
   
คู�มือแนวทางการบริหารงาน

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 
อําเภออุบลรัตน�  จังหวัดขอนแก�น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘



 ก 

คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เป นกฎหมายว�าด�วยการศึกษาแห�งชาติ  ถือเป นกฎหมายแม�บทในการจัดการศึกษา  ได�กําหนด 
อย�างชัดเจนถึงความมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีต�องมุ�งเน�นคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยกําหนดรายละเอียดไว�ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ให�หน�วยงาน 
ต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดให�มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให�เป นส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง  

การประกันคุณภาพการศึกษาเป นระบบหลัก  ซ่ึงทําให�โรงเรียนจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาให�ชัดเจน  โดยจัดทําคู�มือแนวทางการบริหารงาน , คู�มือดําเนินงาน , 
คู�มือการปฏิบัติงาน  เพ่ือนําแนวทางคู�มือต�าง ๆ ไปปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  จึงได�ดําเนินการจัดทําคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบล
รัตน;พิทยาคมคุณภาพฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือเป นแนวทางในการบริหารงานและเป นแนวทาง 
การจัดทําคู�มือของฝ?าย / กลุ�มสาระการเรียนรู� / งาน  / ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือนําไปสู� 
การปฏิบัติ  เพ่ือสร�างความม่ันใจแก�ผู�เก่ียวข�องว�าผู�เรียนทุกคนจะได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
จากสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีคุณภาพเป น 
ท่ีเชื่อม่ัน ยอมรับของผู�ปกครอง  ชุมชนและสังคม 

ขอขอบคุณคณะผู�จัดทําและผู�เก่ียวข�องทุกท�านท่ีมีส�วนร�วมในการจัดทําเอกสารเล�มนี้และ 
หวังว�าเอกสารท่ีจัดทําข้ึนนี้จะสามารถใช�เป นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ให�ยั่งยืนและก�าวหน�าบรรลุตามเปDาหมายและคุณภาพการศึกษาได� 

 
 

(นายบวร  ใจปFGา) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 



 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน1า 

บทท่ี  ๑ บทนํา  
๑. ความสําคัญและความเป นมา ๑ 
๒. วัตถุประสงค;ในการทําคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๒ 
๓. ขอบเขตของคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๒ 
๔. ประโยชน;ของคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๒ 

บทท่ี  ๒ นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๓ 
๒. แผนการศึกษาแห�งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙) ๑๓ 
๓. เปDาหมายยุทธศาสตร;และตัวบ�งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  

(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ๑๔ 
๔. นโยบายด�านการศึกษาของรัฐบาล ๑๖ 
๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๑๗ 
๖. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปQงบประมาณ  ๒๕๕๙ ๒๖ 
๗. วิสัยทัศน;  พันธกิจ  กลยุทธ;โรงเรียนในฝRน ๓๒ 
๘. มาตรฐานการศึกษาชาติ ๓๗ 
๙. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๐ 
๑๐. มาตรฐานการศึกษา และตัวบ�งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน รอบสาม  (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ๔๕ 
๑๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕๔ 

บทท่ี  ๓ ภาพรวมของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
๑. ความเป นมา ๙๕ 
๒. วิสัยทัศน; พันธกิจ เปDาประสงค; กลยุทธ; ของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๙๕ 
๓. โครงสร�างการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๙๘ 
๔. ผลการประเมินภายนอก ๙๘ 

  



 ค 

สารบัญ  (ต�อ) 
 
เรื่อง หน1า 

บทท่ี  ๔ แนวทางการบริหารสู�คุณภาพ 
๑. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐๑ 
๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๑๐๔ 
๓. กระบวนการบริหารท่ีใช�ในการดําเนินงาน ๑๐๘ 

บทท่ี  ๕ การจัดโครงสร1างการบริหารและบทบาทหน1าท่ี 
๑.แนวทางการบริหารโรงเรียน ๑๑๗ 
๒. มาตรฐานตําแหน�งและภาระงานของบุคลากรตามโครงสร�างการบริหารงาน  

โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ๑๒๐ 
 การบริหารวิชาการ ๑๒๗ 
 การบริหารงบประมาณ  และงานบุคคล ๑๓๓ 
 การบริหารกิจการนักเรียน ๑๕๗ 
 การบริหารท่ัวไป ๑๖๒ 
 การบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖๘ 
 

บรรณานุกรม ๑๗๔ 
คณะผู1จัดทํา  ๑๗๗ 
 



 

บทที่  ๑ 
บทนํา 

 

๑. ความสําคัญและความเป:นมา 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได�กําหนดสิทธิในการศึกษาไว�ว�า  
บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม�น�อยกว�าสิบสองปQท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย�างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ โดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย  (มาตรา ๔๙) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  เป น
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห�งชาติ ได�กําหนดอย�างชัดเจนถึงความมุ�งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษา  “การจัดการศึกษาต�องเป นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป นมนุษย;ท่ีสมบูรณ;ท้ังร�างกาย จิตใจ 
สติปRญญา ความรู�และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�
อย�างมีความสุขโดยจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีมุ�งปลูกฝRงจิตสํานึกท่ีถูกต�อง มีความภาคภูมิใจในความเป น
ไทยรู�จักรักษาผลประโยชน;ส�วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ของชาติ การกีฬา ภูมิปRญญาท�องถ่ิน ภูมิปRญญาไทยและความรู�อันเป นสากลตลอดจนอนุรักษ;
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู�จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร�างสรรค; ใฝ?รู�และเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเนื่อง” และได�กําหนดหลักการสําคัญข�อหนึ่ง คือ ให�มี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาโดยท่ีกําหนดให� “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป นภารกิจสําคัญหมวด
หนึ่งท่ีสถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องดําเนินการอีกท้ังต�องเป นไปตามระบบ หลักเกณฑ;
และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป นผู�กําหนดด�วย 

โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  จึงได�ดําเนินการจัดทําคู�มือแนวทางการบริหารโรงเรียน 
อุบลรัตน;พิทยาคมฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือกําหนดเป นนโยบายและแนวทางการจัดทําคู�มือของฝ?าย / กลุ�ม
สาระการเรียนรู� / งาน  / ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ  เพ่ือสร�าง 
ความม่ันใจแก�ผู�เก่ียวข�องว�าผู�เรียนทุกคนจะได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือ 
การพัฒนาความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีคุณภาพเป นท่ีเชื่อม่ัน ยอมรับของ
ผู�ปกครอง  ชุมชนและสังคม 



 ๒

๒. วัตถุประสงค�ในการทําคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๑. เพ่ือให�บุคลากรในโรงเรียนสามารถนํานโยบายจากคู�มือคุณภาพไปปฏิบัติจริง 
๒. เพ่ือให�โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันและเป นหลักประกันต�อผู�เรียน  ผู�ปกครอง  ชุมชน  และสังคม 

ว�าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขตของคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๑. ขอบข�ายงานของการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  ประกอบด�วย 
 ๑) กลุ�มการบริหารวิชาการ 
 ๒) กลุ�มการบริหารงบประมาณ  และงานบุคคล 
 ๓) กลุ�มการบริหารกิจการนักเรียน 
 ๔) กลุ�มการบริหารท่ัวไป 
 ๕) กลุ�มการบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
๒. กระบวนการในการดําเนินงานใช�วิธีดําเนินงานเชิงระบบ ( System  Approach)   

มี  ๕  ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) การกําหนดปRญหา 
 ๒) การวิเคราะห;ปRญหา 
 ๓ ) การออกแบบทางเลือกและการตัดสินใจในการเลือก 
 ๔) การจัดทําแผน/โครงการและการนําไปปฏิบัติ 
 ๕) การประเมินผลและรายงานความสําเร็จ 

๔. ประโยชน�ของคู�มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๑. เป นแนวทางในการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคมทุกคน 
๒. นักเรียน  ผู�ปกครอง  ชุมชน  สังคม  มีความเชื่อม่ัน  ศรัทธาในการจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 
 



 

บทที่  ๒ 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

 
การจัดทําคู�มือแนวทางการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  ได�นํากรอบแนวคิด  นโยบาย

มาตรฐานการศึกษา ท่ีเก่ียวข�อง  เป นหลักนําทางดังต�อไปนี้ 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เป นแผนยุทธศาสตร;ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง 
เพ่ือมุ�งสู�วิสัยทัศน;ระยะยาว ท่ีทุกภาคส�วนในสังคมไทยได�เห็นพ�องร�วมกันกําหนดเป นวิสัยทัศน;ปQ  
พ.ศ.๒๕๗๐ ซ่ึงกําหนดไว�ว�า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป:นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิต 
แห�งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู�ในสภาวะแวดล1อมท่ีดี เก้ือกูล
และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป:นมิตรกับส่ิงแวดล1อมมีความม่ันคงด1านอาหารและ
พลังงาน อยู�บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข�งขันได1ในเวทีโลก สามารถอยู�ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได1อย�างมีศักดิ์ศรี” 

๑.๑ วิสัยทัศน�และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปGของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
ได1กําหนด 

 วิสัยทัศน; พันธกิจ วัตถุประสงค;และเปDาหมาย ยุทธศาสตร;และแนวทางการพัฒนา 
ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 

 ๑) วิสัยทัศน; 
  “สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เป นธรรม และมีภูมิคุ�มกัน 

ต�อการเปลี่ยนแปลง” 
 ๒) พันธกิจ 
  (๑) สร�างสังคมเป นธรรมและเป นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต 

ได�รับการคุ�มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย�างเสมอภาค ทุกภาคส�วนได�รับการเสริมพลังให�สามารถมีส�วนร�วม 
ในกระบวนการพัฒนา ภายใต�ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร�งใส เป นธรรม 

  (๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีคุณธรรม เรียนรู�ตลอดชีวิต มีทักษะและ 
การดํารงชีวิตอย�างเหมาะสมในแต�ละช�วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท�องถ่ินมีความเข�มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู�เท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

  (๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให�เข�มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู� 
ความคิดสร�างสรรค; และภูมิปRญญา สร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร�างการผลิต
และการบริโภคให�เป นมิตรกับสิ่งแวดล�อม พร�อมสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 



 ๔

  (๔) สร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สนับสนุน 
การมีส�วนร�วมของชุมชน รวมท้ังสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑.๒ วัตถุประสงค�และเปIาหมาย 
 ๑) วัตถุประสงค; 
  (๑) เพ่ือเสริมสร�างสังคมท่ีเป นธรรมและเป นสังคมสันติสุข 
  (๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ�มวัยอย�างเป นองค;รวมท้ังทางกาย ใจ สติปRญญา 

อารมณ; คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
  (๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให�เติบโตอย�างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ

เชื่อมโยงกับเครือข�ายการผลิตสินค�าและบริการบนฐานปRญญา นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค; 
ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม นําไปสู�การเป นสังคมคาร;บอนตํ่า 

  (๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เพียงพอต�อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

 ๒) เปDาหมายหลัก 
  (๑) ความอยู�เย็นเป นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ํา 

ในสังคมลดลง สัดส�วนผู�อยู�ใต�เส�นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ;การคอร;รัปชั่นไม�ต่ํากว�า 
๕.๐ คะแนน 

  (๒) คนไทยมีการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็งมากข้ึน 

  (๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให�ความสําคัญ
กับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๓.๐ ต�อปQ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ;ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมต�อผลิตภัณฑ;มวลรวมใน
ประเทศ ให�มีไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๔๐.๐ 

  (๔) คุณภาพสิ่งแวดล�อมอยู�ในเกณฑ;มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล�อย
กfาซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป?าไม�เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ๓) ตัวชี้วัด 
  (๑) ดัชนีความอยู�เย็นเป นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส�วนรายได�ระหว�างกลุ�ม

ประชากรท่ีมีรายได�สูงสุดร�อยละ ๑๐.๐ กับกลุ�มท่ีมีรายได�น�อยร�อยละ ๑๐.๐ สัดส�วนผู�อยู�ใต� 
เส�นความยากจน สัดส�วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข�าถึงการคุ�มครองทางสังคม และ 
ดัชนีภาพลักษณ;การคอร;รัปชั่น 

  (๒) จํานวนปQการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู�เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดส�วนประชากรท่ีเข�าถึงโครงข�ายคมนาคมและอินเทอร;เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ด�านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป?วยด�วยโรคไม�ติดต�อ และดัชนีความอบอุ�นของครอบครัว 



 ๕

  (๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟDอ ผลิตภาพการผลิตรวม  
อันดับความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส�วนมูลค�าผลิตภัณฑ;ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อมต�อผลิตภัณฑ;มวลรวมในประเทศ 

  (๔) คุณภาพน้ําและอากาศ ร�อยละของพ้ืนท่ีป?าไม�ต�อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส�วน 
การปล�อยกfาซเรือนกระจกต�อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ;มวลรวม 
ในประเทศต�อหัว 

๑.๓ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย�างมี

คุณภาพและยั่งยืน ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว 
คาดการณ;ได�ยากและซับซ�อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�กําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร;การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร�งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปDองกันปRจจัยเสี่ยง และ 
เสริมรากฐานของประเทศด�านต�างๆ ให�เข�มแข็งควบคู�ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให�มีคุณภาพ 
มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน;จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป นธรรม รวมท้ัง
สร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู� และความคิดสร�างสรรค;บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม นําไปสู�การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร;การพัฒนาท่ีสําคัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มีดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร;การสร�างความเป นธรรมในสังคม ให�ความสําคัญกับ 
  (๑) การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู�กับ 

การเสริมสร�างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก�ตนเอง  
มุ�งปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมี 
ความหลากหลายและแข็งแกร�งมากข้ึน ส�งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให�เกิดความเป นธรรม  
ปรับโครงสร�างภาษีท้ังระบบให�สนับสนุนการกระจายรายได�และเป นเครื่องมือสร�างความเป นธรรม 
ในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย;สิน พัฒนาการใช�ประโยชน;เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส�งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร�าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก�คนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุ�มครอง 
ทางสังคมให�ครอบคลุมทุกคนอย�างท่ัวถึง สอดคล�องกับความต�องการและความจําเป น 

  (๒) การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�างภูมิคุ�มกัน
ระดับปRจเจก และสร�างการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ�งพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให�มีคุณภาพและมีช�องทางการเข�าถึงอย�างเท�าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยู�อาศัย
ของผู�มีรายได�น�อย การเข�าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให�มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร�างเจตคติด�าน
ความเสมอภาคระหว�างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข�อมูลในการคุ�มครองทางสังคมให�
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข�าถึงบริการอย�างมีประสิทธิภาพ 

  (๓) การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส�วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและ
มีส�วนร�วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย�างมีคุณค�าและศักด์ิศรี ให�ทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอย�างสร�างสรรค; เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัด 



 ๖

การปRญหาของชุมชนด�วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ�มอาชีพท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
ส�งเสริมให�ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป นพลังร�วมในการพัฒนา
สังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ�มครองผู�บริโภคเพ่ิมช�องทางการเข�าถึงข�อมูลและองค;ความรู�
เก่ียวกับสิทธิของผู�บริโภค ส�งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติ
และระดับท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  (๔) การสานสร�างความสัมพันธ;ของคนในสังคมให�มีคุณค�าร�วมและตระหนัก 
ถึงผลประโยชน;ของสังคม และเสริมสร�างการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส  
มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร�างค�านิยมใหม�ท่ียอมรับร�วมกันบนฐานของ 
ความไว�เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม ส�งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสู� 
การเป นประชาธิปไตยท่ีถูกต�องและเหมาะสม เสริมสร�างระบบบริหารราชการให�เข�มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ มีระบบถ�วงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเข�มงวดและรอบด�าน พัฒนาข�าราชการ 
ให�มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย 
ท้ังระบบให�เป นประชาธิปไตยของมวลชน สร�างความเท�าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิม
ช�องทางในการรับข�อร�องเรียนและให�ความช�วยเหลือเยียวยาแก�ผู�เสียหายและผู�ได�รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใช�สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท�องถ่ิน และสังคม
ออนไลน;ให�เป นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

 ๒) ยุทธศาสตร;การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน  
ให�ความสําคัญกับ 

  (๑) การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม เป นการส�งเสริม 
คู�สมรสท่ีมีความพร�อมให�มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ;ไม�ให�ต่ํากว�าระดับท่ีเป นอยู�
ปRจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและส�งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให�เหมาะสมสอดคล�องกับ
ศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

  (๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง มุ�งพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช�วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด�วยกระบวนการเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างวัฒนธรรมการเก้ือกูล 
พัฒนาทักษะให�คนมีการเรียนรู�ต�อเนื่องตลอดชีวิต ต�อยอดสู�การสร�างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝiกฝน
เป นความคิดสร�างสรรค;ปลูกฝRงการพร�อมรับฟRงความคิดเห็นจากผู�อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย; 
มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด�วยการเรียนรู�ในศาสตร;วิทยาการให�สามารถประกอบอาชีพได�อย�าง
หลากหลาย สอดคล�องกับแนวโน�มการจ�างงานและเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สร�างจิตสํานึกให�คนไทยมีความรับผิดชอบต�อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร�างค�านิยม
การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม เรียนรู�การรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

  (๓) การส�งเสริมการลดปRจจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย�างเป นองค;รวม โดยสร�างเสริม 
สุขภาวะคนไทยให�มีความสมบูรณ;แข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ พัฒนาความรู�และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร�างการมีส�วนร�วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต�อ
สุขภาพ ควบคู�กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให�มีคุณภาพ พร�อมท้ังการส�งเสริมการแพทย;
ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข�อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด�านสาธารณสุขให�
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เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช�มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  (๔) การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต มุ�งสร�างกระแสสังคมให�การเรียนรู�เป นหน�าท่ี
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ?รู� รักการอ�านต้ังแต�วัยเด็ก และส�งเสริมการเรียนรู�ร�วมกันของคนต�างวัย 
ควบคู�กับการส�งเสริมให�องค;กร กลุ�มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป นแหล�งเรียนรู�
อย�างสร�างสรรค; สื่อสารด�วยภาษาท่ีเข�าใจง�าย รวมถึงส�งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล�องกับ 
ความต�องการของผู�เรียน และสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปRจจัยท่ีก�อให�เกิด
การเรียนรู�ตลอดชีวิต 

