คูมือแนวทางการบริหารงาน
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

อําเภออุบลรัตน

จังหวัดขอนแกน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มิถุนายน ๒๕๕๙

ก

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ถือเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษา ไดกําหนด
อยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน
โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบหลัก ซึ่งทําใหโรงเรียนจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหชัดเจน โดยจัดทําคูมือแนวทางการบริหารงาน , คูมือดําเนินงาน ,
คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อนําแนวทางคูมือตาง ๆ ไปปฏิบัติจริง
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียน
อุบลรัตน;พิทยาคมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและเปนแนวทางการจัดทําคูมือ
ของฝ?าย / กลุมสาระการเรียนรู / งาน / ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
เพื่อสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค;ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีคุณภาพเปนที่เชื่อมั่น ยอมรับ
ของผูปกครอง ชุมชนและสังคม
ขอขอบคุณคณะผูจัดทําและผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้และ
หวังวาเอกสารที่จัดทําขึ้นนี้จะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ใหยั่งยืนและกาวหนาบรรลุตามเปDาหมายและคุณภาพการศึกษาได
(นายบวร ใจปFGา)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
มิถุนายน ๒๕๕๙

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑

หน1า
บทนํา
๑. ความสําคัญและความเปนมา
๒. วัตถุประสงค;ในการทําคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
๓. ขอบเขตของคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
๔. ประโยชน;ของคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม

๑
๑
๒
๒

บทที่ ๒

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๓
๒. วิสัยทัศน;ประเทศไทย ปM ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๑๓
๓. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙)
๑๔
๔. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล
๑๕
๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘
๖. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปMงบประมาณ ๒๕๖๐
๒๗
๗. วิสัยทัศน; พันธกิจ กลยุทธ;โรงเรียนในฝUน
๓๗
๘. ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕
๔๒
๙. วิสัยทัศน; เปDาประสงค; ประเด็นยุทธศาสตร;จังหวัดขอนแกน
๔๕
๑๐. มาตรฐานการศึกษาชาติ
๔๖
๑๑. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๐
๑๒. มาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
๕๔
๑๓. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๖๔

บทที่ ๓

ภาพรวมของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. ความเปนมา
๒. วิสัยทัศน; พันธกิจ เปDาประสงค; กลยุทธ; ของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
๓. โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
๔. ผลการประเมินภายนอก

๑๐๖
๑๐๖
๑๐๙
๑๐๙

ค

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
บทที่ ๔

บทที่ ๕

หน1า
แนวทางการบริหารสูคุณภาพ
๑. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
๓. กระบวนการบริหารที่ใชในการดําเนินงาน
การจัดโครงสร1างการบริหารและบทบาทหน1าที่
๑.แนวทางการบริหารโรงเรียน
๒. มาตรฐานตําแหนงและภาระงานของบุคลากรตามโครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
การบริหารกิจการนักเรียน
การบริหารทั่วไป
การบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา

บรรณานุกรม
คณะผู1จัดทํา

๑๑๒
๑๑๕
๑๑๙
๑๒๘
๑๓๑
๑๓๘
๑๔๔
๑๖๘
๑๗๓
๑๗๙
๑๘๕
๑๘๗

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความสําคัญและความเป:นมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดสิทธิในการศึกษาไววา
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปMที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา ๔๙)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย;ที่สมบูรณ;ทั้งรางกาย จิตใจ
สติปUญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุขโดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝUงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชน;สวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปUญญาทองถิ่น ภูมปิ Uญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค; ใฝ?รูและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” และไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง คือ ใหมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยที่กําหนดให
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการอีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ;และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือแนวทางการบริหารโรงเรียน
อุบลรัตน;พิทยาคมฉบับนี้ขึ้น เพื่อกําหนดเปนนโยบายและแนวทางการจัดทําคูมือของฝ?าย /
กลุมสาระการเรียนรู / งาน / ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อสราง
ความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค;ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีคุณภาพเปนที่เชื่อมั่น ยอมรับ
ของผูปกครอง ชุมชนและสังคม
๒. วัตถุประสงคในการทําคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนสามารถนํานโยบายจากคูมือคุณภาพไปปฏิบัติจริง
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อสรางความเชื่อมั่นและเปนหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
วาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒
๓. ขอบเขตของคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. ขอบขายงานของการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ประกอบดวย
๑) กลุมการบริหารวิชาการ
๒) กลุมการบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
๓) กลุมการบริหารกิจการนักเรียน
๔) กลุมการบริหารทั่วไป
๕) กลุมการบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ
๒. กระบวนการในการดําเนินงานใชวิธีดําเนินงานเชิงระบบ ( System Approach)
มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การกําหนดปUญหา
๒) การวิเคราะห;ปUญหา
๓ ) การออกแบบทางเลือกและการตัดสินใจในการเลือก
๔) การจัดทําแผน/โครงการและการนําไปปฏิบัติ
๕) การประเมินผลและรายงานความสําเร็จ
๔. ประโยชนของคูมือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. เปนแนวทางในการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคมทุกคน
๒. นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและเสมอภาค

บทที่ ๒
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
การจัดทําคูมือแนวทางการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ไดนํากรอบแนวคิด
นโยบายมาตรฐานการศึกษา ที่เกี่ยวของ เปนหลักนําทางดังตอไปนี้
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตร;ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพื่อมุงสูวิสัยทัศน;ระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศน;
ปM พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเป:นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิต
แหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดล1อมที่ดี เกื้อกูล
และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป:นมิตรกับสิ่งแวดล1อมมีความมั่นคงด1านอาหารและ
พลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันได1ในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได1อยางมีศักดิ์ศรี”
๑.๑ วิสัยทัศนและพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปEของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ได1กําหนด
วิสัยทัศน; พันธกิจ วัตถุประสงค;และเปDาหมาย ยุทธศาสตร;และแนวทางการพัฒนา
ที่มีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้
๑) วิสัยทัศน;
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง”
๒) พันธกิจ
(๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
(๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง
สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
(๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค; และภูมิปUญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๔
(๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑.๒ วัตถุประสงค เปGาหมาย และตัวชี้วัด
๑) วัตถุประสงค;
(๑) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
(๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองค;รวมทั้งทางกาย ใจ สติปUญญา
อารมณ; คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
(๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปUญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค;
ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคาร;บอนต่ํา
(๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๒) เปDาหมายหลัก
(๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ;การคอร;รัปชั่นไมต่ํากวา
๕.๐ คะแนน
(๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
(๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญ
กับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอปM เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ;ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ;มวลรวมใน
ประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐
(๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑ;มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอย
กfาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป?าไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๓) ตัวชี้วัด
(๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุม
ประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใต
เสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และ
ดัชนีภาพลักษณ;การคอร;รัปชั่น
(๒) จํานวนปMการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอร;เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการป?วยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว

๕
(๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟDอ ผลิตภาพการผลิตรวม
อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ;ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ;มวลรวมในประเทศ
(๔) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ป?าไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวน
การปลอยกfาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ;มวลรวม
ในประเทศตอหัว
๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณ;ไดยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร;การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปDองกันปUจจัยเสี่ยง และ
เสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน;จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้ง
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรค;บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร;การพัฒนาที่สําคัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑) ยุทธศาสตรการสร1างความเป:นธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
(๑) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับ
การเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มี
ความหลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม
ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย;สิน พัฒนาการใชประโยชน;เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครอง
ทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน
(๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปUจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและ
มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค; เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัด

๖
การปUญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค;กรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนา
สังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองค;ความรู
เกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(๔) การสานสรางความสัมพันธ;ของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนัก
ถึงผลประโยชน;ของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของ
ความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู
การเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็ง
มีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการ
ใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่ม
ชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น และสังคม
ออนไลน;ใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู1ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ
(๑) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริม
คูสมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ;ไมใหต่ํากวาระดับที่เปนอยู
ปUจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
(๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝiกฝน
เปนความคิดสรางสรรค;ปลูกฝUงการพรอมรับฟUงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย;
มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตร;วิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
หลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
(๓) การสงเสริมการลดปUจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองค;รวม โดยสรางเสริม
สุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณ;แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทย;
ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขให

๗
เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(๔) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ?รู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย
ควบคูกับการสงเสริมใหองค;กร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู
อยางสรางสรรค; สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปUจจัยที่กอใหเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต
(๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยม
ใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลด
ปUญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร;
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
๓) ยุทธศาสตรความเข1มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ใหความสําคัญกับ
(๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืนมุงรักษา ปDองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอย
มีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือ
ครองที่ดินทําประโยชน;ในพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียม
และเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองค;กรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟjFนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดี และ
วิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมี
ทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการผลิตที่คงไว
ซึ่งความหลากหลายของพันธุ;พืชและสัตว;ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ
พัฒนาและเสริมสรางองค;ความรูวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้ง
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและทั่วถึง
(๓) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผูประกอบการนําองค;ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค;มาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑ;เกษตรและอาหาร ยกระดับ

๘
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับ
สากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริม
ภาคเอกชนและองค;กรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหาร
รวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส;ของภาคเกษตร
(๔) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบ
การสรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแก
ทุกฝ?าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกร
รุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย
ที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปkด
การคาเสรี
(๕) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกป?าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริม
ใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน
ใหมีการจัดการและเผยแพรองค;ความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและ
ทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสราง
เครือขายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนํา
วัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทน
ในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสราง
ความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
(๖) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมี
กลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพ
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
(๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญ;ชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งใน
สวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต
การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิด
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน

๙
๔) ยุทธศาสตรการปรับโครงสร1างเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ
(๑) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสราง
ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
ผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรค;และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค;ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค; การพัฒนาเมืองสรางสรรค; และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรค; พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร;
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค; สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรค;และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
(๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค;
ภูมิปUญญาทองถิ่น ทรัพย;สินทางปUญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกต;ใชประโยชน;
ทั้งเชิงพาณิชย; สังคม และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกต;ใช
วิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค;และสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน
(๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และ
เปนธรรมมุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย;สินทางปUญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส;ของ
ประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูสากล สรางความมั่นคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ
ทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมโลก
(๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ;แวดลอม
และทันตอเหตุการณ; เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝDาระวังความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค;รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
ระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดานการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ

๑๐
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปDองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการคลังขององค;กรปกครองสวนทองถิ่น
๕) ยุทธศาสตรการสร1างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
(๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส;ภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกส;ที่มีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
การขนสงและโลจิสติกส;เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
(๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บานใหบรรลุประโยชน;รวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
(๓) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝMมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปน
การปDองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
(๔) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาท
ที่สรางสรรค; เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทย
ในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตร;ของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู รวมทั้งรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธ;กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม
(๕) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย; การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการ
ดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝMมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยาย
แรงงานในภูมิภาค สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบาน คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชน;ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
(๖) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปDองกัน
ภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมในการปDองกันและแกปUญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และ
การหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับ

๑๑
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปDองกันการติดเชื้อและการแพรระบาด
ของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
(๗) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปkดรับความรวมมือกับ
องค;กรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการ
ปลอยกfาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองค;กรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร
ใหมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
(๘) การเรงรัดการใชประโยชน;จากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว เปน
การสรางองค;ความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชประโยชน;จากการเปkดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
(๙) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชน;และการอํานวย
ความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทของ
องค;กรระหวางประเทศที่ไมแสวงกําไร
(๑๐) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอม
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่
ในการกําหนดยุทธศาสตร; การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน
ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขาย
ของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธ;กับประเทศในอนุภูมิภาค
๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมอยางยั่งยืน
ใหความสําคัญกับ
(๑) การอนุรักษ; ฟjFนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มุงรักษาและฟjFนฟูพื้นที่ป?าและเขตอนุรักษ; พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการ
องค;ความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดิน
และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝUmง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุง
และฟjFนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน สงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผน
แมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริม
การอนุรักษ;และใชประโยชน;จากทรัพยากรชีวภาพ
(๒) การปรับกระบวนทัศน;การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคาร;บอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคาร;บอนต่ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกfาซเรือน

๑๒
กระจก พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบ
นิเวศเขาดวยกัน
(๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองค;ความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนที่
และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร;
และเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และ
ใหมีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมี
การเตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
(๕) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝDาระวังมาตรการการอนุรักษ;สิ่งแวดลอมที่อาจสงผล
กระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ;รายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหผูสงออกทําคาร;บอนฟุตพริ้นต; และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(๖) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและ
สรางความเขาใจในพันธกรณี ติดตามสถานการณ;การเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคา
สําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๗) การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส; และ
ขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย
แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ
(๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการเขาถึงและใชประโยชน;ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปUญหาความเหลื่อมล้ํา
ในการเขาถึงและใชประโยชน;ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอ
การอนุรักษ;และฟjFนฟู ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลาย

๑๓
ทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัย
เพื่อสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
๒. วิสัยทัศนประเทศไทย ปE ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยไดประกาศวิสัยทัศน; เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
โดยมีชื่อวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งดานเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เขมแข็ง
ดานการใชจาย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหมากขึ้น แกปUญหาดานสาธารณูปโภค
การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน; “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข ภายใต “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน;แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแหงเขต อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู
อยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข
เปนปiกแผน มีความมั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย; ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความ อยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน;ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน
อยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปUจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย;ที่เขมแข็ง
เปนศูนย;กลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นาไปสู
การบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียง
กับการดารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย;สิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชน;จาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้นไมมีประชาชนที่อยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถ
ในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเปนจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทาธุรกิจ
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ;ในทุนที่จะสามารถสราง การพัฒนาตอเนื่องไป ไดแกทุนมนุษย;
ทุนทางปUญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๔
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติ
จนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน; การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ;มากขึ้น และสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน;สวนรวม
รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชน;สวนรวมอยางยั่งยืนและ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
๓. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙)
แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตร;ระยะยาว ๑๕ ปM (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๙)
ที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ และเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนา
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา องค;กรปกครองสวนทองถิ่น
และสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เสร็จสมบูรณ;ทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในชวงระยะเวลา ๑๕ ปM ตั้งแต
ปM พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปM พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคลองตอเนื่องกันทั้งประเทศ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
๒. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปUญญาและการเรียนรู
๓. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปUญญา และการเรียนรู
แนวนโยบาย
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา
๒. ปลูกฝUงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก
และมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน;สวนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปนประมุข และรังเกียจ
การทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
๓. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาส
เขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยูใน
ทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร
๔. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ

๑๕
๕. พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
๖. ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษาให,มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๘. สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปUญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร; ศิลปวัฒนธรรม
พลศึกษากีฬาเปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต
๙. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองค;ความรู นวัตกรรม และทรัพย;สิน
ทางปUญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน;
๑๐. พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค;กรปกครองสวนทองถิ่น
๑๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
๑๓. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จัดการ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
๑๔. สงเสริมความรวมมือระหวาประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของ
การศึกษา เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใต
กระแสโลกาภิวัตน; ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและ
เกื้อกูลกัน
๔. นโยบายด1านการศึกษาของรัฐบาล
ในคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ; จันทร;โอชา ตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ วันศุกร;ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นโยบายดานการศึกษากําหนดไวในขอที่ ๔ การศึกษา
และเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายดานวิจัย ขอที่ ๘ การพัฒนา
และสงเสริมในการใชประโยชน;จากวิทยาศาสตร;เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ดาน คือ ๑) การปกปDองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย; ๒) การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ๓)การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาส
การเขาถึงบริการของรัฐ ๔) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ๖) การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน;จากวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม ๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ;
กับการใชประโยชน;อยางยั่งยืน ๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และ

๑๖
การปDองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
๔. การศึกษาและเรียนรู1 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร; และ
ความเปนไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝ?รูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส
จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ใหองค;กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค;กรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค;กร
ปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและ
บริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและ
ทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขา
ดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝ?เรียนรู การแกปUญหา การรับฟUง
ความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวาง
ผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช
ในการเรียนการสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส; เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ

๑๗
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ;พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองค;กร
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝUงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท;ในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
๔.๘ อนุรักษ; ฟjFนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปUญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร;และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธ;อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและ
วัฒนธรรมสากล และการสรางสรรค;งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝUงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปkด
พื้นที่สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค;
นโยบายด1านการศึกษา ข1อที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใช1ประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุงไปสูเปDาหมาย
ใหไมต่ํากวารอยละ ๑ ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ เพื่อใหประเทศ
สามารถแขงขันและกาวหนาทัดเทียมประเทศอื่น
๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร; และคณิตศาสตร; ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทองจํา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางในการใช
เทคโนโลยีระหวางหนวยงานและสถานศึกษา
๘.๓ การปฏิรูประบบใหสิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทํางานวิจัย
และพัฒนา ไปตอยอดหรือใชประโยชน; สงเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุมจังหวัดใหสอดคลองความตองการของทองถิ่น และนําไปใชประโยชน;เชิงพาณิชย;ได
๘.๔ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชน;จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ที่เอื้ออํานวย สรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี
ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปUญญาในการตอยอดสูการใช
เชิงพาณิชย;ของภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนโยบายดานการศึกษาสองขอของรัฐบาลแลว นายกรัฐมนตรียังไดใหนโยบาย
ดานการศึกษาไวอีก ๑๐ ขอ คือ
๑. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ใหมากที่สุด ที่เหลือสงตอ
ใหรัฐบาลตอไป
๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ

๑๘
๓. ปรับ ลดภาระงานที่ไมจาเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔. เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพ;ตําราตองคุมราคา
๕. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC
ใหทันปMนี้ ชวยแกไขปUญหาวางงาน และปUญหาสังคมได
๖. ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
๗. ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก
๘. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๙. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
๑๐. เรียนไมใชเพื่อสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน
๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอกดาว;พงษ; รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแถลงนโยบาย
ดานการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ทัศนคติในการทํางาน
เหตุผลและความจําเปนที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
และรัฐบาล ปUจจุบันไดเขามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ;บานเมืองอยูในสภาวการณ;
ที่ไมปกติ ตองชวยกันยุติ ความขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษานั้น ถือวาเปน
พื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป ๑๑ ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพราะ
การศึกษาเปนพื้นฐานของความมั่นคง ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ตองใชเวลานานและตองมีแผน
ปฏิรูปทั้งระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการตองดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือ ลูกหลานของเรา ใหมีชีวิตที่สดใสและสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได ตอจากนี้ ตองขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเรงดวนที่ตองทํา
ตองการผลลัพธ;มากขึ้น เร็วขึ้น และตองสื่อสารกันเพื่อลดความรูสึก ขัดแยงทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกทาน
แนวคิดในการทํางานของสวนราชการ
สวนราชการตั้งแตระดับพื้นที่ ตองดําเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
มีการศึกษาวิเคราะห;และปรับ กลยุทธ;การทํางานปUจจุบันใหสอดคลองกับแนวนโยบายใหเห็นผลเปน
รูปธรรม เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน และความคิดเห็นของผูบริหารระดับพื้นที่ ตลอดจน
ผูบริหารระดับสูง เนื่องจากมีชวงเวลาจํากัด จึงตองการ ความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทํางาน
ใหรวดเร็วและทํางานรวมกันไดคลองตัวมากขึ้น โดยมี แผนการดําเนินการแบงเปนกลุม ดังนี้
๑) งานที่ดําเนินการอยูแลวและตรงตามนโยบาย
๒) งานที่ดําเนินการอยูแลวสามารถปรับใหเปนไปตามนโยบาย

๑๙
๓) งานที่ดําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม แบงเปน
(๑) งานที่เพิ่มโดยไมตองใชงบประมาณดําเนินการ
(๒) งานที่เพิ่มโดยตองใชเวลาและงบประมาณดําเนินการ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด1านการศึกษา
ประกอบดวย ๒ สวน คือ
น1อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา มาเปนแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
๑. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
๒. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็ก
ที่เรียนเกงกวา ชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”
๓. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเกี่ยวของ นอม
นํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรม
โดยการถายทอดพระราชดํารัส ทั้ง ๓ ประการใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเสนทางสู
ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตอไป
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค;กรหลักและหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองสอดคลองและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้
๑. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ใหมากที่สุด สวนที่เหลือสงตอ
ใหรัฐบาลตอไป
๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ
๓. ปรับลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔. เรงปรับหลักสูตร/ตํารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพ;ตําราตองคุมราคา
๕. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา สามารถเขาทํางาน
ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ใหทัน ปM ๒๕๕๘ เพื่อชวย
แกปUญหาวางงาน และปUญหาสังคมได
๖. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
๗. ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็ก
๘. ลดความเหลื่อมล้ําจัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๙. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
๑๐. การเรียนไมใชเพื่อการสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิตสามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน

๒๐
แนวนโยบายด1านการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป ๑๗ เรื่อง
๑. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
๑.๑ ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงค;ของงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน
๑.๒ ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของ
งานหลัก งานรอง และงานที่ตองดําเนินการกอน/หลัง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
๑.๓ ตองมีฐานขอมูลที่ดีถูกตอง ครบถวน ชัดเจนตั้งแตหนวยงานยอยขึ้นมาจนถึง
หนวยงานหลัก และทันตอสถานการณ; เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงาน
ของตลาดแรงงาน ในแตละสาขาวิชา
๑.๔ มีการวิเคราะห;ปUญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาใหชัดเจน
ซึ่งผลการวิเคราะห; จะชวยใหการแกไขปUญหามีความแมนยํามากขึ้น
๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล ใหคนหาสาเหตุปUญหา
การดําเนินงาน ที่ผานมา แลววิเคราะห;หาทางเลือกในการแกไขปUญหาที่หลากหลาย เชน ปUญหา
เรื่องอายุของผูเรียน ปUญหา อยูที่ครูปUญหาอยูที่พอแม ปUญหาอยูที่สภาวะแวดลอมตาง ๆ ซึ่งบางครั้งไม
สามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
๓. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
๓.๑ ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบโดยตรง หรือมีสวนเกี่ยวของ
๓.๒ โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ;พระองค;ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือ
ใหการสนับสนุนตองสามารถ อธิบายที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการใหนักเรียนนักศึกษา
รูและเขาใจหลักการแนวคิด ของโครงการไดชัดเจน รวมทั้งถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี
๓.๓ สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สวนที่เกี่ยวของ โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้ง
สามารถเผยแพรขยายผล ตอไปได
๓.๔ สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณ;รักชาติ
และสถาบัน หลักของชาติ
๔. งบประมาณ
๔.๑ งบลงทุน
๑) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปMงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) การใชงบประมาณ เมื่อไดรับแลวตองเรงดําเนินการตามแผนที่กําหนด
เพื่อใหเกิด การกระจายงบประมาณในพื้นที่
๔.๒ งบกลาง
๑) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาที่จําเปน
๒) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชน;สูงสุด

๒๑
๔.๓ การใชงบประมาณในการดําเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ซึ่งรัฐบาลจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ
(คตร.) ทุกระทรวง และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณ ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติงานของผูบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปรงใส และถูกตอง
๔.๔ งานบางโครงการที่ตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมี
การบูรณาการ งบประมาณหนวยงานยอยรวมกันภายในกระทรวงใหเรียบรอยกอนการบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชน;สูงสุด
๕. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองค;กร
๕.๑ จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวย
ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน; เปนตน โดยมีวัตถุประสงค;เพื่อ
๑) สรางความเขาใจภายในองค;กรใหมากขึ้น
๒) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคําสั่งไป
ยังหนวยรอง และหนวยปฏิบัติไดทันทีรวดเร็ว และทั่วถึง
๓) ใหมีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ;และทดสอบระบบที่มีอยูเสมอ
๕.๒ ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ;อาทิ
๑) เสมาสนเทศ เปนการสื่อสารประชาสัมพันธ;ภายในองค;กร คือ การสราง
ความเขาใจ ภายในองค;กร หนวยงาน
๒) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธ;ผานสื่อภายนอกองค;กร คือ
การสรางความเขาใจ กับประชาชน
๖. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณ;ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ;ที่สงผล
กระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวง ตอตานผูบริหาร นักเรียนเจ็บป?วยผิดปกติ โรงเรียน
ถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยงาน ที่เกี่ยวของกําหนดมาตรการ วิธีการ
ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปDองกันแกไขปUญหา ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองแก
ผูเกี่ยวของ ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความเขาใจอยูเสมอ ซึ่งเบื้องตน ตองมีรายละเอียด
ดังนี้
๑) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติที่ชัดเจน
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแกไขปUญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว
๓) สํารวจระบบที่มีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ
๔) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับชั้นอยางรวดเร็ว
๗. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร เชน รวมกําหนดหลักสูตร
การเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการรับ เขาทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา

๒๒
๘. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตาง ๆ ของแตละสวน
ราชการ
๘.๑ ใหมีการทบทวนบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพื้นที่
ใหครบถวน
๘.๒ กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ตองรูและสิ่งที่ยังไมรูใหมีการแบงภารกิจงาน
ใหชัดเจน
๘.๓ กําหนดความตองการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง
๙. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค;
๙.๑ การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค;และ
เปDาหมายที่กําหนด อยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน;แกประชาชน
๙.๒ การคัดเลือกกลุมเปDาหมาย วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา
กับหนวยงาน ในทุกระดับตองเปนผูที่มีความรูเหมาะสม เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ใหเรงยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในกลุมเปDาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ใหมีความรู และสามารถใชในการสื่อสารเพื่อ
การเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย; และบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ใหมีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
๑๑.๑ ใหมีการดําเนินงานของศูนย;ศึกษาทางไกล (Distance Learning
Thailand) โดยบูรณาการ เขากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขาย
ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาใชเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
๑๑.๒ จัดใหมี CEO ดาน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อ
เพื่อสรางความเขาใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ;ดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
๑๒. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย สงเสริมใหครูผูสอน
พัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ จัดการเรียนการสอน
การสรางความรูความเขาใจที่ดีทําใหเด็กเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
๑๓. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
๑๓.๑ ใหมีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย
เหมาะสม
๑๓.๒ ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
หนวยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ
๑๓.๓ การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานและสถานศึกษา ตองจัดใหมี
แผนรักษา ความปลอดภัยใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและ
สภาพปUญหา ภัยคุกคามของแตละพื้นที่ และมีการซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ

๒๓
๑๔. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
๑๔.๑ ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
การสอนของครู
๑๔.๒ ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพื่อใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียน
เพื่อการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหเกิดการ
ผอนคลายและมีความสุข
๑๔.๓ ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํานักเรียน
และครูออกนอกหองเรียน ไปรวมกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ
เปนตนควรสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรม เพื่อเสริมสรางประสบการณ;เรียนรู สรางทักษะ
ความสามารถ
๑๕ การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ให
จัดระบบการประเมินผลงาน ความกาวหนา และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงาน ของครูผูสอน
ใหสามารถวัดผลไดจริงสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งดานความรู คุณลักษณะที่พึงประสงค;
และทักษะชีวิต
๑๖. การแกไขปUญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเรงรัดการดําเนิน
โครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนการดําเนิน
โครงการในสวนที่เกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝUนการกีฬา สูจังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนตน
๑๗. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง ใหจัดระบบการทําระเบียนขอมูลประวัติ
ผูเรียนและผูปกครองใหเปนปUจจุบัน เพื่อเปนระบบดูแล นักเรียนและชวยแกไขปUญหาที่ตัวผูเรียนและ
ครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแลง อุทกภัยตาง ๆ และรวบรวมเปน
ขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพื้นที่ในการใหความชวยเหลือบรรเทา ปUญหาในรูปแบบที่
เหมาะสมตอไป
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
๑. นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต
๑.๑ หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกยาย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
๑.๒ หยุดการทุจริตภายในองค;กรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล
๑) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง
๒) ทําการตรวจสอบชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และ
ทําการแกไข
๓) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริต
ขึ้นอีก

๒๔
๑.๓ ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชา
หนวยงาน ตามลําดับชั้น ตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิด
ดังกลาว
๒. นโยบายดานสวัสดิการ
๒.๑ การสอบบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
๒.๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
ใหครอบคลุมทุกดานไมเฉพาะ กรณีเสียชีวิตเทานั้น เพื่อชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๓ เรื่องหนี้สินของครู สงเสริมใหครูมีจิตสํานึกรูจักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใช รูจักเก็บ สรางเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ
การเรียนการสอน
๓. นโยบายดานการจัดการขยะ
๓.๑ ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขยายผลโครงการ โรงเรียนขยะใหเพิ่มมากขึ้น
๓.๒ ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ
โดยการปลูกจิตสํานึก แกผูเรียนทุกระดับ ใหลดการทิ้งขยะ รูจักการคัดแยกประเภทขยะ และ
การกําจัดขยะที่ถูกตอง
๔. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ; ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษา
สิ่งปลูกสรางและครุภัณฑ;ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ ระบบการจัดหาและแจกจายครุภัณฑ; - ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการ
ตามเหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน
๔.๒ ระบบการซอมบํารุง – ใหจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจสรางระบบการดูแลซอมบํารุง
ตรวจสอบวงรอบการใชงาน กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรวมมือกับหนวยงาน
ที่มีทักษะในการซอมบํารุง
๔.๓ ระบบดูแลอาคารสถานที่ - ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมให ทรุดโทรมอยางตอเนื่อง
นโยบายเฉพาะ
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ การแกไขปUญหาเด็กประถมศึกษา อานไมออกเขียนไมได
๑) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอน
แบบแจกลูกสะกดคํา โดยใชแนวการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Based
Learning : BBL)
๒) กําหนดเปDาหมายใหนักเรียนชั้น ป. ๑ ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.๒ ขึ้นไป
ตองอานคลอง เขียนคลอง

