Educated with health professionals throughout their 

careers Improved educational system – increase 

diversity of workforce

 Competency based curriculum using technology eg. 

online



Educational Trends 

•Emphasis on Learning Outcome
•Active learning
•Personalization Contextual learning 
and learning how to learn 
•Prepare nurse to emerging health care 
system 

•Competition with virtual universities 

• Seamless Education



Educational Trends (cont.) 

•Benchmarking eg. Market driven

•Service and income  

•Funding based on Productivity 
eg.
•Organization success

• Quality Service program

•Accreditation 



McBride’s Prediction (1999-2025)

•Life long learning

•Career Counseling 

•Center of Excellence – post doctoral

•Consortium Education

•Benchmarking and income 

•Best Practice – leader ในการจดัโปรแกรม
ด้านการปรบั life style and learning 

product ต่างๆ



Mc Bride’s Prediction (1999-2025)

• ผูเ้รียนทุกวยั นักวิจยัได้รบัการต่อยอดถึง ป โท เอก
• Faculty mix 

• Roles of nursing Dean – Community and 
income and fund raising

• Service and education collaboration



Future of Nursing Education 
Linderman, 2000

Forces 

•Market driven economy policy

•Technology

•Demographic

•Knowledge explosion



Nursing Education: Past, Present, Future

• 1900-2000 Rapid change in IT, began computer, personal 
computer, mobile technology, WWW.

• Globalization  Geographical mobility of students and health 
workforce and internationalization of higher education (Allen& 
Ogilvie, 2014) 

• More flexible form of learning and graduates with digital skills 
were required (O’Connoretal, 2017)

• Simulation training

• E-Learning

• Virtual Learning environment --- reduce resources and provide 
more services



21st century – changes--

•More elderly– Role of nurses

•Mass urbanization has changed life style and environment 
condition – chronic illness Care

•Multimobility is also more prevalent – Demand of Health 
services

•Urgency of Global environment issues

•Paradigm shift

• ต้องเข้าใจ personal health and Environment health 

•Nusing Education transform  Future Nursing (Potter, 2019)



Quality of Nursing Education
•Not just a standard but should focus on 
• Interrelated and integration
•Consistency
•Getting thing right the first time
•Fit for purpose, purpose id determined by 
students or provider
•Value for more, cost effective, transformative,  
Enhancing and empowering students



Key to ensure nursing student clinical competencies

•Application of knowledge 

•Critical thinking

•Lead to Patient safety 

•Future research needed 

•Accurate define and efficient measure 



Issue

•Traditional approach to educate nurses, 
physician, midwife and allied health is a silo  
which is deep root problem

•Inter professional education – effective 
collaboration to practice (WHO, 2010) 



Inter/transprofessional education

Growing complexity of care: noone discipline can 
provide the range of care required for complex 
patients

Growing voice from around the world demanding 
quality improvement in health care

Poor communication of nurse, physicians and 
other professions leading cause of health care 
errors



•Online and simulation education

•Personalized, integrative, and technology lead 
to creative and critical thinking/decision-
making, ethical and culturally inclusive for 
practice, ensure team and communication 
skills, quality ans system improvements, and 
lifelong learning 



Evidence-Based Nursing 
commentaries(Barette,2018)

• Using simulation to support the recognition of patient 
deterioration

• Using technology to support nurse education

• New foci on Nursing education

• Physical activity as a core component of nursing education

• Nurse education needed to address uncertainities of role and 
contribution in stroke rehabilitation unit

• Education needed to enhance inclusive, non-discriminatitory
nursing practice towards lesbian, gay, and bisexual parents 



Four priority areas in order to achieve
(Halstead, 2012)

•Building faculty capacity;

•Designing new models of clinical education;

•Developing innovative models of academic/practice 
collaboration; and

•Advancing the science of nursing education 
through research.

•meaningful transformation in our nursing 
education models



Building faculty capacity

 Shortage of faculty due to compensation, aging 
faculty, 

 TL in a new  faculty teaching skills in different 
environment

 Faculty development

 Re-tool current faculty who are being 
challenged to teach in a changing and 
increasingly complex health care environment in 
which they do not have extensive practice 
experience.



Redesign of clinical education models

-- provide students with learning experiences in patient-
centered environments spanning the care continuum.  

-- Evidence-based learning experiences that prepare nurses 
to work in interprofessional health care teams and manage 
care transitions among settings. 

-- Traditional, fragmented approach to clinical education is 
failing to adequately prepare graduates for transition into 
practice. 

-- The practice of moving students through multiple clinical 
agencies requiring frequent re-orientation to new facilities 
results in the loss of valuable learning time



One innovative clinical education model that prepare 
students for delivering transitional care, would be the 
creation of sustained “learning communities” , student 
cohorts and faculty in partnership with selected clinical 
agencies and community entities throughout the course 
of the students’ clinical education. 

These would facilitate student movement across care 
settings, with the students remaining associated with 
specific institutions and communities throughout their 
program. The time spent on learning how to deliver 
patient-centered care would be maximized for learners in 
such a clinical model.