  (๕) การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม เป นการเสริมสร�าง 
ความเข�มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให�เอ้ือต�อการพัฒนาคน สร�างค�านิยม 
ให�คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต�างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลด
ปRญหาความขัดแย�งทางความคิด และสร�างความเป นเอกภาพในสังคม สร�างเครือข�ายความร�วมมือ 
ทางวัฒนธรรมร�วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให�เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ส�งเสริมความเข�าใจระหว�างประชาชนในการเรียนรู�ประวัติศาสตร; 
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อมูลข�าวสาร 

 ๓) ยุทธศาสตร;ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
ให�ความสําคัญกับ 

  (๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป นฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและ
ยั่งยืนมุ�งรักษา ปDองกัน และคุ�มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให�เกษตรกรรายย�อย 
มีท่ีดินเป นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใช�มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให�บุคคลผู�ถือ
ครองท่ีดินทําประโยชน;ในพ้ืนท่ีดังกล�าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย�างเท�าเทียม
และเป นธรรมเร�งรัดการจัดให�มีองค;กรและระบบบริหารจัดการท่ีดินให�เป นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟjFนฟูและส�งเสริมค�านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และ
วิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

  (๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให�ความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรท่ีสอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลให�มีการนําเข�าและใช�สารเคมี 
ทางการเกษตรท่ีได�มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให�ท่ัวถึง ส�งเสริมการผลิตท่ีคงไว�
ซ่ึงความหลากหลายของพันธุ;พืชและสัตว;ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อมของประเทศ 
พัฒนาและเสริมสร�างองค;ความรู�วิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีต�างๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ัง
สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมให�แก�เกษตรกรอย�างต�อเนื่องและท่ัวถึง 

  (๓) การสร�างมูลค�าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห�วงโซ�การผลิต สนับสนุน 
การผลิตและบริการของชุมชนในการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส�งเสริม
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให�ร�วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผู�ประกอบการนําองค;ความรู� นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค;มาใช�ในการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�า ผลิตภัณฑ;เกษตรและอาหาร ยกระดับ
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คุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค�าเกษตรให�เทียบเท�าระดับ
สากล ส�งเสริมระบบตลาดกลางสินค�าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค�าเกษตรล�วงหน�า ส�งเสริม
ภาคเอกชนและองค;กรชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการระบบสินค�าเกษตรและอาหาร
ร�วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส;ของภาคเกษตร 

  (๔) การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก�เกษตรกร มุ�งพัฒนาระบบ 
การสร�างหลักประกันรายได�ของเกษตรกรให�มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ส�งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป นธรรมแก� 
ทุกฝ?าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป นอยู�ของเกษตรกร สร�างแรงจูงใจให�เยาวชน เกษตรกร 
รุ�นใหม� และแรงงานท่ีมีคุณภาพเข�าสู�อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ให�เป นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรรายย�อย 
ท่ีได�รับผลกระทบจากการนําเข�าสินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีต�นทุนตํ่าท่ีเป นผลมาจากข�อตกลงการเปkด
การค�าเสรี 

  (๕) การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยส�งเสริมให�เกษตรกรปลูกต�นไม�และปลูกป?าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส�งเสริม 
ให�เกษตรกรทําการเกษตรด�วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน 
ให�มีการจัดการและเผยแพร�องค;ความรู�และการพัฒนาด�านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย�างต�อเนื่องและ
ท่ัวถึง รวมท้ังส�งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร�าง
เครือข�ายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู�บริเวณใกล�เคียงกัน ส�งเสริมการนํา
วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได�ในชุมชนและท่ีเหลือใช�จากการเกษตรมาผลิตเป นพลังงานทดแทน 
ในชุมชน รวมท้ังส�งเสริมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให�เป นเครื่องมือในการสร�าง 
ความเข�มแข็งด�านอาหารให�กับเกษตรกรและชุมชนอย�างเป นระบบ 

  (๖) การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข�มแข็งภาคเกษตร ด�วยการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืชพลังงาน จัดให�มีระบบการบริหารจัดการสินค�าเกษตรท่ีใช�เป นท้ังอาหารและพลังงาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช�พลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให�มี
กลไกกํากับดูแลโครงสร�างราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช�พลังงานชีวภาพ 
อย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�า 

  (๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข�ายปราชญ;ชาวบ�าน ภาคเอกชน และชุมชน 
ให�เข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ทํางานของหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องให�มีการร�วมมือและบูรณาการการทํางานอย�างจริงจัง ท้ังใน
ส�วนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศด�านอาหารและพลังงานต้ังแต�การผลิต 
การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาด�านการเกษตร ส�งเสริม 
ความร�วมมือระหว�างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีก�อให�เกิด
ความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน 



 ๙

 ๔) ยุทธศาสตร;การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน   
ให�ความสําคัญกับ 

  (๑) การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร�าง 
ความเข�มแข็งให�กับผู�ประกอบการ โดยเฉพาะผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม และ
ผลักดันให�มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให�เข�มแข็งและแข�งขันได� ด�วยการปรับ
โครงสร�างการค�าและการลงทุนให�สอดคล�องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร�างภาคบริการให�สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพและเป นมิตรกับสิ่งแวดล�อมบนฐานความคิดสร�างสรรค;และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
สร�างสรรค;ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร�างสรรค;  การพัฒนาเมืองสร�างสรรค; และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร�างสรรค; พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร�าง
มูลค�าเพ่ิมด�วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมุ�งการปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมให�มีคุณภาพและยั่งยืน ด�วยการใช�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร; 
เทคโนโลยี และความคิดสร�างสรรค; สู�อุตสาหกรรมฐานความรู�เชิงสร�างสรรค;และเป นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 

  (๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร; เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ให�เป นพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�เติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน เน�นการนําความคิดสร�างสรรค;  
ภูมิปRญญาท�องถ่ิน ทรัพย;สินทางปRญญา วิจัยและพัฒนาไปต�อยอด ถ�ายทอด และประยุกต;ใช�ประโยชน;
ท้ังเชิงพาณิชย; สังคม และชุมชน โดยสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต�อการพัฒนาและประยุกต;ใช�
วิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส�งเสริมการใช�ความคิดสร�างสรรค;และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมให�ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน 

  (๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท�าเทียม และ 
เป นธรรมมุ�งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานให�เอ้ือต�อการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย;สินทางปRญญา พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส;ของ
ประเทศให�เชื่อมโยงการขนส�งท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสู�สากล สร�างความม่ันคงด�านพลังงานด�วยการส�งเสริมการใช�พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต�างๆ 
ทางเศรษฐกิจให�เอ้ือต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข�งขันและสอดคล�องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมโลก 

  (๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส�วนรวมอย�างมีเสถียรภาพ ให�ความสําคัญกับ 
การบริหารจัดการด�านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ;แวดล�อม
และทันต�อเหตุการณ; เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนา 
ภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝDาระวังความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค;รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
ระหว�างประเทศ และการบริหารจัดการด�านการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได�ของประเทศ 



 ๑๐

เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปDองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส�งเสริมให�ภาคเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมในการลงทุน
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการให�บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ทางการคลังขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 ๕) ยุทธศาสตร;การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให�ความสําคัญกับ 

  (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส;ภายใต�กรอบ 
ความร�วมมือในอนุภูมิภาคต�างๆ มุ�งพัฒนาบริการขนส�งและโลจิสติกส;ท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ได�มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส�งคนและสินค�าท่ีเก่ียวข�อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจ 
การขนส�งและโลจิสติกส;เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 

  (๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันระดับอนุภูมิภาค 
มุ�งพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศให�เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�ให�เป นฐานการพัฒนาด�านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท�องเท่ียว พัฒนา 
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ�านให�บรรลุประโยชน;ร�วมกันท้ังด�านความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

  (๓) การสร�างความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เป นการพัฒนาความร�วมมือ
ระหว�างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส�วนเศรษฐกิจ 
เสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให�มีมาตรฐาน เป นท่ียอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝQมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค�าและบริการ ท่ีเป น
การปDองกันสินค�าและบริการนําเข�าท่ีไม�ได�คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน 

  (๔) การเข�าร�วมเป นภาคีความร�วมมือระหว�างประเทศและภูมิภาคภายใต�บทบาท 
ท่ีสร�างสรรค; เป นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว�างประเทศในเวทีโลก มุ�งรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส�วนร�วมกําหนดยุทธศาสตร;ของกรอบความร�วมมือท่ีดําเนินอยู� รวมท้ังรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธ;กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม� 

  (๕) การสร�างความเป นหุ�นส�วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย;  การเคลื่อนย�ายแรงงาน และการส�งเสริมแรงงานไทยในต�างประเทศ โดยเร�งดําเนินการ 
ด�านความร�วมมือในการกําหนดมาตรฐานฝQมือระหว�างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย�าย
แรงงานในภูมิภาค ส�งเสริมผู�ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู�ต�างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเพ่ือนบ�าน คุ�มครองและส�งเสริมสิทธิและผลประโยชน;ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ต�างประเทศ 

  (๖) การมีส�วนร�วมอย�างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปDองกัน
ภัยจากการก�อการร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร�ระบาดของโรคภัย มุ�งพัฒนา
ศักยภาพและความพร�อมในการปDองกันและแก�ปRญหาข�ามชาติด�านการก�อการร�าย ยาเสพติด และ 
การหลบหนีเข�าเมืองท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความร�วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร�อมรับ 



 ๑๑

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร�วมมือในการปDองกันการติดเชื้อและการแพร�ระบาด 
ของโรคอุบัติใหม�และโรคระบาดซํ้า 

  (๗) การเสริมสร�างความร�วมมือท่ีดีระหว�างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย�างมีจริยธรรมและไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปkดรับความร�วมมือกับ
องค;กรระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงหากําไร เป นการดําเนินการภายใต�กรอบความร�วมมือด�าน
สิ่งแวดล�อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร�างการผลิตและบริโภคสินค�าและบริการท่ีนําสู�การลดการ
ปล�อยกfาซเรือนกระจก ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกองค;กรระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงหากําไร 
ให�มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให�ไทยเป นฐานการดําเนินความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

  (๘) การเร�งรัดการใช�ประโยชน;จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว เป น 
การสร�างองค;ความรู�ให�กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู�ได�รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให�สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช�ประโยชน;จากการเปkดการค�าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมท่ีได�รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม�สามารถปรับตัวได�ทัน 

  (๙) การส�งเสริมให�ประเทศไทยเป นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมท้ังเป นฐานความร�วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให�มีสิทธิประโยชน;และการอํานวย 
ความสะดวกท่ีจําเป น เพ่ือให�มีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทของ
องค;กรระหว�างประเทศท่ีไม�แสวงกําไร 

  (๑๐) การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศต้ังแต�ระดับชุมชนท�องถ่ิน มุ�งเสริมสร�างศักยภาพชุมชนท�องถ่ินให�รับรู�และเตรียมพร�อม
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 
ในการกําหนดยุทธศาสตร; การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  
ให�สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน ส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการและเครือข�าย 
ของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร�างความใกล�ชิด และปฏิสัมพันธ;กับประเทศในอนุภูมิภาค 

 ๖) ยุทธศาสตร;การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน  
ให�ความสําคัญกับ 

  (๑) การอนุรักษ; ฟjFนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม มุ�งรักษาและฟjFนฟูพ้ืนท่ีป?าและเขตอนุรักษ; พัฒนาระบบฐานข�อมูลและการจัดการ 
องค;ความรู�ให�เป นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดิน
และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝRlง เร�งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุง
และฟjFนฟูแหล�งน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต�นทุน ส�งเสริมให�เกิดการใช�น้ําอย�างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผน
แม�บทโครงสร�างพ้ืนฐานด�านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย�างเป นระบบ รวมท้ังส�งเสริม 
การอนุรักษ;และใช�ประโยชน;จากทรัพยากรชีวภาพ 

  (๒) การปรับกระบวนทัศน;การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�
การเป นเศรษฐกิจและสังคมคาร;บอนตํ่าและเป นมิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยปรับโครงสร�างการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู�เศรษฐกิจคาร;บอนตํ่าและเป นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานในภาคคมนาคมและขนส�ง เพ่ือลดปริมาณกfาซเรือน



 ๑๒

กระจก พัฒนาเมืองท่ีเป นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเน�นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบ
นิเวศเข�าด�วยกัน 

  (๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน มุ�งพัฒนาองค;ความรู�และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือ
รองรับกับความท�าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให�พร�อม
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๔) การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด�วยการจัดทําแผนท่ี
และจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติ 
ให�มีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบฐานข�อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส�งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร;
และเทคโนโลยีด�านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย�างจริงจัง และ 
ให�มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท�องถ่ินให�มี 
การเตรียมความพร�อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

  (๕) การสร�างภูมิคุ�มกันด�านการค�าจากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ�งติดตามและเฝDาระวังมาตรการการอนุรักษ;สิ่งแวดล�อมท่ีอาจส�งผล
กระทบต�อการค�าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทาง
การค�าและข�อตกลงระหว�างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ;รายสินค�า รวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินค�าและธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง 
ส�งเสริมให�ผู�ส�งออกทําคาร;บอนฟุตพริ้นต; และสร�างแรงจูงใจให�เกิดอุตสาหกรรมใหม�ๆ เพ่ือการพัฒนา
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

  (๖) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบ 
ความตกลงและพันธกรณีด�านสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ เป นการศึกษารายละเอียดและ 
สร�างความเข�าใจในพันธกรณี  ติดตามสถานการณ;การเจรจาและท�าทีของประเทศต�างๆ พัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างทักษะการเจรจาพัฒนาความร�วมมือในกลุ�มอาเซียนและประเทศคู�ค�า
สําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข�อตกลงระหว�างประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

  (๗) การควบคุมและลดมลพิษ มุ�งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส; และ
ขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย 
แจ�งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด�านมลพิษ 

  (๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ให�มีประสิทธิภาพ โปร�งใสและเป นธรรมอย�างบูรณาการ มุ�งส�งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ในการเข�าถึงและใช�ประโยชน;ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก�ปRญหาความเหลื่อมล้ํา 
ในการเข�าถึงและใช�ประโยชน;ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให�เอ้ือต�อ
การอนุรักษ;และฟjFนฟู ผลักดันให�มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล�อมเพ่ือสร�างแรงจูงใจในการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและลดการก�อมลพิษ สร�างรายได�จากความหลากหลาย 



 ๑๓

ทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข�อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังส�งเสริมการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสร�างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. แผนการศึกษาแห�งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙) 

แผนการศึกษาแห�งชาติ เป นแผนยุทธศาสตร;ระยะยาว ๑๕ ปQ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๙)  
ท่ีมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเป นการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ และนโยบายของรัฐบาลสู�การปฏิบัติ และเป นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนา 
ด�านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ังเป นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
และสถานศึกษา เพ่ือนําไปสู�การดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง เสร็จสมบูรณ;ท้ังกระบวนการเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา การดําเนินการด�านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในช�วงระยะเวลา ๑๕ ปQ ต้ังแต� 
ปQ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปQ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีสอดคล�องต�อเนื่องกันท้ังประเทศ 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือพัฒนาคนอย�างรอบด�านและสมดุลเพ่ือเป นฐานหลักของการพัฒนา 
 ๒. เพ่ือสร�างสังคมไทยให�เป นสังคมคุณธรรม ภูมิปRญญาและการเรียนรู� 
 ๓. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล�อมของสังคมเพ่ือเป นฐานในการพัฒนาคน และสร�างสังคม

คุณธรรม ภูมิปRญญา และการเรียนรู� 
แนวนโยบาย 
 ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 ๒. ปลูกฝRงและเสริมสร�างให�ผู�เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม มีจิตสํานึก

และมีความภูมิใจในความเป นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน;ส�วนรวม และ 
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเป นประมุข และรังเกียจ 
การทุจริต ต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 

 ๓. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�ประชาชนทุกคนต้ังแต�แรกเกิดจนตลอดชีวิตได�มีโอกาส
เข�าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู� โดยเฉพาะผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู�ใน
ท�องถ่ินห�างไกล ทุรกันดาร 

 ๔. ผลิตและพัฒนากําลังคนให�สอดคล�องกับความต�องการของประเทศ และเสริมสร�าง
ศักยภาพการแข�งขัน และร�วมมือกับนานาประเทศ 

 ๕. พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

 ๖. ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษาให,มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ๗. ส�งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู�ของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคม ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 ๑๔

 ๘. ส�งเสริมสนับสนุนเครือข�ายภูมิปRญญา และการเรียนรู�ประวัติศาสตร; ศิลปวัฒนธรรม 
พลศึกษากีฬาเป นวิถีชีวิตอย�างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

 ๙. ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างองค;ความรู� นวัตกรรม และทรัพย;สิน 
ทางปRญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู� และสร�างกลไกการนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน; 

 ๑๐. พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 ๑๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร�งรัดกระจายอํานาจการบริหารและ 
จัดการศึกษาไปสู�สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 ๑๒. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส�วน 
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส�งเสริมการศึกษา 