๒๕
๑.๒ การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ
๑) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
๒) เด็กที่ออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาค
บังคับตอเนื่อง หรือ ออกไปทํางานตองสงเสริมใหไดรับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขาย
ประสานการติดตามอยางเปนระบบ
๑.๓ ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
๑) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข
ไมมีกิจกรรมเพิ่ม ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
๒) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู และเขารวมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อใหผอนคลายและมีความสุข
๓) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติมากกวาทองจําเพื่อการสอบอยางเดียว เพื่อสราง
ภูมิตานทาน ใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน
๑.๔ การแกไขปUญหาโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน
ใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT)
อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน ไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางทีม่ ีคุณภาพ
๑.๕ การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา - ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning Television: DLTV) และผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Communication Technology: ICT) ดวยการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT)
๑.๖ การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน - ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุม
คุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ตองเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร
การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จาก สวนกลางเพื่อชวยลดภาระครูหรือ
นําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน
๒. การอาชีวศึกษา
๒.๑ ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญและ
เขาสูการเรียน สายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
๒.๒ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เมื่อจบการศึกษาแลวใหไดรับวุฒิการศึกษารับรอง ๒ ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได
๒.๓ รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝiกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพ
ไดทันที
๒.๔ แกไขปUญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสรางความปลอดภัย
ใหกับนักเรียนนักศึกษา
๑) ใหความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยางทั่วถึง
๒) เปkดโอกาสนักศึกษาไดเขาฝiกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางนิสัย
รักการประกอบอาชีพ การตรงตอเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา

๒๖
๒.๕ สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดาน อาทิ การจัด
การศึกษา ดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร;ดานปkโตรเคมีการทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร และ
มัคคุเทศก;เปนตน
๒.๖ จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ
เปkดสอน หลักสูตรเกี่ยวกับการขนสงระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทธโธปกรณ; และหลักสูตรเกี่ยวกับ
การบิน เปนตน
๒.๗ จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยรวมมือ
กับกลุม ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ?น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแก อังกฤษ
เดนมาร;ก เยอรมัน เปนตน
๓. การอุดมศึกษา
๓.๑ กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศ
ของแตละสถาบันเพื่อลดความซ้ําซอน
๓.๒ กําหนดผลลัพธ; (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชน เปนศูนย;วิจัยที่มีคุณภาพ
มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกของ
ประเทศ
๓.๓ จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่น
เพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
๔. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๑ จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
๑) สงเสริมใหประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถ
หาความรู ดวยตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๒) จัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรู เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ลด
ความเหลื่อมล้ํา เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
๔.๒ เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา – จัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเพิ่มมาก
ขึ้น และตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ การจางงานทั้งภาคธุรกิจบริการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
๔.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู - เพื่อใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งดานภาษา การเปkดโลกทัศน; เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ; การฝiกอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและ
ประสานงานแผนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
๔.๔ ดําเนินการปลูกฝUงและเสริมสรางอุดมการณ;รักชาติ - เพื่อใหนักศึกษาและประชาชน
มีความตระหนักในความเปนชาติ กระตุนใหเกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย;เปน
ศูนย;รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป ถายทอดและขยายผลในวงกวาง

๒๗
๔.๕ กําหนดให กศน. ตําบล เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวาง
บาน วัด โรงเรียน - เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรู ใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ กศน. ตําบลในวัด ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา เจาอาวาสหรือผูนํา
ทางศาสนา ผูนําทองถิ่น ภูมิปUญญาทองถิ่น เครือขายในชุมชน
๔.๖ พัฒนาคนทุกชวงวัย
๑) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบ อาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต
๒) ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู และคุณธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะการใฝ?เรียนรู
แกปUญหา การรับฟUงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนน
ความรวมมือระหวาง ผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
แนวทางดําเนินการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
Hit The Point : งานทุกเรื่องตองตีโจทย;ปUญหาใหชัดเจน และทําใหตรงประเด็น
Dynamic
: มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปดวยกันทั้งระบบอยางตอเนื่อง
ทั้งภายในองค;กร และองค;กรภายนอก
Lively
: ทํางานดวยชีวิตจิตใจที่ดี เขาใจเนื้องานตรงกัน เห็นประโยชน;
รวมกัน ไมขัดแยงกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข
๖.

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปEงบประมาณ ๒๕๖๐

หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสรางและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคต
ของประเทศ สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค; ตามคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเคราะห;
เปน สามารถสรางวิสัยทัศน;และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึงประโยชน;สวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ; ทันโลก ใหสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม
๒. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ
และดอยโอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน
และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน

๒๘
๓. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ;กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู
๔. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเปนผูนาทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดี แกผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับ
นักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ
๕. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองค;กรคุณภาพที่แข็งแกรง และ
มีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ไดเปนอยางดี
๖. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองค;กรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน;
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถ
จัดการเรียน การสอนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
๗. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอมูลสารสนเทศ
และขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ; และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
๘. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบริการที่ดี ทั้งสวนกลาง
และ สวนภูมิภาค เรงรัด การกระจายอํานาจและความรับผิด ชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุก
ภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทา การมีสวนรวม และ
การประสานงานสามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษา ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องค;กร
ปกครองสวนทองถิ่น องค;กรวิชาชีพ กลุมบุคคล องค;กรเอกชน องค;กรชุมชน และองค;กรสังคมอื่น
๙. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจาก
คอร;รัปชั่น ใหเปนปUจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะ
จูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่
๑๐. มุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําให
การศึกษา นeการแกปUญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปUญหาการคอร;รัปชั่น
๑๑. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไมไดคุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
องค;ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย วิสัยทัศน;
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร; เปDาประสงค; กลยุทธ; ผลผลิต จุดเนน และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเปนไทย

๒๙
(มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ)

พันธกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และ
มีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค;ตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค;
เปนลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ ไดแก ๑) รักชาติ ศาสน; กษัตริย; ๒) ซื่อสัตย;สุจริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝ?เรียนรู ๕) อยูอยางพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ)

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เปGาประสงค
๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ
มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร ได1แก
ประเด็นยุทธศาสตร;ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพนฐาน
เปDาประสงค;ที่ ๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

๓๐
กลยุทธ;
๑. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ;
จิตใจ สังคมและสติปUญญา เตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา
๑.๑.๒ ปลูกฝUงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๑.๑.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ และ
การประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป
๑.๑.๔ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๑.๑.๕ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๑.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๒.๑ ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสู
การปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร
ตามความจําเปนและ ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย;รวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใช ในการจัดการเรียนรู
ได ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
๑.๒.๓ ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผล
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
๑.๒.๔ สงเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใชพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน
๑.๒.๕ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ
๒. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.๑ สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแก
ผูปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.๒ ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนในการกากับดูแล และมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.๓ ประสานสถาบันที่รับผูเรียนเขาศึกษาตอใหมีการคัดเลือกอยางหลากหลาย
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร;ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปDาประสงค;ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
เปDาประสงค;ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

๓๑
กลยุทธ;
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สนับสนุนใหสถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่ มุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่น
๑.๓ สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของผูเรียนแตละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหวาง
รูปแบบตางๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเปนเลิศ รูปแบบเพื่อผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่
สูง ชายแดน เกาะแกง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)
๒. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
๒.๑ สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุมครองนักเรียน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเชื่อมโยงสัมพันธ;
กับเครือขายสหวิชาชีพทุกระดับ
๒.๒ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็ก
ดอยโอกาส ที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร; เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลข
ประจําตัวประชาชน เปนตน
ประเด็นยุทธศาสตร;ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปDาประสงค;ที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและ
มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
เปDาประสงค;ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบ
การจัด การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ;
๑. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑.๑ ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการ
ในชวงเปkด ภาคเรียน
๑.๒ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน
ที่มีจํานวนครู ไมเพียงพอ
๑.๓ กําหนดนโยบาย ใหผูบริหารสถานศึกษาสอนอยางนอย ๑ รายวิชา ใน
โรงเรียนของตน และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมชวย
สอนในโรงเรียนที่ครูไมเพียงพอ
๑.๔ ประสานและสงเสริมการทํางานของผูมีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากร
จากองค;กรตางๆ

๓๒
๒. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค;ความรูครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ใหมี
สมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑ เผยแพรองค;ความรูและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู
การสอนคิดแบบตางๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ใหสามารถนามาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามศักยภาพ เปนรายบุคคล
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต;ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนา
๒.๓ สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอมของ
โรงเรียน
๒.๔ สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๒.๕ สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
๒.๖ สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการคุมครองดูแล
ชวยเหลือผูเรียน ที่มีความตองการพิเศษ หรือตองการการคุมครองพิเศษ
๓. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดาน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๔. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ;
๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพ
๔.๒ สงเสริมความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น
๕. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปน
ครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. สงเสริม สนับสนุนใหองค;กร องค;คณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผน
สรรหา ยาย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของโรงเรียน และ
ชุมชน
๖.๑ สรางความตระหนักกับองค;กร องค;คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ;
๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความตองการ สามารถ
จัดการเรียนรู ที่มีความแตกตางหลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร;ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

๓๓
เปDาประสงค;ที่ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
เปDาประสงค;ที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบ
บูรณาการมีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
และ กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เปDาประสงค;ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบ
การจัด การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ;
๑. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
๑.๑สงเสริม สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมี
ความสามารถ และ มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ บูรณาการการทํางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานตางๆ
เพื่อสงเสริม ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทไดเพิ่มขึ้น
๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑.๔พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑.๕ พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑.๖ พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑.๗ แกไขปUญหาการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสม ใหถูกตองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
๒.๑ สรางเครือขายในรูปแบบ cluster ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
บริหาร จัดการศึกษารวมกัน
๒.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ;ใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับการชวยเหลือ
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
๒.๒.๒ ประสานหนวยงานทุกภาคสวน ผูมีสวนไดสวนเสียใหเขามารวมพัฒนา
และชวยเหลือสถานศึกษา
๓. สงเสริมการนาผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนานโยบายและเปนฐานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๔. สงเสริมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค;คณะบุคคล ใหมี
ความรับผิดชอบตอผลการดาเนินงาน
๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค;คณะ
บุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ;
๔.๒ สรางแรงจูงใจใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค;คณะ
บุคคลใหมีผลงานเชิงประจักษ;

๓๔
๔.๓ รับฟUงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับองค;กร องค;คณะบุคคล
ในการปรับปรุง แกไขและติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
๕. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตําบล
๕.๑ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๕.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps)
ผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
๒. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
๓. ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕.เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหนวยงานกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต
และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัด
การศึกษา เพื่อใหภารกิจดังกลาวสามารถ ตอบสนองสภาพปUญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล
จุดเน1น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ๖ จุดเนนการดําเนินงาน
ปMงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สอดคลองกับ ๖ ยุทธศาสตร; กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จุดเน1นด1านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู1
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน
๑.๒ โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
๑.๓ สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
๑.๔ สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV
๒. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
๒.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ; จิตใจ
สังคมและสติปUญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข
๒.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปMที่ ๑ อานออก เขียนได
๒.๓ ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปMที่ ๒ ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง
๒.๔ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปMที่ ๓ มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และ
ดานเหตุผล ผานเกณฑ;มาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น

๓๕
๒.๕ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปMที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๖
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น
๒.๖ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ
ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
๒.๗ ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปUญหา ทักษะชีวิต
และทักษะการใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย
๒.๘ ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล
๓. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
๓.๑ ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ?เรียนรู ใฝ?ดี และอยูรวมกับผูอื่นได
๓.๒ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปUญหา และอยูอยางพอเพียง
๓.๓ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและ
การทํางาน สามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
๔. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล ไดแก
๔.๑ ผูพิการ
๔.๒ ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นที่พิเศษ
๔.๓ ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๔.๔ ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และ
ศูนย;การเรียน
๔.๕ ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
จุดเน1นด1านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองค;ความรู ตรงตาม
ความตองการของบุคคล และสถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู ที่ใชทักษะ
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต;ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ การสื่อสารที่ทันสมัย
๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือ
ภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๑.๕ ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
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๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ;
๔. องค;กร องค;คณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
จุดเน1นด1านพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล1องกับความต1องการของประเทศ
๑. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียน
สายสามัญ
๒. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน;ได
จุดเน1นด1านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สถานศึกษาและผูเรียน
๒. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้นมีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบ
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปMที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๖
๓. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน
จุดเน1นด1าน ICT เพื่อการศึกษา
๑. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษา
และผูเรียน
๒. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่อง
ขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและ
บุคลากรอื่นในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๓. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
๔. ผูเรียนมีคอมพิวเตอร;ใชในการเรียนรู
จุดเน1นด1านการบริหารจัดการ
๑. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสราง
เครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดาเนินงาน
๑.๑ สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการ
แกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๓ สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
ตําบล (Educational Maps)
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๑.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๗ หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และความปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
๑.๘ หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๑.๙ หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และ
เกณฑ;การจัดสรรงบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ
๑.๑๐ หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องค;คณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ;
๑.๑๑ หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๑๒ หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๑ หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๒ หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.๓ หนวยงานทุกระดับ รับฟUงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และ
ผูมีสวนได สวนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
๗. วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธโรงเรียนในฝRน
คณะรัฐมนตรี ไดลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝUน
(Lab School Project) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาแนวคิดและหลักการ โดยมีความเชื่อวาการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพสามารถลด
ชองวางของบุคคลในวงสังคมลงได ซึ่งจะสงผลใหประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพนจากวงจร
ความยากจน ซึ่งเปนความมุงมั่นที่สําคัญของรัฐบาล ดังนั้น โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน
ในฝUน จึงเปนกระบวนการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนในฝUนของคนในสังคมที่ตองการใหเด็กและ
เยาวชนไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและในขณะเดี่ยวกันโครงการนี้จะชวยใหความฝUนของคน
ในสังคมเปนจริง สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการในแตละอําเภอ ควรเปนไปตามเจตนารมณ;
และความตองการของประชาชนสวนใหญในพื้นที่
๒. การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในฝUนดานตาง ๆ นอกจากใชงบประมาณแผนดินแลว
ควรประสานกับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพเพื่อเปนเจาภาพหลักที่จะใหการสนับสนุน
โรงเรียนแตละแหงอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง โดยใหประสานกับกระทรวงการคลัง
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แนวคิดโครงการ พื้นฐานโครงการหลอมรวมจากความฝUนอันสูงสุดของผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพอแม ผูปกครอง และชุมชนในทองถิ่น
ที่ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. การกระจายโอกาสทางการศึกษา แกเด็กและเยาวชนไทยใหไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําเปนที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน
ผูปกครองและชุมชน เพื่อลดชองวางและความเหลื่อมล้ําทางสังคม ดังนี้
๑.๑ ระยะแรก เริ่มจากการพัฒนาโรงเรียนในระดับอําเภอทุกอําเภอ
๑.๒ ระยะที่สอง พัฒนาไปสูระดับตําบล
๑.๓ ระยะที่สาม ขยายเครือขายครอบคลุมไปทุกหมูบาน
๒. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน บนพื้นฐานความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย เปนตนแบบ และเปนพี่เลี้ยงใหกับ
โรงเรียนอื่น
๓. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ เปนระบบเครือขาย
และเอื้อตอการเรียนรูรวมกัน โดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ในการสืบคนขอมูลเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในอนาคต
๔. การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ใหเติบโตขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ รักการเรียนรูตลอดชีวิต รูจักคิดวิเคราะห; มีความเชื่อมั่นในตนเอง
กลาแสดงออก สามารถกาวเขาสูเวทีการแขงขันในระดับสากล
๕. การบริหารจัดการทั้งในระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหมีจํานวนผูบริหาร ครู
และบุคลากรมืออาชีพอยางเพียงพอ มีอิสระในการทํางานอยางคลองตัว มีการพัฒนาดานกายภาพ
อยางเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. การเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ โดยเนนการมีสวนรวมของ ผูมีสวน
เกี่ยวของและชุมชนในทองถิ่น ใหเปนแหลงเรียนรูเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนแหลงคนควาวิจัยและ
เปนโรงเรียนสาธิตการฝiกอบรมครูจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่
๗. การวัดผล เนนการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองภายในโรงเรียนและการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยการประเมินจากองค;กรทั้งภายในและภายนอก
ทิศทางและภาพความสําเร็จ
“ พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน ”
วิสัยทัศน
การสรางโอกาสใหเด็กไทย
พันธกิจ
สรางโรงเรียนชั้นดีใหเด็กไทยไดเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห;
มีความสามารถดานเทคโนโลยี มีคุณธรรมรักษ;วัฒนธรรมไทย และมั่นใจในตนเอง

๓๙
ภาพความสําเร็จ
นักเรียน มีนิสัยใฝ?รู รักการอานและการคนควา สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
เปนคนดีมีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะห; มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนําเสนอ
ผลงานไดอยางสรางสรรค; สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยางมั่นใจในตนเอง
ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือรน สนใจ
ใสใจ ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ
ผู1บริหาร เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน;สูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุก
ฝ?ายที่เกี่ยวของ
โรงเรียน เปนโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ที่อบอุน
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู มีเอกลักษณ;อันโดดเดนเปนตนแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง
ซึ่งเกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของและประชาสังคม
ผู1ปกครองและชุมชน ใหการยอมรับ เชื่อถือ มีความรูสึกรวมเปนเจาของ และ
สนับสนุนการ ดําเนินงานของโรงเรียน
กลยุทธหลัก ๕ ประการ
๑) สร1างพลังขับเคลื่อนให1โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คลองตัว
มีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนพัฒนาการศักยภาพ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม
๒) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู1เชิงบูรณาการ ใหผูเรียนไดพัฒนา
ความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค;และทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพ
๓) สงเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให1เป:นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔) เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการ ใหเกิดประโยชน;สูงสุดแกผูเรียน
๕) ระดมสรรพกําลังสร1างภาคีเครือขายอุปถัมภที่เข1มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีสวน
รวมของชุมชน องค;กร ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุปถัมภ;และผูรวมคิด รวมปฏิบัติ และ
รวมพัฒนา
การขับเคลื่อนกลยุทธ
เพื่อใหการดําเนินงานตามกลยุทธ;ที่กําหนดไว บรรลุวิสัยทัศน;และพันธกิจ
ตามเจตนารมณ;ของโรงเรียนในฝUน จึงไดกําหนดรูปแบบและแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ;
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ ดังนี้
๑. แนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ;สูการปฏิบัติ ไดนําแนวคิดกําหนดผลสําเร็จ
อยางสมดุลรอบดาน (Balanced Scorecard) มากําหนดมุมมองที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ๔ ดาน คือ

๔๐
๑.๑ มุมมองดานนักเรียน (Student Perspective) เปนการพิจารณา
ความตองการของผูที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่คาดหวัง
๑.๒ มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (Internal Process
Perspective) เปนการพิจารณาผลสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth
Perspective) เปนการพิจารณาปUจจัยที่ใชขับเคลื่อนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่
คาดหวัง ไดแก การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนเปนองค;กรแหงการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะของครู ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียน
ในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
๑.๔ มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource
Perspective) เปนการพิจารณาปUจจัยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในดาน
งบประมาณและทรัพยากร โดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุนอัตรากําลัง คาใชจาย ประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากรและงบประมาณ

แผนภาพ รูปแบบการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน (Balanced Scorecard)
๒. กําหนดวัตถุประสงค;เชิงกลยุทธ; (Strategic Objectives) ที่จะนําไปสู
ความสําเร็จโดยคํานึงถึงความครอบคลุมและสมดุล ผานมุมมองมุมมองในมิติดานตาง ๆ
นักเรียน
- เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดวิเคราะห; นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู ไดดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
มีนิสัยใฝ?รู เรียนเปน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห;และสรางสรรค;

๔๑
- มีทักษะการดํารงชีวิต มั่นใจในตนเอง นักเรียนมีทักษะ
ในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก
- มีความเปนไทย นักเรียนมีความเปนไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ;
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปUญญาทองถิ่น
กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
- โรงเรียนธรรมาภิบาล โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรผนึกพลังสรางสรรค;และรวมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ;
อันโดดเดน โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
- สรางโอกาสและดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนใหบริการ
ทางการศึกษาไดครอบคลุมกลุมเปDาหมาย และดูแล ชวยเหลือ สงเสริมนักเรียนตามศักยภาพ
อยางทั่วถึง
- บูรณาการกระบวนการเรียนรู โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน เนนการบูรณาการการเรียนรูและการดํารงชีวิต
- ประกันคุณภาพ โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น
เปนที่ยอมรับของชุมชนและผูเกี่ยวของ
การเรียนรูและการพัฒนา
- ความเปนมืออาชีพ ครู ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ มีความรูความสามารถ และจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- E - School โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบประมาณและทรัพยากร
- ภาคีเครือขาย โรงเรียนมีระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง
ศึกษานิเทศก; โรงเรียนตนแบบ ชุมชน และภูมิปUญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- คุมคา โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม ใชอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
๓. จัดทําแผนที่กลยุทธ; (Strategy Map) เพื่อตรวจสอบลําดับความสําคัญและ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค;เชิงกลยุทธ;ที่กําหนดไว ผานมุมมองดานตาง ๆ วามีความสัมพันธ;
เปนเหตุเปนผล เชื่อมโยงไปสูความสําเร็จไดอยางไร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

๔๒

แผนภาพ แผนที่กลยุทธ;การพัฒนาโรงเรียนในฝUน
๔. จัดทํากรอบกลยุทธ; (Strategic Framework) โดยการนําวัตถุประสงค;
เชิงกลยุทธ;มากําหนดตัวชี้วัด (Measure) เปDาหมาย (Target) และกลยุทธ;ริเริ่ม (Strategic
Initiative)
๘. ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป:นองคกรชั้นนําในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป:นไทย
พันธกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค;ตามหลักสูตร
๓. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา
เปGาประสงค
๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
๓. ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสมและ
มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์

๔๓
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการทํางานเนนการบริหารแบบมีสวนรวม
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
๖. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา พื้นที่พิเศษ
กลยุทธ
กลยุทธ;ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ;ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ;ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ;ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน1นการดําเนินงาน
สวนที่ ๑ดานการพัฒนาผูเรียน
๑. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สูมาตรฐานสากล
๑.๑ นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ; จิตใจ
และสติปUญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข
๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปMที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปMที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ ๓
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปMที่ ๓ มีความสามารถดานภาษา อานออก
เขียนได ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม
๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปMที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๖ ไดรับการสงเสริม
ใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพตางๆ (ผูปกครอง ศิษย;เกา
สถานประกอบการ) และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตใน
อนาคต
๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห; คิดสรางสรรค; และทักษะ
การสื่อสารอยางสรางสรรค;อยางนอย ๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูเหมาะสมตามชวงวัย
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทยหางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ?เรียนรู ใฝ?ดีและอยูรวมกับผูอื่นได
๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปUญหาและอยูอยาง
พอเพียง
๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุงมั่นในการศึกษา และ
การทํางาน และสามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

๔๔
๓. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
๓.๑ เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา
๓.๒ เด็กดอยโอกาส และเด็กในพื้นที่พิเศษไดรับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร และอัตลักษณ;แหงตน
๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมใหมีเปนเลิศ ดาน
วิทยาศาสตร; เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใตการจัด การศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
บุคคล องค;กรวิชาชีพ องค;เอกชน องค;กรชุมชน และองค;กรสังคมอื่นและการศึกษาทางเลือก ไดรับ
การพัฒนาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๓.๕ เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษไดรับการ
คุมครองและชวยเหลือเยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
๓.๖ เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต
สวนที่ ๒ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูไดรับการพัฒนาองค;ความรูและทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนการสอนคิดแบบตางๆ และ
การวัดประเมินผลใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต;ใชระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางเหมาะสม
๑.๓ ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอม
ของโรงเรียน
๑.๔ ครูสรางเครือขายการเรียนรูการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของและ
ทุกภาคสวน ใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครู
มืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกดาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
๔. องค;กร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและสังคม

๔๕
สวนที่ ๓ จุดเนนดานการบริหารจัดการ
๑. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุงเนนการ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
๑.๑ โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข ชวยเหลือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนและเปนผูประสานงานหลักใหโรงเรียนทํา
แผนพัฒนาเปนรายโรงรวมกับผูปกครอง ชุม และองค;กรอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยใชมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบชวยเหลือกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง และตอเนื่อง
๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอัตราการออกกลางคันลดลงมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงจริงจังและตอเนื่อง
๒. หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสงเสริมการระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน1นพิเศษตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒. การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓. การเปนประชาคมอาเซียน
๙. วิสัยทัศน เปGาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกน
วิสัยทัศน
ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการค1า การลงทุน และการบริการ
ของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปGาประสงค ( OBJECTIVE)
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความมั่นคงทางสังคม
๓. อนุรักษ; ฟjFนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
๔. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภาค
ลุมน้ําโขง และอาเซียน

๔๖
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให1มีความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแขงขัน
เปGาประสงครวม
๑. การผลิตภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. ยกระดับผลิตภัณฑ;ชุมชนและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหสามารถรองรับการแขงขัน
๓. พัฒนาประสิทธิภาพดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เปGาประสงครวม
๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น
๒. สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๓. พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพิ่มความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปGาประสงครวม
๑. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสร1างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปGาประสงครวม
๑. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สินของประชาชน
๒. เพิ่มศักยภาพการปDองกัน แกไขฟjFนฟูและ เยียวยาจากภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
เปGาประสงครวม
๑. ขยายโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
๒. ยกระดับภาคบริการการคา การทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
เปGาประสงครวม
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๐. มาตรฐานการศึกษาชาติ
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และนโยบายดานการศึกษาของรัฐที่ไดแถลง
ตอรัฐสภา ตางมีอุดมการณ;และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู
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และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค;
อุดมการณ;สําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปUญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสราง
พื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝUงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
ความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษา
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปUจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณ;และหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ไว ๓ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป:นคนเกง คนดี และมีความสุข
เปDาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และ
มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภายรางกายและจิตใจ สติปUญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและ
จิตสํานึกที่พึงประสงค; และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตัวบงชี้
๑.๑ กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ;
๑.๑.๑ คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ
สติปUญญา เจริญเติบโตอยางสมบูรณ;ตามเกณฑ;การพัฒนาในแตละชวงวัย
๑.๒ ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
๑.๒.๑ คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง
๑.๒.๒ คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชน;
ใหสังคม
๑.๓ ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว
๑.๓.๑ คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมทั้ง
มีความสามารถในการใชแหลงความรูและสื่อตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
๑.๓.๒ คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธ;ที่ดี และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๑.๔ ทักษะทางสังคม
๑.๔.๑ คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะ
และความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
๑.๔.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับและตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถแกปUญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
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๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
๑.๕.๑ คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
๑.๕.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกใน
เกียรติภูมิของความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทยและปฏิบัติตนตามระบบ
ประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดี เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัคร เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู1ที่มุงพัฒนาผู1เรียนเป:นสําคัญและการบริหารโดยใช1
สถานศึกษาเป:นฐาน
การจัดประบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝiกการคิด
ไดเรียนรูจากประสบการณ;ตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู
คณาจารย;รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปUญญา
ไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนา
ความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค;
ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับ ๑) ปUจจัย
ดานบุคคล ไดแก ผูเรียน ครู คณาจารย; ผูบริหาร ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน และ ๒) ปUจจัย
ดานการบริหาร ไดแก หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล
ตัวบงชี้
๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
๒.๑.๑ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุก
ระบบสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๒.๑.๒ ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง
๒.๑.๓ องค;กรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
มีอาคารสถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
๒.๑.๔ มีการพัฒนานวัตกรรมการาจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรูและ
การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู
แบบมีสวนรวม
๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ
๒.๒.๑ ผูบริหาร ครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๒.๒ ผูบริหาร ครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
มีความพึงพอใจในการทํางาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง
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๒.๒.๓ มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองค;กรอิสระเพื่อสรางเกณฑ;มาตรฐาน
เฉพาะกลุมและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค;ความรู
ที่หลากหลาย
๒.๓ มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
๒.๓.๑ องค;กร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามทองถิ่น
สภาพปUญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน
๒.๓.๒ ผูรับบริหาร/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓.๓ มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร1างสังคมแหงการเรียนรู1/สังคมแหงความรู1
การสร1างวิถีการเรียนรู1 และแหลงการเรียนรู1ให1เข1มแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปUจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคม
แหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปUจจัย
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคน
ไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้
๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
๓.๑.๑ สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองค;กรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝ?าย
ทุกระดับ รวมจัดปUจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการที่เปน
ประโยชน;แกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงพูมิปUญญาและคนไทย
มีการเรียนรู ตลอดชีวิต
๓.๑.๒ ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งขององค;กรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพ
เปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัยลดความขัดแยง มีสันติและมีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเนื่อง
๓.๒ การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู
๓.๒.๑ ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหาและจัดตั้งแลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
๓.๒.๒ ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ภูมิปUญญาและอื่นๆ) และความรวมมือจากภายนอกสถานศึกษา ในการสรางกลไปการเรียนรู
ทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง
๓.๒.๓ ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองค;ความรูใหมและการพัฒนาประเทศ