Academic/practice models of collaboration

• Academic/practice models of collaboration in health 
professions education, where education and practice 
partner to ensure that graduates are prepared with the 
competencies necessary to practice in our current and 
proposed health care environments. 

• The academic and practice silos of the past are much less 
in evidence today. Should  learn about how to most 
effectively use partnerships to evaluate the impact of 
education on improved patient care outcomes. 

• Such partnerships will become increasingly important to 
leverage the expertise and resources of both academic 
and practice settings which are needed to address the 
complexity of patient care needs.



Advance the science of nursing education

Advance the science of nursing education and 
evaluate the learning outcomes associated with 
innovative new education models and teaching 
strategies, it is essential that we base our practice as 
educators on evidence. The NLN has identified national 
research priority for nursing education (2012) that are 
designed to lead the reform in nursing education 
needed to prepare nurses to meet emerging health 
care needs. Educational research in nursing and other 
health professions are needed to help build a well-
qualified health care workforce, and be a contributing 
catalyst to the continued transformation of the health 
care system.



Summary

“Knowing is not enough; we must apply.
Willing is not enough; we must do.”

Goethe



EAFONS 2020 January 10-11, 2020  
Year of Nursing and Midwifery



WHOCC 2020  June 16-19, 2020
Year of Nursing and Midwifery



-อนุกรรมการวินิจฉยัค ารอ้งและปัญหาหรือขอ้

โตแ้ยง้ ของ กกต. คณะท่ี 20

-คณะท างานขบัเคล่ือนนโยบายจติอาสารฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกลัยา 

โสภณพนิช) 

ทนายความ ใบอนุญาต 1147/2551

ผศ.ดร. ไพฑูรย ์วุฒิโส

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ



หนงัสือ

แนะน า



กฎหมายน่ารูท้ี่เก่ียวกบัการใช้

เทคโนโลยหีรือส่ือโซเชียล



๑. พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)

๒. พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร ์(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๔ มกราคม

๒๕๖๒)

๓. พระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ

เบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)



พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระท าความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐

ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าที่ก่อใหเ้กิด

ความเสียหายกระทบกระเทือนตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง

ของรฐั รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ดงัน้ี

• การกระท าดว้ยประการใด ๆ ใหร้ะบบคอมพิวเตอรไ์ม่สามารถท างาน

ตามค าสัง่ท่ีก าหนดไวห้รือท างานผิดพลาดไปจากค าสัง่ท่ีก าหนดไว ้

• การใชว้ิธีการใด ๆ เขา้ล่วงรูข้อ้มลู แกไ้ข หรือท าลายขอ้มลูของบุคคล

อ่ืนในระบบคอมพิวเตอร ์โดยมิชอบ 

• การใชร้ะบบคอมพิวเตอรเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเท็จ 

หรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจาร



พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระท าความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การตราพระราชบัญญัติน้ีเพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ดงัน้ี

• มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีภารกิจในการ

ก าหนดมาตรฐานและมาตรการในการกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

• มีการปรบัปรุงบทบญัญติัในส่วนท่ีเกี่ยวกบัผูร้กัษาการตามกฎหมาย 

• มีการก าหนดฐานความผิดข้ึนใหม่ และแกไ้ขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม 

รวมทั้งบทก าหนดโทษของความผิด

• มีการปรบัปรุงกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการระงบัการท าใหแ้พร่หลาย

หรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร ์

• มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอ านาจเปรียบเทียบ

ความผิด



พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การตราพระราชบญัญตัิน้ีเพ่ือป้องกนั รบัมือ และลดความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร ์อันอาจกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ และ

ความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ ดงัน้ี

• ก าหนดลกัษณะของภารกิจหรือบริการท่ีมีความส าคญัเป็นโครงสรา้ง

พื้ นฐานส าคญัทางสารสนเทศ

• ให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการ

ปฏิบติังานร่วมกนัทั้งภาครฐัและเอกชน 

• ก าหนดใหม้ีแผนปฏิบติัการและมาตรการดา้นการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอร์



สาระส าคญั พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ 
มีทั้งหมด ๘๓ มาตรา

๑. มีการจัดตั้ง คณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ (กมช. )ข้ึนมาดูแล มีคณะกรรมการก ากัลป์ดูแลดา้นความ

มัน่คงปลอดภยัไชเบอร ์(กกม.) ด าเนินการ และมีคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไชเบอร ์(กบส.) 

เพ่ือดแูลงานดา้นกิจการบริหารงานทัว่ไปของส านักงาน

๒. งบประมาณและทรพัยสิ์นจดัตั้งมาจากการโอนจาก กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(องคก์ารมหาชน) หรือ ETDA

๓. เงินงบประมาณแผ่นดินรายปีตามท่ีรฐับาลจดัสรร



๔. ใหอ้ านาจเจา้หน้าท่ีรฐัในการขอความร่วมมือจากบุคคล ในการ

ใหข้อ้มลู เอกสาร หรือส าเนาขอ้มลู ท่ีอยูใ่นการครอบครองของ

ผูอ่ื้นได ้หากเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการท างาน

๕. ใหอ้ านาจเจา้หน้าท่ีรฐั ตรวจคน้สถานท่ี คน้คอมพิวเตอร ์เขา้ถึง

ขอ้มลู เขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร ์เจาะระบบ ยึด อายดั