 ๑๓. ระดมทรัพยากรจากแหล�งต�างๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จัดการ และใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๔. ส�งเสริมความร�วมมือระหว�าประเทศด�านการศึกษา พัฒนาความเป นสากลของ
การศึกษา เพ่ือรองรับการเป นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศภายใต�
กระแสโลกาภิวัตน; ขณะเดียวกันสามารถอยู�ร�วมกันกับพลโลกอย�างสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและ
เก้ือกูลกัน 

๓. เปIาหมายยุทธศาสตร�และตัวบ�งช้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

เพ่ือให�การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองบรรลุเปDาหมายตามวัตถุประสงค;  
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.)  ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป นประธาน  
จึงกําหนดเปDาหมายยุทธศาสตร;  ตัวบ�งชี้และค�าเปDาหมายสําหรับการดําเนินงานต้ังแต�บัดนี้จนสิ้นสุด 
พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

วิสัยทัศน� คนไทยได�เรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู�ของคนไทยคนไทย 
 ๒. เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๓. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

เปIาหมายยุทธศาสตร�  ตัวบ�งช้ีและค�าเปIาหมาย 

เปDาหมายยุทธศาสตร;  ข�อ  ๑  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได�มาตรฐานระดับ
สากล 

ตัวบ�งชี้และค�าเปDาหมาย 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ย

มากกว�าร�อยละ ๕๐ 



 ๑๕

 ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด�านคณิตศาสตร;และวิทยาศาสตร;เพ่ิมข้ึนเป นไม�ตํ่ากว�า
ค�าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

 ๑.๓ ความสามารถด�านภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๓ ต�อปQ 
 ๑.๔ ทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๓ ต�อปQ 
 ๑.๕ สัดส�วนผู�เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาเป น ๖๐:๔๐ 
 ๑.๖ ผู�สําเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเป นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 
 ๑.๗ จํานวนปQการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ ๑๕-๕๖ ปQ)  เพ่ิมข้ึนเป น ๑๒ ปQ 
เปDาหมายยุทธศาสตร;  ข�อ ๒  คนไทยใฝ?รู� : สามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง  รักการอ�าน  และ

แสวงหาความรู�อย�างต�อเนื่อง 
ตัวบ�งชี้และค�าเปDาหมาย 
 ๒.๑ ผู�เรียนทุกระดับการศึกษาไม�ต่ํากว�าร�อยละ  ๗๕  มีทักษะในการแสวงหาความรู� 

ได�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 ๒.๒ อัตราการรู�หนังสือของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐  ปQ) เป นร�อยละ ๑๐๐ 
 ๒.๓ ผู�เข�ารับบริการในแหล�งเรียนรู�เพ่ิมข้ึนปQละอย�างน�อยร�อยละ ๑๐ 
 ๒.๔ คนไทยใช�เวลาอ�านหนังสือนอกเวลาเรียน / นอกเวลาทํางาน  โดยเฉลี่ยอย�างน�อย

วันละ  ๖๐  นาที 
 ๒.๕ สัดส�วนผู�ท่ีใช�อินเทอร;เน็ตเพ่ือการเรียนรู�ต�อประชากรอายุ ๖ ปQ ข้ึนไปเป นร�อยละ ๕๐ 
เปDาหมายยุทธศาสตร;  ข�อ  ๓  คนไทยใฝ?ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสํานึกและค�านิยม 

ท่ีพึงประสงค; เห็นแก�ประโยชน;ส�วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ตัวบ�งชี้และค�าเปDาหมาย 
 ๓.๑ ผู�เรียนทุกระดับการศึกษาไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

มีความเป นพลเมือง 
 ๓.๒  จํานวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและ

เยาวชน  ลดลงร�อยละ ๑๐ ต�อปQ 
 ๓.๓ จํานวนเด็กอายุต่ํากว�า ๑๕ ปQ ท่ีตั้งครรภ;  ลดลงร�อยละ ๑๐ ต�อปQ 
 ๓.๔ จํานวนเด็กและเยาวชนเข�ารับการบําบัดยาเสพติด  ลดลงร�อยละ ๑๐ ต�อปQ 
 ๓.๕ สัดส�วนคนไทยท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมท่ีเป นประโยชน;ต�อผู�อ่ืน

และสังคมอย�างสมํ่าเสมอ  เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๕ ต�อปQ 
เปDาหมายยุทธศาสตร;  ข�อ  ๔  คนไทยคิดเป น ทําเป น แก�ปRญหาได� : มีทักษะในการคิดและ

ปฏิบัติ  มีความสามารถในการแก�ปRญหา มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค;  มีความสามารถในการสื่อสาร 
ตัวบ�งชี้และค�าเปDาหมาย 
 ๔.๑ ผู�เรียนทุกระดับการศึกษาไม�ต่ํากว�าร�อยละ  ๗๕  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห;  

สังเคราะห;  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร�างสรรค; 
 ๔.๒ ผู�สําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  มีสมรรถนะเป นท่ีพึงพอใจของผู�ใช� และ

มีงานทําภายใน  ๑  ปQ  รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 



 ๑๖

 ๔.๓ กําลังแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป  เพ่ิมข้ึนเป นร�อยละ ๖๕ และ 
มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 

๔. นโยบายด1านการศึกษาของรัฐบาล 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ;จันทร;โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต�อ 
สภานิติบัญญัติแห�งชาติ วันศุกร;ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด�าน คือ  ๑) การปกปDองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย;  ๒) การรักษา
ความม่ันคงของประเทศ  ๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร�างโอกาสการเข�าถึงบริการ
ของรัฐ  ๔) การศึกษาและเรียนรู1 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ๕) การยกระดับ
คุณภาพบริการด�านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  ๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ  ๗) การส�งเสริมบทบาทและใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน  ๘) การพัฒนาและส�งเสริม
การใช�ประโยชน;จากวิทยาศาสตร; เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  ๙) การรักษา 
ความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ;กับการใช�ประโยชน;อย�างยั่งยืน  
๑๐) การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปDองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ๑๑) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๔. การศึกษาและเรียนรู1 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร; และ
ความเป นไทย มาใช�สร�างสังคมให�เข�มแข็งอย�างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู�กัน ดังนี้ 

 ๔.๑ จัดให�มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู� โดยให�ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร�อมกัน เพ่ือสร�างคุณภาพของคนไทยให�สามารถเรียนรู� พัฒนาตนได� 
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได�โดยมีความใฝ?รู�และทักษะท่ีเหมาะสม เป นคนดี 
มีคุณธรรม สร�างเสริมคุณภาพการเรียนรู� โดยเน�นการเรียนรู�เพ่ือสร�างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี  
ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให�เป นท่ีต�องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด�านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

 ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน�า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให�
สอดคล�องกับความจําเป นของผู�เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู�ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให�มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก�ผู�ยากจนหรือด�อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให�เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให�มีคูปองการศึกษาเป นแนวทางหนึ่ง 

 ๔.๓ ให�องค;กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และประชาชน
ท่ัวไป มีโอกาสร�วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร�วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู� กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู�สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค;กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินตามศักยภาพและความพร�อม โดยให�สถานศึกษาสามารถเป นนิติบุคคลและบริหารจัดการ
ได�อย�างอิสระและคล�องตัวข้ึน 



 ๑๗

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต เพ่ือให�สามารถมีความรู� 
และทักษะใหม�ท่ีสามารถประกอบอาชีพได�หลากหลายตามแนวโน�มการจ�างงานในอนาคต  
ปรับกระบวนการเรียนรู�และหลักสูตรให�เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู�และคุณธรรม 
เข�าด�วยกันเพ่ือให�เอ้ือต�อการพัฒนาผู�เรียนท้ังในด�านความรู� ทักษะ การใฝ?เรียนรู� การแก�ปRญหา  
การรับฟRงความเห็นผู�อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป นพลเมืองดี โดยเน�นความร�วมมือ
ระหว�างผู�เก่ียวข�องท้ังในและนอกโรงเรียน 

 ๔.๕ ส�งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร�างแรงงานท่ีมีทักษะ 
โดยเฉพาะในท�องถ่ินท่ีมีความต�องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให�เชื่อมโยง 
กับมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป นครู  
เน�นครูผู�สอนให�มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช� 
ในการเรียนการสอน เพ่ือเป นเครื่องมือช�วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู�ด�วยตนเอง เช�น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส; เป นต�น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท�อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเป นสําคัญ 

 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ;พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให�องค;กร 
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝRงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท;ในสังคมไทยอย�างยั่งยืน และมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคมตามความพร�อม 

 ๔.๘ อนุรักษ; ฟjFนฟู และเผยแพร�มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปRญญา
ท�องถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู� สร�างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร;และความเป นไทย นําไปสู�การสร�างความสัมพันธ;อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจให�แก�ประเทศ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร�างสรรค;งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป นสากล เพ่ือเตรียมเข�าสู�เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป นส�วนหนึ่งของประชาคมโลก 

 ๔.๑๐ ปลูกฝRงค�านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปkด
พ้ืนท่ีสาธารณะให�เยาวชนและประชาชนได�มีโอกาสแสดงออกอย�างสร�างสรรค; 

๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก ดาว;พงษ;รัตนสุวรรณ  (เม่ือวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ทัศนคติในการทํางาน 
 เหตุผลและความจําเป นท่ีเกิดข้ึนกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) 

และรัฐบาล ปRจจุบันได�เข�ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ;บ�านเมืองอยู�ในสภาวการณ; 
ท่ีไม�ปกติ ต�องช�วยกันยุติ ความขัดแย�งและปฏิรูปประเทศไทย ซ่ึงในส�วนของการศึกษานั้น ถือว�าเป น
พ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป ๑๑ ด�านของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ เพราะ
การศึกษาเป นพ้ืนฐานของความม่ันคง ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต�องใช�เวลานานและต�องมีแผน



 ๑๘

ปฏิรูปท้ังระยะเร�งด�วน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต�องดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนซ่ึงก็คือ ลูกหลานของเรา ให�มีชีวิตท่ีสดใสและสามารถ
แข�งขันกับนานาประเทศได� ต�อจากนี้ ต�องขอทุกคนสละเวลา มากข้ึนเพราะมีงานเร�งด�วนท่ีต�องทํา 
ต�องการผลลัพธ;มากข้ึน เร็วข้ึน และต�องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู�สึก ขัดแย�งท้ังหมด 
ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูท่ีผลงานของทุกท�าน 

แนวคิดในการทํางานของส�วนราชการ 
 ส�วนราชการต้ังแต�ระดับพ้ืนท่ี ต�องดําเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน�วยงานเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ
มีการศึกษาวิเคราะห;และปรับ กลยุทธ;การทํางานปRจจุบันให�สอดคล�องกับแนวนโยบายให�เห็นผลเป น
รูปธรรม เพ่ือให�ทราบถึงผลการดําเนินงาน และความคิดเห็นของผู�บริหารระดับพ้ืนท่ี ตลอดจน
ผู�บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช�วงเวลาจํากัด จึงต�องการ ความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการทํางาน
ให�รวดเร็วและทํางานร�วมกันได�คล�องตัวมากข้ึน โดยมี แผนการดําเนินการแบ�งเป นกลุ�ม ดังนี้ 

 ๑) งานท่ีดําเนินการอยู�แล�วและตรงตามนโยบาย 
 ๒) งานท่ีดําเนินการอยู�แล�วสามารถปรับให�เป นไปตามนโยบาย 
 ๓) งานท่ีดําเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม� แบ�งเป น 
  (๑) งานท่ีเพ่ิมโดยไม�ต�องใช�งบประมาณดําเนินการ 
  (๒) งานท่ีเพ่ิมโดยต�องใช�เวลาและงบประมาณดําเนินการ 

แนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายด1านการศึกษา 

 ประกอบด�วย ๒ ส�วน คือ 
 น1อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู�หัวฯ ท่ีเก่ียวกับการปฏิรูป

การศึกษา มาเป นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับ 
การปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

 ๑. “ให�ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 ๒. “ให�ครูสอนเด็กให�มีน้ําใจกับเพ่ือน ไม�ให�แข�งขันกัน แต�ให�แข�งกับตัวเอง ให�เด็กท่ี

เรียนเก�งกว�า ช�วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช�ากว�า” 
 ๓. “ให�ครูจัดกิจกรรมให�เด็กทําร�วมกัน เพ่ือให�เห็นคุณค�าของความสามัคคี” 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยหน�วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู�เก่ียวข�อง น�อม

นํากระแสพระราชดํารัส มาเป นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรมโดย
การถ�ายทอดพระราชดํารัส ท้ัง ๓ ประการให�บังเกิดผลเป นรูปธรรม และเป นเส�นทางสู�ความสําเร็จ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต�อไป 

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) 

 การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค;กรหลักและหน�วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต�องสอดคล�องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา ดังนี้ 



 ๑๙

 ๑. ทําให�เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให�มากท่ีสุด ส�วนท่ีเหลือส�งต�อ
ให�รัฐบาลต�อไป 

 ๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได�คนมีคุณภาพ 
 ๓. ปรับลดภาระงานท่ีไม�จําเป นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
 ๔. เร�งปรับหลักสูตร/ตํารา แต�ละกลุ�มให�เหมาะสม การพิมพ;ตําราต�องคุ�มราคา 
 ๕. ผลิตคนให�ทันกับความต�องการของประเทศ จบแล�วต�องมีงานทํา สามารถเข�าทํางาน 

ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให�ทัน ปQ ๒๕๕๘ เพ่ือช�วย
แก�ปRญหาว�างงาน และปRญหาสังคมได� 

 ๖. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทําให�เด็ก ครู ผู�ปกครองมีความสุข 
 ๗. ใช�สื่อการเรียนการสอน กระตุ�นผู�เรียนเพ่ือสร�างแรงจูงใจในการเรียนรู�ให�กับเด็ก 
 ๘. ลดความเหลื่อมล้ําจัดการศึกษาให�ท่ัวถึง เท�าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๙. นําระบบ ICT เข�ามาใช�จัดการเรียนรู�อย�างเป นรูปธรรมและกว�างขวาง 
 ๑๐. การเรียนไม�ใช�เพ่ือการสอบ แต�เรียนให�ได�ทักษะชีวิตสามารถอยู�ในยุคโลกไร�พรมแดน 

แนวนโยบายด1านการศึกษาของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 นโยบายท่ัวไป ๑๗ เรื่อง 
 ๑. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม� 
  ๑.๑ ต�องเข�าใจจุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค;ของงานท่ีปฏิบัติให�ชัดเจน 
  ๑.๒ ต�องมองภาพงานในอนาคตได�อย�างชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของ 

งานหลัก งานรอง และงานท่ีต�องดําเนินการก�อน/หลัง เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จ 
  ๑.๓ ต�องมีฐานข�อมูลท่ีดีถูกต�อง ครบถ�วน ชัดเจนต้ังแต�หน�วยงานย�อยข้ึนมาจนถึง

หน�วยงานหลัก และทันต�อสถานการณ; เช�น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต�องรู�ความต�องการจ�างงาน
ของตลาดแรงงาน ในแต�ละสาขาวิชา 

  ๑.๔ มีการวิเคราะห;ปRญหาและทบทวนการดําเนินงานท่ีผ�านมาให�ชัดเจน  
ซ่ึงผลการวิเคราะห; จะช�วยให�การแก�ไขปRญหามีความแม�นยํามากข้ึน 

 ๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไม�สัมฤทธิ์ผล ให�ค�นหาสาเหตุปRญหา 
การดําเนินงาน ท่ีผ�านมา แล�ววิเคราะห;หาทางเลือกในการแก�ไขปRญหาท่ีหลากหลาย เช�น ปRญหา 
เรื่องอายุของผู�เรียน ปRญหา อยู�ท่ีครูปRญหาอยู�ท่ีพ�อแม� ปRญหาอยู�ท่ีสภาวะแวดล�อมต�าง ๆ ซ่ึงบางครั้งไม�
สามารถแก�ไขได�ด�วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

 ๓. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 
  ๓.๑ ให�มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส�วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบโดยตรง หรือมีส�วนเก่ียวข�อง 
  ๓.๒ โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ สมเด็จพระนางเจ�า

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ;พระองค;ใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือ 
ให�การสนับสนุนต�องสามารถ อธิบายท่ีมา เหตุผล และความสําคัญของโครงการให�นักเรียนนักศึกษา 
รู�และเข�าใจหลักการแนวคิด ของโครงการได�ชัดเจน รวมท้ังถ�ายทอดให�เกิดการเรียนรู�ได�อย�างดี 



 ๒๐

  ๓.๓ ส�งเสริมให�มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ส�วนท่ีเก่ียวข�อง โดยการเรียนรู�ทําความเข�าใจและยึดเป นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร�อมท้ัง
สามารถเผยแพร�ขยายผล ต�อไปได� 

  ๓.๔ ส�งเสริมให�มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร�างอุดมการณ;รักชาติ
และสถาบัน หลักของชาติ 

 ๔. งบประมาณ 
  ๔.๑ งบลงทุน 
   ๑) ให�เตรียมการดําเนินโครงการให�พร�อมในไตรมาสแรกของปQงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๒) การใช�งบประมาณ เม่ือได�รับแล�วต�องเร�งดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด

เพ่ือให�เกิด การกระจายงบประมาณในพ้ืนท่ี 
  ๔.๒ งบกลาง 
   ๑) ให�เสนอขอใช�งบกลางอย�างมีเหตุผลและใช�เท�าท่ีจําเป น 
   ๒) ให�เกลี่ยงบประมาณปกติของส�วนราชการมาใช�ให�เกิดประโยชน;สูงสุด 
  ๔.๓ การใช�งบประมาณในการดําเนินงาน ต�องเป นไปด�วยความโปร�งใสและ