๕๐
๓.๓ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
๓.๓.๑ ครอบครัว ชุมชน องค;กรทุกระดับและองค;กรที่จัดการศึกษา
มีการสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
๑๑. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ; พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
มาตรฐานด1านคุณภาพผู1เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ;มาตรฐาน
๑.๓ ปDองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปUญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษย;สัมพันธ;ที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปŒ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค;
ตัวบงชี้
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค;ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญ•ูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ;และพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟUง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน

๕๑
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค;
ตัดสินใจ แกปUญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
ตัวบงชี้
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟUง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปUญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปDาหมาย คาดการณ; ตัดสินใจแกปUญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔. มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค;ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตอหลักสูตร
ตัวบงชี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ;
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ;
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห; และเขียนเปนไปตามเกณฑ;
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ;
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด1านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล)
ตัวบงชี้
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปDาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค;
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห;ผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัด
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปUญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปUญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย

๕๒
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกปUญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใชผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน; ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสาวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปDาหมายตามที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปDาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ตัวบงชี้
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา (โรงเรียน) เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง

๕๓
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน
ทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอม รมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(โรงเรียน)ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา)
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปMที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด1านการสร1างสังคมแหงการเรียนรู1
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชน;
จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

๕๔
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษา (โรงเรียน) กับครอบครัว ชุมชน และองค;กรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานด1านอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา (โรงเรียน) ใหบรรลุเปDาหมายตามวิสัยทัศน;
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ตัวบงชี้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปDาหมายวิสัยทัศน;
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปDาหมาย วิสัยทัศน;
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
มาตรฐานด1านมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามเปDาหมาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา ใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงชี้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปDาหมาย
๑๒. มาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบดวย ๓ กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
(๘ ตัวบงชี้) กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ; (๒ ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (๒ ตัวบงชี้)
มีจํานวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี้ ดังนี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้พื้นฐาน เปนตัวบงชี้ที่ประเมินผลลัพธ;การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา
ทุกแหง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ;การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได
ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ;และผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ไดแก
ผลการจัดการศึกษา ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบดวย ๘ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๘๐ คะแนน)

๕๕
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผู1เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
คําอธิบาย
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ; รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และผูเรียนที่มีสุขภาพจิตดี
๑.๑ ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ; รวมทั้งรูจักดูแลตนเอง
ใหมีความปลอดภัย
คําอธิบาย
ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ; รวมทั้งรูจักดูแลตนเอง
ใหมีความปลอดภัย หมายถึง ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ;ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ;ของกรมพลศึกษา หรือสํานักานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และผูเรียนที่ปลอดจากปUญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชน สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล; เกม เปนตน
๑.๒ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
คําอธิบาย
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเรียนมีความซาบซึ้งในคุณคา อารมณ; ความรูสึก
ในสิ่งที่ดีงาม ไพเราะ นารื่นรมย; พัฒนา ฝiกฝน และซึมซับจนเปนลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผาน
กิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร เชน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปŒ วรรณศิลปŒ และ
นันทนาการ เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผู1เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
คําอธิบาย
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค; หมายถึง ผูเรียนที่เปนลูกที่ดี
ของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม
๒.๑ ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง
คําอธิบาย
ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง หมายถึง คุณลักษณะของการเปนลูกที่ดีของ
พอแม ผูปกครอง ตามประเด็นดังนี้
๑. บํารุง ดูแล กตัญ•ู สรางความสุข ความสบายใจใหพอแม ผูปกครองตามอัตภาพ
เชน หุงขาว ทําอาหาร เสิร;ฟอาหาร มีการ;ดอวยพร ดอกไม ของขวัญใหตามเทศกาล เปนตน
๒. ชวยทํากิจธุระ การงาน เชน ชวยทําความสะอาดบานหรืองานบาน ชวยซื้อของ
ชวยกิจธุระ การงาน ที่พอแม ผูปกครอง ขอใหชวยเหลือดวยความเต็มใจ เปนตน
๓. สืบทอด รักษาวงศ;สกุล เชน การไมเสพสิ่งเสพติด ไมดื่มสุรา ไมเลนการพนัน
ไมสรางความเดือดรอนใหแกพอแม ผูปกครอง สรางชื่อเสียงใหแกครอบครัว เปนที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน เปนตน

๕๖
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี เชน เชื่อฟUงคําสั่งสอนของพอแม
ผูปกครองปฏิบัติตนในโอวาทของพอแม ผูปกครอง ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไหวพอแม ผูปกครอง กอนไป
และกลับจากโรงเรียน เปนตน
๒.๒ ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
คําอธิบาย
ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง ผูเรียนที่ไมขาดเรียน ไมมาสาย ไมออกจาก
การศึกษากลางคัน และไมมีปUญหาดานการปกครอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของการเปนผูเรียนที่ดี ไดแก
สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟUงความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย;สุจริต มุงมานะใน
การเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งสวนรวมและสวนตัว อยูอยางพอเพียง รักชาติ ศาสน;
กษัตริย; รักความเปนไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย;ทรงเปนประมุข
๒.๓ ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชน;ตอสังคม
คําอธิบาย
ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชน;ตอสังคม หมายถึง ผูเรียนใหการชวยเหลือผูอื่นหรือ
สวนรวม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โดยการบําเพ็ญประโยชน;ซึ่งสามารถ
ทําไดหลายวิธีตามโอกาสอันควร และควรปฏิบัติอยูตลอดเวลาจนเปนนิสัย เชน การชวยเหลืองาน
โรงเรียนชวยทําความสะอาดสถานที่ที่เปนของสวนรวม เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผู1เรียนมีความใฝZรู1 และเรียนรู1อยางตอเนื่อง
คําอธิบาย
ผูเรียนมีความใฝ?รู และเรียนรูอยางตอเนื่อง หมายถึง ผูเรียนที่มีนิสัยรักการอานและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผานประสบการณ;ตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
๓.๑ ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําอธิบาย
ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูเรียนเรียนรู
ดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ
ฯลฯ ที่บันทึกไวในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ; แผนศิลา ใบลาน ปDายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส; ฯลฯ
โดยการอานการดู การฟUง และการเขียน
๓.๒ ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณ;ตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณ;ตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา หมายถึง
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง
และมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถรวมกิจกรรมไดทั้งในและนอกสถานศึกษา

๕๗
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผู1เรียนคิดเป:น ทําเป:น
คําอธิบาย
ผูเรียนคิดเปน ทําเปน หมายถึง ผูเรียนที่มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห;
คิดสังเคราะห; คิดสรางสรรค; คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม
๔.๑ ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด
คําอธิบาย
ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด หมายถึง ผูเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห;
คิดสังเคราะห; คิดสรางสรรค; คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ ที่นําไปสูการสรางองค;ความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแกปUญหาของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)
๔.๒ ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม
คําอธิบาย
ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปUญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ซึ่งเปน
สมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทํางานและการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธ;อันดีระหวางบุคคล การปรับตัวใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค; ที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น และเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู1เรียน
คําอธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการ
ทางการเรียนอยูในระดับดีทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง รอยละของผูเรียนที่ไดคะแนนผลการทดสอบ
ของสถาบันทางการทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ยผล
การทดสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ขีดจํากัดลาง หมายถึง คะแนนต่ําสุดของคะแนนเฉลี่ยแตละชั้นและวิชา
โดยคาขีดจํากัดลาง คํานวณจากสูตร ดังนี้
X−
X

SD
n

(2.58 × SD.)
n

คือ คาเฉลี่ยของคะแนนในวิชาและชั้นที่สอบ O-NET
คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ จํานวนผูเขาสอบในแตละวิชาและชั้นที่สอบ O-NET

๕๘
พัฒนาการทางการเรียนรู หมายถึง สถานศึกษามีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับดี สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในปMที่ผานมา
๕.๑ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๓ ป.
๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
ซึ่งแสดงถึงการเรียนรูภาษาไทยเปนเอกลักษณ;ของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความ
เปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธ;ที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ติดตอธุรกิจ
การงาน การพัฒนาอาชีพ และเปนสื่อแสดงภูมิปUญญาของบรรพบุรุษ ถือเปนสมบัติล้ําคาควรแก
การเรียนรู อนุรักษ; และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝiกฝนจน
ชํานาญในการใชเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง ซึ่งตอง
เรียนรูทั้งการอาน การเขียน การฟUง การดู และการพูด หลักการใชภาษาไทย รวมทั้งวรรณคดีและ
วรรณกรรม
๕.๒ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; ในระดับชั้น ป.๓
ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
ซึ่งมุงใหไดเรียนรูคณิตศาสตร;อยางตอเนื่อง ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย;
ทําใหมนุษย;มีความคิดสรางสรรค; คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห;ปUญหา
หรือสถานการณ;ไดอยางถี่ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ; วางแผน ตัดสินใจ แกปUญหา และนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได การเรียนรูในกลุมสาระนี้มีสาระหลักที่จําเปน คือ จํานวนและการดําเนินการ
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห;ขอมูลและความนาจะเปน รวมทั้งทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร;
๕.๓ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร;ในระดับชั้น ป.๓
ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
เปนกลุมสาระที่มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร;ที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ
มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองค;ความรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแกไข
ปUญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง
อยางหลากหลายเหมะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสําคัญใหเรียนรู คือ สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดลอมสารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร;และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี

๕๙
๕.๔

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง กลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลาง เปนกลุมสาระที่วาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ;กัน และ
มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม ไดกําหนดใหเรียนรู
สาระตางๆ ไดแก ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร; ประวัติศาสตร; และภูมิศาสตร;
๕.๕ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางเปนกลุมสาระที่วาดวยภาวะของมนุษย;ที่สมบูรณ;ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปUญญา
หรือจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน ซึ่งไดกําหนดใหมีสาระที่เรียนรู ไดแก
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย; ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย
การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปDองกันโรค รวมทั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
๕.๖ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖
ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางซึ่ง
แสดงถึงการมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้ง
ในคุณคาของศิลปะ เปkดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระ ในศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวย
สาระสําคัญ คือ ทัศนศิลปŒ ดนตรี และนาฏศิลปŒ
๕.๗ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองค;รวม เพื่อใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ
ในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีสาระสําคัญในการเรียนรู ไดแก การดํารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการอาชีพ

๖๐
๕.๘

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับชั้น
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
คําอธิบาย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางที่มุงพัฒนาผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสาร
ในสถานการณ;ตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความเขาใจ
เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค; สาระสําคัญที่เรียนรู ไดแก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและความสัมพันธ;กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และภาษากับความสัมพันธ;
กับชุมชนและโลก
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน1นผู1เรียนเป:นสําคัญ
คําอธิบาย
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง
การดําเนินการของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนถึงความสามารถของผูเรียน
เปนรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
๖.๑ ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา
คําอธิบาย
ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา มีเกณฑ;การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๕ ขอ ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการใหความรูและอบรมครูอยางนอยปMละ ๑ – ๒ ครั้ง หรือครูไป
อบรมพัฒนาตนเองอยางนอยปMละ ๑ – ๒ ครั้ง
๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนอยางสม่ําเสมอ
อยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอยางสม่ําเสมอ
อยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการนําผลประเมินจากขอ ๑ – ๔ ไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน
ระบบ
๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
คําอธิบาย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน ๘ ขอ ดังนี้

๖๑
๑. การกําหนดเปDาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรู ทักษะ
กระบวนการที่เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ; รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค;
๒. การศึกษาวิเคราะห;ขอมูลเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน
การจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน
๓. การออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปDาหมาย
๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิด
การเรียนรู
๕. การจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปUญญาทองถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต;ในการจัดการเรียนการสอน
๖. การประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมิน
ความกาวหนาของตนเองและนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
๗. การวิเคราะห;ผลการประเมินและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๘. การศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
คําอธิบาย
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพยั่งยืนและตอเนื่อง ตามหลักการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภิบาลในภารกิจหลักของการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ดาน
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต1นสังกัด
คําอธิบาย
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด หมายถึง
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่วาดวยระบบ หลักเกณฑ;
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอที่ ๑๔ ระบุวา “กําหนดใหสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ;และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด
ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผล
การประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดจะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิผลของคุณภาพการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาได ดังนั้นในการประเมินตัวบงชี้นี้จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ไมตองทําการประเมินใหม โดยมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
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๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตร/ตํารา วิธีการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)
๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทํารายงานประจําปMที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้อัตลักษณ; หมายถึง ตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค;ของการจัดตั้งของสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเดน และจุดเนน ของแตละ
สถานศึกษาที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ;ของสถานศึกษา และประเมินผลลัพธ; ผลการปฏิบัติตาม
เอกลักษณ; ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน; พันธกิจ นวัตกรรม จุดเดน ลักษณะพิเศษของหลักสูตรที่
สถานศึกษาแตละแหงไดกําหนด ซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
และแจงให สมศ.ทราบลวงหนา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๑๐ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให1บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค;ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา หมายถึง ผลลัพธ;หรือผลการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค;
ของการจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งกําหนดไวเปนขอมูลเบื้องตนและเปนขอตกลงรวมกันระหวาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด ที่กําหนดเปนอัตลักษณ;ของ
สถานศึกษา โดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณ;ที่สถานศึกษากําหนด
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน1นและจุดเดนที่สงผลสะท1อนเป:นเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ;ของสถานศึกษา
หมายถึง ผลการดําเนินงานตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ;ของสถานศึกษา
ซึ่งเปนผลลัพธ;จากการดําเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ เชน โรงเรียนที่เนนทางดานวิทยาศาสตร; กีฬา
วิถีพุทธ สองภาษา เปนตน
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมชี้แนะปDองกันและแกไขปUญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปUญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปDาหมายที่แสดงถึง
ความเปนผูชวยเหลือสังคมและแกปUญหาสังคมของสถานศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษาการสงเสริม
และสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา การปDองกันสิ่งเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน การอนุรักษ;พลังงาน
การอนุรักษ;สิ่งแวดลอม การปDองกันอุบัติภัย การแกปUญหาความขัดแยง การสรางสังคมสันติสขุ และ
ความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดและหนวยงานตนสังกัดใหการรับรองการกําหนด
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๑๐ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแกไขปUญหาทั้งในสถานศึกษาและ/
หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเนนการแกปUญหาทองถิ่นที่มีการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวม
ทั้งสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต;ใชในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และการพัฒนาบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเป:นเลิศ เพื่อให1สอดคล1องกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
คําอธิบาย
ผลการสงเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน และรักษา
มาตรฐาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนด
มาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปนขอตกลงรวมกันระหวาง
สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด สมศ. และ/หรือ หนวยงานสนับสนุน เชน สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการ
กําหนดมาตรการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอตกลงในการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
กับรัฐบาล โดยพิจารณาตามผลการประเมินสถานศึกษาในรอบสอง ดังนี้
๑. กลุมที่ตองพัฒนาไปสูมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินยังไมไดรับ
การรับรอง
๒. กลุมที่ตองยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองและ
มีผลการประเมินในระดับดี
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๓. กลุมที่ตองรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองและ
มีผลการประเมินในระดับดีมาก
๑๓. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเปนปUจจัยสําคัญนําไปสูความสําเร็จ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนคูมือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพที่แทจริงของโรงเรียน โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมกลไกการบริหาร
โรงเรียนทั้ง ๔ ดานตามขอบขายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ประกอบดวยเรื่องตาง ๆ ดังนี้ ๑) งานแผนงาน
และประกันคุณภาพ ๒) งานวิชาการ ๓) งานกิจการนักเรียน ๔) งานบุคคล ๕) งานธุรการ
๖) งานการเงินและพัสดุ ๗) งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และ ๘) งานชุมชนและ
ภาคีเครือขาย
ขอบขายงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวยt
๑. งานแผนงานและประกันคุณภาพ (๗ ภารกิจ ๑๐ ตัวชี้วัด)
แผน คือ สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจลวงหนาที่จะดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค;ที่วางไวผลที่เกิดจากการวางแผนสวนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสาร เพื่อใช
เปนหลักฐานยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งจะระบุถึงสิ่งที่จะกระทํา เหตุผลที่เลือกทํา วิธีการดําเนินการ
ผูดําเนินงาน และสถานที่ดําเนินงาน
ด1านการศึกษา การวางแผนหมายถึงการกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการและ
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชหลักวิชา เหตุผล มีขอมูลประกอบ มีการนําเสนอปUญหาเพื่อขจัด
อุปสรรคที่จะเกิดกับเปDาหมายขางหนา ทําใหผูปฏิบัติรูวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใดกับใคร ทําอยางไร
และทําเพื่ออะไรอยางชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ถูกตองและบรรลุวัตถุประสงค; การวางแผนจึง
มีความสําคัญอยางยิ่งเปรียบเสมือนกับ เข็มทิศ แผนที่เดินทางหรือพิมพ;เขียว (Blue Print) เปน
ยานพาหนะที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบ หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวใหเขากับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันได จึงมีคํากลาววา “การวางแผนที่ดียอม
นําไปสูความสําเร็จกวาครึ่ง (Well begun is half done)” หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การวางแผน
ที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค;ขององค;กรในประการตางๆ เชน การทํางาน
ของบุคลากรเกิดการประสานงานซึ่งกันและกัน ชวยใหเกิดการประหยัดทางการบริหาร ทั้ง คน เงิน วัสดุ
และการจัดการชวยใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนการกระจาย
งานแบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูบริหาร สามารถระดมสรรพกําลังทรัพยากร (Mobilization of
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resources) ไดตามความตองการอยางประสิทธิภาพผูบริหาร สามารถทราบปUญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนไดอยางชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดําเนินการแกไข
ปรับปรุงไดทันตอเหตุการณ; คุมคาและลดความสูญเปลา
๑.๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
๑) การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการวิเคราะห;สภาพปUจจุบันปUญหาของโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการกําหนดวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมาย
ของโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังเปkดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังนําวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียน
มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปM
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
๒) แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดผูรับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว แผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนที่กําหนดไวในขอ ๑.๑
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการกําหนดสัดสวนการใชเงินในแผนปฏิบัติการ
อยางถูกตองและเหมาะสม
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
๑.๒ การจัดองค;กร
๑) การจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดองค;การหรือจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหนวยงานตามแผนภูมิที่โรงเรียนกําหนด
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการกําหนดขอบขายของหนวยงานใหสอดคลอง
กับสภาพปUจจุบันของโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประชาสัมพันธ;ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการดําเนินงานเปนไปตามแผนภูมิที่โรงเรียน
กําหนด
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๒) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการกําหนดงานในหนาที่ครบทุกงานตามแผนภูมิ
ที่โรงเรียนกําหนดไวเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการมอบหมายงานเปนลายลักษณ;อักษร
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการชี้แจงประชาสัมพันธ;ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงาน
๑ - มีการดําเนินงานสารสนเทศและแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;
อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการรวบรวม วิเคราะห;ขอมูลอยางถูกตองและ
เปนปUจจุบัน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดระบบสารสนเทศและใหบริการขอมูล
สารสนเทศ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการนําสารสนเทศไปใช
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการเผยแพรสารสนเทศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนทราบ
๒) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
การดําเนินงาน
๑ - มีการดําเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการพัฒนาเจาหนาที่ดําเนินงานดานสารสนเทศ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดตั้งศูนย;สารสนเทศภายในโรงเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการจัดและพัฒนาระบบเครือขายงานสารสนเทศ
ของโรงเรียน
๑.๔ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินงาน
๑ – มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบและมีแผนการดําเนินงาน
เปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังไดจัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและ
สอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนด
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๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํารายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจําปMเผยแพรตอสาธารณชน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช
ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
๑.๕ การคํานวณตนทุนผลผลิต
การดําเนินงาน
๑ - มีการคํานวณตนทุนผลผลิต
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ความคุมคาของตนทุนผลผลิต
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
๑.๖ การควบคุมภายใน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดระบบควบคุมภายใน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ;
มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดอยางเปนระบบ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีหลักฐานใหตรวจสอบได
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนด และยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๑.๗ การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐาน
ใหตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
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๒. งานวิชาการ (๗ ภารกิจ ๒๘ ตัวชี้วัด)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา ๑๒ ปM ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ เชนเดียวกัน และในหมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษา ระบุไว
ใน มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๐ ที่ใหความสําคัญกับผูเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอยางชัดเจน
สรุปไดวาบทบาทสําคัญของสถานศึกษาตองยึดหลักตอบสนองตอผูเรียน โดยยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอน
ตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผูเรียน มุงเนนประเมินพัฒนา
การของผูเรียน ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน การเขารวมกิจกรรม วัดผลและประเมินผล
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษาหากเปรียบงาน
แผนงานเปนสมองเปนแผนที่ เปนเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษา
ที่มีความสัมพันธ;กับงานแผนอยางแยกกันไมได การจะบริหารงานวิชาการใหประสบผลสัมฤทธิ์
ตองตระหนักวาหัวใจของการจัดการศึกษาคือผูเรียน หากจะดูวางานวิชาการโรงเรียนใดเปนอยางไร
ดูไดจากนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ
๒.๑ การวางแผนงานวิชาการ
๑) การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ใหเปนระบบสะดวกในการนําไปใช และเปนปUจจุบัน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล ระเบียบและ
แนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใชในโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดทําเปนเอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
๒) การทําแผนงานวิชาการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดทําและมีแผนงานวิชาการเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินการตามแผน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
งานวิชาการ

๖๙
๒.๒ การบริหารงานวิชาการ
๑) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดขอบขายงานวิชาการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการทําแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําพรรณนางานวิชาการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการมอบหมายเปนลายลักษณ;อักษร
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประชาสัมพันธ;เผยแพร
๒) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีหลักสูตรโรงเรียนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามองค;ประกอบ
ของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการนิเทศภายใน การกํากับ และการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
๓) การจัดกลุมการเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดกลุมการเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังจัดกลุมการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดกลุมการเรียนโดยคํานึงถึงความพรอม
ดานอาคารสถานที่ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ;
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังจัดกลุมการเรียนใหนักเรียนมีโอกาสเลือกเรียน
ตามความตองการ ความถนัด และความสนใจ เพื่อการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินและปรับปรุงการจัดกลุมการเรียน
๔) การจัดตารางสอน
การดําเนินงาน
๑ - มีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีตารางสอนรวม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีตารางสอนรายบุคคลและตารางการใชหองเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการติดตามการจัดการเรียนรูตามตารางสอน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา
การใชตารางสอน

๗๐
๕) การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดครูเขาสอนตามตารางสอน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนที่แนนอนและ
เหมาะสม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดครูเขาสอนโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความถนัด หรือการใชสื่ออุปกรณ;การเรียนการสอน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเขาสอน
อยางสม่ําเสมอ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช
ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเขาสอน
๖) การจัดครูสอนแทน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดครูเขาสอนแทน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนแทน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดครูเขาสอนแทนโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความถนัด หรือการใชสื่ออุปกรณ;จัดการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเขาสอน
แทนอยางสม่ําเสมอ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช
ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเขาสอนแทน
๗) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีผูรับผิดชอบในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีระบบการใชและ/หรือเครือขายการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลและพัฒนาการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ

๗๑
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑) การจัดทํา การใช การปรับปรุงหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
การดําเนินงาน
๑ – มีการใหความรูครูในการจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและครูมีแผนการจัดการเรียนรู
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
ครบทุกรายวิชา
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีหลักฐานการนําหนวยการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรูไปใชอยางสม่ําเสมอ และตรวจสอบได
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหนวยการเรียนรู
และแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
๒) การจัดกระบวนการเรียนรู
การดําเนินงาน
๑ - โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรูให
สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค;
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรู
ใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการนําภูมิปUญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง
ชุมชน ทองถิ่น มามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
๓) การจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดหา และจัดทําสื่ออุปกรณ;การจัดการเรียนรู
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดหา และจัดทําสื่ออุปกรณ;การจัดการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการนําสื่อและอุปกรณ;การจัดการเรียนรูไปใชใน
การจัดการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการบํารุงรักษาและเก็บไวอยางเปนระบบ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลการพัฒนาการใชการผลิตสื่อและ
อุปกรณ;การจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

๗๒
๔) การจัดสอนซอมเสริม
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดสอนซอมเสริม
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีแนวปฏิบัติการสอนซอมเสริม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซอมเสริม
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังนําผลการสอนซอมเสริมมาวิเคราะห;และรายงาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังนําผลการวิเคราะห;มาใชปรับปรุงในการสอนซอมเสริม
๕) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร
๒ - นอกจาก ๑ แลว การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนยังสอดคลองกับ
หลักสูตรโรงเรียน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แลว ยังมีการสํารวจความตองการ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แลว ยังเปkดโอกาสใหนักเรียนเลือก
เขากิจกรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แลว ยังมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒.๔ การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
๑) การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
การดําเนินงาน
๑ - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางนอย ๖ ประเภท
๒ - นอกจาก ๑ แลว นักเรียนยังเขารวมในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
๓ - นอกจาก ๒ แลว นักเรียนยังมีสวนรวมในการคิด วางแผนปฏิบัติและ
แกปUญหาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและนักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒) โรงเรียนสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการอยางนอย ๒๐ ชั่วโมงตอปM
การดําเนินงาน
๑ - ครูไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ รอยละ ๒๐ ขึ้นไป
๒ - ครูไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ รอยละ ๔๐ ขึ้นไป
๓ - ครูไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ รอยละ ๖๐ ขึ้นไป
๔ - ครูไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕ - ครูทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ

๗๓
๓) การพัฒนาครูทางดานวิชาการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการสํารวจความตองการของครูและความจําเปนของโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการกําหนดแผนหรือโครงการเปนลายลักษณ;
อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือ
โครงการ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง
๔) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการอยางนอย ๕ ประเภท
๒ - นอกจาก ๑ แลว นักเรียนยังมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการนําไปใชประโยชน;ในการจัดกระบวนการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง
๕) การสงเสริมการวิเคราะห; วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
การดําเนินงาน
๑ - สงเสริมใหครูมีความรูในการวิเคราะห; วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังจัดใหครูนําความรูไปดําเนินการวิเคราะห;วิจัย
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังนําผลการวิเคราะห; วิจัยไปใชในการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการดําเนินการในการนําผล
การวิเคราะห; วิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการเผยแพรผลการวิเคราะห; วิจัยทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
๖) การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
การดําเนินงาน
๑ - สงเสริมใหครูใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ครูยังนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไปใช

๗๔
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒.๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
๑) การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังไดกําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กําหนด
๔ - นอกจาก ๓ แลว ผลการปฏิบัติยังถูกตอง ครบถวนตามระเบียบวาดวย
การวัดผลและประเมินผลการเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
๒) การสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการสรางเครื่องมือในการวัดผลที่เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการสรางเครื่องมือในการวัดผลที่เปนไปตาม
มาตรฐานการเรียนรูรายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปkดสอน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการวิเคราะห;และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังจัดใหมีคลังขอสอบทุกกลุมสาระการเรียนรู
๓) การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอร;มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีเอกสารและแบบฟอร;มเกี่ยวกับการวัดผล และ
ประเมินผลอยางครบถวนและเพียงพอ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดเก็บอยางเปนระเบียบและสะดวกในการใช
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสะดวกในการใช
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผล

๗๕
๔) การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอยางถูกตอง
ครบถวน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอยางเรียบรอย และปลอดภัย
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในงานอยางเหมาะสม
๕) การดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีขอความครบถวน ถูกตอง ชัดเจนและ
เปนปUจจุบัน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบและใหบริการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานอยางทั่วถึง
๒.๖ การแนะแนวการศึกษา
การดําเนินงาน
๑ - มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ
วิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความ
รวมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณ;ดานการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานภายนอกอื่นๆ
๒.๗ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
๑) การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ

๗๖
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานวิชาการ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการ
๒) การประเมินผลในดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
๑ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผานมา ตั้งแต
ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวารอยละ ๔๐
๒ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผานมา ตั้งแต
ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น รอยละ ๔๑ - ๕๔
๓ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผานมา ตั้งแต
ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น รอยละ ๕๕ - ๖๔
๔ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผานมา ตั้งแต
ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น รอยละ ๖๕ - ๗๔
๕ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผานมา ตั้งแต
ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น รอยละ ๗๕ ขึ้นไป
๓. งานกิจการนักเรียน (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวชี้วัด)
กิจการนักเรียนเปนอีกหนึ่งภาระงานที่สําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผูเรียนที่ครบถวนและเปนปUจจุบัน เพื่อชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผาน
กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงค;ของผูเรียนใหสอดคลอง
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ
ในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆ
ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย; มีจิตสาธารณะใชชีวิต
อยางพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน สามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรูและมีภูมิธรรม
๓.๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน
๑) การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เปนปUจจุบัน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสาร
คูมือครูหรือคูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ

๗๗
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติ
ใหเปนปUจจุบันอยางสม่ําเสมอ
๒) การทําแผนงานกิจการนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน
เปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดําเนินการตามแผน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการติดตามประเมินผล
๓.๒ การบริหารงานกิจการนักเรียน
๑) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดขอบขายงานกิจการเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการทําแผนภูมิงานกิจการนักเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําพรรณนางานกิจการนักเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน
ตามแผนภูมิของโรงเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประชาสัมพันธ;เผยแพร
๒) การประสานงานกิจการนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประสานงานระหวางโรงเรียนกับเครือขาย
ผูปกครอง
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเยาวชน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประสานงานอยางตอเนื่อง
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิ
๓) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดย
สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน

๗๘
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณ;จริง ฝiกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝ?รูอยางตอเนื่อง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง
๓.๓ การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๑) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
(กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก การตรงตอเวลา
ความสะอาด การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและ
แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน)
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดกิจกรรม
๒ - มีหลักฐานแสดงวามีการจัดกิจกรรม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัด
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ
๒) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
(กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก กิจกรรมที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค; ๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย; ซื่อสัตย;สุจริต มีวินัย ใฝ?เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน
รักความปนไทย มีจิตสาธารณะ)
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดกิจกรรม
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานแสดงวามีการจัดกิจกรรม
เปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัด
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ

๗๙
๓) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม
(กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชน; การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ)
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดกิจกรรม
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัด
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ
๔) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน;
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดกิจกรรม
๒ - มีหลักฐานแสดงวามีการจัดกิจกรรม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัด
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ
๕) การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี
การดําเนินงาน
๑ - มีการยกยองใหกําลังใจ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานการยกยองใหกําลังใจเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองใหกําลังใจ
เปนลายลักษณ;อักษร
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังเผยแพรเกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดี
ใหปรากฏ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปน
หลักฐานและเปนปUจจุบัน
๓.๔ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑) การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีแผนงาน / โครงการเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินงานตามแผน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนางาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ

๘๐
๒) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การดําเนินงาน
๑ - มีการมอบหมายใหครูดูแลรับผิดชอบกลุมนักเรียนเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ครูผูรับผิดชอบยังดําเนินการศึกษานักเรียน
เปนรายบุคคล
๓ - นอกจาก ๒ แลว ครูยังดําเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีเอกสารหลักฐานขอมูลนักเรียนที่สามารถ
ตรวจสอบได
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการวิเคราะห;ขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน
๓) การคัดกรองนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีเครื่องมือสําหรับใชในการคัดกรองนักเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการคัดกรองนักเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ครูยังดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีคณะกรรมการรวมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการจําแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุม
๔) การดําเนินงานปDองกันการแกไขปUญหานักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปUญหาที่เปนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปUญหา
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังกําหนดแนวทาง วิธีการปDองกันและแกไข
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีหลักฐานการปDองกันและแกไขตามวิธีที่กําหนดไว
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการแกปUญหารวมกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมิน
ไปใชปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการแกไขปUญหา
๕) การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการกําหนดแผนงาน / โครงการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการติดตามประเมินผล และนําผลการประเมินไป
ใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน

๘๑
๖) การสงตอนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการสงตอ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการสงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน
๓.๕ การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการชี้แจงเผยแพรหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจํา
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียน
อยางเดนชัดสามารถเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นได
๓.๖ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน
๔. งานบุคคล (๓ ภารกิจ ๗ ตัวชี้วัด)
การพัฒนาองค;กรจะประสบผลสัมฤทธิ์หรือไมเพียงใด บุคคลซึ่งเปนหนึ่งในสี่ประเด็น
หลักของการบริหารจัดการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนองค;กรไปขางหนาเพื่อตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน; ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี สถานศึกษาจึงตองมีหนวยงานดังกลาวอยางเปนรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค;กรสูความเปน
เลิศงานบุคคล เปนหนวยสนับสนุนบุคลากรที่สําคัญในสถานศึกษา มีจุดประสงค;หลักของงานบุคคล
เพื่อดูแลอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิ

๘๒
ประโยชน;อันพึงมีพึงไดของบุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
ใหกับบุคลากร เชน จัดการจัดการปฐมนิเทศใหบุคลากรเพื่อใหทราบภาระงานเมื่อเริ่มเขาสูองค;กร
จัดทําเอกสารแนะแนวทางปฏิบัติงาน จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
๔.๑ การบริหารงานบุคคล
๑) การวางแผนอัตรากําลัง
การดําเนินงาน
๑ - มีการวิเคราะห;อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง (ระยะ ๓ – ๕ ปM)
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการกําหนดวิธีการแกปUญหาที่สอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลการดําเนินการวางแผนอัตรากําลัง
๒) การพัฒนาบุคลากร
การดําเนินงาน
๑ - มีแผนพัฒนาบุคลากร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางนอย ๓
รายการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว บุคลากรยังนําความรูที่ไดจากการพัฒนามาขยายผล
ในโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินมาใช
๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการพัฒนาบุคลากร

๘๓
๔) การบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ
การดําเนินงาน
๑ - มีแผนการบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจบุคลากร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการบํารุงขวัญ
และสงเสริมกําลังใจบุคลากร
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมการบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจบุคลากร
๔.๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา
๑) การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินงาน
๑ - มีการทําทะเบียนประวัติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ทะเบียนประวัติยังถูกตอง และเปนปUจจุบัน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการเก็บรักษาทะเบียนประวัติอยางปลอดภัยและ
สะดวกแกการคนหา
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชใน
การดําเนินการ
๒) การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ
(หลักฐานการปฏิบัติราชการ หมายถึง หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา
การบันทึกเวรยามในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการขออนุญาตตาง ๆ ฯลฯ)
การดําเนินงาน
๑ - มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการรวมรวมหลักฐานเรียบรอยและเปนปUจจุบัน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการทําสถิติและนําไปใชประโยชน;
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใช
ในการดําเนินการ

๘๔
๔.๓ การประเมินผลการดําเนินงานบุคคล
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายใน
โรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานบุคคล
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานบุคคล
๕. งานธุรการ (๔ ภารกิจ ๑๐ ตัวชี้วัด)
งานธุรการ เปนหนวยงานสนับสนุนที่สําคัญและจําเปนหนวยหนึ่งในสถานศึกษามีหนาที่
หลักๆ ที่ตองปฏิบัติเพื่อความสําเร็จขององค;กรไดแก การรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การปฏิบัติงานดานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ การโตตอบ
หนังสือราชการและหนังสือที่มีมาถึงสถานศึกษารวมถึงการจัดเก็บและ
ทําลายหนังสือ
๕.๑ การวางแผนงานธุรการ
๑) การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานธุรการเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานธุรการที่เปนปUจจุบัน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําเอกสาร แบบพิมพ;ตาง ๆ ที่ใชในงาน
ธุรการไวใชในโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดทําเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงานธุรการ
๒) การทําแผนงานธุรการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดแผนงานธุรการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดทําแผนงานธุรการเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางครบถวน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

๘๕
๕.๒ การบริหารงานธุรการ
๑) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดขอบขายงานธุรการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการทําแผนภูมิการบริหารงานธุรการ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดทําพรรณนางานธุรการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประชาสัมพันธ;เผยแพร
๒) การจัดบุคลากร
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งบุคลากรเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีบุคลากรครบทุกงาน
๔ - นอกจาก ๓ แลว บุคลากรยังมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว งานที่ปฏิบัติยังถูกตองเรียบรอยเปนปUจจุบัน
๓) การจัดสถานที่
การดําเนินงาน
๑ - มีสถานที่ทํางานธุรการ
๒ - มีหองธุรการโดยเฉพาะ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในหองธุรการเปนสัดสวน
และสะดวกแกการใหบริการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว หองธุรการมีความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัย
๕.๓ การบริหารงานสารบรรณ
๑) การลงทะเบียนรับ – สงเอกสารและหนังสือราชการ
การดําเนินงาน
๑ - มีทะเบียนรับ - สงเอกสารและหนังสือราชการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการลงทะเบียนรับ - สง ถูกตองตามระเบียบ
งานสารบรรณ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดระบบการประสานงานฅที่รวดเร็ว
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังสามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องไดสะดวก

๘๖
๒) การโตตอบหนังสือราชการ
การดําเนินงาน
๑ - มีหลักฐานการโตตอบหนังสือราชการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหนังสือราชการที่โตตอบถูกตองตามระเบียบ
งานสารบรรณ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการจัดระบบโตตอบหนังสือราชการ
โดยระบบ e - office
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๕ - นอกจาก ๔ แลว การโตตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา
๓) การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการไว
เปนลายลักษณ;อักษรและถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
๓ - นอกจาก ๒ แลว การเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการ
ยังถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังสามารถคนหาหนังสือราชการหรือหลักฐานตาง ๆ
ไดสะดวกและรวดเร็ว
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเก็บรักษาและ
ทําลายหนังสือราชการ
๔) การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
(การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ไดแก การบริการงานพิมพ; งานถายเอกสาร
งานคนหาเอกสารทางราชการ ฯลฯ)
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดระบบดานบริการงานสารบรรณ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีวัสดุครุภัณฑ; บุคลากรในการใหบริการไดเพียงพอ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ;ใหมีคุณภาพดี
อยูตลอดเวลา
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ
๔. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายใน
โรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ

๘๗
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานธุรการ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานธุรการ
๖. งานการเงินและพัสดุ (๔ ภารกิจ ๑๒ ตัวชี้วัด)
งานการเงินและพัสดุ เปนหนวยสนับสนุนที่สําคัญชวยใหการบริหารจัดการและ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกตองตาม
ระเบียบ กฎ แนวปฏิบัติ และมีหลักฐานครบถวนถูกตอง คุมคา ประหยัดและเกิดประโยชน; โปรงใส
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล ภาระหนาที่งานการเงินและพัสดุประกอบดวย การบริหารการเงิน
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดทําและตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหถูกตองเปนปUจจุบัน
และเปนไปตามแผน การประเมินความคุมคา การจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบและงายตอการตรวจสอบ
๖.๑ การบริหารการเงิน
การดําเนินงาน
๑ - มีการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณใหเหมาะสม
สอดคลองและถูกตองกับระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ์หรือเจาหนี้
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการเบิกจายเงินตามระเบียบ ภายในเวลากําหนด
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการกํากับ เรงรัด ติดตามการใชจายเงินตามแผน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการบริหารการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๒ การบริหารการเงินและบัญชี
๑) การทําหลักฐานการเงินและการบัญชี
หลักฐานการเงินและการบัญชีที่กําหนด คือ
(๑) เงินนอกงบประมาณ ไดแก ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายไดสถานศึกษา ทะเบียนคุมรายรับ
เงินรายไดสถานศึกษา หลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณแตละประเภท สัญญาการยืมเงินและ
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
(๒) เงินงบประมาณ ไดแก ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ใบเบิกเงินเพื่อ
จายในราชการ สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายเงินงบประมาณ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
(๓) เงินรายไดแผนดิน ไดแก ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ใบนําสง หรือ
ใบเสร็จรับเงินของผูเบิก
(๔) รายงาน ไดแก รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานรับจายเงินรายได
สถานศึกษา รายงานประเภทเงินคงเหลือ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานรับ
จายเงินรายไดสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปMงบประมาณ และ
กรณีที่โรงเรียนทําหนาที่เปนหนวยเบิกจะตองปฏิบัติ/รายงานโดยใชระบบ GFMIS

๘๘
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดทําหลักฐานการเงิน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังจัดทําหลักฐานการเงินครบถวน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดทําหลักฐานการเงินถูกตอง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังจัดทําหลักฐานการเงินเปนปUจจุบัน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังจัดเก็บหลักฐานเปนระเบียบ และปลอดภัย
๒) การรับเงิน
การดําเนินงาน
๑ - การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดทําบัญชีในสมุดเงินสดถูกตอง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังจัดทําบัญชีในสมุดเงินสดเปนปUจจุบัน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงิน
๓) การจายเงิน
การดําเนินงาน
๑ - การจายเงินอยูภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหลักฐานในการจาย
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกตอง
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดเปนปUจจุบัน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการตรวจสอบการจายเงินตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงิน
๔) การเก็บรักษาเงิน
การดําเนินงาน
๑ - มีการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการกําหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตาม
ดานบุคลากรและดานวิธีการ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ

๘๙
๕) การควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงาน
๑ - มีระบบการควบคุมการรับ - จายเงิน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังจัดใหมีการตรวจสอบการรับ - จายเงินประจําวัน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการตรวจสอบความถูกตอง ตรงกันระหวาง
ยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยผูบริหารสถานศึกษา
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน และทะเบียนการเงินตาง ๆ โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกสิ้นเดือน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังดําเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามที่ระเบียบ
และกฎหมายกําหนดไวไดอยางครบถวน
๖) การประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย
การดําเนินงาน
๑ - มีแผนการใชเงิน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการใชจายเงินตามแผน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีหลักฐานการควบคุมการใชจายเงินตามแผน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ความคุมคาและความเหมาะสม
การใชจายเงิน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
แผนการใชจายเงิน
๖.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย;
๑) การจัดซื้อ จัดจาง
การดําเนินงาน
๑ - มีการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดซื้อ จัดจาง ปฏิบัติครบตามขั้นตอน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกขั้นตอน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยางรวดเร็ว
ทันเวลา
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจาง
๒) การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ;
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ;
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ;ถูกตอง
และเปนปUจจุบัน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมี กํากับ ติดตาม ดูแล การจัดทําบัญชีวัสดุ และ
ทะเบียนครุภัณฑ;อยางสม่ําเสมอ

๙๐
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ;
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมียังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําบัญชีวัสดุ
และทะเบียนครุภัณฑ;อยางครบถวน และปลอดภัย
๓) การบํารุงรักษาพัสดุและการปรับซอม
การดําเนินงาน
๑ - มีการบํารุงรักษาพัสดุหรือปรับซอม
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;
อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังดําเนินการบํารุงรักษาพัสดุและปรับซอมเปน
ประจํา
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการชี้แจงและแนะนําวิธีการใชและบํารุงรักษา
พัสดุแกผูใชดวย
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการจัดสรรเงินไวเปนคาบํารุงรักษาพัสดุและ
คาปรับซอม
๔) การตรวจสอบพัสดุประจําปM และการจําหนายพัสดุ
การดําเนินงาน
๑ - มีการตรวจสอบการรับ - จาย พัสดุประจําปM
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ตามระเบียบ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการตรวจสอบรายงานและผลการตรวจสอบ
ตามระเบียบ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดระบบและเก็บรักษาหลักฐาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
ในการดําเนินงาน
๕) การจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ
(การจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ หมายถึง ที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ (ที่ดินที่ไดมาจาก
การรับบริจาคหรือการจัดซื้อ) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางในที่ดิน ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ หรือในที่ดินอื่น
ที่ไมใชที่ราชพัสดุ ตองขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ สําหรับที่ดินที่ไมใชที่ราชพัสดุ เชนที่ดิน
สาธารณประโยชน; หรือที่ดินของวัดไมตองขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แตมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งกอสรางไวที่โรงเรียน)
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุครบถวน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังลงทะเบียนที่ราชพัสดุถูกตองและเปนปUจจุบัน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการทําประวัติที่ดิน อาคาร และสถานที่

๙๑
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบรอยปลอดภัย
๖.๔ การประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุ
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให
ตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน
การเงินและพัสดุ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ
๗. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล1อม (๑๑ ภารกิจ ๒๒ ตัวชี้วัด)
งานบริการและงานอาคารสถานที่เปนงานที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมงานตางๆ
อยางเปนรูปธรรม ภาระงานเกี่ยวของกับ การวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมการจัด
บรรยากาศทั้งภายในหองเรียนและภายในโรงเรียนใหเกิดความรมรื่น เปนสัดสวนสวยงาม เอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน จัดดูแลบํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองพิเศษ และ
หองบริการตางๆ ใหใชประโยชน;ไดอยางคุมคาตามเกณฑ;ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน จัดใหมี
เอกสารการใชอาคาร และจัดทําประวัติการบํารุงรักษา และสรุปประเมินผลอยางชัดเจน
๗.๑ การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
๑) การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
การดําเนินงาน
๑ - มีการกําหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน หรือจัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan)
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการ ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน;
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพื่อใหเกิดความคุมคา และเอื้อประโยชน;ตอการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการสํารวจความพึงพอใจจากผูที่เกี่ยวของ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการการสรุปประเมินผลและรายงานการใช
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียน

๙๒
๒) การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน
บรรยากาศบริเวณโรงเรียน สะอาด ความรมรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และ
ความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีการจัดบริเวณเปนสัดสวน มีความรมรื่น มีการตกแตงบริเวณ
สวยงาม มีสถานที่เลน ออกกําลังกาย และพักผอน มีอากาศปลอดโปรง ไมเปนแหลงมลพิษ
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีทางสัญจรเปนระเบียบ มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต และ
มีการใชและบํารุงรักษาใหมีความเปนระเบียบและปลอดภัย
การดําเนินงาน
๑ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๓ เรื่อง
๒ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๔ เรื่อง
๓ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๕ เรื่อง
๔ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๖ เรื่อง
๕ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๗ เรื่อง ขึ้นไป
๗.๒ การบริการอาคารเรียน
๑) การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน
บรรยากาศภายในอาคารเรียนใหเกิดความสะอาด ความรมรื่น ความสวยงาม
ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีการตกแตงที่สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอ ประตู
หนาตางอยูในสภาพดีมีอุปกรณ;ยึดมั่นคง ระบบไฟฟDา ประปา โทรศัพท;อยูในสภาพเรียบรอยและใชการได
ดี มีการดูแลสภาพสีของอาคารใหอยูในสภาพที่สะอาดเรียบรอย มีปDายชื่อบอกอาคารและหองตาง ๆ
มีความเปนระเบียบ และมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
การดําเนินงาน
๑ - อาคารเรียนมีความสะอาด
๒ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๓ เรื่อง
๓ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๔ เรื่อง
๔ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๕ เรื่อง
๕ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๖ เรื่อง ขึ้นไป
๒) การใชประโยชน;จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ;ปริมาณที่กําหนด)
การดําเนินงาน
๑ – จัดหองเรียนไดพอเพียงหรือมีการแกปUญหาการขาดแคลนได
อยางเหมาะสม
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แลว ยังจัดหองบริการ และหองพิเศษ
ในอาคารเรียนไดรอยละ ๒๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แลว ยังจัดหองบริการ และหองพิเศษ
ในอาคารเรียน ไดรอยละ ๕๐ ของเกณฑ;มาตรฐาน

๙๓
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แลว ยังจัดหองบริการ และหองพิเศษ
ในอาคารเรียน ไดรอยละ ๗๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังจัดหองบริการ และหองพิเศษในอาคารเรียน
ไดมากกวารอยละ ๗๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน
๓) การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการดูแลรักษาอาคารเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลเปนลายลักษณ;
อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการบํารุงรักษาใหคงสภาพมีระเบียบสวยงามใชการได
และเอื้อตอการเรียนรู
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการซอมแซมหรือปรับปรุงใหดีขึ้น
๕ - นอกจาก ๔ แลว สภาพอาคารยังไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง
แข็งแรง และสะอาดสวยงาม
๔) การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน
การดําเนินงาน
๑ - มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีผูรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
เปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ;ในการปDองกันและ
รักษาความปลอดภัยที่ใชการได
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการควบคุม และติดตามการรักษาความปลอดภัย
อาคารเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการฝiกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยใหแก
ผูปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
๗.๓ การบริการหองเรียน
๑) การจัดบรรยากาศในหองเรียน
หองเรียน สะอาด ความรมรืน่ ความสวยงามความปลอดภัย และความสะดวก
ในเรื่องตอไปนี้ มีแสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเทสะดวก มีการตกแตงที่สวยงาม และมีบรรยากาศ
ทางวิชาการ ไมแออัด โตfะเกาอี้ และอุปกรณ;ประจําหองมีสภาพดี มีสื่อและอุปกรณ;การสอนที่จําเปน
ประจําหอง มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเปน เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร; ฯลฯ
การดําเนินงาน
๑ - มีความสะอาด
๒ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๒ เรื่อง
๓ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๓ เรื่อง
๔ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๔ เรื่อง

๙๔
๕ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศขางตน ๕ เรื่องขึ้นไป
๒) การใชและการดูแลรักษาหองเรียน
แผน และระเบียบการใชหองเรียน มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ มีการใชหอง
ตามแผนที่กําหนด มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ และมีการประกวดเพื่อยกยองชมเชย
การดําเนินงาน
๑ - มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน
๒ - มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๒ เรื่อง
๓ - มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๓ เรื่อง
๔ - มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๔ เรื่อง
๕ - มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๕ เรื่องขึ้นไป
๗.๔ การบริการหองบริการ
หองบริการ หมายถึง หองที่โรงเรียนจัดเพื่อเปนสถานที่ทํางานของกลุมบริหารและ
งานตางๆ รวมทั้งใหการบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประสบการณ;เรียนรู การศึกษา
เพิ่มเติมแกนักเรียน เชน หองผูบริหารโรงเรียน หองบริหารงานวิชาการ หองสมุด หองแนะแนว
หองพยาบาล หองศูนย;วิทยบริการ และหองสันทนาการ เปนตน
๑) การจัดบรรยากาศหองบริการ
บรรยากาศของหองบริการสะอาด ความรมรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และ
ความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีแสงสวางเพียงพอ มีการตกแตงที่สวยงาม มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน
พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร;ฯลฯ มีอากาศถายเทสะดวก ไมแออัด มีปDายนิเทศแสดงคําแนะนํา
การใชหอง ระเบียบปฏิบัติ และสถิติขอมูล
การดําเนินงาน
๑ - มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
๒ - มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๒ เรื่อง
๓ - มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๓ เรื่อง
๔ - มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๔ เรื่อง
๕ - มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๕ เรื่องขึ้นไป

๙๕
๒) การใชและการบํารุงรักษาหองบริการ
แผน ตารางและระเบียบการใชหอง มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปน
ลายลักษณ;อักษร มีการใชหองตามแผน และตารางที่กําหนด มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี
มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ มีการบันทึกสถิติการใชหอง
มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ;
การดําเนินงาน
๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง
๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๓ เรื่อง
๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๔ เรื่อง
๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๕ เรื่อง
๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๖ เรื่องขึ้นไป
๗.๕ การบริการหองพิเศษ
หองพิเศษ หมายถึง หองที่โรงเรียนจัดเพื่อเปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปนพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีสื่อและอุปกรณ;การสอนเพื่อการทดลอง
ฝiกปฏิบัติงานไวสําหรับนักเรียน เชน หองปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟkสิกส; และศูนย;การเรียนรูตางๆ
๑) การจัดบรรยากาศหองพิเศษ
บรรยากาศของหองพิเศษ สะอาด ความรมรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และ
ความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีแสงสวางเพียงพอ มีการตกแตงที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร;ฯลฯ มีอากาศถายเท
สะดวก ไมแออัด มีปDายบอกวิธีทํางาน แนะนําเทคนิควิธีการใชเครื่องมือ มีปDายเตือนเรื่องความปลอดภัย
มีอุปกรณ;รักษาความปลอดภัย มีปDายแนะนําการบํารุงรักษาเครื่องมือ
การดําเนินงาน
๑ - มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
๒ - มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๓ เรื่อง
๓ - มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๔ เรื่อง
๔ - มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๕ เรื่อง
๕ - มีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย และยังมีบรรยากาศขางตน
อีก ๖ เรื่องขึ้นไป

๙๖
๒) การใชและการดูแลรักษาหองพิเศษ
แผน ตารางและระเบียบการใชหอง มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปน
ลายลักษณ;อักษร มีการใชหองตามแผน และตารางที่กําหนด มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดในแผนปฏิบัตกิ าร มีการบันทึกสถิติการใชหอง
มีการติดตามประเมินผลการใชหองอยางเปนระบบ มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกยอง
ชมเชย และมีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ;
การดําเนินงาน
๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง
๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๓ เรื่อง
๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๔ เรื่อง
๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๕ เรื่อง
๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง และยังมีการดําเนินการตามขางตน
อีก ๖ เรื่องขึ้นไป
๗.๖ การบริการอาคารประกอบ
๑) อาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบัติงาน
(๑.๑) การจัดอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบัติงาน
การดําเนินงาน
๑ - จัดใหมีอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบัติงาน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังจัดใหมีอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบตั ิงานได
รอยละ ๒๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังจัดใหมีอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบตั ิงานได
รอยละ ๕๐ ของเกณฑ;มาตรฐาน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังจัดใหมีอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบตั ิงานได
รอยละ ๗๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังจัดใหมีอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบตั ิงานได
ครบถวนตามเกณฑ;มาตรฐาน
(๑.๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารโรงฝiกงานหรือหองปฏิบัติงาน
แผน ตารางการใชและระเบียบการใชอาคาร มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
เปนลายลักษณ;อักษร มีการใชหองตามแผนและตารางที่กําหนด มีการจัดสภาพอาคารประกอบตาม
หลักการจัด และมีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนือ่ งโดยกําหนด
ในแผนปฏิบัติการ มีการบันทึกสถิติการใชหอง มีการประเมินผลอยางเปนระบบ และมีการเก็บรวบรวม
ผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ;

๙๗
การดําเนินงาน
๑ - มีแผน ตารางการใช และระเบียบการใชอาคาร
๒ - มีแผน ตารางการใช และระเบียบการใชอาคาร และยังมีการดําเนินการ
ในเรื่องอื่นอีก ๒ เรื่อง
๓ - มีแผน ตารางการใช และระเบียบการใชอาคาร และยังมีการดําเนินการ
ในเรื่องอื่นอีก ๓ เรื่อง
๔ - มีแผน ตารางการใช และระเบียบการใชอาคาร และยังมีการดําเนินการ
ในเรื่องอื่นอีก ๔ เรื่อง
๕ - มีแผน ตารางการใช และระเบียบการใชอาคาร และยังมีการดําเนินการ
ในเรื่องอื่นอีก ๕ เรื่อง
๒) อาคารโรงอาหาร
ความสะอาด มีความเปนระเบียบ การมีแสงสวางเพียงพอ มีการตกแตงที่สวยงาม
และมีบรรยากาศทางวิชาการ มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ มีอากาศถายเท
ไมแออัด มีปDายบอกวิธีการทํางานและแนะนําเทคนิควิธีการควบคุมเครื่องมือ มีปDายเตือนเรื่องความ
ปลอดภัย และมีปDายแนะนํารักษาเครื่องมือ
(๑) การจัดอาคารโรงอาหาร
การดําเนินงาน
๑ - มีโรงอาหาร
๒ - นอกจาก ๑ แลวยังมีครุภัณฑ;ประจําโรงอาหาร
๓ - นอกจาก ๒ แลวยัง มีบุคลากรรับผิดชอบ
๔ - นอกจาก ๓ แลวยังมีอุปกรณ; เครื่องมือ เครื่องใช และเครือ่ งอํานวย
ความสะดวกอยางเหมาะสม
๕ - นอกจาก ๔ แลวยังมีสภาพการจัดใหบริการอยางเหมาะสม
(๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร
แนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
เปนลายลักษณ;อักษร มีการดูแลรักษาใหถูกสุขลักษณะ และอยูในสภาพที่ดี มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
การดําเนินงาน
๑ - มีแนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร
๒ - มีแนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร และยังมีการดําเนินการในเรื่อง
อื่นอีก ๑ เรื่อง
๓ - มีแนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร และยังมีการดําเนินการในเรื่อง
อื่นอีก ๒ เรื่อง
๔ - มีแนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร และยังมีการดําเนินการในเรื่อง
อื่นอีก ๓ เรื่อง

๙๘
๕ - มีแนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร และยังมีการดําเนินการ
ครบทุกเรื่อง
๓) อาคารหอประชุม / หองประชุม
(๑) การจัดอาคารหอประชุม / หองประชุม
(สภาพที่ดี หมายถึง มีความถูกหลักอนามัย มีความเปนระเบียบ
มีแสงสวางเพียงพอ มีการตกแตงที่สวยงาม มีโตfะเกาอี้ใหนักเรียนและครูใหรับประทานอาหาร
มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม โทรทัศน; เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ มีอากาศ
ถายเท มีที่รองรับขยะและเศษอาหารอยางถูกหลักเพียงพอ มีระบบการทําความสะอาดและบําบัด
น้ําเสียที่ดี ปราศจากเสียงรบกวน สภาพการจัดการตามที่กําหนด คือ มีความสะอาด มีความเปน
ระเบียบ การมีแสงและเสียงที่เหมาะสม มีการตกแตงที่สวยงาม มีอากาศถายเทสะดวก ปราศจาก
กลิ่นและเสียงรบกวน)
การดําเนินงาน
๑ - มีหอประชุม / หองประชุม
๒ - นอกจาก ๑ แลวยังมีหอประชุม และครุภัณฑ;ประจําหอประชุม
๓ - นอกจาก ๒ แลวยัง มีบุคลากรรับผิดชอบ
๔ - นอกจาก ๓ แลวยังมีครุภัณฑ; และอุปกรณ;อํานวยความสะดวก
๕ - นอกจาก ๔ แลวยังมีการจัดการตามสภาพใหบริการ
อยางเหมาะสม
(๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารหอประชุม / หองประชุม
แผน และแนวปฏิบัติวาดวยการใชหอประชุม / หองประชุม
มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;อักษร มีการใชหอประชุม / หองประชุมตามแผน
และตารางที่กําหนด มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี มีการจัดงบประมาณอยางตอเนื่องโดย
กําหนดในแผนปฏิบัติการ มีการบันทึกสถิติในการใชหอประชุม / หองประชุม และมีการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ
การดําเนินงาน
๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม / หองประชุม
๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม / หองประชุม และ
ยังมีการดําเนินการในเรื่องอื่นอีก ๒ เรื่อง
๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม / หองประชุม และ
ยังมีการดําเนินการในเรื่องอื่นอีก ๓ เรื่อง
๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม / หองประชุม และ
ยังมีการดําเนินการในเรื่องอื่นอีก ๔ เรื่อง
๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม / หองประชุม และ
ยังมีการดําเนินการในเรื่องอื่นอีก ๕ เรื่อง