คอมพิวเตอร ์หรือท าส าเนาเอาขอ้มลูได้

๖. ใหอ้ านาจเจา้หน้าท่ีรฐั สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดแ้บบเรียลไทม ์

เมื่อเกิดภยัคุกคามทางไซเบอรร์า้ยแรง



๗. ใหอ้ านาจเจา้หน้าท่ี ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งยื่นขอหมาย

ศาลในกรณีเร่งด่วน

๘. ไม่สามารถขออุทธรณ์เพื่อยบัยั้งการใชอ้ านาจในการยึด คน้ 

เจาะ หรือขอขอ้มลูใดๆ ได้

๙. กรณีท่ีเกิดภัยคุกคามไซเบอรใ์นระดับวิกฤติ ใหเ้ป็นอ านาจ

หน้าท่ีของสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

๑๐.หากผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามค าสัง่จะมีโทษปรับและ

จ าคุก



ระดับของการก ากบั

ไมร่า้ยแรง

รา้ยแรง

วกิฤติ

ม. ๖๐



๓ ระดบั (ม. ๖๐)

๑. ระดับไม่ร ้ายแรง ภัยท่ีส่งผลต่อระบบของหน่วยงานโครงสร้าง

พื้ นฐานส าคัญของประเทศ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลท างานชา้ลง 

เขา้ถึงยากขึ้ น

๒. ระดับรา้ยแรง ภัยท่ีส่งผลต่อระบบโครงสรา้งพื้ นฐานส าคัญของ

ประเทศ ความมัน่คง ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภยัสาธารณะ หรือความสงบ

เรียบรอ้ยของประชาชนเสียหายจนไม่สามารถท างานหรือใหบ้ริการ

ได ้



๓. ระดบัวิกฤติ

• ภัย คุกคามจากการโจมตีระบบคอมพิ ว เตอร์  คอมพิ ว เตอร ์

ขอ้มลูคอมพิวเตอรใ์นระดบัท่ีสงูข้ึนกวา่ภยัคุกคามทางไซเบอรใ์นระดบั

ร้ายแรง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพื้ นฐานส าคัญทาง

สารสนเทศ ของประเทศเป็นวงกวา้ง และอาจส่งผลต่อชีวิต

• ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ

เรียบรอ้ยของประชาชน หรือเป็นภยัต่อความมัน่คงของรฐัหรืออาจท า

ใหป้ระเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขนัหรือ

มีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการก่อการรา้ยตามประมวลกฎหมาย



สารบญัญตัิ

๑. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)

๒. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๔ มกราคม

๒๕๖๒)



มูลฐานความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์

มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๕ เข้า ถึ ง โดยมิชอบ ซ่ึงระบบคอมพิ ว เตอร์ ท่ี มี

มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และ

มาตรการน้ันมิไดมี้ไวส้ าหรบัตน

จ าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหน่ึง

หม่ืนบาท หรือทั้งจ า

ทั้งปรบั

มาตรา 

๖

ล่วงรูม้าตรการป้องกนั ถา้น ามาตรการดงักล่าว

ไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะเกิดความ

เสียหายแกผู่อ่ื้น

จ าคุกไมเ่กินหน่ึงปี 

หรือปรบัไมเ่กินสอง

หม่ืนบาท หรือทั้งจ า

ทั้งปรบั



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๗ เขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะ และมาตรการน้ันมิไดมี้

ไวส้ าหรบัตน

จ าคุกไม่เกินสอง

ปี  ห รื อปรับ ไม่

เ กิน ส่ีหม่ืนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรบั

ม.๘ กระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไวซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์

ของผูอ่ื้นท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร ์

และขอ้มูลคอมพิวเตอร์น้ันมิไดมี้ไวเ้พื่อประโยชน์

สาธารณะ หรือเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ได้

จ าคุกไม่เกินสาม

ปี  ห รื อปรับ ไม่

เกินหกหม่ืนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรบั



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๙ ท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง 

หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึง

ขอ้มลูคอมพิวเตอรข์องผูอ่ื้น โดยมิชอบ

จ า คุกไม่ เ กินห้าปี  ห รือ

ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรบั

ม. ๑๐ กระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหก้าร

ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูก

ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่

สามารถท างานตามปกติได้

จ า คุกไม่ เ กินห้าปี  ห รือ

ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรบั



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๑ ส่งขอ้มลูคอมพิวเตอรห์รือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แก่ บุ คคล อ่ืน  โดยปก ปิดห รือปลอมแปลง

แหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดังกล่าว อนัเป็นการ

รบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน

โดยปกติสุข

ปรับไม่เกินหน่ึงแสน

บาท

ส่งขอ้มลูคอมพิวเตอรห์รือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แก่บุคคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการก่อใหเ้กิดความ

เดือดรอ้นร าคาญแก่ผูร้ับขอ้มูลคอมพิวเตอรห์รือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โดยไมเ่ปิดโอกาสใหผู้ร้บั

สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อ

ปฏิเสธการตอบรบัไดโ้ดยงา่ย

ปรับไม่เกินสองแสน

บาท



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๒

ว.๑

ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 

ม าตร า  ๘ ห รื อม าต ร า  ๑๑  เ ป็ นก า ร ก ร ะท า ต่ อ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการ

รักษาความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

หรือโครงสรา้งพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ

จ าคุกตั้งแต่

ห น่ึ ง ปี ถึ ง

เจ็ดปี และ

ปรบัตั้งแต่

ส อ ง ห ม่ื น

บ า ท ถึ ง

หน่ึงแสนส่ี

หม่ืนบาท



มาตรา การกระท า โทษ

ม.๑๒

ว.๒

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็น

เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

ดงักล่าว

จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 

และปรับตั้ งแต่สองหม่ืน

บาทถึง

สองแสนบาท

ม.๑๒

ว.๓

ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือ

ม า ต ร า  ๑ ๐  เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ต่ อ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

ตามวรรคหน่ึง

จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้

ปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืน

บาท ถึงสามแสนบาท

ม.๑๒

ว.๔

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือ

วรรคสามโดยมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้

บุคคลอ่ืนถึงแกค่วามตาย

จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยี่สิบปี

และปรับตั้ งแต่หน่ึงแสน

บาทถึงส่ีแสนบาท” 



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๒/๑

ว.๑ 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ 

หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุใหเ้กิดอนัตราย

แกบุ่คคลอ่ืนหรือทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น

จ า คุกไม่ เ กินสิบปี และ

ปรบัไมเ่กินสองแสนบาท

ม. ๑๒/๑

ว.๒ 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ 

หรือมาตรา ๑๐ โดยมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่

เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนถึงแกค่วามตาย

จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยี่สิบปี

และปรับตั้ งแต่หน่ึงแสน

บาทถึงส่ีแสนบาท



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๓
ว.๑

จ ำหน่ ำ ยห รื อ เ ผยแพ ร่ ชุ ดค ำ สั่ ง ท่ี จั ดท ำ ขึ น้
โดยเฉพำะเพ่ือน ำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ ๕ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ 
มำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ หรือมำตรำ ๑๑

จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสอง
หม่ืนบำท หรือทัง้จ ำ
ทัง้ปรับ

ม.๑๓
ว.๒

จ ำหน่ ำ ยห รื อ เ ผยแพ ร่ ชุ ดค ำ สั่ ง ท่ี จั ดท ำ ขึ น้
โดยเฉพำะเพ่ือน ำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒ วรรคหนึง่หรือวรรคสำม

จ ำคุกไม่เกินสองปี 
หรือป รับไม่ เ กินสี่
หม่ืนบำทหรือทัง้จ ำ
ทัง้ปรับ



มาตรา การกระท า โทษ

ม.๑๓
ว.๓

จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ชุดค ำสัง่ท่ีจัดท ำขึน้โดยเฉพำะ
เพ่ือน ำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรกระท ำควำมผิดตำม
มำตรำ ๕ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ มำตรำ ๙ 
มำตรำ ๑๐ หรือมำตรำ ๑๑ หำกผู้น ำไปใช้ได้กระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒ วรรคหนึง่หรือวรรคสำม หรือ
ต้องรับผิดตำมมำตรำ ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือ
มำตรำ ๑๒/๑

ต้ อ ง รั บ ผิ ด ท ำ ง
อ ำ ญ ำ ต ำ ม
ค ว ำ ม ผิ ด ท่ี มี
ก ำหนดโทษสูงขึน้
ด้วย ก็เฉพำะเม่ือ
ตน ไ ด้ รู้ ห รื อ อ ำ จ
เ ล็ ง เ ห็ น ไ ด้ ว่ ำ จ ะ
เกิดผลเช่นท่ีเกิดขึน้
นัน้



มาตรา การกระท า โทษ

ม.๑๓

ว.๔

จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจัดท าขึ้ นโดยเฉพาะ

เพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดตาม

มาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หากผูน้ าไปใชไ้ด้

กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรค

สาม หรือตอ้งรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือ

วรรคส่ี หรือมาตรา ๑๒/๑

ตอ้งรบัผิดทาง

อ า ญ า ต า ม

ความ ผิด ท่ี มี

ก าหนดโทษ

สงูข้ึนน้ันดว้ย

ม.๑๓

ว.๕

ในกรณีท่ีผูจ้ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ผูใ้ดตอ้งรับ

ผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และตามวรรคสาม

หรือวรรคส่ีดว้ย

ต้องรับโทษท่ี

มีอตัราโทษสูง

ท่ี สุ ด แ ต่

กระทงเดียว



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๔ กระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี จ าคุกไมเ่กินหา้ปี

ห รื อปรับ ไ ม่ เ กิ น

หน่ึงแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรบั

๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเขา้สู่ระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึ์งขอ้มลูคอมพิวเตอรท่ี์บิดเบือนหรือ

ปล อ ม ไ ม่ ว่ า ทั้ ง ห ม ด ห รื อ บ า ง ส่ ว น  ห รื อ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ี