ตรวจสอบได� ซ่ึงรัฐบาลจะแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช�งบประมาณภาครัฐ 
(คตร.) ทุกระทรวง และมีการแต�งต้ังคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบ
การใช�จ�ายงบประมาณ ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช�วยการปฏิบัติงานของผู�บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร�งใส และถูกต�อง 

  ๔.๔ งานบางโครงการท่ีต�องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให�มี 
การบูรณาการ งบประมาณหน�วยงานย�อยร�วมกันภายในกระทรวงให�เรียบร�อยก�อนการบูรณาการกับ
หน�วยงานภายนอก เพ่ือให�การใช�งบประมาณคุ�มค�าและเกิดประโยชน;สูงสุด 

 ๕. เน�นการสื่อสารภายในและภายนอกองค;กร 
  ๕.๑ จัดให�มีช�องทางการสื่อสารอย�างเป นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข�ามาช�วย

ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน; เป นต�น โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือ 
   ๑) สร�างความเข�าใจภายในองค;กรให�มากข้ึน 
   ๒) ให�ผู�บริหารมีช�องทางติดต�อสื่อสารได�ตลอดเวลา สามารถถ�ายทอดคําสั่งไป

ยังหน�วยรอง และหน�วยปฏิบัติได�ทันทีรวดเร็ว และท่ัวถึง 
   ๓) ให�มีการรายงานท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ;และทดสอบระบบท่ีมีอยู�เสมอ 
  ๕.๒ ทุกหน�วยงานต�องจัดให�มีแผนการประชาสัมพันธ;อาทิ 
   ๑) เสมาสนเทศ เป นการสื่อสารประชาสัมพันธ;ภายในองค;กร คือ การสร�าง

ความเข�าใจ ภายในองค;กร หน�วยงาน 
   ๒) ประชาสนเทศ เป นการประชาสัมพันธ;ผ�านสื่อภายนอกองค;กร คือ  

การสร�างความเข�าใจ กับประชาชน 
 ๖. อํานวยการเม่ือมีเหตุการณ;ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ;ท่ีส�งผล

กระทบต�อสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ท้ังท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 



 ๒๑

อาทิ การกล�าวหาพฤติกรรมผู�บริหาร การประท�วง ต�อต�านผู�บริหาร นักเรียนเจ็บป?วยผิดปกติ โรงเรียน
ถูกขู�วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให�ทุกหน�วยงาน ท่ีเก่ียวข�องกําหนดมาตรการ วิธีการ 
ข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการปDองกันแก�ไขปRญหา ตลอดจนสร�างความรู� ความเข�าใจท่ีถูกต�องแก�
ผู�เก่ียวข�อง ให�ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ�อมความเข�าใจอยู�เสมอ ซ่ึงเบ้ืองต�น ต�องมีรายละเอียด
ดังนี้ 

  ๑) มีการจัดระบบและกําหนดผู�ปฏิบัติท่ีชัดเจน 
  ๒) มีวิธีการ ข้ันตอนการแก�ไขปRญหาเฉพาะหน�า ระยะสั้น และระยะยาว 
  ๓) สํารวจระบบท่ีมีอยู�ให�มีความพร�อมปฏิบัติงานอยู�เสมอ 
  ๔) ให�มีระบบการรายงานเหตุด�วนตามลําดับชั้นอย�างรวดเร็ว 
 ๗. การร�วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประสานความร�วมมือกับ 

ทุกภาคส�วนให�เข�ามามีส�วนร�วมดําเนินการจัดการศึกษาให�ครบวงจร เช�น ร�วมกําหนดหลกัสูตร 
การเรียนการสอนให�นักเรียนนักศึกษาเข�าทํางานระหว�างกําลังศึกษา และการรับ เข�าทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา 

 ๘. ให�ความสําคัญกับการบริหารงานส�วนภูมิภาคและเขตพ้ืนท่ีต�าง ๆ ของแต�ละส�วน
ราชการ 

  ๘.๑ ให�มีการทบทวนบทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของหน�วยงานระดับพ้ืนท่ี 
ให�ครบถ�วน 

  ๘.๒ กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งท่ีต�องรู�และสิ่งท่ียังไม�รู�ให�มีการแบ�งภารกิจงาน 
ให�ชัดเจน 

  ๘.๓ กําหนดความต�องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ให�พอเพียง 
 ๙. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต�องบรรลุตามวัตถุประสงค; 
  ๙.๑ การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต�องดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค;และ

เปDาหมายท่ีกําหนด อย�างมีประสิทธิผล เป นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน;แก�ประชาชน 
  ๙.๒ การคัดเลือกกลุ�มเปDาหมาย วิทยากร หรือส�งบุคลากรเข�าร�วมประชุมสัมมนา 

กับหน�วยงาน ในทุกระดับต�องเป นผู�ท่ีมีความรู�เหมาะสม เพ่ือให�ได�ผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
 ๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให�เร�งยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษในกลุ�มเปDาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให�มีความรู� และสามารถใช�ในการสื่อสารเพ่ือ
การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย; และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑๑. ให�มีการนํา ICT มาใช�ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย�างท่ัวถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 

  ๑๑.๑ ให�มีการดําเนินงานของศูนย;ศึกษาทางไกล (Distance Learning 
Thailand) โดยบูรณาการ เข�ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข�าย
ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาใช�เป นช�องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

  ๑๑.๒ จัดให�มี CEO ด�าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช�สื่อ 
เพ่ือสร�างความเข�าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ;ด�าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 



 ๒๒

 ๑๒. ให�ความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย ส�งเสริมให�ครูผู�สอน
พัฒนาหรือต�อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช�สื่อเทคโนโลยีต�าง ๆ จัดการเรียนการสอน  
การสร�างความรู�ความเข�าใจท่ีดีทําให�เด็กเกิดความสนใจเรียนรู�และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงข้ึน 

 ๑๓. การดูแลรักษาสภาพแวดล�อม 
  ๑๓.๑ ให�มีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาให�เรียบร�อย 

เหมาะสม 
  ๑๓.๒ ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ

หน�วยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ 
  ๑๓.๓ การรักษาความปลอดภัยของหน�วยงานและสถานศึกษา ต�องจัดให�มี 

แผนรักษา ความปลอดภัยให�ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและ
สภาพปRญหา ภัยคุกคามของแต�ละพ้ืนท่ี และมีการซักซ�อมแผนอย�างสมํ่าเสมอ 

 ๑๔. ให�ลดภาระงานท่ีไม�เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
  ๑๔.๑ ให�น�อมนํากระแสพระราชดํารัส มาเป นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 

การสอนของครู 
  ๑๔.๒ ให�ลดเวลาเรียนต�อวันในช�วงเวลาบ�าย เพ่ือให�เด็กได�ใช�เวลานอกห�องเรียน

เพ่ือการเรียนรู� และเข�าร�วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให�เกิดการ
ผ�อนคลายและมีความสุข 

  ๑๔.๓ ให�สถานศึกษาลดภาระงานท่ีไม�เก่ียวกับการเรียนการสอน การนํานักเรียน 
และครูออกนอกห�องเรียน ไปร�วมกิจกรรมท่ีไม�เก่ียวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข�าแถวต�อนรับผู�ใหญ� 
เป นต�นควรส�งเสริมให�เด็กได�ร�วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร�างประสบการณ;เรียนรู� สร�างทักษะ 
ความสามารถ 

 ๑๕ การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให�สอดคล�องกับผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน ให�
จัดระบบการประเมินผลงาน ความก�าวหน�า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงาน ของครูผู�สอน
ให�สามารถวัดผลได�จริงสอดคล�องกับผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน ท้ังด�านความรู� คุณลักษณะท่ีพึงประสงค; 
และทักษะชีวิต 

 ๑๖. การแก�ไขปRญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต� ให�เร�งรัดการดําเนิน
โครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต� และสนับสนุนการดําเนิน
โครงการในส�วนท่ีเก่ียวข�อง ให�บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝRนการกีฬา สู�จังหวัดชายแดน
ภาคใต� เป นต�น 

 ๑๗. ครูควรมีข�อมูลนักเรียนและผู�ปกครอง ให�จัดระบบการทําระเบียนข�อมูลประวัติ
ผู�เรียนและผู�ปกครองให�เป นปRจจุบัน เพ่ือเป นระบบดูแล นักเรียนและช�วยแก�ไขปRญหาท่ีตัวผู�เรียนและ
ครอบครัวเป นรายบุคคลได� เช�น ครอบครัวท่ีประสบเหตุภัยแล�ง อุทกภัยต�าง ๆ และรวบรวมเป น
ข�อมูลในภาพรวมของหน�วยงานระดับพ้ืนท่ีในการให�ความช�วยเหลือบรรเทา ปRญหาในรูปแบบท่ี
เหมาะสมต�อไป 
  



 ๒๓

นโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

 ๑. นโยบายด�านการปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๑ ห�ามมิให�มีการซ้ือขายตําแหน�ง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน 

การโยกย�าย หรือผลตอบแทนอันใด ท่ีไม�เป นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
  ๑.๒ หยุดการทุจริตภายในองค;กรโดยเด็ดขาด หากพบข�อมูล 
   ๑) ดําเนินการสอบสวนหาผู�กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย�างจริงจัง 
   ๒) ทําการตรวจสอบช�องว�างท่ีทําให�เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และ 

ทําการแก�ไข 
   ๓) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต�างๆ ควบคุมเพ่ือไม�ให�เกิดการทุจริต

ข้ึนอีก 
  ๑.๓ ดําเนินการสุ�มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน�วยงานใด ผู�บังคับบัญชา

หน�วยงาน  
ตามลําดับชั้น ต�องมีส�วนร�วมรับผิดชอบด�วย ฐานปล�อยปละละเลยให�เกิดการกระทําผิดดังกล�าว 

 ๒. นโยบายด�านสวัสดิการ 
  ๒.๑ การสอบบรรจุ แต�งต้ัง โยกย�าย ให�เป นไปด�วยความโปร�งใสและเป นธรรม 
  ๒.๒ ให�สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
ให�ครอบคลุมทุกด�านไม�เฉพาะ กรณีเสียชีวิตเท�านั้น เพ่ือช�วยให�ครูได�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ๒.๓ เรื่องหนี้สินของครู ส�งเสริมให�ครูมีจิตสํานึกรู�จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รู�จักใช� รู�จักเก็บ สร�างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบต�อ
การเรียนการสอน 

 ๓. นโยบายด�านการจัดการขยะ 
  ๓.๑ ให�สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

ขยายผลโครงการ โรงเรียนขยะให�เพ่ิมมากข้ึน 
  ๓.๒ ให�สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ  

โดยการปลูกจิตสํานึก แก�ผู�เรียนทุกระดับ ให�ลดการท้ิงขยะ รู�จักการคัดแยกประเภทขยะ และ 
การกําจัดขยะท่ีถูกต�อง 

 ๔. นโยบายด�านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร�าง ครุภัณฑ; ให�มีการจัดระบบการดูแลรักษา 
สิ่งปลูกสร�างและครุภัณฑ;ให�มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  ๔.๑ ระบบการจัดหาและแจกจ�ายครุภัณฑ; - ให�ใช�หลักตรรกะในการดําเนินการ  
ตามเหตุผลและความจําเป นของหน�วยงาน 

  ๔.๒ ระบบการซ�อมบํารุง – ให�จัดต้ังหน�วยเฉพาะกิจสร�างระบบการดูแลซ�อมบํารุง 
ตรวจสอบวงรอบการใช�งาน กําหนดผู�รับผิดชอบให�ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร�วมมือกับหน�วยงาน 
ท่ีมีทักษะในการซ�อมบํารุง 

  ๔.๓ ระบบดูแลอาคารสถานท่ี - ให�จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป น
ระเบียบเรียบร�อย ตรวจสภาพไม�ให� ทรุดโทรมอย�างต�อเนื่อง 



 ๒๔

นโยบายเฉพาะ 

 ๑. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ การแก�ไขปRญหาเด็กประถมศึกษา อ�านไม�ออกเขียนไม�ได� 
   ๑) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช�น การสอน 

แบบแจกลูกสะกดคํา โดยใช�แนวการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based 
Learning : BBL) 

   ๒) กําหนดเปDาหมายให�นักเรียนชั้น ป. ๑ ต�องอ�านออกเขียนได� ชั้น ป.๒ ข้ึนไป
ต�องอ�านคล�อง เขียนคล�อง 

  ๑.๒ การดูแลเด็กออกกลางคันให�ได�รับการศึกษาภาคบังคับ 
   ๑) ต�องมีฐานข�อมูลเด็กออกกลางคันท่ีชัดเจน 
   ๒) เด็กท่ีออกกลางคันต�องมีข�อมูลและติดตามดูแลให�ได�รับการศึกษาภาค

บังคับต�อเนื่อง หรือ ออกไปทํางานต�องส�งเสริมให�ได�รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข�าย
ประสานการติดตามอย�างเป นระบบ 

  ๑.๓ ให�ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
   ๑) ลดเวลาเรียนต�อวัน ลดการบ�านนักเรียน นักเรียนเรียนอย�างมีความสุข  

ไม�มีกิจกรรมเพ่ิม ภาระนักเรียนในเวลาท่ีเหลือ 
   ๒) ให�ผู�เรียนได�ใช�เวลานอกห�องเรียนเพ่ือการเรียนรู� และเข�าร�วมกิจกรรม 

ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ตามความถนัดและความสนใจของผู�เรียนให�มากข้ึน เพ่ือให�ผ�อนคลายและมีความสุข 
   ๓) ให�ผู�เรียนได�รู�จักคิด ปฏิบัติมากกว�าท�องจําเพ่ือการสอบอย�างเดียว เพ่ือสร�าง 

ภูมิต�านทาน ให�กับเด็กยุคโลกไร�พรมแดน 
  ๑.๔ การแก�ไขปRญหาโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนท่ีมีครูสอนไม�ครบชั้นเรียน  

ให�จัดการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) 
อย�างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมท้ังส�งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ไกลกังวลเป นโรงเรียนต�นทางท่ีมี
คุณภาพ 

  ๑.๕ การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา - ใช�โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning Television: DLTV) และผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Communication Technology: ICT) ด�วยการจัดการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม 
(DLIT) 

  ๑.๖ การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน - ให�หาความสมดุลระหว�างการควบคุม
คุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูท่ีต�องเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู�บริหาร  
การประเมินวิทยฐานะให�เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนท่ีจาก ส�วนกลางเพ่ือช�วยลดภาระครูหรือ 
นําเทคโนโลยีเข�ามาช�วยสนับสนุน 

๒. การอาชีวศึกษา 
 ๒.๑ ปรับทัศนคติเปลี่ยนค�านิยมของผู�ปกครองและนักเรียน ให�เห็นความสําคัญและ 

เข�าสู�การเรียน สายอาชีวศึกษาให�มากข้ึน 



 ๒๕

 ๒.๒ ส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) เม่ือจบการศึกษาแล�วให�ได�รับวุฒิการศึกษารับรอง ๒ ใบ ซ่ึงสามารถนําไปประกอบอาชีพได� 

 ๒.๓ ร�วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว�างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ�งเน�นให�นักศึกษาได�ฝiกปฏิบัติจริง และเม่ือจบการศึกษาแล�วสามารถประกอบอาชีพ
ได�ทันที 

 ๒.๔ แก�ไขปRญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย�างเป นระบบ เพ่ือสร�างความปลอดภัย 
ให�กับนักเรียนนักศึกษา 

  ๑) ให�ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย�างท่ัวถึง 
  ๒) เปkดโอกาสนักศึกษาได�เข�าฝiกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสร�างนิสัย  

รักการประกอบอาชีพ การตรงต�อเวลา ความอดทน ความม่ันใจตนเอง และมองถึงอนาคตข�างหน�า 
 ๒.๕ ส�งเสริมให�สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป นเลิศเฉพาะด�าน อาทิ การจัด 

การศึกษา ด�านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร;ด�านปkโตรเคมีการท�องเท่ียว การโรงแรม อาหาร และ
มัคคุเทศก;เป นต�น 

 ๒.๖ จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด�านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ 
เปkดสอน หลักสูตรเก่ียวกับการขนส�งระบบราง หลักสูตรการซ�อมแซมยุทธโธปกรณ; และหลักสูตรเก่ียวกับ
การบิน เป นต�น 

 ๒.๗ จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู�มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร�วมมือ
กับกลุ�ม ประชาคมอาเซียน รวมท้ังประเทศจีน ญ่ีปุ?น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได�แก� อังกฤษ 
เดนมาร;ก เยอรมัน เป นต�น 

๓. การอุดมศึกษา 
 ๓.๑ กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให�ชัดเจน ตามความถนัดและความเป นเลิศ 

ของแต�ละสถาบันเพ่ือลดความซํ้าซ�อน 
 ๓.๒ กําหนดผลลัพธ; (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช�น เป นศูนย;วิจัยท่ีมีคุณภาพ 

มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท�องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมมูลค�าการส�งออกของ
ประเทศ 

 ๓.๓ จัดให�สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทําหน�าท่ีเป นพ่ีเลี้ยงให�แก�สถานศึกษาในท�องถ่ิน  
เพ่ือการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท�องถ่ิน 

๔. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑ จัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ๑) ส�งเสริมให�ประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถ 

หาความรู� ด�วยตนเองอย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง โดยจัดการศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือนําความรู�ไปประกอบอาชีพ หรือเป นพ้ืนฐาน 
ในการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 

  ๒) จัดโครงการติวเข�มเติมเต็มความรู� เพ่ือเสริมสร�างโอกาสทางการศึกษา ลด 
ความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�เกิดความเท�าเทียมกันท้ังในเมืองและชนบท 



 ๒๖

 ๔.๒ เร�งสร�างค�านิยมอาชีวศึกษา – จัดโครงการเรียนร�วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด�านอาชีวศึกษาให�เพ่ิมมาก
ข้ึน และตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานและ การจ�างงานท้ังภาคธุรกิจบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 