๙๙
๔) อาคารหองน้ํา – หองสวม
การจัดสภาพตามที่กําหนด หมายถึง มีความสะอาด มีอากาศถายเทสะดวก
ปราศจากกลิ่นรบกวน การมีแสงสวางเพียงพอ มีการตกแตงบริเวณที่สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอ
ฝาผนัง ประตู มีความมั่นคงแข็งแรง และไมมีรอยขีดเขียน การมีระบบกําจัดของเสียที่ดี มีระบบน้ํา
ใชที่ดี มีสุขภัณฑ;ที่ไดมาตรฐาน
(๑) การจัดอาคารหองน้ํา-หองสวม
การดําเนินงาน
๑ - มีหองน้ําหองสวมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๒ - นอกจาก ๑ แลวยังมีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ;
๓ - นอกจาก ๒ แลวยังมีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ
๔ - นอกจาก ๓ แลวยังมีการจัดการตามสภาพใหบริการอยาง
เหมาะสม
๕ - นอกจาก ๔ แลวยังมีหองน้ําหองสวมสําหรับคนพิการ /ผูสูงอายุ
(๒) การใชและดูแลรักษาหองน้ํา - หองสวม
การดําเนินงาน
๑ - มีคําแนะนําการใชหองน้ํา - หองสวม
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ เชน ภารโรง
นักเรียน คณะสี ฯลฯ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีระบบการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีแผนการบํารุงรักษาใหสามารถใหบริการได
อยางประสิทธิภาพ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการกํากับ ควบคุมดูแลอยางเปนระบบ
๕) การบริหารอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา
(๑) การจัดอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา
การดําเนินงาน
๑ - มีอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีอุปกรณ; และเครื่องใชประกอบ
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีอุปกรณ;อํานวยความสะดวก และมีผูดูแล
รับผิดชอบ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีอุปกรณ;และเครื่องอํานวยความสะดวกครบ
สมบูรณ;อยางเหมาะสม
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการ
ใหบริการ

๑๐๐
(๒) การใชและดูแลรักษาอุปกรณ;อาคารพลศึกษา /หองพลศึกษา
การดําเนินงาน
๑ - มีแผน ตารางการใช และระเบียบการใชอาคาร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการใชอาคารตามแผน และตารางที่กําหนด
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
๗.๗ การใหบริการน้ําดื่ม
การดําเนินงาน
๑ - มีชุดอุปกรณ;กรองน้ําเพื่อ ผลิตน้ําดื่ม
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีน้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับ
จํานวนผูบริโภค
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการตรวจสอบถังบรรจุน้ํา และ
ชุดอุปกรณ;ผลิตน้ําดื่มใหถูกสุขลักษณะ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เปนประจํา
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการรณรงค;ใหความรู และเห็นคุณคาของการ
ผลิตและการบริโภคน้ําดื่มที่สะอาด หรือการจําหนาย
๗.๘ การสงเสริมสุขภาพอนามัย
การดําเนินงาน
๑ - มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีนักเรียน และบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ
อนามัยประจําปM
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประสานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ และมีการสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริม
สุขภาพอนามัย
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง
๗.๙ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ;
๑) การจัดการสื่อสาร
อุปกรณ;สื่อสารใหพิจารณาจากรายการ ดังตอไปนี้ เอกสารแนะนําโรงเรียน
ปDายนิเทศ การบริการจดหมาย เครื่องขยายเสียง เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน; วีดีทัศน; วิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท;ภายใน โทรศัพท; โทรสาร จานรับสัญญาณดาวเทียม การสื่อสารผานระบบ LAN
(LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่อง คอมพิวเตอร; การสื่อสารผานระบบ INTERNET การสื่อสาร
ผานระบบ WIRELESS การสื่อสารผาน WEBSITE ของโรงเรียน อุปกรณ;การสื่อสารอื่นๆ

๑๐๑
การดําเนินงาน
๑ - มีอุปกรณ;สื่อสารอยางนอย ๓ ประเภท
๒ - มีอุปกรณ;สื่อสารอยางนอย ๖ ประเภท
๓ - มีอุปกรณ;สื่อสารอยางนอย ๙ ประเภท
๔ - มีอุปกรณ;สื่อสารอยางนอย ๑๒ ประเภท
๕ - มีอุปกรณ;สื่อสาร ๑๕ ประเภทขึ้นไป
๒) การดําเนินงานดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ;
การดําเนินงาน
๑ - มีการจัดระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธ;ในโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีแนวปฏิบัติ และใหบริการการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ;
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการประเมินผลการจัดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ;
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการสื่อสาร
๗.๑๐ การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน
๑) การกําหนดอุดมการณ;ของโรงเรียน๑ เพื่อสรางเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และ
ความประพฤติ
(อุดมการณ;ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรม หรือคุณงามความดีที่โรงเรียนได
กําหนดไว และมุงหมายจะบรรลุถึง)
การดําเนินงาน
๑ - มีอุดมการณ;ของโรงเรียนเปนลายลักษณ;อักษร
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการกําหนดยุทธศาสตร;ตามอุดมการณ;ที่เปน
รูปธรรม
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการกําหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไป
ตามอุดมการณ;นั้น
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการเผยแพรใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นผลการปฏิบัติตาม
อุดมการณ;นั้น
๒) การสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ
การสราง และเผยแพรเกียรติประวัติในดานตอไปนี้ ดานวิชาการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานกีฬา ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปŒ ดานความสัมพันธ;ระหวางโรงเรียน
กับชุมชน และดานอื่นๆ
การดําเนินงาน
๑ - มีการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ อยางนอย ๑ ดาน
๒ - มีการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ อยางนอย ๒ ดาน

๑๐๒
๓ - มีการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ อยางนอย ๓ ดาน
๔ - มีการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ อยางนอย ๔ ดาน
๕ - มีการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ อยางนอย ๕ ดาน
๗.๑๑ การประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
การดําเนินงาน
๑ – มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการและอาคารสถานที่โดยมี
หลักฐานใหตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายใน
โรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน
บริการและอาคารสถานที่
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานบริการและอาคารสถานที่
๘. งานชุมชนและภาคีเครือขาย (๕ ภารกิจ ๗ ตัวชี้วัด)
งานชุมชนและภาคีเครือขายมีความสําคัญอยางยิ่งในยุคปUจจุบันงานชุมชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๕๘ “ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินทั้งจากรัฐ องค;กรปกครองสวน
ทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค;กรชุมชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นๆ โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา”
ภาคีเครือขาย คือการจัดหรือเชื่อมโยงกลุมบุคคล หรือองค;กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ขาวสารรวมกัน เรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน ดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐาน
ของการเคารพในสิทธิของแตละคน เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การจัดภาคีเครือขายใน
สถานศึกษามีทั้งในสวนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ ในระเบียบ และขอบังคับ และคณะกรรมการที่
จัดตั้งใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สมาคม
ผูปกครองและครู สมาคมนักเรียนเกาหรือสมาคมศิษย;เกาหนาที่สําคัญของหนวยงานนี้ คือ การสราง
ความสัมพันธ;กับชุมชน จัดทําขอมูลพื้นฐานและสภาพแวดลอมของชุมชนและภาคีเครือขาย ใหบริการ
แกชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ประสานและขอรับการสนับสนุนดานตางๆ จากชุมชน
รวมทั้งประเมินผลความตองการและความพึงพอใจของชุมชนเพื่อสรางเครือขายที่ยั่งยืนตอไป
๘.๑ การสรางความสัมพันธ;ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
๑) การรวบรวม และวิเคราะห;ขอมูลของชุมชนและภาคีเครือขาย
การดําเนินงาน
๑ - มีการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน และสภาพแวดลอมของชุมชนและ
ภาคีเครือขาย

๑๐๓
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ;อักษร
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการวิเคราะห;ขอมูลสภาพแวดลอมของชุมชนและ
ภาคีเครือขาย
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการจัดระบบฐานขอมูล และสารสนเทศ
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการพัฒนาขอมูลใหครบถวนและเปนปUจจุบัน
๒) การดําเนินงานสรางความสัมพันธ;ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย
การดําเนินงาน
๑ - มีการสงเสริม สนับสนุน การสรางความสัมพันธ;ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนและภาคีเครือขาย
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีแผนการสรางความสัมพันธ;ระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและภาคีเครือขาย
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการใหชุมชน ภาคีเครือขาย และ
ผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการวางแผน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการดําเนินการตามแผน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการประเมินและติดตามผล
๘.๒ การใหบริการชุมชน
การใหบริการชุมชน ในดานตอไปนี้ การใหบริการดานวิชาการ (การใหบริการ
ดานวิชาการ การใหความรู การจัดกิจกรรม การจัดนิเทศการหองสมุดหรือการใหขอมูลขาวสาร
ทางวิชาการสาขาตางๆ) การใหบริการดานอาคารสถานที่ การใหบริการดานวัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ;
การใหบริการดานบุคลากร การใหบริการดานอื่นๆ
การดําเนินงาน
๑ - มีการใหบริการชุมชน อยางนอย ๑ ดาน
๒ - มีการใหบริการชุมชน อยางนอย ๒ ดาน
๓ - มีการใหบริการชุมชน อยางนอย ๓ ดาน
๔ - มีการใหบริการชุมชน อยางนอย ๔ ดาน
๕ - นอกจาก ๔ แลว ชุมชนยังมีความพึงพอใจในการรับบริการ
๘.๓ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
การดําเนินงาน
๑ - มีการบริการขาวสารแกชุมชน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีชุมชนยังใหความสนใจเขารวมกิจกรรม
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีชุมชนยังมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน

๑๐๔
๒) โรงเรียนใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน
การดําเนินงาน
๑ - มีการรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานการรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีผลงานปรากฏ
๔ - นอกจาก ๓ แลว โรงเรียนยังเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังปรากฏวาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ;กันเปน
อยางดี
๘.๔ การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
๑) การจัดตั้งองค;กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน
องค;กร ในที่นี่หมายถึง กลุมบุคคลที่งานอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อชวยเหลือ
โรงเรียน เชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ)
การดําเนินงาน
๑ - สงเสริมใหมีการจัดตั้งองค;กร๑ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีหลักฐานการจัดตั้งองค;กรที่มิใชนิติบุคคลเพื่อ
สนับสนุนโรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีองค;กรที่เปนนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีผลงานที่สนับสนุนโรงเรียน
๕ - นอกจาก ๔ แลว องค;กรนั้นยังไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชน
๒) โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนดานวิชาการ ไดแก การเปนวิทยากร ใหใชสถานประกอบ
การสนับสนุนดานทรัพยากร หมายรวมถึง การสนับสนุนที่เปนตัวเงิน วัสดุ ครุ๓ณฑ; อุปกรณ;
การศึกษา การสรางตามวัตถุ ฯลฯ ใหแกโรงเรียน การสนับสนุนดานบริการ ไดแก แรงงาน
ยานพาหนะ การใหยืมอุปกรณ;
การดําเนินงาน
๑ - ชุมชนใหการสนับสนุนโรงเรียน
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีชุมชนสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐานให
ตรวจสอบได
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังเปนการสนับสนุนที่สอดคลองกับความตองการ
ของโรงเรียน
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนจากชุมชน
อยางหลากหลาย
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนจากชุมชน
อยางตอเนื่อง

๑๐๕
๘.๕ การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขาย
การดําเนินงาน
๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขายโดยมีหลักฐาน
ใหตรวจสอบได
๒ - นอกจาก ๑ แลว ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายใน
โรงเรียน
๓ - นอกจาก ๒ แลว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔ - นอกจาก ๓ แลว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน
ชุมชนและภาคีเครือขาย
๕ - นอกจาก ๔ แลว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขาย

๑๐๖

บทที่ ๓
ภาพรวมของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. ความเป:นมา
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ไดรับการประกาศจัดตั้ง เมื่อวันศุกร;ที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยในเบื้องตนจัดตั้งในนามสาขาของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน และไปขอใช
อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบานบอนกเขา (ปUจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน;) ตอมาเมื่อ
ปลูกสรางอาคารเรียนแลวเสร็จ จึงยายมาเรียนในสถานที่ที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนในปUจจุบัน คือ
ตั้งอยูบริเวณที่ลาดเชิงเขาภูพานคํา ดานทิศตะวันออกของเขื่อนอุบลรัตน; บนเนื้อที่ ๖๕ ไร
เปนที่ดินที่ไดรับบริจาคจากการไฟฟDาฝ?ายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งอยูเลขที่ ๓๑๖ หมูที่ ๒
ตําบลเขื่อนอุบลรัตน; อําเภออุบลรัตน; จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย; ๔๐๒๕๐
โทรศัพท; ๐-๔๓๔๔-๖๑๐๐ โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๖๑๐๐ Email : ubr2554@gmail.com
Website : www.ubr.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ เปkดสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปMที่ ๑ – ๖
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม มีผูบริหารที่มาดํารงตําแหนง ดังนี้
๑. นายเนติ นิลสาย
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๔
๒. นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฏ; พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๐
๓. นายวุฒ วงศ;คําคูณ
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๙
๔. นายวิรัช เจริญเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓
๕. นายวิชิต พลบํารุง
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔
๖. นายเรืองรัตน; ปUญญามี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓
๗. นายวรี สุโพธิ์ชัย
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
๘. นายบวร ใจปFGา
พ.ศ.๒๕๕๗-ปUจจุบัน
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปGาประสงค กลยุทธ ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เปนการบริหารโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค;เพื่อใหมี
ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได มีการดําเนินงานที่เปนปUจจุบัน มุงสูประสิทธิภาพในระดับสากล
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล มีบทบาทหนาที่ ๔ มิติ ที่สําคัญคือ
๑. ดานคุณภาพสถานศึกษา มีอาคารสถานที่ที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่อบอุน
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู มีเอกลักษณ;ที่โดดเดนเปนตนแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง ซึ่ง
เกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของ
๒. ดานคุณภาพผูบริหาร เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี
มีความรู ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน;สูงสุดแกนักเรียนโดยอาศัยการมีสวนรวม
จากทุกฝ?ายที่เกี่ยวของ

๑๐๗
๓. ดานคุณภาพครู เปนผูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือรน สนใจ ใสใจ มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ
๔. ดานคุณภาพนักเรียน นักเรียนเปนผูมีนิสัยใฝ?รู รักการอานและคนควา สามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง เปนคนดี มีคุณธรรม รูจักวิเคราะห; มีทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนําเสนอผลงาน
ไดอยางสรางสรรค;
ปรัชญา (Philosophy)
โยคา เว ชายเต ภูริ (ความรูเกิดจากการปฏิบัติ)

Learning By Doing

คติพจน (Motto)
จงหมั่นฝiกฝนตนเอง

Be Self – Practiced

คําขวัญ (Slogan)
ความรูคูคุณธรรม

Knowledge With Ethics

อักษรยอ (Abbreviation)
อ.บ.ร.

U.B.R.

สี (Colour)
ฟDา– ขาว

Blue – White

ตราสัญลักษณของโรงเรียน (School's Symbol)

สองมือชูประคองหนังสือและคบเพลิงโดยมีรัศมีจากคบเพลิงขางลางมีแพรแถบบรรจุ
ปรัชญาและชื่อโรงเรียน
มือ
เปนเครื่องหมายแทน การกระทํา การปฏิบัติ
หนังสือและคบเพลิง เปนเครื่องหมายแทน ความรู
รัศมี
เปนเครื่องหมายแทน ความสําเร็จในชีวิต
ดังนั้นการที่จะสําเร็จรุงโรจน;ในชีวิตจะเกิดจากการมีความรูควบคูไปกับการประพฤติดีปฏิบัติชอบ

๑๐๘
วิสัยทัศน (Vision)
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคมเปนองค;กรคุณภาพ จัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล นักเรียน
มีความรู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต รักษ;ความเปนไทยและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
Ubolratanaphitthayakhom school is the quality organization that manages
education to being a world-class standard school. The students should have
knowledge with ethics, morality, life skills and the love of Thai culture based on the
philosophy of self-sufficient economy.
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนานักเรียนมีความเปนเลิศ มุงสูระดับมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มุงสูระดับมาตรฐานสากล
๔. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ;ความเปนไทย นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
๕. พัฒนาแหลงเรียนรู บรรยากาศ สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูและบริการชุมชน
เปGาประสงค
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มุงสูความเปนสากล
โดยความรวมมือจากองค;กรเครือขาย
๒. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและจัดการเรียน
การสอน โดยความรวมมือ สนับสนุนจากทุกภาคสวน
๓. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยใชทรัพยากรจากทุกภาคสวน
๔. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรู คุณธรรมจริยธรรม รักษ;ความเปนไทย โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน
๕. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน
กลยุทธ
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มุงสูความเปนสากล
โดยความรวมมือจากองค;กรเครือขาย
๒. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและจัดการเรียน
การสอนโดยความรวมมือ สนับสนุน จากทุกภาคสวน
๓. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ และ
มีประสิทธิภาพโดยใชทรัพยากรจากทุกภาคสวน

๑๐๙
๔. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู คุณธรรมจริยธรรม รักษ;ความเปนไทย โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน
๕. เพิ่มแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน (Desirable Characteristics)
รักชาติ ศาสน; กษัตริย; ซื่อสัตย;สุจริต มีวินัย ใฝ?เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
Love of nation, religion and king, Honesty and integrity, Self-discipline,
Avidity for learning, Observance of principles of Sufficiency Economy Philosophy in
one’s way of life, Dedication and commitment to work, Cherishing Thai-ness,
Public-mindedness
สมรรถนะสําคัญของนักเรียน (Learners’ Key Competencies)
มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปUญหา การใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยี
Communication Capacity, Thinking Capacity, Problem–Solving Capacity,
Capacity for Applying Life Skills, Capacity for Technological Application
อัตลักษณ (Identity)
ความรูคูคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Knowledge with ethics and based on the philosophy of self-sufficient
economy.
๓. โครงสร1างการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ประกอบดวย
๑) กลุมการบริหารวิชาการ
๒) กลุมการบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
๓) กลุมการบริหารกิจการนักเรียน
๔) กลุมการบริหารทั่วไป
๕) กลุมการบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ
๔. ผลการประเมินภายนอก
โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ไดรับการประเมินรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๐, ๑๓-๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๔ (มีบุคลากรครู จํานวน ๕๓ คน นักเรียน จํานวน ๑,๔๐๓ คน)

๑๑๐
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ไดแก ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบงชี้ที่ ๑) ผูเรียน
มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๒) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค;
๓) ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๖) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๗) ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๘) พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๙) ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน; พันธกิจ และวัตถุประสงค;ของการจัดตั้งสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี ตัวบงชี้
ที่ ๓) ผูเรียนมีความใฝ?รู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ;ของสถานศึกษา ๑๑) ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา ๑๒) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา แะยจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพต่ํากวาระดับดี ไดแก ระดับคุณภาพพอใช1
คือ ตัวบงชี้ที่ ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ข1อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ข1อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงวาด1วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓)
๑. ด1านผลการจัดการศึกษา
๑. สถานศึกษาควรนําผลการดําเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ มาวิเคราะห;รวมกันเพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนากิจกรรม
ใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามเปDาหมายที่กําหนด
๒. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดวยการจัด
กิจกรรมการสอนเสริมและสอนซอมเสริมใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุม โดยนําผลการจัดการเรียนรู
ในแตละกลุมสาระมาประกอบเพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดถูกตองและเหมาะสม และใหมี
ความตอเนื่อง ควรมีการบันทึกสรุปผลจากการจัดกิจกรรมใหเปนระบบเพื่อนํามาวิเคราะห;
ถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมและนําไปพัฒนาปรับปรุงใหเปนระบบและตอเนื่อง
๒. ด1านการบริหารการศึกษา
๑. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการนิเทศการเรียนการสอนและการสรางเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนใหเกิดกับครูทุกคน เพื่อใหครูทุกคนเขาใจและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญ และรวมกันนิเทศการเรียนการสอนอยางเปนระบบภายในสถานศึกษา และนําผล
ที่ไดมารวมกันพัฒนาการเรียนการสอนใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
และไดเกณฑ;มาตรฐาน
๒. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน
ในทุกกลุมสาระ โดยมีการนําแบบวัดแบบทดสอบที่ใชในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมา
วิเคราะห;เพื่อหาคุณภาพและความเหมาะสมของแบบวัดแบบทดสอบใหเปนมาตรฐาน เพื่อให
สามารถไดแบบวัดแบบทดสอบที่สามารถพัฒนาผลการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพที่แทจริง

๑๑๑
๓. สถานศึกษาควรเปkดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ไดมีสวนในการเห็นชอบ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และเห็นชอบสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาเปkดสอน ใหเปน
รูปธรรม และสรางความเขาใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด และใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามาปฏิบัติหนาที่ใหมากที่สุด
๓. ด1านการจัดการเรียนการสอนที่เน1นผู1เรียนเป:นสําคัญ
๑. สถานศึกษาควรมีการนําผลการนิเทศการเรียนการสอนของครู และการนิเทศแผนการ
จัดการเรียนรูของครูทุกคน มาวิเคราะห;และสรุปผลรวมกันในแตละภาคเรียนเพื่อใหสามารถนําผล
ที่ไดมาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนใน
ทุกกลุมสาระ โดยมีการนําแบบวัดแบบทดสอบที่ใชในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมา
วิเคราะห;เพื่อหาคุณภาพและความเหมาะสมของแบบวัดแบบทดสอบใหเปนมาตรฐาน เพื่อให
สามารถไดแบบวัดแบบทดสอบที่สามารถพัฒนาผลการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพที่แทจริง
๔. ด1านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรมีการนําสารสนเทศจากงานทุกงานในสถานศึกษามารวมเปนฐานขอมูล
ใหญในสวนกลางใหเปนระบบในทุกปMการศึกษา เพื่อใหสามารถมีศูนย;สารสนเทศที่สามารถนําขอมูล
ทุกงานมาพัฒนาไดอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑๒

บทที่ ๔
แนวทางการบริหารสูคุณภาพ
๑. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไป
ตามจุดมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเนนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค; คือ เปนคนดี มีความสามารถ (คนเกง) และมีความสุข มีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการบริหารจัดการรวมทั้งการทํางานที่เนนคุณภาพ เปนการ
ทํางานที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยสถานศึกษาจะตองมีการประกันคุณภาพภายในใหเปน
สวนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพให
เปนไปตามมาตรฐาน แลวรายงานผลใหผูเกี่ยวของรับทราบทุกปM และไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพื่อชี้จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพตอไป
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖
มาตรา ๔๘ ระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
สถานศึกษาทุกแหงจะตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม มีระบบครบวงจร (PDCA)
และเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่ตองทําอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองที่เปนรายงานประจําปM เพื่อเสนอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนเปน
ประจําทุกปMการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค;การมหาชน) มีแนวคิดบนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย หลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหมีเอกภาพเชิงนโยบายรวมทั้ง
ผลักดันใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพดียิ่งขึ้น ตามความตองการของผูเรียนและผูรับบริการ ซึ่ง
หลากหลายตามวัตถุประสงค;และบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ โดยใชการรายงานตามความเปนจริงให
ผูเกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชื่อมโยงกันดวยมาตรฐาน
การศึกษา โดยสถานศึกษาจะใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี จํานวน
๑๘ มาตรฐานเปนเปDาหมายหลักในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน ๑๘
มาตรฐานนี้ ถือเปนมาตรฐานขั้นต่ํา สถานศึกษาอาจเพิ่มจํานวนมาตรฐานมากกวานี้ใหสอดคลองกับที่
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษากําหนดตามความเหมาะสมของบริบทหรือเอกลักษณ;ของเขต
พื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาก็ได ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองนี้
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีความสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น

๑๑๓
การประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพใหบรรลุมาตรฐานของ
สถานศึกษาการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะตองสงใหตนสังกัด
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน) เพื่อใหคณะ
ผูประเมินภายนอกไดศึกษาอยางละเอียดกอนตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก เปนงานที่ตอเนื่องและสัมพันธ;กับการประกันคุณภาพภายใน
และเปนการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
แกสถานศึกษา และทําใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาไดอยางตอเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายนอกจึงมีความสัมพันธ;กับการประกันคุณภาพภายใน
กฎกระทรวง วาด1วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหมีระบบ
การประกันคุณภาพก เพื่อพัฒนาคุณภาการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ;
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ; และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญไวดังนี้
๑. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการ
ติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
๒. การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสราง การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน

๑๑๔
๕. ระบบการประกันคุณภาพ ประกอบดวย
๕.๑. ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๒. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย การประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
๖. หนาที่ของสถานศึกษา
๖.๑ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปMโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน
๖.๒ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปMที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปkดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน
๖.๓ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๖.๔ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ;และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดําเนินการดังตอไปนี้
๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาสภาพปUญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ
(๒) กําหนดวิสัยทัศน; พันธกิจ เปDาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษ;
ที่อางอิงไดใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณ;การเรียนรู
กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา
ผูปกครองและองค;กรชุมชน
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปM

๑๑๕
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทํารายงานประจําปMที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. การเตรียมการ
๑.๑ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห; นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๑.๒ เตรียมความพรอมของบุคลากร โดยการประชุม อบรมสัมมนา ใหความรูและ
สรางความตระหนัก นิเทศภายใน
๑.๓ แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียน
อุบลรัตน;พิทยาคม
๒. การดําเนินการ
๒.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) กําหนดแนวทางการปฏิบัติ กําหนดระยะเวลา
จัดทําคูมือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๒.๒ ดําเนินการ (Do) ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ ปฎิบัติงานตามแผนงาน โครงการ,
กิจกรรม จัดระบบสารสนเทศทุกฝ?าย/งาน รวบรวมขอมูลตามระบบสารสนเทศ
๓. ตรวจสอบ ประเมิน (Check) จัดทําแบบฟอร;มตรวจสอบทบทวน ประเมิน
การเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจประเมินภายใน วิเคราะห;ขอมูลรายมาตรฐาน นําเสนอขอมูลเพื่อ
พัฒนา
๔. ปรับปรุง และพัฒนา (Act) ปรับปรุงขอมูลของแตละฝ?าย/งาน วางแผนพัฒนา
ระยะตอไป จัดระบบสารสนเทศขอมูลตางๆ การรายงาน จัดทํารายงาน (รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) รายงานคุณภาพประจําปM) และเผยแพรผลงาน (Annual Report)
บทบาทหน1าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข1อง
๑. ผู1บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ เตรียมความพรอม
๑) ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเฉพาะหมวด ๑ หมวด ๔ และหมวด ๖ กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ;และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑๑๖
๒) สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
คุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืนเปนผลใหคุณภาพผูเรียนมี
พัฒนาการที่กาวหนาขึ้นโดยลําดับ
๓) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่พัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางมี
คุณภาพเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๔) กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาที่ของบุคลากรในสังกัดและ
มอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรูความสามารถ ประสบการณ; ความถนัดและ
ความสนใจ
๕) กําหนดเปDาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึกษา
โดยนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดจัดทําไวรวมทั้งขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ
ที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการทดสอบระดับชาติและผลการประเมินที่เกี่ยวของ
มาวิเคราะห;และสังเคราะห;แลวจึงจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับเปDาหมายและมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบงชี้ที่กําหนดไว
๖) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการดําเนินงานที่สอดรับตามเปDาหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดใหมีขอมูลยอนหลัง
ไมนอยกวา ๓ ปM เพื่อเห็นแนวโนมความกาวหนาในการพัฒนาสถานศึกษา ไดแก สภาพการดําเนินงาน
ดานบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปMของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ ๒ รวมทั้งขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบการประเมินที่ผานมาขอมูลนักเรียนที่จําเปนสําหรับการวางแผน เชน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายบุคคล หองเรียน ระดับชั้น กลุมสาระการเรียนรู ผลการเรียนเฉลี่ยรายปMในภาพรวม
ของสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับผลการประเมินระดับชาติ ขอมูลดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค;ของผูเรียนรายชั้น/ รายปM จํานวนนักเรียนลาออกกลางคัน นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีภาวะผูนํา เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับ
ครูผูสอน เชน จํานวนครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา สัดสวนครูตอผูเรียน สัดสวนครูตอนักเรียนใน ๑
หองเรียน เปนตน ตลอดจนจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปUญญาในทองถิ่น ขอมูลดานงบประมาณ
ทั้งนี้ เพื่อสรางเปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเปนจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพอยางเปน
ระบบตอไป
๑.๒ ดําเนินการ
๑) จัดทําคูมือ/แนวดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสถานศึกษา
โดยใหบุคลากรหลายฝ?ายในสถานศึกษามีสวนรวมดําเนินการ ซึ่งชวยใหการดําเนินงานมีลักษณะการมี
สวนรวมทั่วทั้งองค;กร (school wide) และเปนหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายาม
ของสถานศึกษาที่เดนชัดขึ้นและนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจ
จัดทําแนวทางดําเนินงานอยางยอก็ได
๒) ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดอยางเปนระบบ

๑๑๗
๑.๓) ประเมินผล
๑) นิเทศ ติดตามตรวจสอบใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็งปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องเปนระบบสัมพันธ;กันทุกฝ?ายใช
แผนงาน/ โครงการเปนเข็มทิศในการปฏิบัติงานจริงใชขอมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินภายใน
และภายนอกเพื่อประโยชน;ในการพัฒนาและเพื่อการจัดทํารายงานประจําปM
๒) ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกดานทุกปM ทั้งดานผูบริหาร ดาน
ครูผูสอน และดานผูเรียน ใหครบถวนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาทุกระดับที่โรงเรียน
จัดการศึกษา
๓) นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะห;หาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลว
ประมวลผล เปนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเปนรายงานประจําปMตอไป
๑.๔) พัฒนาและปรับปรุง
๑) ประชาสัมพันธ;หรือเผยแพรผลงานใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบรวมชื่นชมผลงาน
๒) นําผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอเนื่องเปนระบบตอไป
๒. ครู
๒.๑ เตรียมความพรอม
๑) ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเชนเดียวกับผูบริหาร
สถานศึกษาทําความเขาใจถึงคุณประโยชน;ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) จัดทําระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลนักเรียนรายบุคคลดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนสอนหรือรับผิดชอบ(กรณีเปนหัวหนากลุมสาระ)
ขอมูลดานสุขภาพ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค; สถิติการมาเรียน ขอมูลสวนตัวของครูเอง ไดแก
ดานการศึกษาอบรมหรือการดูงาน ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปUญญาทองถิ่นที่ครูใชในการจัดการ
เรียนรู เปนตน ทั้งนี้ควรจัดทําใหอยางตอเนื่องและเปนปUจจุบัน (ครูมีแฟDมประวัติและผลงานของ
ตนเอง)
๓) รวมกําหนดเปDาหมายคุณภาพผูเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาและจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
๔) จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ตนรับผิดชอบเปนรายบุคคลจัดทํา
หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนการสอนผลิตและใชสื่อ/แหลงเรียนรู ภูมิปUญญาทองถิ่นที่ทา
ทายการเรียนรูของผูเรียนทําใหรูสึกสนุกและตองการแสวงหาตําตอบหรือความรูในสวนอื่น ๆ เพิ่มเติม
ตอไปอีกใชวิธีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีที่สอดคลองกับกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาและตัดสินผลการเรียนไดอยางถูกตองสะทอนแนวทางในการปรับปรุงผูเรียนไดอยางถองแท
รวมทั้งจัดทําแผนงาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษโดยเนนกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับ
ผูเรียนเปนอันดับตน
๕) ใหความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบงชี้ระดับสถานศึกษา นโยบาย เปDาหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา

๑๑๘
๒.๒ ดําเนินการ
๑) จัดการเรียนรูและกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหนวยการเรียนรู/
แผนการจัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งบันทึกผลการจัดการเรียน
การสอนเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอน/จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒) ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๒.๓ ประเมินผล
๑) ประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
๒) เขียนรายงานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ รายภาคเรียนแลวรวบรวมสรุปเปนรายงานประจําปM
๓) นําเสนอหรือรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน
๒.๔ พัฒนาและปรับปรุง
นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู/
แผนการจัดการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวิเคราะห;จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนาเปนรายบุคคล รายชั้น รายภาค รายปM เพื่อกําหนดเปนเปDาหมายใหมในการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพใหมากที่สุด
๓. นักเรียน
๓.๑ กําหนดเปDาหมายการเรียนรูของตนเองเพื่อใหรูจักการวางแผนพัฒนาระบบการ
คิด การแกปUญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวผูเรียนตามสภาพความเปนจริงไดเปนอยางดี
๓.๒ มีสวนรวมและและใหความรวมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา/หนวยหรือแผนการจัดการเรียนรูและแผนงาน/โครงการ
๓.๓ ใหขอมูลแกผูเกี่ยวของตามความเปนจริงโดยการแสดงความคิดเห็นใหสัมภาษณ;
หรือแสดงนิทรรศการ/ผลงานที่เกิดจากการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู1ปกครองนักเรียน องคการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๔.๑ จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไดแก สภาพการดําเนินงานดานบริหาร การจัดแหลงเรียนรูและภูมิปUญญาทองถิ่น สภาพทาง
ภูมิศาสตร;หรือบริบทของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณีและคานิยมของทองถิ่น
๔.๒ รวมกําหนดนโยบาย เปDาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับ
สถานศึกษา โดยใชขอมูลทองถิ่นตามสภาพจริง

๑๑๙
๔.๓ รวมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางมืออาชีพเสนอ
ความคิดเห็นพัฒนาเชิงวิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพย;เพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การเรียนรูติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ของบุคลากรในสถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาสภาพแวดลอมสถานที่ของโรงเรียนและใหการสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อ/
อุปกรณ;แหลงเรียนรูและภูมิปUญญาทองถิ่นรวมทั้งการจัดสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเอื้อตอการจัด
การเรียนรูตามสภาพจริง
๔.๕ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยใหขอมูลตามความเปนจริง
๔.๖ สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
สามารถนําสูการปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของ
สถานศึกษาไดชัดเจนตามสภาพจริง
๓. กระบวนการบริหารที่ใช1ในการดําเนินงาน
แนวทางการบริหารสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการของผูเรียนแลว
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ;ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ;การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒
การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและ
เปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย หลักการดังกลาว ไดแก หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
ซึ่งไดแก การดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และ
เปDาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข ดังแผนภูมิ

๑๒๐

กระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การปฏิบัติงานเชิงระบบเปนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปDาหมายใด ๆ ที่ประกอบดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางนอย ๓ ประการ คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผนและ
การประเมินผล นักวิชาการจํานวนมากไดเสนอแนวคิดในการบริหารงานเชิงระบบซึ่งโดยทั่วไปมักเปน
การขยายกระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบใน ๓ ขั้นตอนดังกลาวขางตนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แนวคิดในการบริหารงานเชิงระบบ หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบที่สําคัญ ไดแก
๑. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ระบบ หมายถึง การนําเอาสวนตาง ๆ มารวมกันเพื่อสรางสิ่งเดียวที่เปนเอกภาพ
การรวมกันของสวนตาง ๆ ดังกลาวทําใหเกิดสิ่งใหมหรือของใหมที่มีลักษณะของตนเองโดยเฉพาะ
โดยที่ของเดิมแตละสวนหากแยกกลับคืนก็ยังสามารถคงสภาพเดิมไดเปนปกติ หรือ
ชุดของรายการตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ;กัน โดยมีหนาที่เฉพาะของแตละรายการ การอยูรวมกันเปน
ระบบของสวนตาง ๆ มีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้

๑๒๑
๑) สวนตาง ๆ ของระบบจะอยูในสภาวะเคลื่อนไหวได
๒) การเคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ นั้นจะมีปฏิสัมพันธ;กันอยูเสมอ
๓) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสวนใดสวนหนึ่งของระบบจะกระทบกระเทือนกัน
เปนลูกโซ และกระเทือนไปถึงระบบใหญได
๔) ในระบบหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยระบบยอย ๆ หลายระบบ
เมื่อพิจารณาระบบตามลักษณะการเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ สามารถแบงระบบได
เปน ๒ ชนิด คือ
๑) ระบบปkด (Closed System) คือ ระบบที่เนนความสนใจเฉพาะภายในระบบ
เองเทานั้น การพิจารณาปUญหาตาง ๆ ในเชิงระบบจะเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในระบบของ
องค;การ ระบบปkดจะชวยใหมีโอกาสทราบถึงผลที่กระทบตอสวนตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง
๒) ระบบเปkด (Open System) คือ ระบบที่ขยายความสนใจไปถึงระบบอื่น ๆ
นอกองค;การควบคูไปกับการปรับภายในองค;การดวย ระบบเปkดนี้ถือเปนองค;การระบบหนึ่งและ
จะอยูภายในระบบซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอกองค;การอีกทีหนึ่ง ระบบที่อยูภายนอกองค;การนี้
ก็คือ กิจกรรมของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในระบบแวดลอมซึ่งมีสวนสัมพันธ;อยูกับระบบขององค;การ ทั้งนี้
เพราะองค;การเปนระบบอิสระที่ตั้งขึ้นและดําเนินการอยูภายในสภาพแวดลอมอันใดอันหนึ่งเสมอ
ระบบองค;การก็เปนสวนหนึ่งของระบบใหญและมีความเกี่ยวของสัมพันธ;กันเสมอ การกระทําใด ๆ
โดยองค;การก็ยอมสงผลกระทบตอสวนที่อยูภายนอกองค;การหรือระบบใหญตลอดเวลา ในทาง
กลับกันถาหากสภาพแวดลอมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปก็ยอมสงผลกระทบตอองค;การซึ่งอยูภายใน
เชนกัน
๒. องค;ประกอบของระบบ
ทฤษฎีระบบมองสิ่งตาง ๆ จากสิ่งใหญ ๆ วามีสิ่งที่เกี่ยวของกันอยูหลายสิ่ง และ
ในสิ่งใหญ ๆ นั้นถาพิจารณาใหดีจะพบวามีสิ่งยอย ๆ เคลื่อนไหวอยูอยางมีปฏิสัมพันธ;กันอยู
ตลอดเวลาสิ่งที่ประกอบกันเปนระบบนั้นประกอบดวยองค;ประกอบที่สําคัญดังนี้
๑) สิ่งที่นําเขา (Input)
๒) กระบวนการจัดกระทําภายใน (Process)
๓) สิ่งที่เปนผลผลิต (Output)
๔) ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
ความสัมพันธ;ขององค;ประกอบทั้ง ๔ ประการ ดังแสดงในภาพ

๑๒๒
รายละเอียดขององค;ประกอบเมื่อองค;การคือโรงเรียน
๑. ปUจจัยปDอนหรือสิ่งที่นําเขา (Input) ไดแก คน วัตถุ การเงิน หรือทรัพยากร
ที่นํามาใชในการผลิตหรือการบริหาร เทคโนโลยี และหนาที่ในการบริหารที่จะนําไปสูกระบวนการ
ถายโยง
๒. กระบวนการถายโยง (Transformation Process) หรือกระบวนการจัดกระทํา
(Process) ในโรงเรียน ไดแก การมีปฏิสัมพันธ;กันระหวางครูและนักเรียนเปนการถายโยง
ในกระบวนการเรียน
๓. ผลลัพธ;หรือผลผลิต (Output) ขององค;การ ซึ่งรวมถึงผลผลิตและการบริการ
ในองค;การทางการศึกษาที่มีการเผยแพรความรู
๔. การใหผลหรือขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงผลลัพธ;
หรือกระบวนการในโรงเรียนที่จะสงผลตอการเลือกสรรปUจจัยปDอนที่จะตองมีในวงรอบตอไปขอมูลนี้
อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งดานกระบวนการถายโยง และผลลัพธ;ที่จะตองการตอไปในอนาคต
๕. สภาพแวดลอม (Environment) ที่อยูลอมรอบองค;การ รวมทั้งแรงผลักดัน
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่มีตอองค;การ
การนําวิธีการเชิงระบบมาใช1บริหาร
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) เปนการปฏิบัติการที่มีขั้นตอนเปนระบบ
ความสามารถในการนําวิธีการเชิงระบบมาใชบริหารงาน จะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
คุณภาพ แมวาวิธีการเชิงระบบจะมีหลากหลายแนวคิดก็ตามแตโดยลักษณะของรูปแบบและขั้นตอน
นั้นไมแตกตางกัน ผูนําวิธีการนี้มาใชสามารถออกแบบหรือสรางรูปแบบวิธีการเชิงระบบของตนเอง
ขึ้นมาใหมไดโดยการบูรณาการและการพัฒนาความคิดจากรูปแบบวิธีการเชิงระบบที่ไดกลาวมาแลว
เปนรูปแบบ วิธีการเชิงระบบของตนเอง ซึ่งอาจจะกระทําโดยคนเดียว หรือการใหบุคคลอื่น ๆ เขามา
มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการเชิงระบบ วิธีนี้จะมีผลทําใหเกิดความผูกพัน ความตระหนักในคุณคา
ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบที่ทุกคนมีสวนรวมในการออกแบบสรางขึ้นใชในการดําเนินงานทั้งใน
เรื่องการวางแผนการแกปUญหา การตัดสินใจ การออกแบบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ฯลฯ
ในที่นี้นําเสนอวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การกําหนดปUญหา
หัวหนางานในฐานะผูนําตองวิเคราะห;สภาพปUจจุบันของงานที่ไมนาพึงพอใจใหไดวามี
อะไรบาง หรือประเด็นที่มีปUญหา ประเด็นที่มุงพัฒนา หรือ วิสัยทัศน;ที่ตองการ ภาพอนาคตที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงวามีอะไรบาง ตองสามารถจัดลําดับของปUญหาและสามารถชี้ชัดวาปUญหา
ที่แทจริง ซึ่งมักใชวิธีการประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) ดวยวิธีตาง ๆ ในการ
ประเมินความตองการจําเปนนั้นตองมุงที่ผลลัพธ; และเปนผลลัพธ;ในอนาคตที่วัดได ปUญหาสวนใหญ
จะเปนการเปรียบเทียบความคิดหรือสภาพที่เปนความตองการ (มาตรฐาน) กับสภาพที่เปนจริงใน
ปUจจุบัน หรือกลาวอยางงาย ๆ วา "ขณะนี้เราอยูที่ไหน" แลว "เราจะไปไหน" ทิศทางหรือผลลัพธ;ใน
อนาคตหรือการกําหนดปUญหานี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาเกิดความผิดพลาดจะมีผลกระทบที่
นําไปสูการตั้งวัตถุประสงค;ผิดพลาด การออกแบบทางเลือก และการวางแผน/โครงการ และการ

๑๒๓
ปฏิบัติในขั้นตอ ๆ ไปของวิธีการเชิงระบบผิดพลาดไปหมดหรือไมตรงกับเปDาหมาย ทําใหเกิดความสูญ
เปลาทางการศึกษา สิ่งที่หัวหนางาน จะตองตระหนักเสมอในการกําหนดปUญหา คือ ความตองการ
(Needs) โดยเฉพาะความตองการของนักเรียนยอมมากอน ความตองการอื่นใด แมแตความตองการ
ของครูอาจารย;
๒. การวิเคราะห;ปUญหา
ปUญหามักจะถูกนิยามวาเปนความแตกตางหรือชองวางระหวาง สิ่งที่เปนอยูจริงและ
สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น เมื่อไดกําหนดปUญหาที่แทจริงแลวจะตองทําการวิเคราะห;ปUญหาเพื่อหาสาเหตุวามา
จากอะไร หัวหนางาน อาจใชวิธีการระดมสมอง ซึ่งจะทําใหปUญหาความตองการนั้นชัดเจน ถูกตอง
เปนที่รับรูของทุกคนและยังเปนการพัฒนาความรูสึกเปนเจาของในความตองการนั้น
หลักการวิเคราะห;ปUญหา มี ๕ ประการ คือ
๑) การระบุปUญหาวาเปนเรื่องอะไร เชน ผลการปฏิบัติงานมีระดับต่ํา
๒) กําหนดขอบเขตหรือพื้นที่ของปUญหาวามีแคไหน
๓) แยกแยะวาเปนปUญหาของใคร หรือใครเกี่ยวของกับปUญหานั้น
๔) ความสําคัญของปUญหาที่มีตอองค;การ เชน หมวดวิชา หรือโรงเรียน
๕) ระยะเวลาตั้งแตมีปUญหาเกิดขึ้น
การวิเคราะห;ปUญหานี้มีจุดมุงหมายที่จะกําหนดปUญหาไดถูกตองสามารถวิเคราะห;หา
สาเหตุที่แทจริงของปUญหา เพราะถาเรารูสาเหตุของปUญหาก็จะสามารถแกปUญหาไดอยางถูกตอง
ดังนั้น การวิเคราะห;หาสาเหตุของปUญหาควรจะมีการตรวจสอบที่ดีเพื่อใหแนใจวาไดสาเหตุที่แทจริง
ดังนั้นขอมูล สารสนเทศ รวมทัง้ กระบวนการคิด วิเคราะห; และสังเกตของครูอาจารย;ทุกคนจะสําคัญมาก
๓. การออกแบบทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ในขั้นตอนนี้จุดมุงหมาย เพื่อที่จะพัฒนาการเลือกขอสรุปหรือแนวทางแกปUญหาที่มี
ประสิทธิผล เพราะทางเลือกที่เราตัดสินใจจะเปนแผนที่นําไปสูการปฏิบัติซึ่งจะตองตระหนักวา
ทางเลือกในการแกปUญหาหรือการพัฒนาที่มีประสิทธิผลนั้นเปนยุทธศาสตร;ที่มีคุณภาพ และจะตอง
พยายามสรางสรรค;ทางเลือกที่หลากหลายใหไดทางเลือกมากที่สุดเทาที่จะมากได ในการออกแบบ
ทางเลือกจะตองพิจารณาความพรอมและขอจํากัดของทรัพยากรเพื่อที่จะมั่นใจไดวาถาปฏิบัติตาม
ทางเลือกจะตองกระทําอยางรอบคอบและระมัดระวังเพื่อใหไดทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมาปฏิบัติ
เพราะผลลัพธ;ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติยอมแสดงถึงการบรรลุจุดมุงหมายหรือไมบรรลุจุดมุงหมาย
วิธีการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หัวหนางานควรจัดสภาพและบรรยากาศใหมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และควรกําหนดเกณฑ;ในการวิเคราะห;และเลือก ทางเลือก
เชน เกณฑ;ของการมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา การปรับตัว การใชเวลา และ
ความเชื่อมั่น เปนตน อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด สัก ๒-๓ ทางเลือกทดลองปฏิบัติ หรือพิจารณา
ใหรอบคอบอีกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

๑๒๔
๔. การจัดทําแผน/โครงการ และการนําไปปฏิบัติ
ในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหสามารถนําทางเลือกหรือขอสรุปที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ
อยางมั่นใจวาจะไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงค;
หัวหนางานควรรวมกับบุคลากรนําทางเลือกหรือขอสรุปการแกปUญหาหรือการพัฒนานั้น
มาจัดทําแผน/โครงการ จากที่ไดกลาวมาแลวเมื่อเรารูวา"ขณะนี้เราอยูที่ไหน" แลว "เราจะไปไหน"
ชัดเจนแลว การวางแผนปฏิบัติตามทางเลือกที่เราตัดสินใจจะเปน "วิธีการที่จะไป" ถาวางแผนดี การ
ปฏิบัติตามแผนก็จะราบรื่นเปนไปตามแผนคําถามที่ตองตระหนักไวเสมอคืออะไร , ทําไม , อยางไร ที่
จะทําใหการทําแผนไปปฏิบัติประสบความสําเร็จเมื่อความตองการ (Needs) เปนที่รับรูและกําหนด
อยางถูกตอง ในการวางแผนเพื่อการนําทางเลือกไปปฏิบัตินี้ กอนอื่นตองพิจารณาวิสัยทัศน;
จุดประสงค; เปDาหมาย หรือทิศทาง ความเชื่อ และภารกิจของงาน เพื่อใหการวางแผนปฏิบัติงาน
มีความชัดเจน นอกจากนี้ หัวหนางาน ควรกําหนดยุทธศาสตร;ของการปฏิบัติตามแผน หรือการนํา
แผนไปปฏิบัติ (Implement) ตลอดจนการกํากับติดตามงาน (Monitoring) และ
การประเมินผล (Evaluation) ยุทธศาสตร;ที่ดีของการนําแผนไปสูการปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ตองอยูบนหลักการของการใหผลลัพธ;ตามที่ตองการ และความผูกพัน
(Commitment) จากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน
๕. การประเมินผลและรายงานความสําเร็จ
การประเมินผลเปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของการดําเนินงาน การปฏิบัติตามแผน/
โครงการ แลวพิจารณาตัดสินวาเปนไปตามวัตถุประสงค;หรือเปDาหมายที่กําหนดไวหรือไม สวนมาก
เปนการประเมินผลผลิต (Output) ผลที่ตามมา (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
หัวหนางาน ควรใหบุคลากร มีสวนรวมในการประเมินผลดวย ถาสามารถดําเนินการ
ตามวิธีการเชิงระบบตั้งแตขั้นตอนที่ ๑ จนถึงขั้นตอนที่ ๔ ไดอยางมีประสิทธิผลแลวกลาวคือขั้นตอนที่
๑ กําหนดปUญหาไดถูกตอง ขั้นตอนที่ ๒ สามารถวิเคราะห;ไดสาเหตุที่แทจริงของปUญหา ขั้นตอน ที่ ๓
สามารถออกแบบทางเลือกที่หลากหลายและตัดสินใจเลือกไดทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนที่ ๔ จัดทํา
แผน/โครงการ และมียุทธศาสตร;การนําแผนไปปฏิบัติ มีการกํากับติดตามงานและประเมินผลเพื่อให
ปฏิบัติตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค;แลว ในขั้นตอนที่ ๕ คือ การประเมินผลก็จะไดรับความสําเร็จ
ความสําเร็จในการดําเนินงานนอกจากจะเปนการแกปUญหาหรือพัฒนางานโดยตรงแลว ยังมีการสราง
ความภาคภูมิใจที่บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในความสําเร็จครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อการประเมินผลไดผลลัพธ;
ตามวัตถุประสงค;แลวจะตองมีการรายงานความสําเร็จ การรายงานความสําเร็จไมเพียงแตจะแสดง
คุณภาพของการบริหารงานเทานั้น แตยังแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทํางาน
ของบุคลากรดวย การรายงานจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพ ความสําเร็จของงาน คุณภาพ
ดังกลาวจะยกระดับมาตรฐานของงานใหสูงขึ้นๆ และสั่งสมเปน วัฒนธรรม ที่จะพัฒนาความเชื่อ
เปDาหมายวิสัยทัศน;และภารกิจ ใหกาวหนายิ่งขึ้นไป
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยูกับกระบวนการทํางานในโรงเรียนโดยเฉพาะ ความ
เขมแข็งของฝ?ายวิชาการ หมวดวิชา ถาหัวหนาฝ?าย/หมวดวิชา สามารถบริหารงานไดอยางเปนระบบก็
จะสามารถทําใหงานมีประสิทธิผลในการดําเนินการตามความเชื่อ เปDาหมาย และภารกิจ สามารถทํา
ใหครู-อาจารย; และนักเรียน มีความสุข และพึงพอใจทําใหครู-อาจารย; และนักเรียนเกิดความศรัทธา

๑๒๕
และความผูกพันซึ่งกันและกันและตอหัวหนาฝ?าย/หมวดวิชา ตอผูบริหารโรงเรียน และโรงเรียน
ของตน สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลหรือความเปนเลิศในโรงเรียน ดังนั้นจึงเปน
ความตองการจําเปนอยางยิ่ง ที่จะสรางสรรค;บรรยากาศการบริหารงานอยางเปนระบบ เพราะ
นอกจากจะเปนการพัฒนาการบริหารงานใหมีคุณภาพแลว ยังเปนการพัฒนาครู-อาจารย; ไดพัฒนา
สติปUญญาความรู ความสามารถและประสบการณ;ไดอยางเต็มศักยภาพโดยหัวหนาฝ?าย/หมวดวิชา
จะเปนผูนําในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห; สังเคราะห;ที่เปนระบบและมีเหตุผล รวมทั้งเปน
การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค; การแกปUญหา ตลอดจนความเปนผูนําใหกับครูอาจารย;และเมื่อครู
อาจารย;มีความรู ความเขาใจและรับวิธีการเชิงระบบเปนนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาชีพของตนแลวก็จะสามารถนําวิธีการเชิงระบบไปประยุกต;ใชในการออกแบบและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเฉพาะการนําวิธีการนี้ไปใชในชั้น
เรียนใหนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ
ตามแนวคิดที่ยึดนักเรียนเปนศูนย;กลางซึ่งจะทําใหคุณภาพการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นและจะมีผลทําใหระดับคุณภาพมาตรฐานโดยรวมทั้งในระดับหมวดวิชาและระดับ
โรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นจนเกิดความเปนเลิศในเชิงวิชาการ (Excellence)
กระบวนการ PDCA
PDCA เปนวงจรพัฒนาคุณภาพงานซึ่งเปนพื้นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งระบบ (Total Quality Management : TQM) คนทั่วไปรูจักกันในนาม “วงจรของเดมมิ่ง”
เนื่องจาก เอ็ดวาร;ด เดมมิ่ง (Edwards Deming) เปนผูนําวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ไป
เผยแพรที่ประเทศญี่ปุ?นจนประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญ ผลักดันใหญี่ปุ?นเปนประเทศมหาอํานาจ
ของโลกสาระหลักของวงจร PDCA สรุปไดดังนี้
๑. การวางแผน (Plan : P) การดําเนินกิจกรรมใด ๆ จะตองวางแผน ครูจะตอง
วางแผนการสอน ผูบริหารจะตองวางแผนการบริหารการศึกษาขึ้นอยูกับวาจะเปนผูบริหารระดับใด
หากเปนผูบริหารระดับหนวยบังคับบัญชาของโรงเรียนก็จะตองวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
ของหนวย หากเปนผูบริหารโรงเรียนก็จะตองวางแผนบริหารการศึกษาของโรงเรียน ขั้นการวางแผน
จึงตองมีการวิเคราะห;ขอมูลโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อใหไดแผนที่สมบูรณ;และดีที่สุด โดยทั่วไป
การวางแผนจะประกอบดวย
๑) การเลือกหัวขอปUญหาในการปรับปรุงงาน
๒) การหาองค;ประกอบใหญ ๆ ของปUญหาโดยวิธีการระดมสมอง
๓) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปUจจุบันของปUญหา
๔) การเลือกองค;ประกอบสําคัญของปUญหา
๕) การวิเคราะห;หาสาเหตุของปUญหาโดยวิธีระดมสมอง
๖) การตั้งเปDาหมายที่แนนอนและชัดเจนในการปรับปรุงงาน
๗) การหาวิธีการแกไขปUญหา แลวกําหนดเปนแผนดําเนินการ
๒. การปฏิบัติ (Do : D) เปนการนําแผนไปสูการปฏิบัติโดยจะตองดําเนินการตามแผน
ที่วางไว

๑๒๖
๓. ตรวจสอบ (Check : C) ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนจะตองมีการตรวจสอบ
หรือประเมินควบคูกันไป เพื่อวิเคราะห;ผลวาประสบผลสําเร็จหรือไมหรือยังมีปUญหาขอบกพรอง
อยางไร
๔. การปรับปรุงแกไข (Act : A) เมื่อพบปUญหาหรืออุปสรรคตองวิเคราะห;
หาสาเหตุเพื่อวางแผนปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุง ๒ กรณี คือ
๑) แกไขปUญหาปUจจุบัน และ
๒) ปDองกันปUญหาในอนาคตจนไดผลเปนที่นาพอใจแลวจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงานไวเพื่อปDองกันมิใหปUญหาเดิมกลับคืนสภาพ
การนํากระบวนการ PDCA ไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จนั้นครูและผูบริหารการศึกษา
จะตองผนึกกําลังรวมกันเปนหนึ่งเดียว รวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ
และรวมกันติดตามประเมินผล โดยอาศัยกระบวนการ PDCA เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาไปสู
การพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนทั้งคนดี มีปUญญา มีความสุขในการเรียนรูและในชีวิต และมีจิตสํานึก
รักชาติอยางแทจริง แนวทางการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการบริหารจัดการมีดังนี้
๑. การวางแผน (Plan) เปนขั้นที่สําคัญมากจะตองจัดทําอยางละเอียดรอบคอบโดย
จะตองตอบคําถามใหไดอยางนอย ๗ คําถาม หรือ ๗ท. หรือ ๕W ๒H คือ ทําอะไร (What)
ทําไมตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) ทําที่ไหน (Where) ทําโดยใคร (Who) เทาไหร
(How much) ทําเมื่อใด (When) จุดมุงหมายของการวางแผนอาจแบงได ๒ ลักษณะใหญ คือ
การวางแผน เพื่อแกไขปUญหา และการวางแผนเพื่อพัฒนางานใหม ดังนั้นการวางแผนจึงตองเริ่มตน
ที่จุดประสงค;วาจะวางแผนเพื่ออะไร เพื่อแกปUญหาหรือพัฒนางานหรือองค;ความรูใหม
การวางแผนเพื่อแกปUญหา ใช ๗ท. หรือ ๕W ๒H โดยมีขั้นตอนสรุปไดดังนี้
๑) การวิเคราะห;ปUญหา เพื่อคนหาปUญหาสําคัญที่สุดที่จะตองดําเนินการแกไข
๒) การวิเคราะห;สาเหตุ เพื่อคนหาสาเหตุที่สําคัญที่สุดของปUญหา
๓) การวิเคราะห;กิจกรรมหรือโครงการที่จะนํามาแกสาเหตุของปUญหา ซึ่งจะตอง
พิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองทํากิจกรรมหรือโครงการนั้น วิธีดําเนินการ สถานที่ดําเนิน กิจกรรม
หรือโครงการ ผูมีสวนรับผิดชอบ คาใชจาย และชวงเวลา
การวางแผนเพื่อพัฒนางาน ใช ๗ท. หรือ ๕W ๒H เชนเดียวกับการวางแผน
เพื่อแกปUญหา เพียงแตไมตองมีการวิเคราะห;หาปUญหาหรือสาเหตุ
๒. การลงมือทํา (Do) เมื่อถึงกําหนดดําเนินการตามแผนจะตองลงมือทําทันทีและจะตอง
ทําตามที่ไดวางแผนไว ผูปฏิบัติหรือกลุมบุคคลที่มีสวนรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวใน
แผนจะตองผนึกกําลังรวมมือกันดําเนินการอยางจริงจัง ทุมเทเสียสละ มีการควบคุม กํากับ ดูแล
การดําเนินการใหเปนไปตามแผน เพื่อจะไดทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในดานความสําเร็จ
และอุปสรรคปUญหาอยางถูกตอง ซึ่งจะมีผลตอความเที่ยงตรงในขั้นของการประเมิน เพราะหาก
ทราบผลกระทบในดานความสําเร็จหรือปUญหาอุปสรรคที่แทจริงก็จะทําใหเกิดความเที่ยงตรงใน
การประเมินผล
๓. การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) เปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหทราบผลสําเร็จ
ความกาวหนา หรือความลมเหลวในการแกปUญหา

๑๒๗
๑) ขั้นตอนการประเมิน แบงการประเมินออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ
๑.๑) การประเมินกอนการปฏิบัติ เปนการประเมินสภาพที่แทจริงกอนลงมือ
ปฏิบัติตามแผน เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแลว
๑.๒) การประเมินขณะปฏิบัติ ในระหวางปฏิบัติตามแผนจะตองมีการประเมิน
เปนชวง ๆ ตามระยะที่เหมาะสม เชน ทุกสัปดาห; เพื่อใหทราบผลกระทบในแตละชวงเวลา ในขั้น
นี้อาจจะมีการปรับปรุงแกไขไปพรอมกันโดยไมตองรอปรับปรุงหลังจากจบโครงการหรือครบ
กําหนดการปฏิบัติตามแผน ในการสอนควรมีการประเมินวันตอวัน เพื่อใหทราบผลความกาวหนา
หรืออุปสรรคโดยละเอียด
๑.๓) การประเมินหลังการปฏิบัติ เปนการประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดระยะเวลาไวเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมทั้งในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลว เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นตอไป
๒) วิธีการหรือรูปแบบการประเมิน วิธีการประเมินที่มีมาตรฐานและงายตอการปฏิบัติ
จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ครูหรือผูบริหารจะใชตรวจสอบพัฒนาการและความกาวหนาของการแกไข
ปUญหาไดดวยตนเอง การประเมินสามารถทําไดหลายรูปแบบแตโดยสรุปแลวจะมีวิธีการหลัก ๆ อยู
๓ วิธี คือ
๒.๑) การประเมินโดยแบบทดสอบหรือขอทดสอบ
๒.๒) การประเมินโดยแฟDมพัฒนางานหรือชิ้นงาน
๒.๓) การประเมินโดยการสังเกตหรือสัมภาษณ;
๔. การปรับปรุงแกไข (Act) นําผลกระทบที่ไดจากการประเมินมาดําเนินการปรับปรุง
แกไขและเขาสูกระบวนการ PDCA ใหม ดังนี้
๑) ในสวนที่ประสบความสําเร็จ นํามาวางแผนเพื่อพัฒนาใหไดผลดียิ่งขึ้นโดย
การเทียบเคียงกับเปDาหมายความสําเร็จ (Benchmarking)
๒) ในสวนที่มีปUญหาอุปสรรค นํามาวางแผนเพื่อแกไขใหมจนกวาจะบรรลุผลสําเร็จ
และเมื่อสามารถแกไขปUญหาสําเร็จแลวก็วางแผนพัฒนาใหดียิ่งขึ้นโดยการเทียบเคียงกับเปDาหมาย
ความสําเร็จ (Benchmarking)

๑๒๘

บทที่ ๕
การจัดโครงสร1างการบริหาร และบทบาทหน1าที่
๑. แนวทางการบริหารโรงเรียน
การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการของผูเรียนแลว
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ;ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ;การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒
การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปน
สถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย หลักการดังกลาว ไดแก ๑) หลักนิติธรรม
๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ
๖) หลักความคุมคา
หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
ซึ่งไดแก การดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ แผนงานและงานบุคคล กิจการนักเรียน และ
บริหารทั่วไป และเปDาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข

๑๒๙

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๑๓๐

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม (ตอ)

๑๓๑
๒.