น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อนัมิใช่การ

กระท าความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญา



มาตรา การกระท า โทษ

(๒) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 

โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรา้งพื้ นฐานอันเป็นประโยชน์

สาธารณะของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน

(๓) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรซ่ึ์งขอ้มลูคอมพิวเตอรใ์ดๆ อนัเป็น

ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัรหรือความผิด

เกี่ยวกบัการกอ่การรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรซ่ึ์งขอ้มลูคอมพิวเตอรใ์ดๆ ท่ีมี

ลกัษณะอนัลามกและขอ้มลูคอมพิวเตอรน้ั์นประชาชนทัว่ไปอาจ

เขา้ถึงได้

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอรโ์ดยรูอ้ยู่แลว้วา่เป็น

ขอ้มลูคอมพิวเตอรต์าม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 



มาตรา การกระท า โทษ

ม.๑๔

ว.๒

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง (๑) มิได้

กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ผูก้ระท า ผูเ้ผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึง

ขอ้มลูคอมพิวเตอรด์งักล่าว

-จ าคุกไมเ่กินสาม

ปี หรือปรบัไมเ่กิน

หกหม่ืนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรบั

-เป็นความผิดอนั

ยอมความได้



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๕ 

ว ๑

ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดใหค้วามร่วมมือ ยนิยอม หรือรู ้

เห็นเป็นใจใหมี้การกระท าความผิดตามมาตรา

๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรท่ี์อยูใ่นความควบคุม

ของตน

ตอ้งระวางโทษ

เชน่เดียวกบั

ผูก้ระท าความผิด

ตามมาตรา ๑๔

ว ๒ ใหร้ฐัมนตรีออกประกาศก าหนดขั้นตอนการแจง้

เตือน การระงบัการท าใหแ้พร่หลายของ

ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์และการน าขอ้มลูคอมพิวเตอร์

น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ว ๓ ถา้ผูใ้หบ้ริการพิสจูน์ไดว้า่ตนไดป้ฏิบติัตาม

ประกาศของรฐัมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง

ไมต่อ้ง

รบัโทษ



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๖ 

ว.๑

น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรท่ี์ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได้

ซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอรท่ี์ปรากฏเป็นภาพของผูอ่ื้น และภาพ

น้ันเป็นภาพท่ีเกิดจากการสรา้งข้ึน ตดัต่อ เติม หรือ

ดดัแปลงดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอ่ืนใด 

โดยประการท่ีน่าจะท าใหผู้อ่ื้นน้ันเสียช่ือเสียง ถกูดหูม่ิน

ถกูเกลียดชงั หรือไดร้บัความอบัอาย

จ าคุกไมเ่กิน

สามปี และ

ปรบัไมเ่กิน

สองแสน

บาท

ม. ๑๖ 
ว.๒

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึง่เป็นกำรกระท ำตอ่ภำพของ
ผู้ตำย และกำรกระท ำนัน้น่ำจะท ำให้บิดำ มำรดำ คูส่มรส 
หรือบตุรของผู้ตำยเสียช่ือเสียง ถกูดหูมิ่น หรือถกูเกลียดชงั 
หรือได้รับควำมอบัอำย

ต้องระวำง
โทษดงัท่ี
บญัญตัิไว้ใน
วรรคหนึง่



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๖ 

ว.๓

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป็นการน าเขา้

สู่ระบบคอมพิวเตอรโ์ดยสุจริตอนัเป็นการติชมดว้ยความ

เป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอนัเป็นวิสยัของประชาชน

ยอ่มกระท า

ไมมี่

ความผิด

ม.๑๖

ว.๔

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอนัยอม

ความได้

ม.๑๖

ว.๕

ถา้ผูเ้สียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตาย

เสียกอ่นรอ้งทุกข ์ใหบิ้ดา มารดา คูส่มรสหรือบุตรของ

ผูเ้สียหายรอ้งทุกขไ์ด ้และใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหาย



มาตรา การกระท า โทษ

ม. ๑๖/๒ ผูใ้ดรูว้า่ขอ้มลูคอมพิวเตอรใ์นความ

ครอบครองของตนเป็นขอ้มลูท่ีศาลสัง่ให้

ท าลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผูน้ั้นตอ้ง

ท าลายขอ้มลูดงักล่าว หากฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษก่ึงหน่ึง

ของโทษท่ีบญัญติัไวใ้น

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา 

๑๖ แลว้แต่กรณี



ตวัอยา่งที่ ๑ 

ป่วนระบบ ชิม ชอ้ปใช้

มาตรา 10 และ มาตรา13







ตวัอยา่งที่ ๒ 

แชรแ์ม่มณี

มาตรา ๑๔ (๑)







1. องคป์ระกอบของความผิด



มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไมเ่กินหา้ปีหรือปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง

ขอ้มลูคอมพิวเตอรท่ี์บิดเบือนหรือปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ขอ้มลูคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญา



“ปลอม” กบั “เท็จ” ต่างกนัอยา่งไร

• ค าว่า “ปลอม” (forgery) หมายถึง ส่ิงน้ันไม่มี “ความจริงแท้” 