 ๔.๓ จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู� - เพ่ือให�คนทุกช�วงวัยได�รับโอกาสทางการศึกษาอย�าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ ท้ังด�านภาษา การเปkดโลกทัศน; เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ; การฝiกอาชีพ 
การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและ
ประสานงานแผนการดําเนินงานให�บรรลุผลสําเร็จ 

 ๔.๔ ดําเนินการปลูกฝRงและเสริมสร�างอุดมการณ;รักชาติ - เพ่ือให�นักศึกษาและประชาชน  
มีความตระหนักในความเป นชาติ กระตุ�นให�เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย;เป น
ศูนย;รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป ถ�ายทอดและขยายผลในวงกว�าง 

 ๔.๕ กําหนดให� กศน. ตําบล เป นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว�าง
บ�าน วัด โรงเรียน - เพ่ือเพ่ิมแหล�งเรียนรู� ให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยดําเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ กศน. ตําบลในวัด ประกอบด�วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ�าอาวาสหรือผู�นํา 
ทางศาสนา ผู�นําท�องถ่ิน ภูมิปRญญาท�องถ่ิน เครือข�ายในชุมชน 

 ๔.๖ พัฒนาคนทุกช�วงวัย 
  ๑) ส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต เพ่ือให�สามารถมีความรู�และทักษะใหม�ท่ีสามารถ

ประกอบ อาชีพได�หลากหลายตามแนวโน�มการจ�างงานในอนาคต 
  ๒) ปรับกระบวนการเรียนรู�และหลักสูตรให�เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ

ความรู� และคุณธรรมเข�าด�วยกัน เพ่ือให�เอ้ือต�อการพัฒนาผู�เรียนท้ังในด�านความรู� ทักษะการใฝ?เรียนรู� 
แก�ปRญหา การรับฟRงความเห็นผู�อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป นพลเมืองดี โดยเน�น 
ความร�วมมือระหว�าง ผู�เก่ียวข�องท้ังในและนอกโรงเรียน 

แนวทางดําเนินการของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 Hit The Point : งานทุกเรื่องต�องตีโจทย;ปRญหาให�ชัดเจน และทําให�ตรงประเด็น 
 Dynamic   : มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปด�วยกันท้ังระบบอย�างต�อเนื่อง 

ท้ังภายในองค;กร และองค;กรภายนอก 
 Lively    :  ทํางานด�วยชีวิตจิตใจท่ีดี เข�าใจเนื้องานตรงกัน เห็นประโยชน;

ร�วมกัน ไม�ขัดแย�งกัน และทํางานร�วมกันอย�างมีความสุข 

๖. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปGงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให�การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป นไทย ให�นักเรียนได�รับ 
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู�และทักษะท่ีแข็งแกร�งและเหมาะสม เป นพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการเรียนรู�ระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 



 ๒๗

ข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้  

 ๑. เร�งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให�มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และ
กระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ; ทันโลก  
ให�สําเร็จอย�างเป นรูปธรรม  

 ๒. เร�งพัฒนาความแข็งแกร�งทางการศึกษา ให�ผู�เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง 
เด็กพิการ และด�อยโอกาส มีความรู� และทักษะแห�งโลกยุคใหม�ควบคู�กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ�าน 
เขียน และการคิด เพ่ือให�มีความพร�อมเข�าสู�การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน  

 ๓. เร�งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน  
มีการประสานสัมพันธ;กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด�วย มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล�อม การเรียนรู�  

 ๔. ยกระดับความแข็งแกร�งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู�บริหารสถานศึกษา ให�ครู 
เป นผู�ท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน ผู�บริหารสถานศึกษา 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป นผู�นาทางวิชาการ ครูและผู�บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป นแบบอย�างท่ีดีแก�ผู�เรียน สร�างความม่ันใจและไว�วางใจ ส�งเสริม ให�รับผิดชอบต�อผลท่ีเกิดกับ
นักเรียน ท่ีสอดคล�องกับวิชาชีพ  

 ๕. เร�งสร�างระบบให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป นองค;กรคุณภาพท่ีแข็งแกร�ง และ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให�บริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานได�เป นอย�างดี 

 ๖. เร�งรัดปรับปรุงโรงเรียนให�เป นองค;กรท่ีมีความเข�มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ  
มีวิสัยทัศน;ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน เป นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

 ๗. สร�างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ท่ีมีข�อมูล 
สารสนเทศ และข�าวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย�างพร�อมบริบูรณ; และมีนโยบาย 
การติดตามประเมินผลอย�างเป นรูปธรรม  

 ๘. สร�างวัฒนธรรมใหม�ในการทํางาน ให�มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให�บริการท่ีดี  
ท้ังส�วนกลางและส�วนภูมิภาค เร�งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส�งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
ท่ีทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให�เป นแบบร�วมคิดร�วมทา การมีส�วนร�วม 
และการประสานงาน สามารถใช�เครือข�ายการพัฒนาการศึกษาระหว�างโรงเรียนกับโรงเรียน องค;กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน องค;กรวิชาชีพ กลุ�มบุคคล องค;กรเอกชน องค;กรชุมชน และองค;กรสังคมอ่ืน  

 ๙. เร�งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ�งเน�นความถูกต�อง เหมาะสม เป นธรรม 
ปราศจากคอร;รัปชั่น ให�เป นปRจจัยหนุนในการเสริมสร�างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ 
สร�างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน�าท่ี  

 ๑๐. มุ�งสร�างพลเมืองดี ท่ีตื่นตัว และอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได� และทําให�
การศึกษานําการแก�ปRญหาสําคัญของสังคม รวมท้ังปRญหาการคอร;รัปชั่น  



 ๒๘

 ๑๑. ทุ�มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล�าหลัง และโรงเรียน 
ขนาดเล็กท่ีไม�ได�คุณภาพ เพ่ือไม�ให�ผู�เรียนต�องเสียโอกาสได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน� 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ของความเป นไทย 

 (มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู�เรยีนมีศักยภาพเป นพลโลก การจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด�วยระบบคุณภาพ) 

พันธกิจ 

 ๑. ส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชากรวัยเรียนทุกคน ได�รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง  
และมีคุณภาพ  

 ๒. ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค;ตามหลักสูตร 
และค�านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน�นการมีส�วนร�วม เพ่ือเสริมสร�างความรับผิดชอบ 
 ต�อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เปIาประสงค� 

 ๑. นักเรียนระดับระดับก�อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  

 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได�รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย�างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
และเป นธรรม  

 ๓. ครู ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสม และ
ทํางานมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์  

 ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา  
มีประสิทธิภาพ และเป นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู�คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

 ๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน�นการทํางานแบบบูรณาการ  
การบริหารแบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและ 
ความรับผิดชอบสู�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  

 ๖. พ้ืนท่ีพิเศษ ได�รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  

โดยมียุทธศาสตร;ในการดาเนินงาน  ๔  ยุทธศาสตร; ได�แก�  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๑ พัฒนาคุณภาพผู�เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 เปDาประสงค;ท่ี ๑ นักเรียนระดับระดับก�อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
 กลยุทธ; 
  ๑ เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับการพัฒนาผู�เรียนอย�างมีคุณภาพ 



 ๒๙

  ๒. สร�างแนวร�วมการกํากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๒ เพ่ิมโอกาสการเข�าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให�ท่ัวถึง

ครอบคลุมผู�เรียน ให�ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 เปDาประสงค;ท่ี ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได�รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อย�างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
 เปDาประสงค;ท่ี ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ได�รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 กลยุทธ;  
  ๑. เพ่ิมโอกาสการเข�าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  ๒. เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออก

กลางคัน และดูแลช�วยเหลือเด็กด�อยโอกาส และเด็กท่ีไม�อยู�ในทะเบียนราษฎร;อย�างเหมาะสม  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 เปDาประสงค;ท่ี ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม

การทางานท่ีมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์  
 เปDาประสงค;ท่ี ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ได�รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  
 กลยุทธ; 
  ๑. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนรู�ของครู 
  ๒. ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค;ความรู� โดยเฉพาะด�านการวัดและประเมินผล 

และทักษะในการสื่อสารของครู ให�มีสมรรถนะในการสอนอย�างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษา ให�มีความสามารถทุกด�าน

อย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  ๔. เสริมสร�างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให�ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ

ในการทํางาน 
  ๕. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ 

ของความเป นครู การเป นครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  ๖. ส�งเสริมและสนับสนุนให�องค;กร คณะบุคคลและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�อง 

วางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให�สอดคล�องกับความต�องการและจําเป นของโรงเรียน 
และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 เปDาประสงค;ท่ี ๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ 

เป นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู�คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 เปDาประสงค;ท่ี ๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน�นการทํางาน 

แบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบสู�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  



 ๓๐

 เปDาประสงค;ท่ี ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ได�รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ 
การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  

 กลยุทธ;  
  ๑. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 
  ๒. ส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
  ๓. ส�งเสริมการใช�การวิจัยเป นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา  
  ๔. ส�งเสริมให�สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค;คณะบุคคล  

มีความรับผิดชอบต�อผลการดาเนินงาน 

ผลผลิต 

 ๑. ผู�จบการศึกษาก�อนประถมศึกษา  
 ๒. ผู�จบการศึกษาภาคบังคับ  
 ๓. ผู�จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๔. เด็กพิการได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
 ๕. เด็กด�อยโอกาสได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ๖. ผู�ท่ีมีความสามารถพิเศษได�รับการพัฒนาศักยภาพ 

จุดเน1น 

 ส�วนท่ี ๑ จุดเน1นด1านผู1เรียน  
  ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สู�มาตรฐานสากล ดังต�อไปนี้  
   ๑.๑.๑ นักเรียนระดับก�อนประถมศึกษามีพัฒนาการด�านร�างกาย อารมณ; 

จิตใจ และสติปRญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู�อย�างมีความสุข  
   ๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปQท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี ๓ และ 

ชั้นมัธยมศึกษา ปQท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ�มสาระหลัก 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม�น�อยกว�าร�อยละ ๓  

   ๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปQท่ี ๓ มีความสามารถด�านภาษา อ�านออก 
เขียนได� ด�านคํานวณ และด�านการใช�เหตุผลท่ีเหมาะสม  

   ๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปQท่ี ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี ๖ ได�รับ 
การส�งเสริมให�มีแรงจูงใจสู�อาชีพ ด�วยการแนะแนว ท้ังโดยครูและผู�ประกอบอาชีพต�าง ๆ (ผู�ปกครอง 
ศิษย;เก�า สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนท่ี) และได�รับการพัฒนาความรู� ทักษะ ท่ีเหมาะสมกับ 
การประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

   ๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห; คิดสร�างสรรค; และทักษะ
การสื่อสารอย�างสร�างสรรค;อย�างน�อย ๒ ภาษา ทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู� เหมาะสมตามช�วงวัย  

  ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป นไทย ห�างไกลยาเสพติด  
มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  



 ๓๑

   ๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ?เรียนรู� ใฝ?ดี และอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�  
   ๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น มีทักษะการแก�ปRญหา และ 

อยู�อย�างพอเพียง  
   ๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ�งม่ันในการศึกษาและ

การทางาน และสามารถปรับตัวเข�ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
  ๑.๓ นักเรียนท่ีมีความต�องการพิเศษได�รับการส�งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็ม

ศักยภาพเป นรายบุคคล ด�วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
   ๑.๓.๑ เด็กพิการได�รับการพัฒนาศักยภาพเป นรายบุคคลด�วยรูปแบบ  

ท่ีหลากหลายตามหลักวิชา  
   ๑.๓.๒ เด็กด�อยโอกาสและเด็กในพ้ืนท่ีพิเศษ ได�รับโอกาสทางการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ของหลักสูตร และอัตลักษณ;แห�งตน  
   ๑.๓.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได�รับการส�งเสริมให�มีความเป นเลิศ 

ด�านวิทยาศาสตร; เทคโนโลย ีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
   ๑.๓.๔ นักเรียนท่ีเรียนภายใต�การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 

บุคคล องค;กรวิชาชีพ องค;กรเอกชน องค;กรชุมชน และองค;กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก 
ได�รับการพัฒนาอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

   ๑.๓.๕ เด็กกลุ�มท่ีต�องการการคุ�มครองและช�วยเหลือเป นกรณีพิเศษ ได�รับ 
การคุ�มครองและช�วยเหลือเยียวยา ด�วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  

   ๑.๓.๖ เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ได�รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 ส�วนท่ี ๒ จุดเน1นด1านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๒.๑ ครูได�รับการพัฒนาองค;ความรู� และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน

อย�างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๑.๑ ครูได�รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต�างๆ 

และการวัดประเมินผล ให�สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให�มีคุณภาพตามศักยภาพเป น
รายบุคคล  

   ๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต;ใช�ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารอย�างเหมาะสม  

   ๒.๑.๓ ครูได�รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผู�บริหารสถานศึกษา และครูท้ังในโรงเรียน ระหว�างโรงเรียน หรือภาคส�วนอ่ืน ๆ ตามความพร�อม 
ของโรงเรียน  

   ๒.๑.๔ ครูสร�างเครือข�ายการเรียนรู� การมีส�วนร�วมจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง และ
ทุกภาคส�วนให�เกิดชุมชนแห�งการเรียนรู�  

   ๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ให�สอดรับกับการเป นประชาคมอาเซียน  
   ๒.๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป นครู  

การเป นครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



 ๓๒

  ๒.๒ ผู�บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด�าน 
ให�มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

  ๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
  ๒.๔ องค;กร คณะบุคคลและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�อง วางแผนและสรรหาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ให�สอดคล�องกับความต�องการของโรงเรียน และสังคม  
 ส�วนท่ี ๓ จุดเน1นด1านการบรหิารจัดการ  
  ๓.๑ สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

บริหารจดัการโดยมุ�งเน�นการกระจายอํานาจ การมีส�วนร�วม และมีความรับผิดชอบต�อผลการดําเนินงาน  
   ๓.๑.๑ โรงเรียนท่ีไม�ผ�านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ 

ทาง การเรียนของนักเรียนตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยของประเทศ ได�รับการแก�ไข ช�วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําหน�าท่ีส�งเสริมสนับสนุน และเป น ผู�ประสานงานหลัก 
ให�โรงเรียนทําแผนพัฒนาเป นรายโรง ร�วมกับผู�ปกครองชุมชน และองค;กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  

   ๓.๑.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริหารจัดการอย�างมีคุณภาพ  
โดยใช�มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   ๓.๑.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พัฒนาระบบช�วยเหลือ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย�างจริงจัง และต�อเนื่อง  

   ๓.๑.๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย�างจริงจัง และ
ต�อเนื่อง  

  ๓.๒ หน�วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ 
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   ๓.๒.๑ หน�วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ทุกระดับท้ังส�วนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส�งเสริมให�ทุกภาคส�วน  
เข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   ๓.๒.๒ หน�วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทุกระดับท้ังส�วนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส�งเสริมการระดมทรัพยากร 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๗. วิสัยทัศน�  พันธกิจ  กลยุทธ�โรงเรียนในฝOน 

คณะรัฐมนตรี  ได�ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการ  หนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝRน   
(Lab  School  Project)  เม่ือวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๖  และมอบหมายให�กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาแนวคิดและหลักการ  โดยมีความเชื่อว�าการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถลด
ช�องว�างของบุคคลในวงสังคมลงได�  ซ่ึงจะส�งผลให�ประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ�นจากวงจร 
ความยากจน  ซ่ึงเป นความมุ�งม่ันท่ีสําคัญของรัฐบาล  ดังนั้น  โครงการหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียน 
ในฝRน  จึงเป นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนให�เป นโรงเรียนในฝRนของคนในสังคมท่ีต�องการให�เด็กและ



 ๓๓

เยาวชนได�เข�าเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและในขณะเด่ียวกันโครงการนี้จะช�วยให�ความฝRนของคน 
ในสังคมเป นจริง  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

 ๑. การคัดเลือกโรงเรียนเข�าร�วมโครงการในแต�ละอําเภอ  ควรเป นไปตามเจตนารมณ;
และความต�องการของประชาชนส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ี 

 ๒. การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในฝRนด�านต�าง  ๆ  นอกจากใช�งบประมาณแผ�นดินแล�ว  
ควรประสานกับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพเพ่ือเป นเจ�าภาพหลักท่ีจะให�การสนับสนุน
โรงเรียนแต�ละแห�งอย�างเป นรูปธรรมและต�อเนื่อง  โดยให�ประสานกับกระทรวงการคลัง 

แนวคิดโครงการ  พ้ืนฐานโครงการหลอมรวมจากความฝRนอันสูงสุดของผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับ
การจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนพ�อแม�  ผู�ปกครอง  และชุมชนในท�องถ่ิน   
ท่ีต�องการมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

 ๑. การกระจายโอกาสทางการศึกษา  แก�เด็กและเยาวชนไทยให�ได�รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําเป นท่ียอมรับและศรัทธาของนักเรียน  
ผู�ปกครองและชุมชน  เพ่ือลดช�องว�างและความเหลื่อมล้ําทางสังคม  ดังนี้ 

  ๑.๑   ระยะแรก  เริ่มจากการพัฒนาโรงเรียนในระดับอําเภอทุกอําเภอ 
  ๑.๒  ระยะท่ีสอง  พัฒนาไปสู�ระดับตําบล 
  ๑.๓  ระยะท่ีสาม  ขยายเครือข�ายครอบคลุมไปทุกหมู�บ�าน 
 ๒. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐาน  โดยการปฏิรูปการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป น

สําคัญสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน  จัดบรรยากาศการเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู�เรียน  บนพ้ืนฐานความเป นไทยและความเป นประชาธิปไตย  เป นต�นแบบ และเป นพ่ีเลี้ยงให�กับ
โรงเรียนอ่ืน  