มาตรฐานตําแหนงและภาระงานของบุคลากรตามโครงสร1างการบริหารงาน
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๑) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและ
มาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) และที่แกไขเพิ่มเติม
(๒) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณ;วิชาชีพครู มาตรฐานความรูและประสบการณ;วิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
(ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ)
(๓) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง แบบแผน
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม
(๔) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติ
ตามภาระงาน ที่ระบุในประประกาศนี้
(๕) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติหนาที่
อื่นๆ ตามที่มอบหมาย
มาตรฐานตําแหนง ผู1อํานวยการโรงเรียน
หน1าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
งานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่
บริหารกิจการของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค;
ของสถานศึกษา
๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
๓. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล

๑๓๒
๔. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปDาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
๕. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย;สิน
๗. วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินับ การออกจากราชการ การอุทธรณ;
และรองทุกข;
๘. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๑๐ ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน
๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๒.จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๓. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรม สัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับ ตามที่ไดรับมอบอํานาจ
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
อํานาจและหน1าที่ของผู1อํานวยการสถานศึกษา
(ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖)
มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑)
บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค;ของสถานศึกษาหรือสวนราชการ
๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย;สินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ
๓) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํา
นิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือ
สวนราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ

๑๓๓
๔) จัดทํารายงานประจําปMเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๕) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปน
ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย
สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนา
สวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได
อํานาจและหน1าที่ของผู1อํานวยการสถานศึกษา
(ตามพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗)
มาตรา ๒๗ ใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
๑) ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ;และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
๓) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
มาตรฐานตําแหนง รองผู1อํานวยการโรงเรียน
หน1าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวของ

๑๓๔
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่รองจากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยการชวยปฏิบัติราชการในเรื่องตอไปนี้
๑. บริหารกิจการของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค;ของสถานศึกษา
๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
๓. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
๔. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปDาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
๕. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย;สิน
๗. วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินับ การออกจากราชการ
๘. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๑๐ ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน
๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๒.จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
มาตรฐานตําแหนง ครูผู1ชวย
หน1าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหนาที่ในการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค;
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๓๕
มาตรฐานตําแหนง ครู
หน1าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคม
ดานวิชาการและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค;
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ
๖. ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปUญญาทองถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
บทบาทหน1าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ด1านวิชาการ
๑.๑ ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น
๑.๒ ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปUญญาทองถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
๑.๓ รับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. ด1านงบประมาณ
๒.๑ ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการใชจายงบประมาณของ
สถานศึกษา
๒.๒ ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจากทรัพย;สินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหนาที่อื่น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

๑๓๖
๓. ด1านการบริหารงานบุคคล
๓.๑ ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ด1านการบริหารทั่วไป
๔.๑ ใหความเห็น เสนอแนะและใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความตองการของชุมชน และทองถิ่น
๔.๒ รับทราบ ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชนและทองถิ่น และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชนและทองถิ่น
๔.๓ ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ประสานสงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน;จากทรัพย;สินของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด
๔.๔ ใหความเห็น ขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ กําหนด
๔.๕ ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ
สรางความสัมพันธ;กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและทองถิ่น
๔.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาการดําเนินงานของสถานศึกษา
ไมสอดคลองหรือไมปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ; นโยบาย ให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอความเห็นดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใหสถานศึกษาปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ตอไป
บทบาทหน1าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ )
๑. วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและแนวการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปUญญา
ของทองถิ่น

๑๓๗
๒. จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ
ติดตาม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผล และการแนะแนว ใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและ
แนวทางการดําเนินการของหลักสูตร
๔. ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องค;กรตาง ๆ และชุมชน
เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๕. ประชาสัมพันธ;หลักสูตร และการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและ
ผูเกี่ยวของ และนําขอมูลปDอนกลับจากฝ?ายตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๖. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
๗. ติดตามผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับชวงชั้นและระดับกลุมสาระ
การเรียนรูในแตละปMการศึกษา เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆของสถานศึกษา
๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหาร
หลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปMที่ผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนา
การปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปMการศึกษาตอไป
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนน
ผลการพัฒนา คุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
๑๐. ใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
บทบาทหน1าที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(พัฒนาระบบเครือขายข1อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
๑. ศึกษาความตองการและจัดทําแผนดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสอดคลองตามวิสัยทัศน; พันธกิจและเปDาหมายของโรงเรียน
๒. วางแผนและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับ
เปDาหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. จัดระบบเครือขายใหครอบคลุมพื้นที่ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงเปน
เครือขายไดกลุมบริหารงาน/งาน/กลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนควบคุมดูแล กํากับ ติดตาม รวมทั้ง
รวมมือกับกลุมบริหารงาน/งาน/กลุมสาระการเรียนรูในการดําเนินการจัดระบบเครือขาย และ
บํารุงรักษา
๔. พัฒนาระบบฐานขอมูล และ/หรือ ดูแลปรับปรุงฐานขอมูลที่มีอยูใหทันสมัยและเผยแพร
ขอมูลผานระบบเครือขาย.ใหทันสมัย

๑๓๘
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความสามารถดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร; หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจและสามารถใชประโยชน;จาก
ขอมูลสารสนเทศ
๖. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการเรียนการสอนใหทั่วถึง
และเสมอภาค
๗. วิจัยและพัฒนาตนแบบการใชสื่อดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความพรอมของบุคลากร
๘. ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙. ประเมินผลการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๐. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

การบริหารวิชาการ
แนวคิด
งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณ;ที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝ?าย ซึ่งจะเปนปUจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปUจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลอง
กับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
๒. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก
๓. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปUจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง

๑๓๙
ขอบขายและภารกิจ
๑. งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ
๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
๔. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
๕. งานทะเบียนนักเรียน
๖. งานจัดทําสํามะโนผูเรียน
๗. งานรับนักเรียน
๘. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๙. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑๐. งานพัฒนาแหลงการเรียนรู
๑๑. งานนิเทศการศึกษา
๑๒. งานแนะแนวการศึกษา
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
๑๔. งานสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
๑๕. งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค;กรอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑๖. งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑๗. การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
๑๘. ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอบขายการดําเนินงานของโรงเรียน
๑. งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. รวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ใหเปนระบบสะดวกในการนําไปใช และเปนปUจจุบนั
๒. จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใชในโรงเรียน จัดทําเปนเอกสารคูมือครู หรือ
คูมือนักเรียน เผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
๓. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ขอบขายงานวิชาการ ทําแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
พรรณนางานวิชาการ มอบหมายเปนลายลักษณ;อักษร และประชาสัมพันธ;เผยแพร
๔. จัดทําแผนงานวิชาการ ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ

๑๔๐
๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาวิเคราะห;เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปUญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และ
ทองถิ่น
๒) วิเคราะห;สภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน;
ภารกิจ เปDาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค; โดยการมีสวนรวมของทุกฝ?ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน; เปDาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค; โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ
ทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม
๔) นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม
๕) นิเทศการใชหลักสูตร
๖) ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
๗) นําผลการประเมินไปใช ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู1
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สงเสริมใหครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒) สงเสริมใหครูจดั กระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝiกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ;
การประยุกต;ใชความรูเพื่อปDองกันและแกไขปUญหา การเรียนรูจากประสบการณ;จริง และการปฏิบัติจริง
การสงเสริมใหรักการอาน และใฝ?รูอยางตอเนื่องการผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝUงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค;ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปUญญาทองถิ่นหรือ
เครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
๓) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ
ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๔) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม

๑๔๑
๔. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๒) สงเสริมใหครูจดั ทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
๓) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
๔) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ; และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๕) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
๕. งานทะเบียนนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน
๒) จัดทําทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน ครบถวน ถูกตอง ชัดเจนและ
เปนปUจจุบัน จัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย
๓) นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานอยางทั่วถึง
๖. งานจัดทําสํามะโนผู1เรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการ
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๒) จัดทําสํามะโนผูเรียนทีจ่ ะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๔) เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๗. งานรับนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษารวมกันและ
เสนอขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
๒) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด
๔) รวมมือกับองค;กรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียน
ที่มีปUญหาในการเขาเรียน
๕) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

๑๔๒
๘. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ในภาพรวมของสถานศึกษา
๒) สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห; วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรู
๓) ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห; วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงาน
การวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค;กร
หนวยงานและสถาบันอื่น
๙. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห; ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน การสอน
และการบริหารงานวิชาการ
๒) สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
๓) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน
ดานวิชาการ
๔) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องค;กร หนวยงานและสถาบันอื่น
๕) การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑๐. งานพัฒนาแหลงการเรียนรู1
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
๒) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค;กร
หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง
๓) จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองค;ความรู และประสาน
ความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
๔) สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปUญญาทองถิ่น

๑๔๓
๑๑. งานนิเทศการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๒) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา
๓) ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๔) ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ;การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. งานแนะแนวการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๒) ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
๓) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา
ในสถานศึกษา
๔) ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ;ดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามหลักสูตร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุน
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ;จริง ฝiกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอานและเกิดการใฝ?รูอยางตอเนื่อง
๔) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อใหการจัด
กิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชน;ตอผูเรียนอยางแทจริง
๑๔. งานสงเสริมความรู1ทางวิชาการแกชุมชน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
๒) จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น

๑๔๔
๓) การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๔) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ;ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ทองถิ่น
๑๕. งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค;กรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา
๒) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค;กรตาง ๆ ทั้งภายใน ประเทศ
และตางประเทศ
๑๖. งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ ัดการศึกษา
(๒) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(๓) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค;กร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๗. การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ วิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน
วิชาการ และนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ
๑๘. ปฏิบัติงานหน1าที่อื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย

การบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชน;จากทรัพย;สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได
จากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชน;ทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน

๑๔๕
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส
ตรวจสอบได
๒. เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธ;เปนไปตามขอตกลงการใหบริการ
๓. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ
ขอบขายและภารกิจ
๑. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะห;และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธ;หรือแผนพัฒนาการศึกษา
๑.๓ การวิเคราะห;ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
๒. งานจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๒ การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๔. งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
๔.๒ การระดมทรัพยากร
๔.๓ การจัดหารายไดและผลประโยชน;
๔.๔ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๕. งานบริหารการเงิน
๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง
๕.๒ การรับเงิน
๕.๓ การเก็บรักษาเงิน
๕.๔ การจายเงิน
๕.๕ การนําสงเงิน
๕.๖ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปM
๖ งานบริหารบัญชี
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ;บัญชี ทะเบียน และรายงาน

๑๔๖
๗. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย;
๗.๑ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย;ของสถานศึกษา
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
๗.๔ การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
๘. งานธุรการ
๙. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐. การประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ
๑๑. ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอบขายการดําเนินงานของโรงเรียน
๑. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑) วิเคราะห;ทิศทางและยุทธศาสตร;ของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก
เปDาหมายเชิงยุทธศาสตร;ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปDาหมายการใหบริการสาธารณะ
ทุกระดับไดแกเปDาหมายการใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอตกลง
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่
และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับ
เขตพื้นที่การศึกษา
๓) ศึกษา วิเคราะห; วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา
๔) วิเคราะห;ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่
การศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององค;กร และ
ผลผลิต งาน / โครงการ
๕) จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห; วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะห;
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๖) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
มีสวนรวม ดําเนินการดังนี้
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของ

๑๔๗
๒) วิเคราะห;สภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา
(SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
๓) กําหนดวิสัยทัศน; (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปDาประสงค; (Corporate
Objective) ของสถานศึกษา
๔) กําหนดกลยุทธ;ของสถานศึกษา
๕) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ; (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key
Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
๖) กําหนดเปDาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ;
ที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
๗) จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
๘) จัดใหรับฟUงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
๙) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูที่เกี่ยวของ
๑.๓ การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมีความเชื่อมโยง
กับผลผลิตและผลลัพธ; ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะห;และจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ; ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ
๒) จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะห;นโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
วิเคราะห;ผลการดําเนินงานปMงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปDาหมายผลผลิตที่ตองการ
ดําเนินการใน ๓ ปMขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับ
ประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๓) จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจาย
ระยะปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย
๔) จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน)
ของสถานศึกษาที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปDาหมายการใหบริการ
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ;ของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. งานจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อไดรับงบประมาณ

๑๔๘
๒) ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ; ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑ;และวิธีการจัดสรร
ที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร
๔) วิเคราะห;กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง
สายงาน และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด
งบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับ
กรอบวงเงินที่ไดรับ
๖) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปMงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน
โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร
๗) จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนด
ผูรับผิดชอบ
๘) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปMงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิต
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
๙) แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับ
ไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปMงบประมาณ
๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
รายเดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปMงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปน
งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑ; และคากอสราง) และงบดําเนินการ
(ตามนโยบายพิเศษ)
๒) เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปน
รายไตรมาสผานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอตอ
สํานัก งบประมาณ
๓) เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปM และ
อนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
การโอนเงิน ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

๑๔๙
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช1เงินและผลการดําเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช1เงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปMงบประมาณ และ
แผนการใชงบประมาณรายไตรมาส
๒) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลง
การใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปMงบประมาณ และ
แผนการใชงบประมาณรายไตรมาส
๓) จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปDองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูง
๔) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๕) จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปUญหา
ที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปUญหาไดทันสถานการณ;
๖) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗) สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การประเมินผลการใช1เงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดปUจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators :
KPIs) ของสถานศึกษา
๒) จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิต
ของสถานศึกษา
๓) สรางเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว
ตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
๔) ประเมินแผนกลยุทธ; และแผนปฏิบัติการประจําปMของสถานศึกษา และ
จัดทํารายงานประจําปM
๕) รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เขตพื้นที่การศึกษา
๔. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประชาสัมพันธ;ใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาทราบรายการสินทรัพย;ของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน

๑๕๐
๒) วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓) สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชน
ใหเกิดประโยชน;ตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔.๒ การระดมทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห;กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะ
ปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําปMที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการ
รายไดงบประมาณไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและชวงเวลา
๒) สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตาม
เกณฑ;การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปUจจุบัน
๓) ศึกษา วิเคราะห;แหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องค;กร และทองถิ่น
ที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
๔) จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนด
วิธีการ แหลงการสนับสนุน เปDาหมาย เวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ
๕) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
๖) เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปMที่ตองใชวงเงิน
เพิ่มเติมใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณทั้งตาม
วัตถุประสงค;และไมกําหนดวัตถุประสงค;
๔.๓ การจัดหารายได1และผลประโยชน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะห;ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพย;
ในสวนที่จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชน;ของสถานศึกษา เพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล
๒) จัดทําแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหาร
รายไดและผลประโยชน;ตามแตละสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) จัดหารายไดและผลประโยชน; และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจาย
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๔.๔ กองทุนกู1ยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ;ของแตละ
กองทุน
๒) สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑ;
ที่กําหนด

๑๕๑
๓) ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๔) สรางความตระหนักแกผูกูยืม
๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตาม
กฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๒) วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ
๓) ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ
๔) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ
๕. งานบริหารการเงิน
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน
การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปM ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
งานการเงินและพัสดุ เปนหนวยสนับสนุนที่สําคัญชวยใหการบริหารจัดการและ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกตองตาม
ระเบียบ กฎ แนวปฏิบัติ และมีหลักฐานครบถวนถูกตอง คุมคา ประหยัดและเกิดประโยชน; โปรงใส
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล ภาระหนาที่งานการเงินและพัสดุประกอบดวย การบริหารการเงิน
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดทําและตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหถูกตองเปนปUจจุบัน
และเปนไปตามแผน การประเมินความคุมคา การจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
และงายตอการตรวจสอบ
๕.๑ การบริหารการเงิน
(การบริหารการเงิน หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียน)
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วางแผนการใชจายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลอง
และถูกตองกับระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
๒. เบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ์หรือเจาหนี้ เบิกจายเงินตามระเบียบ ภายในเวลา
กําหนด
๓. กํากับ เรงรัด ติดตามการใชจายเงินตามแผน บริหารการเงินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕.๒ การบริหารการเงินและบัญชี
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ทําหลักฐานการเงินและการบัญชี ถูกตอง ครบถวน จัดเก็บหลักฐานเปน
ระเบียบ และปลอดภัย
หลักฐานการเงินและการบัญชีที่กําหนด คือ

๑๕๒
(๑) เงินนอกงบประมาณ ไดแก ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายไดสถานศึกษา ทะเบียนคุมรายรับเงิน
รายไดสถานศึกษา หลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณแตละประเภท สัญญาการยืมเงินและทะเบียน
คุมเอกสารแทนตัวเงิน
(๒) เงินงบประมาณ ไดแก ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ใบเบิกเงินเพื่อจายใน
ราชการ สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายเงินงบประมาณ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
(๓) เงินรายไดแผนดิน ไดแก ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ใบนําสง หรือ
ใบเสร็จรับเงินของผูเบิก
(๔) รายงาน ไดแก รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานรับจายเงินรายได
สถานศึกษา รายงานประเภทเงินคงเหลือ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานรับ
จายเงินรายไดสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปMงบประมาณ และ
กรณีที่โรงเรียนทําหนาที่เปนหนวยเบิกจะตองปฏิบัติ/รายงานโดยใชระบบ GFMIS
๒) รับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน แลวลงบัญชีในสมุดเงินสด จัดทํา
ถูกตองเปนปUจจุบัน ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
๓) จายเงิน อยูภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหลักฐานในการจาย แลว ลงบัญชีในสมุดเงินสด จัดทําถูกตองเปนปUจจุบัน
ตรวจสอบการจายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
๔) เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน กําหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตามดานบุคลากรและดาน
วิธีการ และนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
๕) จัดระบบควบคุมและตรวจสอบ การรับ – จายเงิน ตรวจสอบความถูกตอง
ตรงกันระหวางยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยผูบริหารสถานศึกษา
ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และทะเบียนการเงินตาง ๆ โดยผูบริหารสถานศึกษา
ทุกสิ้นเดือน
๖) ประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย วิเคราะห;ความคุมคาและความ
เหมาะสม การใชจายเงิน นําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใชจายเงิน
๖. งานบริหารการบัญชี
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตั้งยอดบัญชีระหวางปMงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปkดบัญชี
งบประมาณปMกอน และการตั้งยอดกอนปkดบัญชีปMงบประมาณปMกอน
๒) จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปkดบัญชีเงินนอก
งบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย;ที่เปนบัญชีวัสดุหรือ
(บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย;ไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช
จํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง

๑๕๓
๓) บันทึกเปkดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการ
ดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย;และคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชี
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)
๔) บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได
จากการขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณ
ใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดลองจาย เงินมัดจําและ
คาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพย;ไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การ
ถอนเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
๕) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชี
แยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไปใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
๖) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปMงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจาก
งบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือ
สินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
๗) ปkดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา(ต่ํากวา) คาใชจายใน
งวดบัญชี และปkดรายการรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายได
แผนดินรอนําสงคลัง
๘) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ
ประจําวัน และงบพิสูจน;ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป
และการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
๙) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิดหรือ
ตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิด ลง
ลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปMแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและ
คาใชจาย รายงานเงินประจํางวด
๒) จัดทํารายงานประจําปM โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดสง
รายงานประจําปMใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด

๑๕๔
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
แนวทางการปฏิบัติ
จัดทําและจัดหาแบบพิมพ;ขึ้นใชเองเวนแตเปนแบบพิมพ;กลางที่เขตพื้นที่การศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก
๗. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
๗.๑ การจัดทําระบบฐานข1อมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ; ที่ดิน อาคาร และ
สิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน
๒) จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่
หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน;
๓) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย;สินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑ;ใหเปนปUจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ
จัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมได
บันทึกคุมไว โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย;
๔) จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณี
ที่ยังไมดําเนินการ และที่ยังไมสมบูรณ;ใหประสานกับกรมธนารักษ; หรือสํานักงานธนารักษ;จังหวัด
เพื่อดําเนินการใหเปนปUจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปUจจุบัน
๕) จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพย;สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย;ก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม
๖) จัดทําระเบียบการใชทรัพย;สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะห;แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนา
ระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพย;สิน และ
เปนไปตามเกณฑ;ความขาดที่กําหนดตามมาตรฐานกลาง
๒) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่
รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา
๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ1าง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ; สิ่งกอสรางใน
กรณีที่เปนแบบมาตรฐาน
๒) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณี
ที่ไมเปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

๑๕๕
๓) จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ; คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ จาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญา
และเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง
๗.๔ การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย;สินใหเปนปUจจุบัน
๒) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพย;สิน
๓) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ
และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปMอยางสม่ําเสมอทุกปM
๔) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน สําหรับ
ทรัพย;สินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนาย
หรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง
๘. งานธุรการ
งานธุรการ เปนหนวยงานสนับสนุนที่สําคัญและจําเปนหนวยหนึ่งในสถานศึกษามีหนาที่
หลักๆ ที่ตองปฏิบัติเพื่อความสําเร็จขององค;กรไดแก การรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การปฏิบัติงานดานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ การโตตอบ
หนังสือราชการและหนังสือที่มีมาถึงสถานศึกษารวมถึงการจัดเก็บและทําลายหนังสือ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาวิเคราะห;สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๒) รวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ ทําแผนงานธุรการ
๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดย
อาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมะสม
๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ
ตามระบบที่กําหนดไว
๔) จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการได
ตามระบบที่กําหนดไว
๕) ดําเนินการงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว เชน การลงทะเบียนรับ – สงเอกสาร
และหนังสือราชการ การโตตอบหนังสือราชการ การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ
การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา
๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ

๑๕๖
๙. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) รวบรวมประมวลวิเคราะห;และสังเคราะห;ขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓) ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบดําเนินการ
หรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี
๕) ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการ
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
๑๐. การประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ วิเคราะห;ผลการประเมิน
การดําเนินงาน และนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานงบประมาณ
๑๑. ปฏิบัติงานหน1าที่อื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย
การบริหารงานบุคคล
แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด
ความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น
ใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
๔. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ

๑๕๗
ขอบขายและภารกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
งานสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานออกจากราชการ
งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ขอบขายการดําเนินงานของโรงเรียน
๑. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๑.๑ การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะห;ภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา
๒) จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ;ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๔) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
๑.๒ การกําหนดตําแหนง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ
๑.๓ การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข1าราชการครู
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/
ขอเปลี่ยน แปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ;ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓) สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

๑๕๘
สถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ
ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง
๒. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
๒.๑ ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข1ารับราชการเป:นข1าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได1รับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือ
มีเหตุพิเศษ ในตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒) การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง
(๑) ใหสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียน
การสอนของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาและขออนุมัติตอ ก.ค.ศ.
(๒) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงวิทยฐานะและใหไดรับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒.๒ การจ1างลูกจ1างประจําและลูกจ1างชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณให
ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
๒) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก ๑)
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑ;และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
๒.๓ การแตงตั้ง ย1าย โอนข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การย1ายข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการ
นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผูประสงค;ยายและผูรับยายแลวแตกรณี
(๒) บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจาก
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สําหรับตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๑๕๙
(๓) รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติตอไป
๒) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข1าราชการหรือพนักงานสวนท1องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติ (ม. ๕๘)
(๑) เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
(๒) บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
๒.๔ การบรรจุกลับเข1ารับราชการ
การบรรจุกลับเขารับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ(มาตรา ๖๔) ออกจากราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี(มาตรา ๖๕) ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับ
ราชการทหาร (มาตรา ๖๖) และลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗)
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔) เสนอคําขอของผูขอกลับเขารับราชการ
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสําหรับตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา ๖๕) ใหยื่นเรื่องขอกลับ
เขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน ๔ ปM ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการ
ทหาร(มาตรา ๖๖) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันพน
จากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗ ) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ ที่ตองการจะรับเขารับ
ราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
๒.๕ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลาย
คนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง
รักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไม

๑๖๐
อาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน (มาตรา ๕๔
แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
กรณีตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง
หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ตามมาตรา ๕๓ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง (มาตรา ๖๘
แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
๓. งานเสริมสร1างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๓.๑ การพัฒนาข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหน1าที่
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูที่ไดรับการสรรหา
และบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๒) แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เกณฑ;การประเมินผลงาน ฯลฯแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กอนมีการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงาน
(๓) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตาม
ความเหมาะสมและตอเนื่อง
๒) การพัฒนาระหวางปฏิบัติหน1าที่ราชการ (ม.๗๙)
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห; ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(๒) กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปน
ในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(๓) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
(๔) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
(๕) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง (ม. ๘o)
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห; คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน
ตามตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(๒) ดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
(๓) ติดตาม ประเมินการพัฒนา