(authenticity) หรือ เอาส่ิงของเทียมมาท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นของแท้ คือ 

พิจารณาความจริงแทข้อง สิ่ง หรือ วัตถุ นั้นเป็นส าคญั โดยการท า

ปลอมน้ันอาจเกิดข้ึนจากการท าข้ึนโดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจในการท าได้

เช่น ท าเอกสารปลอม (มาตรา 264 ป.อาญา) ท าเงินตราปลอม

(มาตรา 240 ป.อาญา) 

• ในขณะค าว่า “เท็จ” (false) หมายถึง เน้ือหาท่ีไม่เป็นความจริง หรือ ไม่

ตรงกับความเป็นจริง (untrue) คือใหพ้ิจารณาจาก เน้ือหา ของ

ขอ้ความหรือค ากล่าวนั้นเป็นส าคญั ไม่ไดพ้ิจารณาท่ี “ส่ิง” หรือ “วตัถุ” 

อย่างในกรณีของ “ปลอม” เช่น การแจง้ความเท็จ (มาตรา 137 ป.

อาญา)



โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งวินิจฉัยจากการกระท า มิใช่วินิจฉัย

ในผลแห่งการกระท า หมายความว่า แมผ้ลท่ีเกิดขึ้ น

น้ันประชาชนไม่ไดเ้สียหายก็ตาม  แต่ถา้หากการกระท า

ของผู ้น้ันอยู่ในลักษณะท่ีเห็นได้ว่าประชาชนน้ันอาจ

เสียหาย การกระท าน้ันก็น้ันเป็นความผิดแลว้



ประเด็นทางกฎหมาย

เมื่อเป็นการกระท าความผิดฐาน

หมิ่ น ป ร ะ ม า ท ต า ม ป ร ะ ม ว ล

กฎหมายอาญา จะเป็นความผิด

ตาม พ .ร .บ .ว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2550 หรือไม?่



เม่ือคดีไดค้วามว่าการกระท าของจ  าเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานหม่ิน

ประมาทตาม ป.อ. มาตรา 328 การกระท าของจ  าเลยที่ 2 ย่อมไม่เป็น

ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์

พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1) ที่บัญญตัิในภายหลัง ตาม ป.อ. มาตรา 2 

วรรคสอง และจ าเลยท่ี 2 ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 14 (5) ซ่ึงเป็น

บทความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอรโ์ดยรูอ้ยูแ่ลว้ว่า

เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอรต์ามมาตรา 14 (1) ดว้ย กรณีเป็นปัญหาข้อ

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบรอ้ย แมจ้ าเลยท่ี 2 จะมิไดฎ้ีกาในปัญหาขอ้

กฎหมายน้ี ศาลฎีกาย่อมมีอ านาจยกข้ึนวินิจฉัยได ้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 

วรรคหน่ึง, 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และ 225

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2778/2561



กรณีการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอนัเป็นการติ

ชมดว้ยความเป็นธรรม



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3462/2560

การท่ีจ าเลยจัดแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อ. 

รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลยับางส่วน ในฐานะเป็นอธิการบดีซ่ึงท าการ

แทนมหาวิทยาลยั อ. มิไดก้ระท าเป็นส่วนตวั เพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใน

มหาวิทยาลยั อ. ท่ีท าใหม้หาวิทยาลัย อ. จ าตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เพ่ือหาตวัผูก้ระท าผิดทางวินัย รวมถึงสาเหตุของการเผยแพร่ใบปลิวและความ

วุน่วายท่ีเกิดจากการชุมนุมปราศรยัของโจทกก์บัพวก เพื่อใหท้ราบความจริงท่ี

เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั อ. อนัเป็นการรกัษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั อ. และ

ปกป้องประโยชน์ของทางราชการย่อมถือเป็นการใหข้่าวสารขอ้มูลของทาง

ราชการเกี่ยวกบัมหาวทิยาลยั อ. อนัเป็นการกระท าในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ี

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการใหข้่าวและบริการข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2529 ใหอ้ านาจจ าเลยไว ้



2. เขตอ านาจศาล



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 319/2560

หนังสือพิมพ์รายวันมติชนของจ าเลยท่ี 1 เผยแพร่และวางจ าหน่ายทัว่

ราชอาณาจักร ส่วนเว็บไซต์มติชนออนไลน์ก็เผยแพร่โดยระบบส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ผูส้นใจสามารถติดตามข่าวไดท้ัว่ราชอาณาจกัรเช่นเดียวกนั 