 ๓. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ  เป นระบบเครือข�าย
และเอ้ือต�อการเรียนรู�ร�วมกัน  โดยเน�นการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาอังกฤษเป นเครื่องมือ
ในการสืบค�นข�อมูลเพ่ือให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของโลกในอนาคต 

 ๔. การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย  ให�เติบโตข้ึนเป นคนท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ รักการเรียนรู�ตลอดชีวิต  รู�จักคิดวิเคราะห;  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
กล�าแสดงออก  สามารถก�าวเข�าสู�เวทีการแข�งขันในระดับสากล 

 ๕. การบริหารจัดการท้ังในระบบโดยใช�โรงเรียนเป นฐาน  ให�มีจํานวนผู�บริหาร  ครู  
และบุคลากรมืออาชีพอย�างเพียงพอ  มีอิสระในการทํางานอย�างคล�องตัว  มีการพัฒนาด�านกายภาพ
อย�างเหมาะสมต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๖. การเสริมสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการ  โดยเน�นการมีส�วนร�วมของ     ผู�มีส�วน
เก่ียวข�องและชุมชนในท�องถ่ิน  ให�เป นแหล�งเรียนรู�เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  เป นแหล�งค�นคว�าวิจัยและ
เป นโรงเรียนสาธิตการฝiกอบรมครูจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี 

 ๗. การวัดผล  เน�นการประเมินเพ่ือพัฒนาตนเองภายในโรงเรียนและการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยการประเมินจากองค;กรท้ังภายในและภายนอก 

ทิศทางและภาพความสําเร็จ 
 “ พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน ” 
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วิสัยทัศน� 
 การสร�างโอกาสให�เด็กไทย 
พันธกิจ 
 สร�างโรงเรียนชั้นดีให�เด็กไทยได�เรียนรู�ด�วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห;  

มีความสามารถด�านเทคโนโลยี  มีคุณธรรมรักษ;วัฒนธรรมไทย  และม่ันใจในตนเอง 
ภาพความสําเร็จ 
 นักเรียน  มีนิสัยใฝ?รู�  รักการอ�านและการค�นคว�า  สามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง  

เป นคนดีมีคุณธรรม  รู�จักคิดวิเคราะห; มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม� ใช�เทคโนโลยี- 
 สารสนเทศและการส่ือสาร  เพ่ือการเรียนรู�  สร�างงาน  สร�างอาชีพ  สามารถนําเสนอ

ผลงานได�อย�างสร�างสรรค;  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย�างม่ันใจในตนเอง  
 ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช�สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร�น  สนใจ  
ใส�ใจ  ดูแลช�วยเหลือนักเรียนได�เรียนรู�และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย�างเต็มกําลังความสามารถ  

 ผู1บริหาร  เป นผู�นําในการเปลี่ยนแปลงให�โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีความรู�
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร  นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู�ไปสู�การปฏิบัติ
อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  เกิดประโยชน;สูงสุดแก�นักเรียน  โดยอาศัยการมีส�วนร�วมจากทุก
ฝ?ายท่ีเก่ียวข�อง 

 โรงเรียน  เป นโรงเรียนชั้นดี  มีคุณภาพ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล�อม  ท่ีอบอุ�น  
ปลอดภัย เอ้ือต�อการเรียนรู�  มีเอกลักษณ;อันโดดเด�นเป นต�นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท�จริง  
ซ่ึงเกิดจากการร�วมคิด  ร�วมปฏิบัติ  ร�วมพัฒนา  ร�วมสนับสนุนจากผู�มีส�วนเก่ียวข�องและประชาสังคม 

 ผู1ปกครองและชุมชน  ให�การยอมรับ  เชื่อถือ  มีความรู�สึกร�วมเป นเจ�าของ  และ
สนับสนุนการ ดําเนินงานของโรงเรียน  

กลยุทธ�หลัก  ๕ ประการ 
 ๑) สร1างพลังขับเคล่ือนให1โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  คล�องตัว 

มีประสิทธิภาพ  ส�งผลให�นักเรียนพัฒนาการศักยภาพ  มีคุณภาพเป นท่ียอมรับของสังคม 
 ๒) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู1เชิงบูรณาการ ให�ผู�เรียนได�พัฒนา

ความรู�  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค;และทักษะการดํารงชีวิตได�ตามศักยภาพ   
 ๓)  ส�งเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให1เป:นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู� และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๔) เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพ่ือ

จัดกระบวนการเรียนรู�และบริหารจัดการ  ให�เกิดประโยชน;สูงสุดแก�ผู�เรียน 
 ๕) ระดมสรรพกําลังสร1างภาคีเครือข�ายอุปถัมภ�ท่ีเข1มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส�วน

ร�วมของชุมชน  องค;กร  ประชาสังคมในรูปแบบของผู�อุปถัมภ;และผู�ร�วมคิด ร�วมปฏิบัติ  และ 
ร�วมพัฒนา 
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การขับเคล่ือนกลยุทธ� 
 เพ่ือให�การดําเนินงานตามกลยุทธ;ท่ีกําหนดไว�  บรรลุวิสัยทัศน;และพันธกิจ 

ตามเจตนารมณ;ของโรงเรียนในฝRน  จึงได�กําหนดรูปแบบและแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ;   
สู�การปฏิบัติอย�างเป นรูปธรรมในทุกระดับ  ดังนี้ 

  ๑.  แนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ;สู�การปฏิบัติ  ได�นําแนวคิดกําหนดผลสําเร็จ
อย�างสมดุลรอบด�าน  (Balanced Scorecard)  มากําหนดมุมมองท่ีเก่ียวข�องกับผลสําเร็จ 
ของการดําเนินงาน  ๔  ด�าน  คือ 

   ๑.๑  มุมมองด�านนักเรียน  (Student  Perspective)  เป นการพิจารณา 
ความต�องการของผู�ท่ีเก่ียวข�อง เก่ียวกับคุณลักษณะของนักเรียนท่ีคาดหวัง 

   ๑.๒  มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน  (Internal Process 
Perspective) เป นการพิจารณาผลสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 

   ๑.๓  มุมมองด�านการเรียนรู�และการพัฒนา  (Learning  and  Growth 
Perspective)  เป นการพิจารณาปRจจัยท่ีใช�ขับเคลื่อนให�นักเรียนได�รับการพัฒนาคุณภาพตามท่ี
คาดหวัง  ได�แก�  การสร�างความเข�มแข็งให�โรงเรียนเป นองค;กรแห�งการเรียนรู�  การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะของครู  ผู�บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  การเพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียน 
ในการใช�นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 

   ๑.๔  มุมมองด�านงบประมาณและทรัพยากร (Budget and  Resource 
Perspective)  เป นการพิจารณาปRจจัยส�งเสริมให�การดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในด�าน
งบประมาณและทรัพยากร  โดยคํานึงถึงแหล�งสนับสนุนอัตรากําลัง  ค�าใช�จ�าย  ประสิทธิภาพ 
ในการใช�ทรัพยากรและงบประมาณ 

 

แผนภาพ   รูปแบบการกําหนดผลสําเร็จอย�างสมดุลรอบด�าน (Balanced Scorecard) 



 ๓๖

  ๒. กําหนดวัตถุประสงค;เชิงกลยุทธ;  (Strategic  Objectives) ท่ีจะนําไปสู�
ความสําเร็จโดยคํานึงถึงความครอบคลุมและสมดุล  ผ�านมุมมองมุมมองในมิติด�านต�าง   ๆ 

   นักเรียน 
    - เป นบุคคลแห�งการเรียนรู� คิดวิเคราะห;  นักเรียนมีทักษะ 

ในการแสวงหาความรู�  ได�ด�วยตนเอง  ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู�   
มีนิสัยใฝ?รู�  เรียนเป น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห;และสร�างสรรค; 

    - มีทักษะการดํารงชีวิต  ม่ันใจในตนเอง  นักเรียนมีทักษะ 
ในการดํารงชีวิต  มีคุณธรรม  ม่ันใจในตนเองและกล�าแสดงออก 

    - มีความเป นไทย  นักเรียนมีความเป นไทย  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ;
ประเพณี   ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปRญญาท�องถ่ิน 

   กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
    - โรงเรียนธรรมาภิบาล  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  มีบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรผนึกพลังสร�างสรรค;และร�วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ;
อันโดดเด�น  โดยใช�โรงเรียนเป นฐานในการพัฒนา  

    - สร�างโอกาสและดูแลช�วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนให�บริการ 
ทางการศึกษาได�ครอบคลุมกลุ�มเปDาหมาย และดูแล ช�วยเหลือ  ส�งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ 
อย�างท่ัวถึง 

    - บูรณาการกระบวนการเรียนรู�   โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ�น  เน�นการบูรณาการการเรียนรู�และการดํารงชีวิต  

    - ประกันคุณภาพ  โรงเรียนเพ่ิมระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึน 
เป นท่ียอมรับของชุมชนและผู�เก่ียวข�อง 

   การเรียนรู�และการพัฒนา 
    - ความเป นมืออาชีพ ครู ผู�บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากร

ทางการศึกษาและผู�เก่ียวข�อง  มีความรู�ความสามารถ  และจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

    - E - School   โรงเรียนเพ่ิมศักยภาพในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสาร  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   งบประมาณและทรัพยากร 
    - ภาคีเครือข�าย  โรงเรียนมีระบบเครือข�ายผู�เชี่ยวชาญ  พ่ีเลี้ยง  

ศึกษานิเทศก;   โรงเรียนต�นแบบ  ชุมชน  และภูมิปRญญาท�องถ่ินท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

    - คุ�มค�า  โรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเหมาะสม  ใช�อย�างมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผล 

   ๓. จัดทําแผนท่ีกลยุทธ;  (Strategy Map) เพ่ือตรวจสอบลําดับความสําคัญและ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค;เชิงกลยุทธ;ท่ีกําหนดไว�  ผ�านมุมมองด�านต�าง  ๆ  ว�ามีความสัมพันธ; 
เป นเหตุเป นผล เชื่อมโยงไปสู�ความสําเร็จได�อย�างไร  เพ่ือใช�เป นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 



 ๓๗

 
แผนภาพ  แผนท่ีกลยุทธ;การพัฒนาโรงเรียนในฝRน 

 
  ๔. จัดทํากรอบกลยุทธ; (Strategic Framework)  โดยการนําวัตถุประสงค; 

เชิงกลยุทธ;มากําหนดตัวชี้วัด (Measure) เปDาหมาย  (Target)  และกลยุทธ;ริเริ่ม  (Strategic  
Initiative) 

๘. มาตรฐานการศึกษาชาติ 

อุดมการณ�และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และนโยบายด�านการศึกษาของรัฐท่ีได�แถลง 
ต�อรัฐสภา ต�างมีอุดมการณ;และหลักการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให�เป นสังคมแห�งความรู�
และเพ่ือให�คนไทยท้ังปวงได�รับโอกาสเท�าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 
อันเป นเง่ือนไขไปสู�ระบบเศรษฐกิจฐานความรู�ท่ีพึงประสงค; 

 อุดมการณ;สําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให�มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร�าง
สังคมไทยให�เป นสังคมแห�งการเรียนรู� การศึกษาท่ีสร�างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย�างสมดุล
ระหว�างปRญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุ�งสร�าง
พ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝRงความเป นสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแต�วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา
ความรู�ความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ  โดยให�สังคมทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษาได�ตรงตามความต�องการของผู�เรียนและสามารถตรวจสอบได�อย�างม่ันใจว�า การศึกษา 
เป นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป นปRจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน  
สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได� และสามารถแข�งขันได�ในระดับนานาชาติ 

 เพ่ือให�เป นไปตามอุดมการณ;และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล�าว จึงได�กําหนด
มาตรฐานและตัวบ�งชี้ไว�  ๓ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัวบ�งชี้ ได�แก� 
  



 ๓๘

มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของคนไทย ท่ีพึงประสงค� ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 คนไทยเป:นคนเก�ง คนดี และมีความสุข 

 เปDาหมายของการจัดการศึกษาอยู�ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให�เป น “คนเก�ง คนดี และ  
มีความสุข”  โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับช�วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตรงตามความต�องการ ท้ังในด�านสุขภายร�างกายและจิตใจ สติปRญญา ความรู�และทักษะ คุณธรรมและ
จิตสํานึกท่ีพึงประสงค; และอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข 

 ตัวบ�งช้ี 
  ๑.๑ กําลังกาย กําลังใจท่ีสมบูรณ; 
   ๑.๑.๑ คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพัฒนาการด�านร�างกาย จิตใจ 

สติปRญญา เจริญเติบโตอย�างสมบูรณ;ตามเกณฑ;การพัฒนาในแต�ละช�วงวัย 
  ๑.๒ ความรู�และทักษะท่ีจําเป นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 
   ๑.๒.๑ คนไทยได�เรียนรู�เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
   ๑.๒.๒ คนไทยมีงานทําและนําความรู�ไปใช�ในการสร�างงานและสร�างประโยชน; 

ให�สังคม 
  ๑.๓ ทักษะการเรียนรู�และการปรับตัว 
   ๑.๓.๑ คนไทยสามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� รู�ทันโลก รวมท้ัง 

มีความสามารถในการใช�แหล�งความรู�และสื่อต�างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
   ๑.๓.๒ คนไทยสามารถปรับตัวได� มีมนุษยสัมพันธ;ท่ีดี และสามารถทํางาน

ร�วมกับผู�อ่ืนได�เป นอย�างดี 
  ๑.๔ ทักษะทางสังคม 
   ๑.๔.๑ คนไทยเข�าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและสังคม มีทักษะ

และความสามารถท่ีจําเป นต�อการดําเนินชีวิตในสังคมอย�างมีความสุข 
   ๑.๔.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบ เข�าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค�าของ

วัฒนธรรมท่ีแตกต�างกัน สามารถแก�ปRญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธ ี
  ๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเป นพลเมืองไทยและพลโลก 
   ๑.๕.๑ คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
   ๑.๕.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกใน

เกียรติภูมิของความเป นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ�นดินไทยและปฏิบัติตนตามระบบ
ประชาธิปไตย เป นสมาชิกท่ีดี เป นสมาชิกท่ีดี เป นอาสาสมัคร เพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก 

มาตรฐานท่ี  ๒ แนวการจัดการศึกษา 
  จัดการเรียนรู1ท่ีมุ�งพัฒนาผู1เรียนเป:นสําคัญและการบริหารโดยใช1

สถานศึกษาเป:นฐาน 
 การจัดประบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ ผู�เรียนเห็นแบบอย�างท่ีดี ได�ฝiกการคิด 

ได�เรียนรู�จากประสบการณ;ตรงท่ีหลากหลายตรงตามความต�องการ และมีความสุขในการเรียนรู� ครู
คณาจารย;รู�จักผู�เรียนเป นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช�สื่อท่ีผสมผสานความรู�สากลกับภูมิปRญญา



 ๓๙

ไทย จัดบรรยากาศเอ้ือต�อการเรียนรู� จัดหาและพัฒนาแหล�งการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย และพัฒนา
ความคิดของผู�เรียนอย�างเป นระบบและสร�างสรรค; 

 ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญข้ึนอยู�กับ ๑) ปRจจัย 
ด�านบุคคล ได�แก� ผู�เรียน ครู คณาจารย; ผู�บริหาร ผู�ปกครอง และสมาชิกชุมชน และ ๒) ปRจจัย 
ด�านการบริหาร ได�แก� หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวบ�งช้ี 
  ๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรู�และสภาพแวดล�อมท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   ๒.๑.๑ มีการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ�มผู�เรียนทุก

ระบบสอดคล�องตามความต�องการของผู�เรียนและท�องถ่ิน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน 
   ๒.๑.๒ ผู�เรียนมีโอกาส/สามารถเข�าถึงหลักสูตรต�างๆ ท่ีจัดไว�อย�างท่ัวถึง 
   ๒.๑.๓ องค;กรท่ีให�บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  

มีอาคารสถานท่ี มีการส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
   ๒.๑.๔ มีการพัฒนานวัตกรรมการาจัดการเรียนรู� สื่อเพ่ือการเรียนรู�และ 

การให�บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ด�วยตนเองและการเรียนรู� 
แบบมีส�วนร�วม 

  ๒.๒ มีการพัฒนาผู�บริหาร ครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษาอย�างเป นระบบ
และมีคุณภาพ 

   ๒.๒.๑ ผู�บริหาร ครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนา
อย�างเป นระบบต�อเนื่อง เพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

   ๒.๒.๒ ผู�บริหาร ครู คณาจารย; และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  
มีความพึงพอใจในการทํางาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความผดิทางวินัยลดลง 

   ๒.๒.๓ มีแนวโน�มในการรวมตัวจัดต้ังองค;กรอิสระเพ่ือสร�างเกณฑ;มาตรฐาน
เฉพาะกลุ�มและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค;ความรู� 
ท่ีหลากหลาย 

  ๒.๓ มีการบริหารจัดการท่ีใช�สถานศึกษาเป นฐาน 
   ๒.๓.๑ องค;กร ชุมชน มีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ตามท�องถ่ิน  

สภาพปRญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของผู�เรียน 
   ๒.๓.๒ ผู�รับบริหาร/ผู�เก่ียวข�องทุกกลุ�มมีความพึงพอใจต�อการจัดบริการ 

ทางการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๓.๓ มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป นส�วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได� 
  



 ๔๐

มาตรฐานท่ี ๓ แนวการสร1างสังคมแห�งการเรียนรู1/สังคมแห�งความรู1 

 การสร1างวิถีการเรียนรู1 และแหล�งการเรียนรู1ให1เข1มแข็ง 
 การเรียนรู� ความรู� นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป นปRจจัยสําคัญของการพัฒนาสู�สังคม

แห�งความรู� การส�งเสริมและสร�างกลไกเพ่ือให�คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเข�าถึงปRจจัย
และเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิตด�วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการได�รับความร�วมมือ
จากทุกภาคส�วนของสังคม จะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคน
ไทยในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศ 