๑๖๑
๔) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม. ๕๕)
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๒) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวย การเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๓) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๔) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป
๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน1าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการตายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
(๒) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน;
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
(๓) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการตอไป
๓) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝ}กอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ ฝiกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝiกอบรม ฯลฯ
(๒) ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๓) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ;ที่กําหนด
(๔) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๖๒
๓.๓ การเพิ่มคาจ1างลูกจ1างประจําและลูกจ1างชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณให
ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑ;และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
๓.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓.๕ เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓.๖ งานทะเบียนประวัติ
๑) การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข1าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ1าง
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ
(๒) สถานศึกษาเก็บไว ๑ ฉบับ สงไปเก็บรักษาไวที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ๑ ฉบับ
(๓) เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูล ลงในทะเบียนประวัติ
๒) การแก1ไข วัน เดือน ปEเกิด ของข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ1าง
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจางประสงค;
ขอแกไขวัน เดือน ปMเกิด ยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดโดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาขั้นตน
ประกอบดวย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร; หลักฐานทางการศึกษา
(๒) ตรวจสอบความถูกตอง
(๓) นําเสนอไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติการแกไข
ตอ ก.ค.ศ.
(๔) ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ
(๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๖๓
๓.๗ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ;
๒) ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ; และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ;และวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนด
๓) จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ;และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ;ดิเรกคุณาภรณ; และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ;
๓.๘ การขอมีบัตรประจําตัวเจ1าหน1าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ
๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
๓) นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
โดยคุมทะเบียนประวัติไว
๔) สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา
๓.๙ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให1ข1าราชการไปตางประเทศ งานขอ
อนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและให1
ได1รับเงินวิทยพัฒน และ การจัดสวัสดิการ
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ;และวิธีการที่เกี่ยวของ
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย
๔.๑ กรณีความผิดวินัยไมร1ายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการสอบสวนใหได
ความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง
๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลว
พบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ; ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่
คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง
๓) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๖๔
๔.๒ กรณีความผิดวินัยร1ายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
๒) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาลงโทษ
๓) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๔) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ การอุทธรณ
๑) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการอุทธรณ;ความผิดวินัยที่ไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ;ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่ง ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
กรณีการอุทธรณ;ความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ;ตอ ก.ค.ศ.ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑ;และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๔.๔ การร1องทุกข
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการ
ใหรองทุกข;ตอ ก.ค.ศ. ภายใน ๓o นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือ
มีความคับของใจ เนื่องมาจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ใหรองทุกข;ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
๔.๕ การเสริมสร1างและการปGองกันการกระทําผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
๒) ดําเนินการใหความรู ฝiกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ
ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา

๑๖๕
๓) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปDองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยตามควรแกกรณี
๕. งานออกจากราชการ
๕.๑ การลาออกจากราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู
ผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๒ การให1ออกจากราชการ กรณีไมพ1นทดลองปฏิบัติหน1าที่ราชการ
หรือไมผานการเตรียมความพร1อมและพัฒนาอยางเข1มต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑ;และวิธีการตามที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.กําหนด
๒) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓) ผูอํานวยสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ
๔) รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๕.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากราชการหากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๔ การให1ออกจากราชการไว1กอน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ในกรณีที่ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟDองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิด
ทางอาญา (เวนแตไดกระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
๒) รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

๑๖๖
๕.๕ การให1ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดและรายงานการออกจาก
ราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลวยัง
สามารถดําเนินการได ดังตอไปนี้ คือ
๑) กรณีเจ็บปZวยโดยไมสามารถปฏิบัติหน1าที่โดยสม่ําเสมอ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจาก
การเจ็บป?วย
(๒) ถาผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเมื่อเห็นวาไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได
(๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค;ของทางราชการออกจากราชการ
(๒) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) กรณีสั่งให1ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐
แหงกฎหมายระเบียบข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม. ๓๐ (๑)) กรณีเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตาม (ม. ๓๐ (๔)) กรณีเปนคนไร
ความสามารถ หรือจิตฟUmนเฟjอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม. ๓๐ (๕))
กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม. ๓๐ (๕) (๗)) กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (ม. ๓๐ (๘)) หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย (ม.๓๐ (๙))
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติใน มาตรา (ม. ๓๐ (๑)(๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ) แหงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๑ ออกจาก
ราชการ
(๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๖๗
๔) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเป:นผู1ไมเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป:นประมุข (ม. ๓๐ (๓) )
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยวา ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป
(ม. ๓๐(๓))
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป
ตามมาตรา ๓๐ (๓) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ
๕) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหน1าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม
(๒) ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นไมเปนผูหยอนความสามารถไมบกพรองในหนาที่ราชการ หรือเปน
ผูประพฤติตนเหมาะสม ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็น
วาเปนผูหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม ใหสงเรื่องไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการให
ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง กรณี
มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดมีการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงถาใหรับราชการตอไป
จะทําใหเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะ
มีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวนขางตน ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

๑๖๘
๕.๗ กรณีได1รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให1จําคุกในความผิดที่ได1กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนเมื่อปรากฏวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรับโทษจําคุก
โดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดละหุโทษ
(๒) รายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จัดทําคูมือดําเนินงานรักษาความปอดภัยในสถานศึกษา (เวรยาม เวรรักษาการณ;ฯ)
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน สายงาน จัดทําแผนภูมิสายงานและพรรณนางาน
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งาน
๔) เสนอคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่เวรยาม เวรรักษาการณ; เวรประจําวัน
เวรอบรมนักเรียน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๕) จัดทําหลักฐานในการปฏิบัติหนาที่ และจัดทําสถิติการมาปฏิบัติหนาที่
เสนอรายงานตอผูบริหารทุกเดือน
๖) จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน
แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการตางๆ ของงานรักษาความปอดภัย
๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงาน
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน
๗. ปฏิบัติงานหน1าที่อื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย

การบริหารกิจการนักเรียน
แนวคิด
กิจการนักเรียนเปนอีกหนึ่งภาระงานที่สําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผูเรียนที่ครบถวนและเปนปUจจุบัน เพื่อชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผาน
กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงค;ของผูเรียนใหสอดคลอง
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ตองพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเปน
ชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เทิดทูน

๑๖๙
และจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย; มีจิตสาธารณะใชชีวิตอยางพอเพียง
ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน สามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรูและมีภูมิธรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานกิจการนักเรียนไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
๒. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก
๓. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง
ขอบขายและภารกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

งานการวางแผนงานกิจการนักเรียน
งานการบริหารงานกิจการนักเรียน
งานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
งานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
งานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานปDองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ขอบขายการดําเนินงาน
๑. งานวางแผนงานกิจการนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาวิเคราะห;สภาพงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๒) รวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียน เผยแพร
ใหผูเกี่ยวของทราบ และปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปUจจุบัน
๓) จัดทําแผนงานกิจการนักเรียน กําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
๔) ดําเนินการตามแผน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานกิจการนักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ

๑๗๐
๒. งานการบริหารงานกิจการนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จัดทําแผนภูมิงาน พรรณนา
งานกิจการนักเรียน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน และ
ประชาสัมพันธ;เผยแพร
๒) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับเครือขาย
ผูปกครอง หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน อยางตอเนื่อง ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ
๓) วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุน
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ;จริง ฝiกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิด
การใฝ?รูอยางตอเนื่อง นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน นําผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง
๓. งานการสงเสริมพัฒนาให1นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จัดทําคูมือดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน จัดทําแผนภูมิ และพรรณนางานสงเสริมพัฒนาการ
ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งานสงเสริมพัฒนาการ
ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก การตรงตอ
เวลา ความสะอาด การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
และแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
๕) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก กิจกรรมที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค; ๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย; ซื่อสัตย;สุจริต มีวินัย ใฝ?เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
๖) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชน; การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ
๗) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน; ไดแก การศึกษา
หาความรู การนันทนาการ การกีฬา การดนตรี การบําเพ็ญประโยชน; การหารายไดพิเศษในทางสุจริต
ฯลฯ
๘) จัดกิจกรรมยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี เผยแพรเกียรติประวัติ
ของนักเรียนที่ประพฤติดีใหปรากฏ และบันทึกเกียรติประวัติไวเปนหลักฐาน

๑๗๑
๙) จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน
แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการตางๆ ของงานการสงเสริมพัฒนาการ
ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๑๐) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงานการสงเสริมพัฒนาการ
ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๑๑) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน
๔. งานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จัดทําคูมือดําเนินงานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน จัดทําแผนภูมิ และพรรณนางานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
๔) จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินการตามขั้นตอน การรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การดําเนินงานปDองกันการแกไขปUญหานักเรียน การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน การสงตอนักเรียน
๕) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงานการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
๖) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน
๕. งานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จัดทําคูมือดําเนินงานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน สายงาน จัดทําแผนภูมิสายงานและพรรณนางาน
การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งานการดําเนินการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๔) จัดกิจกรรมชี้แจงเผยแพรหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน ดําเนินการจัด
กิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง ตลอดจนการสรางบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียน
๕) จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน
แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการตางๆ ของงานการดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

๑๗๒
๖) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงานปDองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๗) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน
๖. งานปGองกันและแก1ไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จัดทําคูมือดําเนินงานการปDองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน สายงาน จัดทําแผนภูมิสายงานและพรรณนางาน
การปDองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งานการปDองกันและ
แกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
๔) ดําเนินงานจัดกิจกรรมการปDองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม กําหนดวิธีการปDองกันและแกไข จัดทํา
หลักฐานการปDองกันและแกไขตามวิธีที่กําหนดไว ขอความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๕) ดําเนินงานปDองกันและแกไขปUญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยจัดทําระบบขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการปDองกันและแกไขปUญหายาเสพติด จัดทําแผนงาน/โครงการปDองกัน และแกไข
ปUญหายาเสพติดในโรงเรียน ดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการปDองกันและแกไขปUญหายาเสพติดใน
โรงเรียน รวมกับบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
ในการดําเนินงาน และติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
๖) ดําเนินงานปDองกันและแกไขปUญหาโรคเอดส;ในโรงเรียน โดยจัดทําระบบขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการปDองกันและแกไขปUญหาโรคเอดส; จัดทําแผนงาน/ โครงการปDองกันและแกไข
ปUญหาโรคเอดส;ในโรงเรียน ดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการปDองกันและแกไขปUญหาโรคเอดส;
ในโรงเรียนรวมกับบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
ในการดําเนินงาน และติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
๗) จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน
แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการตางๆ ของงานการปDองกันและแกไขพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงานปDองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน

๑๗๓
๗. การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน วิเคราะห;ผลการประเมินการ
ดําเนินงาน และนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน
๘. ปฏิบัติงานหน1าที่อื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย

การบริหารทั่วไป
แนวคิด
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองค;กร ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปDาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม
สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองค;กรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อประชาสัมพันธ; เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน
ซึ่งจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอบขายและภารกิจ
๑. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
๒. งานบริการสาธารณะ
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานโภชนาการ
๕. งานประชาสัมพันธ;
๖. งานโสตทัศนศึกษา
๗. งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
๘. งานสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
๙. งานสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค;กร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๐. งานสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย

๑๗๔
๑๑. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
๑๒. ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอบขายการดําเนินงานของโรงเรียน
๑. งานบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล1อม
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
สาธารณูปโภค น้ําดื่ม น้ําใช ของสถานศึกษา
(บรรยากาศสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนใหเกิดความสะอาด ความรมรื่น ความสวยงาม
ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีการจัดบริเวณเปนสัดสวน มีความรมรื่น มีการตกแตง
บริเวณสวยงาม มีสถานที่เลน ออกกําลังกาย และพักผอน มีอากาศปลอดโปรง ไมเปนแหลงมลพิษ
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีทางสัญจรเปนระเบียบ มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต และ
มีการใชและบํารุงรักษาใหมีความเปนระเบียบและปลอดภัย
บรรยากาศภายในอาคารเรียนใหเกิดความสะอาด ความรมรื่น ความสวยงาม
ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีการตกแตงที่สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอ ประตู
หนาตางอยูในสภาพดีมีอุปกรณ;ยึดมั่นคง ระบบไฟฟDา ประปา โทรศัพท;อยูในสภาพเรียบรอยและ
ใชการไดดี มีการดูแลสภาพสีของอาคารใหอยูในสภาพที่สะอาดเรียบรอย มีปDายชื่อบอกอาคารและ
หองตาง ๆ มีความเปนระเบียบ และมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
บรรยากาศในหองเรียนใหเกิดความสะอาด ความรมรื่น ความสวยงามความปลอดภัย
และความสะดวก ในเรื่องตอไปนี้ มีแสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเทสะดวก มีการตกแตงที่สวยงาม และ
มีบรรยากาศทางวิชาการ ไมแออัด โตfะเกาอี้ และอุปกรณ;ประจําหองมีสภาพดี มีสื่อและอุปกรณ;การสอน
ที่จําเปนประจําหอง มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเปน เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร; ฯลฯ
๒) บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม สาธารณูปโภค น้ําดื่ม น้ําใช
ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน;
๓) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม สาธารณูปโภค น้ําดื่ม
น้ําใช ของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อประโยชน;ตอการเรียนรู
๔) สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
๒. งานบริการสาธารณะ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ
๒) จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
๓) ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอื่น ๆ แกสาธารณชนตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา

๑๗๕
๔) พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอ
ผูมารับบริการ
๕) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ
๖) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ
๓. งานอนามัยโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ จัดทําคูมือ
ดําเนินงานสุขภาพอนามัย
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน กําหนดสายงาน จัดทําแผนภูมิสายงาน และพรรณนางานสาย
งานสุขภาพอนามัย
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งานสุขภาพอนามัย
๔) จัดบรรยากาศในหองพยาบาล ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนมีวัสดุ อุปกรณ;
ครุภัณฑ;ตางๆ เวชภัณฑ;และยาชนิดตางๆ ครบตามเกณฑ;มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อใหบริการแก
ครูอาจารย; นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
๕) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดทําสถิติ และขอมูลทางดานสุขภาพอนามัย
เชน จัดทําบัตรสุขภาพอนามัย เก็บสถิติน้ําหนัก และสวนสูงของนักเรียนในโรงเรียน จัดทําเครื่องมือและ
เครื่องใชการรักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที ดูแลหองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดหา
ยาและเวชภัณฑ; เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องตน
๖) ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเกิดเจ็บป?วย
นํานักเรียนที่ป?วยเกินกวาทีโ่ รงเรียนจะดูแลรักษาไดสงโรงพยาบาล ตลอดจนติดตอแพทย; หรือเจาหนาที่
อนามัยใหภูมิคุมกันแกนักเรียนในโรงเรียน
๗) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน แผนปฏิบัติงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน งานและโครงการตางๆ ของงานสุขภาพอนามัย
๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงานสุขภาพอนามัย
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน
๔. งานโภชนาการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ รวบรวมขอมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติ จัดทําคูมือ
ดําเนินงานโภชนาการ
๒) กําหนดผูรับผิดชอบงาน กําหนดสายงาน จัดทําแผนภูมิสายงาน และพรรณนางาน
โภชนาการ
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุง งานโภชนาการ

๑๗๖
๔) วางแผนจัดใหมีโรงอาหาร หรือสถานที่จําหนายอาหาร จัดบรรยากาศ
ใหถูกสุขลักษณะ สะอาด ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ;ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการแก
ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
๕) วางแผนจัดระบบตรวจสอบ ควบคุมดูแลคุณภาพอาหาร การจําหนายอาหาร การแตงกาย
ของแมคาผูจําหนายอาหาร ตลอดจนมารยาทในการจําหนายอาหาร
๖) จัดกิจกรรมสงเสริมดานความรู มารยาท สุขนิสัยที่ดีทางโภชนาการที่ผูใหบริการและ
ผูรับบริการ และประสานงานหนวยงานดานสุขอนามัย ในการเผยแพรใหความรูดานโภชนาการ
๗) จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน งานและโครงการตางๆ ของงานโภชนาการ
๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ พัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพรใหรับทราบโดยทั่วกัน
๕. งานประชาสัมพันธ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความ
ตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน
๒) วางแผนการประชาสัมพันธ;ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องค;กร
สถาบันและสื่อมวลชนในทองถิ่น
๓) จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ;
๔) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ;ใหมีความรูความสามารถใน
การดําเนินการประชาสัมพันธ;ผลงานของสถานศึกษา
๕) สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธ;ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของเครือขายประชาสัมพันธ;
๖) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ; เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไป ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสม ตอไป
๖. งานโสตทัศนศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอจัดสรร
งบประมาณ
๒) จัดหาทรัพยากรที่ใชในงานโสตทัศนศึกษา เชน อุปกรณ;โสตทัศนอุปกรณ; วัสดุครุภัณฑ;
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอกับความตองการและอยูในสภาพใชงานไดดี และซอมบํารุง รักษา
โสตทัศนอุปกรณ; วัสดุ ครุภัณฑ;ใหอยูในสภาพที่ดี
๓) จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ;เกีย่ วกับโสตฯ ใหเปนปUจจุบัน
๔) จัดระเบียบการใชหองโสตทัศนูปกรณ;และยืมวัสดุอุปกรณ;ใหชัดเจน
๕) สนับสนุนสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

๑๗๗
๖) อํานวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสตาง ๆ และ
การใหบริการชุมชน หนวยงานที่มาใชบริการ
๗) บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน
๗. งานประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา
๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา
๓) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา
๔) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
๕) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
๖) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง
๘. งานสงเสริมสนับสนุนด1านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจปUญหาความตองการจําเปนของดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป
๒) จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
๓) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ; เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานทุกดาน
๔) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในดานตาง ๆ
๕) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ดานตาง ๆ ใหมีความยึดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
๙. การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และ
หนวยงานอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค;กรและหนวยงานอื่น
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา
รวมกับบุคคล ชุมชน องค;กร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๑๗๘
๑๐. งานสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ
และอัธยาศัย
๒) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียนและ
ทองถิ่นที่สอดคลองกับ แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
๔) ประสานเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องค;กร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๕) ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป
๑๑. การประเมินผลการดําเนินงานบริหารทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานบริหารทัว่ ไป วิเคราะห;ผลการประเมิน
การดําเนินงาน และนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานบริหารทั่วไป
๑๒. งานที่ไมได1ระบุไว1ในงานอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
๒) ใหผูที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานใหเสร็จสิน้ ตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย
๓) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
๔) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. ปฏิบัติงานหน1าที่อื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย

๑๗๙

การบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพ
แนวคิด
แผน คือ สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจลวงหนาที่จะดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค;ที่วางไวผลที่เกิดจากการวางแผนสวนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสาร เพื่อใชเปนหลักฐาน
ยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งจะระบุถึงสิ่งที่จะกระทํา เหตุผลที่เลือกทํา วิธีการดําเนินการผูดําเนินงาน และ
สถานที่ดําเนินงาน
ดานการศึกษา การวางแผนหมายถึงการกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการและผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชหลักวิชา เหตุผล มีขอมูลประกอบ มีการนําเสนอปUญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะ
เกิดกับเปDาหมายขางหนา ทําใหผูปฏิบัติรูวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใดกับใคร ทําอยางไร และทําเพื่ออะไร
อยางชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ถูกตองและบรรลุวัตถุประสงค; การวางแผนจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งเปรียบเสมือนกับ เข็มทิศ แผนที่เดินทางหรือพิมพ;เขียว (Blue Print) เปนยานพาหนะที่นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบ หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไมสามารถปรับเปลี่ยนตัวใหเขากับ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันได จึงมีคํากลาววา “การวางแผนที่ดียอมนําไปสูความสําเร็จกวาครึ่ง
(Well begun is half done)” หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การวางแผนที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค;ขององค;กรในประการตางๆ เชน การทํางานของบุคลากรเกิดการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน ชวยใหเกิดการประหยัดทางการบริหาร ทั้ง คน เงิน วัสดุ และการจัดการ
ชวยใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนการกระจายงานแบงเบาภาระ
ความรับผิดชอบของผูบริหาร สามารถระดมสรรพกําลังทรัพยากร (Mobilization of resources) ไดตาม
ความตองการอยางประสิทธิภาพผูบริหาร สามารถทราบปUญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนของแผนไดอยางชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงไดทันตอ
เหตุการณ; คุมคาและลดความสูญเปลา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก
๒. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล ครอบครัว องค;กร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง
ขอบขายและภารกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน
งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค;กร
งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การคํานวณตนทุนผลผลิต
งานจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน

๑๘๐
๗. การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
๘. ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอบขายการดําเนินงานของโรงเรียน
๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติงาน
(๑) วิเคราะห;สภาพปUจจุบนั ปUญหาของโรงเรียน
(๒) กําหนดวิสยั ทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียน
(๓) เปkดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมาย
ของโรงเรียน
(๔) นําวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียนมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๓ - ๕ ปM
(๕) นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
การวิเคราะห; และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน
(๑) วิเคราะห;ทิศทางและยุทธศาสตร;ของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปDาหมาย
เชิงยุทธศาสตร;ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปDาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ
ไดแกเปDาหมายการใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต
(Service Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัตงิ านของเขตพื้นที่และผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ศึกษา วิเคราะห; วิจยั การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา
(๔) วิเคราะห;ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่การศึกษา
ดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององค;กร และผลผลิต งาน /
โครงการ
(๕) จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห; วิจยั เพื่อใชในการวิเคราะห;
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ

๑๘๑
การจัดทําแผนกลยุทธ; หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวม
ดําเนินการดังนี้
(๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของ
(๒) วิเคราะห;สภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา (SWOT)
และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
(๓) กําหนดวิสยั ทัศน; (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปDาประสงค; (Corporate
Objective) ของสถานศึกษา
(๔) กําหนดกลยุทธ;ของสถานศึกษา
(๕) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ; (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key
Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
(๖) กําหนดเปDาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ;
ที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
(๘) จัดใหรับฟUงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
(๙) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูที่เกี่ยวของ
๒. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๒.๑ การจัดระบบการบริหาร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาวิเคราะห;โครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพ
ของสถานศึกษา
๒) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ระบบ
การทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา
๓) นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการแบงสวนราชการในสถานศึกษา
๔) ประกาศและประชาสัมพันธ;ใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ
๕) ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
ที่กําหนด
๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหประสิทธิภาพ

๑๘๒
๒.๒ การพัฒนาองคกร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห; ขอมูล สภาพปUจจุบันปUญหาและความตองการจําเปน
ในการพัฒนาองค;กรของสถานศึกษา
๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาองค;กรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร
เทคโนโลยี และกลยุทธ;ใหสอดคลองกับสภาพปUจจุบนั ปUญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา
๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับโครงสรางภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ;ของสถานศึกษา
๔) กําหนดเปDาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ; ตัวชีว้ ัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค;กรเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๖) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองค;กรและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๓.๑ งานพัฒนาระบบเครือขายข1อมูล สารสนเทศ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๒) จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๓) จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
๔) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
๕) จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่
การศึกษาและสวนกลาง
๖) นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ
การประชาสัมพันธ;
๗) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนา
เปนระยะ ๆ
๓.๒ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
๒) วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๓) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา

๑๘๓
๔) สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช
ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา
๕) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะ
ในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๖) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗) ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู
๔. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดระบบโครงสรางองค;กร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒) กําหนดเกณฑ;การประเมิน เปDาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชีว้ ัดของกระทรวง เปDาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ;และวิธีการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓) จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานตน
สังกัด
๔) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผล
ตามเปDาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
๕) ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจําปMเผยแพรตอสาธารณชน นําผล
การประเมินคุณภาพภายในไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
๖) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๗) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๘) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๕. การคํานวณต1นทุนผลผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิต นําเทคโนโลยีมาใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต วิเคราะห;
ความคุมคาของตนทุนผลผลิต และนําผลการวิเคราะห;ไปใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
๖. งานจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะห;สภาพปUจจุบนั ปUญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา
๒) วิเคราะห;ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปUจจัยเสีย่ ง และจัดลําดับความเสี่ยง

๑๘๔
๓) กําหนดมาตรการในการปDองกันความเสีย่ งในการดําเนินงานของสถานศึกษา
๔) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๕) ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝ?ายนํามาตรการปDองกันความเสีย่ งไปใชในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจ
๖) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ;มาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
๗) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงให
เหมาะสม
๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
๗. การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห;
ผลการประเมินการดําเนินงานร และนําผลการวิเคราะห;ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
๘. ปฏิบัติงานหน1าที่อื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย

๑๘๕
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พฤศจิกายน). มาตรฐานการศึกษาตัวบงชี้ และเกณฑ;การพิจารณา เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา รอบที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓). เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ผูประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๙) นโยบายปMงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ;ชุมนุมสหกรณ;
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๔๕) แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ;องค;การรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ; (ร.ส.พ.).
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๔๙) แนวทางการประกันคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ;ชุมนุมสหกรณ;การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (๒๕๔๒). แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สถาบันแหงชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

๑๘๖

บรรณานุกรม (ตอ)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน). (๒๕๔๗)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕.
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟkค.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน). (๒๕๔๖)
รวมกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ;และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ
: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน).
สุมน อมรวิวัฒน; และคณะ. (๒๕๔๔). คูมือการพัฒนาการศึกษาดวยกระบวนการ PDCA.
พิมพ;ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ;.
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (๒๕๔๓). “ผูบริหารกับการสรางโรงเรียนสูความเปนเลิศ,” วารสารวิชาการ.
๓ (๑๐), ๖-๑๒.
สุวิมล วองวาณิช. (๒๕๔๓). การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา.
พิมพ;ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น.
เสนาะ ติเยาว;. (๒๕๓๙). หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;
.

๑๘๗

คณะผู1จัดทํา
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด1วย
๑) นายบวร ใจปFGา
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย; แสนลุน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน; หารวาระ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ; เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายสมบูรณ; วงวิลาศ
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นายอมร สีหาโมก
หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐)นางจุลรัตน; วุฒิวรรณ ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑)นางภัทราภรณ; ลิมปŒนิศากร หัวหนากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๒)นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๓)นางอุทัยรัตน; เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด1วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายบวร ใจปFGา
นายประเสริฐ ฐานะ
นายสถิตย; แสนลุน
นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
นายสุรัตน; หารวาระ

๖) นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ;
๗) นายอรณพ คําแสน
๘) นางชอผกา พิศพล
๙) นางสาวชนิดาภา โสหา
๑๐) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๑๑) นางสาวรัชนีกร วงศ;สะอาด
๑๒) นางพัชนียา ไชยรัตน;

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ

๑๘๘
๑๓) นางสาวเวียงแกว สะอาด
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๑๔) นางสาวรัตนา กนกหงษา
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๑๕) นางสาวนันท;นภัส สารพินิจ ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๑๖) นางสาวสุวิมล โคกคาน
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๑๗) นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๑๘) นางภัทรา การนา
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๑๙) นางสาวศิวารักษ; ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร; กรรมการ
๒๐) นายยุทธฐเดช เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๑) นายพิสิษฐ; ดรจันทร;ใต
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๒) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๓) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๔) นางอรทัย วงศ;สถิตย;
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๕) นายเชฐกร ประชาโรจน;
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๖) นางสาวกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์ ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๗) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๘) นางสิริณัฎฐ; รักษาเคน
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๒๙) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๓๐) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๓๑) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๒) นางจุฑารัตน; สมมาตย;
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๓) นางเบญจวรรณ พิมพ;เทศ ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๔) นางสิริกาญจน; ผาโคตร
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๕) นายพงษ;สิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๖) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๗) นายนุกูล ศรีโอษฐ;
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๘) นางกานติมา มุลทากุล
ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓๙) นายอุดม พิมพ;เทศ
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ กรรมการ
๔๐) นายอมร สีหาโมก
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ กรรมการ
๔๑) นายคมสัน สอโส
ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ กรรมการ
๔๒) นางสาวฐิตวิ รรณ สารพิมพ; ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กรรมการ
๔๓) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กรรมการ
๔๔) นางกอบกุล ใจปFGา
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๕) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๖) นายสมบูรณ; วงวิลาศ
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๗) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
๔๘) นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ

๑๘๙
๔๙) นางสาวจันทร;เพ็ญ ไชยะเวช
๕๐) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
๕๑) นายสมาน ล้ําลอง
๕๒) นางปาริฉัตต; ไวคํา
๕๓) นางสาวเมวดี สุรนันท;
๕๔) นางสาวบัวลอง พรนิคม

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผูชวย
ครู คศ.๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๕๕) นางระเบียบ ดวงมาตย;พล ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๕๖) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๕๗) นายสานิตย; มหาหิงค;
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๕๘) นางมลิวลั ย; ยมโคตร
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๕๙) นางณัฐธิดา เหลาหา
ครู คศ.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๖๐) นางสาวชนิกานต; คะนนท; ครู คศ.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๖๑) นางสาวศศิกานต; ยามสุข
พนักงานราชการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร;
กรรมการ
๖๒) นางสาวธิดารัตน; วงษ;คําจันทร; พนักงานราชการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ กรรมการ
๖๓) นายเอกไชย ไชยรัตน;
พนักงานราชการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
กรรมการ
๖๔) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ; ครูพี่เลี้ยงเด็ก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ
๖๕) นางสาวรุจริ า บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กรรมการ
๖๖) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯกรรมการ
๖๗) นางสาวศิรินทิพย; วงวิลาศ ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; กรรมการ
๖๘) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๖๙) นางสาวธัญลักษณ; ฐานะ
ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๗๐) นางสาวศิริภัทรา พิมพ;เทศ ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๗๑) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแกว
ครูอัตราจาง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กรรมการ
๗๒) Miss.Veronica Nguka
ครูอัตราจางชาวตางชาติ
กรรมการ
๗๓) Mr.Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูอัตราจางชาวตางชาติ
กรรมการ
๗๔) Miss Ling hong Liao
ครูอัตราจางชาวตางชาติ
กรรมการ

๑๙๐
๗๕) นางสาวอรวรรณ ตอยอด
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๗๖) นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๗๗) นางสาวปนัดดา มาลาหอม นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๗๘) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๗๙) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๘๐) นายฤทธิพร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๘๑) นายสุมิตร วงษ;แดง
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๘๒) นายเจษฎา คําผาสุก
นักศึกษาฝiกประสบการณ;วชิ าชีพครู
กรรมการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๘๓)นางจุลรัตน; วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร;
กรรมการและเลขานุการ
๘๔)นางภัทราภรณ; ลิมปŒนิศากร ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๘๕)นางอุทัยรัตน; เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร;
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๘๖)นางสาวพัชราภรณ; เพิ่มยินดี ครู คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