ถือไดว่้าการกระท าตามฟ้องเกิดข้ึนทัว่ราชอาณาจกัร โจทกจ์ึงใชสิ้ทธิฟ้อง

คดีน้ีต่อศาลชั้นตน้ไดไ้มถื่อวา่เป็นการใชสิ้ทธิโดยไมสุ่จริต



3.ผูเ้สียหาย



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 319/2560

โจทกมิ์ไดเ้ป็นแกนน าหรือเขา้ร่วมการชุมนุมตามข่าวที่ปรากฏ ถือไดว่้า

ข่าวหรือขอ้มูลที่เก่ียวกับตวัโจทกเ์ป็นขอ้มูลอันเป็นเท็จ เมื่อข่าวดังกล่าว

ระบุวา่การชุมนุมมีการน ารถบรรทุกสิบลอ้มาปิดถนน อนัเป็นการกระท าท่ีผิด

กฎหมาย เป็นเหตุใหร้ถทุกประเภทไม่สามารถสญัจรผ่านไปมาได ้ก่อให้เกิด

ความเดือดรอ้นแก่ประชาชน ยอ่มท าใหโ้จทกซ่ึ์งตามข่าวระบุว่าเป็นแกนน า

การชุมนุมไดร้บัความเสียหายแก่ช่ือเสียงได ้จ าเลยท่ี 1 เป็นผูใ้หบ้ริการ

ยินยอมใหมี้การน าขอ้มูลอนัเป็นเท็จดงักล่าวเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร ์โดย

ประการท่ีน่าเกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือประชาชน จึงมีความผิดตาม 

พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550 มาตรา 

15 ประกอบมาตรา 14 (1)



4.การกระท าที่จะถือเป็นความผิด
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จ ำเลยท่ี 1 เป็นเจ้าของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์มตชินออนไลน์ เป็นผู้น า
เสนอข่าวสารทำงระบบคอมพิวเตอร์ในนามของตนเอง คือเว็บไซต์มติชน
ออนไลน์ จ ำเลยท่ี 1 ย่อมเป็นผู้ให้บริการตำมบทนิยำมของ พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำร
กระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มำตรำ 3 และกำรท่ีเว็บไซต์มติ
ชนออนไลน์เสนอข่ำวใด ๆ ย่อมถือว่ำจ ำเลยท่ี 1 ในฐำนะเจ้าของและเป็นผู้
ให้บริการ ยินยอมให้มีกำรน ำเสนอข่ำวดงักล่ำวแล้ว จ ำเลยท่ี 1 จะอ้ำงว่ำได้
มอบให้บคุคลอ่ืนควบคมุดแูลบริหำรจดักำรเว็บไซต์โดยจ ำเลยท่ี 1 มิได้เก่ียวข้อง
กบัข่ำวดงักลำ่วเลยหำได้ไม่ เพรำะบทกฎหมำยข้ำงต้นมีเจตนำรมณ์มุ่งประสงค์
จะควบคมุกำรท ำหน้ำท่ีของผู้ให้บริกำรโดยเฉพำะ
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จ าเลยท่ี 1 ในฐานะเจา้ของกิจการหนงัสือพิมพต์ามบทนิยาม

ของ พ.ร.บ.จดแจง้การพิมพ์ พ .ศ.2550 มาตรา 4 มิไดมี้

หนา้ที่ตามกฎหมายที่ตอ้งรับผิดชอบในการผลิตข่าวแต่

อย่างใด เมื่อโจทก์มิไดน้ าสืบพยานใหป้รากฏว่าจ าเลยท่ี 1 

เก่ียวขอ้งกบัข่าวตามท่ีโจทกน์ ามาฟ้องอยา่งไร จึงไม่อาจลงโทษ

จ าเลยท่ี 1 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้



ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 4998/2558

การน าหนังสือพิมพ์ไปแจกโดยทราบว่ามี

เน้ือหาขอ้ความหม่ินประมาทโจทก์ถือไดว้่า

เป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือ

ประชาชนทั ่ว ไปแล้ว จึ ง เ ป็นการกระท า

ความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณา



ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 14169/2557

ความผิดฐานหม่ินประมาทดว้ยการใชข้อ้ความ

• ตอ้งพิจารณาขอ้ความว่า เมื่อวิญญูชนโดยทัว่ไปไดพ้บเห็นและอ่าน

ขอ้ความแลว้ จะส่งผลใหโ้จทกเ์สียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชงั

หรือไม ่

• จ าเลยท่ี 3 ในฐานะเป็นบรรณาธิการมีหน้าท่ีตรวจ จัดท า และ

ควบคุมข่าวและขอ้ความท่ีลงพิมพใ์นหนังสือพิมพต์อ้งถือเป็นตัวการ

ร่วมรบัผิดในขอ้ความท่ีลงพิมพแ์ละหมิ่นประมาทโจทก์



ขอ้ความท าใหโ้จทกเ์สื่อมเสียช่ือเสียง ถูกดหูม่ินเกลียดชงั

• ขอ้ความเป็นการแสดงว่าผู ้เขียนยืนยันขอ้เท็จจริงและเช่ือตามหนังสือ

รอ้งเรียนท่ี จ. อา้งว่าไดร้บัจากชาวบา้นว่า โจทกเ์ป็นคนน าเมทแอมเฟตา

มีนมาส่งแก่ผูจ้  าหน่าย โดยผูเ้ขียนและจ าเลยท่ี 3 ไม่ไดใ้ส่ใจตรวจสอบว่า 

เป็นความจริงและจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โจทกห์รือไม่เพียงใด ทั้ง