 ตัวบ�งช้ี 
  ๓.๑ การบริการวิชาการและสร�างความร�วมมือระหว�างสถานศึกษากับชุมชนให�เป น 

สังคมแห�งการเรียนรู�/สังคมแห�งความรู� 
   ๓.๑.๑ สถานศึกษาร�วมมือกับบุคลากรและองค;กรในชุมชนท่ีเก่ียวข�องทุกฝ?าย  

ทุกระดับ ร�วมจัดปRจจัยและกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน และให�บริการทางวิชาการท่ีเป น
ประโยชน;แก�การพัฒนาคนในชุมชน เพ่ือให�สังคมไทยเป นสังคมแห�งพูมิปRญญาและคนไทย 
มีการเรียนรู� ตลอดชีวิต 

   ๓.๑.๒ ชุมชนซ่ึงเป นท่ีตั้งขององค;กรท่ีให�บริการทางการศึกษามีสถานภาพ 
เป นสังคมแห�งการเรียนรู�/สังคมแห�งความรู� มีความปลอดภัยลดความขัดแย�ง มีสันติและมีการพัฒนา
ก�าวหน�าอย�างต�อเนื่อง 

  ๓.๒ การศึกษาวิจัย สร�างเสริม สนับสนุนแหล�งการเรียนรู� และกลไกการเรียนรู� 
   ๓.๒.๑ ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหาและจัดต้ังแล�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
   ๓.๒.๒ ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความ

สะดวก ภูมิปRญญาและอ่ืนๆ) และความร�วมมือจากภายนอกสถานศึกษา ในการสร�างกลไปการเรียนรู� 
ทุกประเภท เพ่ือให�คนไทยสามารถเข�าถึงแหล�งการเรียนรู�และสามารถเรียนรู�ตลอดชีวิตได�จริง 

   ๓.๒.๓ ศึกษาวิจัยเพ่ือสร�างองค;ความรู�ใหม�และการพัฒนาประเทศ 
  ๓.๓ การสร�างและการจัดการความรู�ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
   ๓.๓.๑ ครอบครัว ชุมชน องค;กรทุกระดับและองค;กรท่ีจัดการศึกษา  

มีการสร�างและใช�ความรู� มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�จนกลายเป นวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู� 

๙. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  เดือนกุมภาพันธ;  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ดังนี ้

มาตรฐานด1านคุณภาพผู1เรียน 

 มาตรฐานท่ี ๑ ผู�เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 
  ๑.๒ มีน้ําหนัก ส�วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ;มาตรฐาน 



 ๔๑

  ๑.๓ ปDองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให�โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยง 
ต�อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปRญหาทางเพศ 

  ๑.๔ เห็นคุณค�าในตนเอง มีความม่ันใจ กล�าแสดงออกอย�างเหมาะสม 
  ๑.๕ มีมนุษย;สัมพันธ;ท่ีดีและให�เกียรติผู�อ่ืน 
  ๑.๖ สร�างผลงานจากเข�าร�วมกิจกรรมด�านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป� กีฬา/ 

นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
 มาตรฐานท่ี ๒ ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค; 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ตามหลักสูตร 
  ๒.๒ เอ้ืออาทรผู�อ่ืนและกตัญ�ูกตเวทีต�อผู�มีพระคุณ 
  ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง 
  ๒.๔ ตระหนัก รู�คุณค�า ร�วมอนุรักษ;และพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
 มาตรฐานท่ี ๓ ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักเรียนรู� และ 

พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๓.๑ มีนิสัยรักการอ�านและแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากห�องสมุด แหล�งเรียนรู� 

และสื่อต�างๆ รอบตัว 
  ๓.๒ มีทักษะในการอ�าน ฟRง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือค�นคว�าหาความรู� 

เพ่ิมเติม 
  ๓.๓ เรียนรู�ร�วมกันเป นกลุ�ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู�ระหว�างกัน 
  ๓.๔ ใช�เทคโนโลยีในการเรียนรู�และนําเสนอผลงาน 
 มาตรฐานท่ี ๔ ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป นระบบ คิดสร�างสรรค;  

ตัดสินใจ แก�ปRญหาได�อย�างมีสติสมเหตุผล 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟRง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ 

เขียนตามความคิดของตนเอง 
  ๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก�ปRญหาด�วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
  ๔.๓ กําหนดเปDาหมาย คาดการณ; ตัดสินใจแก�ปRญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
  ๔.๔. มีความคิดริเริ่ม และสร�างสรรค;ผลงานด�วยความภาคภูมิใจ 
 มาตรฐานท่ี ๕ ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป นต�อหลักสูตร 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละกลุ�มสาระเป นไปตามเกณฑ; 
  ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป นไปตามเกณฑ; 
  ๕.๓ ผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะห; และเขียนเป นไปตามเกณฑ; 
  ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป นไปตามเกณฑ; 



 ๔๒

 มาตรฐานท่ี ๖ ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืน
ได�และมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต 

 ตัวบ�งชี้ 
  ๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
  ๖.๒ ทํางานอย�างมีความสุข มุ�งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  ๖.๓ ทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได� 
  ๖.๔ มีความรู�สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริตและหาความรู�เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

มาตรฐานด1านการจัดการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล) 

  ตัวบ�งชี้ 
  ๗.๑ ครูมีการกําหนดเปDาหมายคุณภาพผู�เรียนท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค; 
  ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห;ผู�เรียนเป นรายบุคคล และใช�ข�อมูลในการวางแผนการจัด 

การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน 
  ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู�ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคลและ 

พัฒนาการทางสติปRญญา 
  ๗.๔ ครูใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปRญญา 

ของท�องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู� 
  ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน 

ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  ๗.๖ ครูให�คําแนะนํา คําปรึกษา และแก�ปRญหาให�แก�ผู�เรียนท้ังด�านการเรียนและ 

คุณภาพชีวิตด�วยความเสมอภาค 
  ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู�ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ 

ใช�ผลในการปรับการสอน 
  ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป นแบบอย�างท่ีดี และเป นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
  ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได�รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 มาตรฐานที ๘ ผู�บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๘.๑ ผู�บริหารมีวิสัยทัศน; ภาวะผู�นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน�นการพัฒนาผู�เรียน 
  ๘.๒ ผู�บริหารใช�หลักการบริหารแบบมีสาวนร�วมและใช�ข�อมูลผลการประเมินหรือ 

ผลการวิจัยเป นฐานคิดท้ังด�านวิชาการและการจัดการ 
  ๘.๓ ผู�บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให�บรรลุเปDาหมายตามท่ีกําหนดไว� 

ในแผนปฏิบัติการ 



 ๔๓

  ๘.๔ ผู�บริหารส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�พร�อมรับการกระจายอํานาจ 
  ๘.๕ นักเรียน ผู�ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  ๘.๖ ผู�บริหารให�คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส�การจัดการศึกษา 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู�และปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
  ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ของสถานศึกษาให�บรรลุผลสําเร็จตามเปDาหมาย 
  ๙.๓ ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู� และ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างรอบด�าน 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา (โรงเรียน) เหมาะสมและสอดคล�องกับท�องถ่ิน 
  ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให�ผู�เรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
  ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนท่ีส�งเสริมและตอบสนองความต�องการ  

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู�เรียน 
  ๑๐.๔ สนับสนุนให�ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริง 

จนสรุปความรู�ได�ด�วยตนเอง 
  ๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง 

การเรียนการสอนอย�างสมํ่าเสมอ 
  ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู�เรียน

ทุกคน 
 มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการจัดสภาพแวดล�อมและการบริการ 

ท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  ตัวบ�งชี้ 
  ๑๑.๑ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย  

มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู�ในสภาพใช�การได�ดี สภาพแวดล�อม ร�มรื่น  และมีแหล�งเรียนรู�
สําหรับผู�เรียน 

  ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู�เรียน 

  ๑๑.๓ จัดห�องสมุดท่ีให�บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให�ผู�เรียนเรียนรู� 
ด�วยตนเองและหรือเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม 



 ๔๔

 มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(โรงเรียน)ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ตัวบ�งชี้ 
  ๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน) 
  ๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีมุ�งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา) 
  ๑๒.๓ จัดระบบข�อมูลสารสนเทศและใช�สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
  ๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช�วางแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
  ๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปQท่ีเป นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด1านการสร1างสังคมแห�งการเรียนรู1 

 มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษา (โรงเรียน) มีการสร�าง ส�งเสริม สนับสนุน ให�สถานศึกษา 
เป นสังคมแห�งการเรียนรู� 

  ตัวบ�งชี้ 
  ๑๓.๑ มีการสร�างและพัฒนาแหล�งเรียนรู�ภายในสถานศึกษา  และใช�ประโยชน;

จากแหล�งเรียนรู�ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนและบุคลากร 
ของสถานศึกษา รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

  ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว�าง
สถานศึกษา (โรงเรียน) กับครอบครัว ชุมชน และองค;กรท่ีเก่ียวข�อง 

มาตรฐานด1านอัตลักษณ�ของสถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา (โรงเรียน) ให�บรรลุเปDาหมายตามวิสัยทัศน;  
ปรัชญา และจุดเน�นท่ีกําหนดข้ึน 

  ตัวบ�งชี้ 
  ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุตามเปDาหมายวิสัยทัศน;  

ปรัชญา และจุดเน�นของสถานศึกษา 
  ๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส�งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุตามเปDาหมาย วิสัยทัศน;  

ปรัชญา และจุดเน�นของสถานศึกษา 

มาตรฐานด1านมาตรการส�งเสริม 

 มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามเปDาหมาย จุดเน�น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและส�งเสริมสถานศึกษา ให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
  



 ๔๕

  ตัวบ�งชี้ 
  ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน�น  

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  ๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปDาหมาย 

๑๐. มาตรฐานการศึกษา และตัวบ�งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รอบสาม  (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด�วย ๓ กลุ�มตัวบ�งชี้ คือ กลุ�มตัวบ�งชี้พ้ืนฐาน  
(๘ ตัวบ�งชี้) กลุ�มตัวบ�งชี้ อัตลักษณ; (๒ ตัวบ�งชี้) และกลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม (๒ ตัวบ�งชี้)  
มีจํานวนรวมท้ังหมด ๑๒ ตัวบ�งชี้ ดังนี้ 

กลุ�มตัวบ�งช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบ�งชี้พ้ืนฐาน เป นตัวบ�งชี้ท่ีประเมินผลลัพธ;การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา 
ทุกแห�ง โดยกําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ;การประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาต�องมีและปฏิบัติได�  
ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธ;และผลกระทบได�ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ได�แก�  
ผลการจัดการศึกษา ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ และประสิทธิภาพ 
ของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน  
ประกอบด�วย ๘ ตัวบ�งชี้ (ค�าน้ําหนัก ๘๐ คะแนน)  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑ ผู1เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี หมายถึง ผู�เรียนท่ีมีน้ําหนัก ส�วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ; รวมท้ังรู�จักดูแลตนเองให�มีความปลอดภัย และผู�เรียนท่ีมีสุขภาพจิตดี 
  ๑.๑  ผู�เรียนมีน้ําหนัก ส�วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ; รวมท้ังรู�จักดูแลตนเอง

ให�มีความปลอดภัย 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีน้ําหนัก ส�วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ; รวมท้ังรู�จักดูแลตนเอง 
ให�มีความปลอดภัย หมายถึง ผู�เรียนท่ีมีน้ําหนัก ส�วนสูง ตามเกณฑ;ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ;ของกรมพลศึกษา หรือสํานักานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และผู�เรียนท่ีปลอดจากปRญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช�น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืม 
แอลกอฮอลล; เกม เป นต�น 
  ๑.๒  ผู�เรียนมีสุนทรียภาพ 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผู�เรียนมีความซาบซ้ึงในคุณค�า อารมณ; ความรู�สึก 
ในสิ่งท่ีดีงาม ไพเราะ น�ารื่นรมย; พัฒนา ฝiกฝน และซึมซับจนเป นลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผ�าน



 ๔๖

กิจกรรมการเรียนรู�ท้ังในและนอกหลักสูตร เช�น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป� วรรณศิลป� และ
นันทนาการ เป นต�น 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒ ผู1เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค� 

   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค; หมายถึง ผู�เรียนท่ีเป นลูกท่ีดี 
ของพ�อแม� ผู�ปกครอง เป นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเป นคนดีของสังคม 
  ๒.๑  ผู�เรียนเป นลูกท่ีดีของพ�อแม� ผู�ปกครอง 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนเป นลูกท่ีดีของพ�อแม� ผู�ปกครอง หมายถึง คุณลักษณะของการเป นลูกท่ีดีของ 
พ�อแม� ผู�ปกครอง ตามประเด็นดังนี้  
   ๑. บํารุง ดูแล กตัญ�ู สร�างความสุข ความสบายใจให�พ�อแม� ผู�ปกครองตามอัตภาพ 
เช�น หุงข�าว ทําอาหาร เสิร;ฟอาหาร มีการ;ดอวยพร ดอกไม� ของขวัญให�ตามเทศกาล เป นต�น 
   ๒. ช�วยทํากิจธุระ การงาน เช�น ช�วยทําความสะอาดบ�านหรืองานบ�าน ช�วยซ้ือของ 
ช�วยกิจธุระ การงาน ท่ีพ�อแม� ผู�ปกครอง ขอให�ช�วยเหลือด�วยความเต็มใจ เป นต�น 
   ๓. สืบทอด รักษาวงศ;สกุล เช�น การไม�เสพสิ่งเสพติด ไม�ดื่มสุรา ไม�เล�นการพนัน  
ไม�สร�างความเดือดร�อนให�แก�พ�อแม� ผู�ปกครอง สร�างชื่อเสียงให�แก�ครอบครัว เป นท่ียอมรับของคนใน
ชุมชน เป นต�น 
   ๔. ประพฤติตนให�เหมาะสมกับความเป นลูกท่ีดี เช�น เชื่อฟRงคําสั่งสอนของพ�อแม� 
ผู�ปกครองปฏิบัติตนในโอวาทของพ�อแม� ผู�ปกครอง ต้ังใจศึกษาเล�าเรียน ไหว�พ�อแม� ผู�ปกครอง ก�อนไป
และกลับจากโรงเรียน เป นต�น 
  ๒.๒  ผู�เรียนเป นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนเป นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน หมายถึง ผู�เรียนท่ีไม�ขาดเรียน ไม�มาสาย ไม�ออกจาก
การศึกษากลางคัน และไม�มีปRญหาด�านการปกครอง รวมท้ังมีคุณลักษณะของการเป นผู�เรียนท่ีดี ได�แก� 
สุภาพ นอบน�อม โอบอ�อมอารี ช�วยเหลือผู�อ่ืน รับฟRงความคิดเห็นของคนอ่ืน ซ่ือสัตย;สุจริต มุ�งมานะใน 
การเรียน ดูแลรักษาสถานท่ีและสิ่งของท้ังส�วนรวมและส�วนตัว อยู�อย�างพอเพียง รักชาติ ศาสน; 
กษัตริย;  รักความเป นไทย และยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย;ทรงเป นประมุข 
  ๒.๓  ผู�เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน;ต�อสังคม 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน;ต�อสังคม หมายถึง ผู�เรียนให�การช�วยเหลือผู�อ่ืนหรือ
ส�วนรวม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โดยการบําเพ็ญประโยชน;ซ่ึงสามารถ 
ทําได�หลายวิธีตามโอกาสอันควร และควรปฏิบัติอยู�ตลอดเวลาจนเป นนิสัย เช�น การช�วยเหลืองาน
โรงเรียนช�วยทําความสะอาดสถานท่ีท่ีเป นของส�วนรวม เป นต�น 
  



 ๔๗

ตัวบ�งช้ีท่ี ๓ ผู1เรียนมีความใฝRรู1 และเรียนรู1อย�างต�อเนื่อง 

   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีความใฝ?รู� และเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง หมายถึง ผู�เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ�านและ 
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู� และผู�เรียนเรียนรู�ผ�านประสบการณ;ตรงร�วมกับผู�อ่ืนท้ังในและ 
นอกสถานศึกษา 
  ๓.๑  ผู�เรียนค�นคว�าหาความรู�จากการอ�านและใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนค�นคว�าหาความรู�จากการอ�านและใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู�เรียนเรียนรู�
ด�วยการแสวงหาข�าวสาร ข�อมูล ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับข�อเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ 
ฯลฯ ท่ีบันทึกไว�ในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ; แผ�นศิลา ใบลาน ปDายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส; ฯลฯ 
โดยการอ�านการดู การฟRง และการเขียน 
  ๓.๒  ผู�เรียนเรียนรู�ผ�านประสบการณ;ตรงร�วมกับผู�อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนเรียนรู�ผ�านประสบการณ;ตรงร�วมกับผู�อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา หมายถึง 
ผู�เรียนเข�าร�วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง 
และมีส�วนร�วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ซ่ึงสามารถร�วมกิจกรรมได�ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๔ ผู1เรียนคิดเป:น ทําเป:น 

   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนคิดเป น ทําเป น หมายถึง ผู�เรียนท่ีมีความสามารถด�านการคิดวิเคราะห;  
คิดสังเคราะห;  คิดสร�างสรรค; คิดอย�างมีวิจารณญาณ คิดเป นระบบ และสามารถปรับตัวเข�ากับสังคม 
  ๔.๑  ผู�เรียนมีความสามารถด�านการคิด 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีความสามารถด�านการคิด หมายถึง ผู�เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห; 
คิดสังเคราะห; คิดสร�างสรรค; คิดอย�างมีวิจารณญาณ และคิดเป นระบบ ท่ีนําไปสู�การสร�างองค;ความรู�
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและแก�ปRญหาของตนเองและสังคมได�อย�างเหมาะสม (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)  
  ๔.๒  ผู�เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสังคม 
   คําอธิบาย 
   ผู�เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสังคม หมายถึง ผู�เรียนมีความสามารถ 
ในการใช�ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก�ปRญหาและความขัดแย�งต�างๆ อย�างเหมาะสม ซ่ึงเป น
สมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทํางานและการอยู�
ร�วมกันในสังคมด�วยการสร�างเสริมความสัมพันธ;อันดีระหว�างบุคคล การปรับตัวให�ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล�อม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม�พึงประสงค; ท่ีส�งผลกระทบ
ต�อตนเองและผู�อ่ืน และเป นส�วนหนึ่งของการพัฒนาผู�เรียนให�บรรลุมาตรฐานการเรียนรู�ตามท่ีกําหนด
ไว�ในหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



 ๔๘

ตัวบ�งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู1เรียน 

   คําอธิบาย 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน หมายถึง ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการ 
ทางการเรียนอยู�ในระดับดีทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�คะแนนผลการทดสอบ
ของสถาบันทางการทดสอบการศึกษาแห�งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว�าขีดจํากัดล�างของค�าเฉลี่ยผล 
การทดสอบในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู�ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 
   ขีดจํากัดล�าง หมายถึง คะแนนตํ่าสุดของคะแนนเฉลี่ยแต�ละชั้นและวิชา 
    โดยค�าขีดจํากัดล�าง คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 
 
 

X  คือ ค�าเฉลี่ยของคะแนนในวิชาและชั้นท่ีสอบ O-NET 
SD คือ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n คือ จํานวนผู�เข�าสอบในแต�ละวิชาและชั้นท่ีสอบ O-NET 

   พัฒนาการทางการเรียนรู� หมายถึง สถานศึกษามีค�าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู�เรียนในทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� ในระดับดี สูงข้ึนเม่ือเทียบกับค�าเฉลี่ยในปQท่ีผ�านมา 
  ๕.๑  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๓ ป.