ต่อมาโดยผลของการตีพิมพข์อ้ความยงัเป็นเหตุใหโ้จทกถ์ูกผูบ้ังคบับญัชา

ไม่ไวว้างใจและตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบ

อาชีพรบัราชการไม่พึงปรารถนา แมผ้ลการสอบสวนจะไม่มีความผิดแต่ก็

จะมมีลทินมวัหมอง และอาจะมีผลต่อความกา้วหนา้ในชีวติราชการอีกดว้ย 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 10840/2557

การพิจารณาว่าค ากลา่วใสค่วามสรา้งความเสียหายแก่ช่ือเสียงของผูถู้กใส่

ความคนใด นั้น

• จะพิจารณาแต่เพียงถอ้ยค าพดูเฉพาะส่วนใด แยกเป็นส่วนๆ ไม่ได้ หากแต่

ตอ้งพิจารณาภาพรวมท่ีผูใ้ส่ความกล่าวถึงทั้งหมดรวมกนั อีกทั้งยงัอาจตอ้ง

พิจารณาถึงสถานท่ีและเวลาโอกาสรวมทั้งประเด็นปัญหาและเป้าหมายท่ีผู ้

กล่าวใส่ความตอ้งการส่ือถึงผูร้บัฟังค าพดูน้ันประกอบกนัดว้ย



• ซ่ึงเมื่อน าขอ้พิจารณาเช่นว่าน้ีมาวินิจฉยัประกอบค าพดูอภิปรายของจ าเลย

ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดแลว้มีขอ้ความโดยรวมบ่งช้ีชดัแจง้

ว่าจ าเลยมุ่งหมายใส่ความพาดพิงถึงบริษัทโจทกซ่ึ์ง ณ . ภริยาของ ส. ผูถู้ก

อภิปรายไม่ไวว้างใจเป็นกรรมการผูจ้ัดการบริษัทดว้ยผูห้น่ึง และบริษัท

โจทกไ์ดร้บัประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีสรรพสามิต เพราะ ส. ผลกัดนัใหม้ี

การออกประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษัทโจทกนั์น่เอง 

• ค ากล่าวอภิปรายของจ าเลยเช่นน้ีได้ความชัดเจนเพียงพอท่ีท าใหผู้ฟั้งค า

อภิปรายเขา้ใจไดว้่าบริษัทท่ีจ าเลยยกตวัอย่างว่าไดร้บัประโยชน์จากการท่ี 

ส. ผลักดันใหม้ีการออกประกาศกรมสรรพสามิตยกเวน้ภาษีสรรพสามิต

คือ บริษัทโจทกนั์น่เอง หาอาจเขา้ใจว่าเป็นบริษัทอ่ืนนอกจากบริษัทโจทก์

ไมโ่จทกจ์ึงเป็นผูเ้สียหาย



การกระท าที่จะถือเป็นความผิด ตาม พรบ.คอมฯ

การกระท า ความผิด

๑. การฝากรา้นใน Facebook, IG ผิด ม. ๑๑ ว ๒

๒. ส่ง SMS โฆษณา โดยไมร่บัความยนิยอม ใหผู้ร้บั

สามารถปฏิเสธขอ้มลูน้ันได ้ไม่เช่นน้ันถือ

ผิด ม. ๑๑ ว ๒

๓. ส่ง Email ขายของ ผิด ม. ๑๑ ว ๒

๔. กด Like ไมผิ่ด

๕. กด Share ขอ้มลูท่ีแชรม์ีผลกระทบต่อผูอ่ื้น ผิด ม.๑๔ (๕)



การกระท า ความผิด

๖. โพสตส่ิ์งลามกอนาจาร ท่ีท าใหเ้กิดการเผยแพร่สู่

ประชาชนได้

ผิด ม. ๑๔ (๔)

๗. แอดมินเพจ ท่ีเปิดใหม้ีการแสดงความเห็น เมื่อพบ

ขอ้ความท่ีผิด พ.ร.บ.คอมฯ เมื่อลบออกจากพื้ นท่ีท่ีตน

ดแูลแลว้

ไมต่อ้งรบัโทษ ม. 

๑๕ ว. ๓

๘. พบขอ้มลูผิดกฎหมายอยูใ่นระบบคอมพิวเตอรข์อง

เรา แจง้แลว้ลบขอ้มลูออก

ไมต่อ้งรบัโทษ ม. 

๑๕ ว. ๓

๙. การโพสตเ์ก่ียวกบัเด็ก เยาวชน โดยเปิดใบหนา้ เมื่อ

เชิดช ูชื่นชม อยา่งใหเ้กียรติ

ไม่ ผิด ม. ๑๖



การกระท า ความผิด

๑๐. การโพสตด่์าวา่ผูอ่ื้น ผิดฐานหมิ่นประมาท

ไมผิ่ดกฎหมาย พรบ.

คอมฯ

๑๑. การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผูเ้สียชีวติ โดยไมท่ าให้

เกิดความเส่ือมเสียเช่ือเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียด

ชงั

ไมผิ่ด 

๑๒. ส่งรปูภาพแชรข์องผูอ่ื้น เช่น สวสัดี อวยพร 

ไมเ่อาภาพไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์หารายได้

ไมผิ่ด 
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