๖  ม.๓  และ ม.๖ 
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลาง 
ซ่ึงแสดงถึงการเรียนรู�ภาษาไทยเป นเอกลักษณ;ของชาติ เป นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก�อให�เกิดความ
เป นเอกภาพและเสริมสร�างบุคลิกภาพของคนในชาติให�มีความเป นไทย เป นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสร�าง
ความเข�าใจและความสัมพันธ;ท่ีดีต�อกัน รวมท้ังเป นเครื่องมือในการแสวงหาความรู� ติดต�อธุรกิจ 
การงาน การพัฒนาอาชีพ และเป นสื่อแสดงภูมิปRญญาของบรรพบุรุษ ถือเป นสมบัติล้ําค�าควรแก� 
การเรียนรู� อนุรักษ; และสืบสานให�คงอยู�คู�ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป นทักษะท่ีต�องฝiกฝนจน
ชํานาญในการใช�เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช�ในชีวิตจริง ซ่ึงต�อง
เรียนรู�ท้ังการอ�าน การเขียน การฟRง การดู และการพูด หลักการใช�ภาษาไทย รวมท้ังวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
  ๕.๒  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร; ในระดับชั้น ป.๓ 

ป.๖ ม.๓  และ ม.๖ 
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร; หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลาง
ซ่ึงมุ�งให�ได�เรียนรู�คณิตศาสตร;อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาความคิดของมนุษย;  
ทําให�มนุษย;มีความคิดสร�างสรรค; คิดอย�างมีเหตุผล เป นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห;ปRญหา
หรือสถานการณ;ได�อย�างถ่ีถ�วนรอบคอบช�วยให�คาดการณ; วางแผน ตัดสินใจ แก�ปRญหา และนําไปใช� 

n

SD
X

.)58.2( ×
−



 ๔๙

ในชีวิตประจําวันได� การเรียนรู�ในกลุ�มสาระนี้มีสาระหลักท่ีจําเป น คือ จํานวนและการดําเนินการ  
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห;ข�อมูลและความน�าจะเป น รวมท้ังทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร; 
  ๕.๓  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร;ในระดับชั้น ป.๓ 

ป.๖ ม.๓  และ ม.๖ 
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร; หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลาง
เป นกลุ�มสาระท่ีมุ�งหวังให�ผู�เรียนได�เรียนรู�วิทยาศาสตร;ท่ีเน�นการเชื่อมโยงความรู�กับกระบวนการ  
มีทักษะสําคัญในการค�นคว�าและสร�างองค;ความรู� โดยใช�กระบวนการสืบเสาะหาความรู�และแก�ไข
ปRญหาท่ีหลากหลาย ให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมด�วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย�างหลากหลายเหมะสมกับระดับชั้น โดยได�กําหนดสาระสําคัญให�เรียนรู� คือ สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล�อมสารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนท่ีพลังงาน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร;และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี 
  ๕.๔  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�
ตามหลักสูตรแกนกลาง เป นกลุ�มสาระท่ีว�าด�วยการอยู�ร�วมกันในสังคมท่ีมีความเชื่อมสัมพันธ;กัน และ 
มีความแตกต�างกันอย�างหลากหลาย เพ่ือช�วยให�สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล�อม เป น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู� ทักษะ คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม ได�กําหนดให�เรียนรู�
สาระต�างๆ ได�แก� ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน�าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร; ประวัติศาสตร; และภูมิศาสตร; 
  ๕.๕  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา  

ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตร
แกนกลางเป นกลุ�มสาระท่ีว�าด�วยภาวะของมนุษย;ท่ีสมบูรณ;ท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปRญญา
หรือจิตวิญญาณ ซ่ึงเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีทักษะปฏิบัติด�านสุขภาพจนเป นกิจนิสัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให�ยั่งยืน ซ่ึงได�กําหนดให�มีสาระท่ีเรียนรู� ได�แก�  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย; ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย  
การเล�นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร�างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปDองกันโรค รวมท้ัง
ความปลอดภัยในชีวิต 
  



 ๕๐

  ๕.๖  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖  
ม.๓ และ ม.๖ 

   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางซ่ึง
แสดงถึงการมุ�งพัฒนาให�ผู�เรียนเกิดความรู�ความเข�าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึง 
ในคุณค�าของศิลปะ เปkดโอกาสให�ผู�เรียนแสดงออกอย�างอิสระ ในศิลปะแขนงต�าง ๆ ประกอบด�วย
สาระสําคัญ คือ ทัศนศิลป� ดนตรี และนาฏศิลป� 
  ๕.๗  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู� 
ตามหลักสูตรแกนกลางท่ีมุ�งพัฒนาผู�เรียนแบบองค;รวม เพ่ือให�มีความรู�ความสามารถ มีทักษะ 
ในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต�อได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีสาระสําคัญในการเรียนรู� ได�แก� การดํารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการอาชีพ 
  ๕.๘  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศในระดับชั้น 

ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖  
   คําอธิบาย 
   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ หมายถึง กลุ�มสาระการเรียนรู�ตามหลักสูตร
แกนกลางท่ีมุ�งพัฒนาผู�เรียนมีเจตคติท่ีดีต�อภาษาต�างประเทศ สามารถใช�ภาษาต�างประเทศสื่อสาร 
ในสถานการณ;ต�างๆ แสวงหาความรู� ประกอบอาชีพ และศึกษาต�อในระดับสูงข้ึน รวมท้ังมีความเข�าใจ
เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ�ายทอดความคิดและ 
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได�อย�างสร�างสรรค; สาระสําคัญท่ีเรียนรู� ได�แก� ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและความสัมพันธ;กับกลุ�มสาระการเรียนรู�อ่ืน และภาษากับความสัมพันธ;
กับชุมชนและโลก 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป:นสําคัญ 

   คําอธิบาย 
   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ หมายถึง  
การดําเนินการของสถานศึกษาให�สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นถึงความสามารถของผู�เรียน 
เป นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตนเองได�ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  



 ๕๑

  ๖.๑  ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา 
   คําอธิบาย 
   ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนของผู�บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ;การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของ
ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน ๕ ข�อ ดังนี้ 
    ๑. สถานศึกษามีการให�ความรู�และอบรมครูอย�างน�อยปQละ ๑ – ๒ ครั้ง หรือครูไป
อบรมพัฒนาตนเองอย�างน�อยปQละ ๑ – ๒ ครั้ง 
    ๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู�ของครูทุกคนอย�างสมํ่าเสมอ
อย�างน�อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
    ๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย�างสมํ่าเสมอ 
อย�างน�อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
    ๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา 
    ๕. สถานศึกษามีการนําผลประเมินจากข�อ ๑ – ๔ ไปพัฒนาครูแต�ละคนอย�างเป น
ระบบ 
  ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
   คําอธิบาย 
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอน 
อย�างมีประสิทธิภาพโดยเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ จํานวน ๘ ข�อ ดังนี้ 
    ๑. การกําหนดเปDาหมายท่ีต�องการให�เกิดข้ึนกับผู�เรียน ด�านความรู� ทักษะ
กระบวนการท่ีเป นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ; รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค; 
    ๒. การศึกษาวิเคราะห;ข�อมูลเป นรายบุคคล แล�วนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู�ท่ีท�าทายความสามารถของผู�เรียน 
    ๓. การออกแบบการเรียนรู�และจัดการเรียนรู�ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผู�เรียนไปสู�เปDาหมาย 
    ๔. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  และดูแลช�วยเหลือผู�เรียนให�เกิด 
การเรียนรู� 
    ๕. การจัดเตรียมและใช�สื่อให�เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปRญญาท�องถ่ิน 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต;ในการจัดการเรียนการสอน 
    ๖. การประเมินความก�าวหน�าของผู�เรียนด�วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู�เรียน รวมท้ังการวางเง่ือนไขให�ผู�เรียนประเมิน
ความก�าวหน�าของตนเองและนํามาใช�ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
    ๗. การวิเคราะห;ผลการประเมินและนํามาใช�ในการซ�อมเสริมและพัฒนาผู�เรียน 
รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
    ๘. การศึกษาค�นคว�า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�น
ผู�เรียนเป นสําคัญ 



 ๕๒

ตัวบ�งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

   คําอธิบาย 
   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาให�มีคุณภาพยั่งยืนและต�อเนื่อง ตามหลักการบริหารท่ีใช�โรงเรียนเป นฐานและการบริหาร
จัดการด�วยหลักธรรมาภิบาลในภารกิจหลักของการบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ด�าน  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต1นสังกัด 

   คําอธิบาย 
   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�นสังกัด หมายถึง  
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงท่ีว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ; 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข�อท่ี ๑๔  ระบุว�า “กําหนดให�สถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ;และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ท่ียึดหลักการมีส�วนร�วมของชุมชนและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส�งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหน�วยงานต�นสังกัด 
ท้ังนี้สถานศึกษาจะต�องดําเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมตัวบ�งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซ่ึงผล
การประเมินคุณภาพภายในจากต�นสังกัดจะเป นคะแนนท่ีสามารถสะท�อนประสิทธิผลของคุณภาพการ
ดําเนินงานด�านต�างๆ ของสถานศึกษาได� ดังนั้นในการประเมินตัวบ�งชี้นี้จะใช�ค�าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายในโดยต�นสังกัด ไม�ต�องทําการประเมินใหม� โดยมีการดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
    ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร/ตํารา วิธีการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการศึกษา) 
    ๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
    ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    ๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๕. จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    ๖. จัดให�มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๗. จัดทํารายงานประจําปQท่ีเป นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    ๘. จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 

กลุ�มตัวบ�งช้ีอัตลักษณ� 

ตัวบ�งชี้อัตลักษณ; หมายถึง ตัวบ�งชี้ท่ีมุ�งประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค;ของการจัดต้ังของสถานศึกษา รวมถึงความสําเรจ็ตามจุดเด�น และจุดเน�น ของแต�ละ
สถานศึกษาท่ีส�งผลสะท�อนเป นเอกลักษณ;ของสถานศึกษา และประเมินผลลัพธ; ผลการปฏิบัติตาม
เอกลักษณ; ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน; พันธกิจ นวัตกรรม จุดเด�น ลักษณะพิเศษของหลักสูตรท่ี
สถานศึกษาแต�ละแห�งได�กําหนด ซ่ึงผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน�วยงานต�นสังกัด 
และแจ�งให� สมศ.ทราบล�วงหน�า  ประกอบด�วย ๒ ตัวบ�งชี้  (ค�าน้ําหนัก ๑๐ คะแนน)  



 ๕๓

ตัวบ�งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให1บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค� 
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   คําอธิบาย 
   ผลการพัฒนาให�บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค;ของการจัดต้ัง 
สถานศึกษา หมายถึง ผลลัพธ;หรือผลการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค;
ของการจัดต้ังสถานศึกษาซ่ึงกําหนดไว�เป นข�อมูลเบ้ืองต�นและเป นข�อตกลงร�วมกันระหว�าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา หน�วยงานต�นสังกัด ท่ีกําหนดเป นอัตลักษณ;ของ
สถานศึกษา โดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณ;ท่ีสถานศึกษากําหนด 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน1นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท1อนเป:นเอกลักษณ� 
ของสถานศึกษา 

   คําอธิบาย 
   ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท�อนเป นเอกลักษณ;ของสถานศึกษา 
หมายถึง ผลการดําเนินงานตามจุดเน�นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท�อนเป นเอกลักษณ;ของสถานศึกษา  
ซ่ึงเป นผลลัพธ;จากการดําเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ เช�น โรงเรียนท่ีเน�นทางด�านวิทยาศาสตร; กีฬา 
วิถีพุทธ สองภาษา เป นต�น 

กลุ�มตัวบ�งช้ีมาตรการส�งเสริม 

ตัวบ�งช้ีมาตรการส�งเสริม หมายถึง ตัวบ�งชี้ท่ีมุ�งประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาเป นผู�กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร�วมชี้แนะปDองกันและแก�ไขปRญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปRญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเปDาหมายท่ีแสดงถึง
ความเป นผู�ช�วยเหลือสังคมและแก�ปRญหาสังคมของสถานศึกษา เช�น การปฏิรูปการศึกษาการส�งเสริม 
และสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การส�งเสริมประชาธปิไตย 
ในสถานศึกษา  การปDองกันสิ่งเสพติด การพร�อมรับการเป นสมาชิกสังคมอาเซียน  การอนุรักษ;พลังงาน 
การอนุรักษ;สิ่งแวดล�อม การปDองกันอุบัติภัย การแก�ปRญหาความขัดแย�ง การสร�างสังคมสนัติสขุและ 
ความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษาเป นผู�กําหนดและหน�วยงานต�นสังกัดให�การรบัรองการกําหนด 
ตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริมของสถานศึกษา ประกอบด�วย ๒ ตัวบ�งชี้ (ค�าน้ําหนัก ๑๐ คะแนน)  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

   คําอธิบาย 
   ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการท่ีนํามาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือแก�ไขปRญหาท้ังในสถานศึกษาและ/
หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเน�นการแก�ปRญหาท�องถ่ินท่ีมีการดําเนินงานท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วม
ท้ังสถานศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชนและสังคม รวมท้ังมีการน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต;ใช�ในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
และการพัฒนาบุคลากร 



 ๕๔

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู�ความเป:นเลิศ เพ่ือให1สอดคล1องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

   คําอธิบาย 
   ผลการส�งเสริมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเข�าสู�มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน และรักษา
มาตรฐาน เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนด
มาตรการท่ีนํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุ�งไปสู�สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป นข�อตกลงร�วมกันระหว�าง
สถานศึกษา หน�วยงานต�นสังกัด สมศ. และ/หรือ หน�วยงานสนับสนุน เช�น สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป นต�น โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการ
กําหนดมาตรการร�วมกันกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตามข�อตกลงในการดําเนินงานและการใช�ทรัพยากร
กับรัฐบาล  โดยพิจารณาตามผลการประเมินสถานศึกษาในรอบสอง ดังนี้  
    ๑. กลุ�มท่ีต�องพัฒนาไปสู�มาตรฐาน คือ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินยังไม�ได�รับ
การรับรอง 
    ๒. กลุ�มท่ีต�องยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาท่ีได�รับการรับรองและ 
มีผลการประเมินในระดับดี 
    ๓. กลุ�มท่ีต�องรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาท่ีได�รับการรับรองและ 
มีผลการประเมินในระดับดีมาก 

๑๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป นปRจจัยสําคัญนําไปสู�ความสําเร็จ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงได�จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือให�โรงเรียนได�ใช�เป นคู�มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เป นข�อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให�มีคุณภาพสูงสุด  และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใช�เป นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนให�โรงเรียนพัฒนาเข�าสู�มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพท่ีแท�จริงของโรงเรียน  โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมกลไกการบริหาร
โรงเรียนท้ัง ๔ ด�านตามขอบข�ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป นนิติบุคคล ได�แก� การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ประกอบด�วยเรื่องต�าง ๆ  ดังนี้  ๑)  งานแผนงาน 
และประกันคุณภาพ  ๒)  งานวิชาการ ๓)  งานกิจการนักเรียน  ๔) งานบุคคล  ๕)  งานธุรการ  
 ๖) งานการเงินและพัสดุ  ๗) งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม  และ  ๘) งานชุมชนและ
ภาคีเครือข�าย 

ขอบข�ายงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประกอบด�วยt 
  



 ๕๕

๑. งานแผนงานและประกันคุณภาพ (๗ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 

 แผน  คือ  สิ่งท่ีแสดงถึงความต้ังใจล�วงหน�าท่ีจะดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค;ท่ีวางไว�ผลท่ีเกิดจากการวางแผนส�วนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสาร เพ่ือใช�
เป นหลักฐานยืนยันการตัดสินใจ ซ่ึงจะระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา เหตุผลท่ีเลือกทํา วิธีการดําเนินการ 
ผู�ดําเนินงาน และสถานท่ีดําเนินงาน 

 ด1านการศึกษา  การวางแผนหมายถึงการกําหนดความต�องการ วิธีการดําเนินการและ 
ผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช�หลักวิชา เหตุผล มีข�อมูลประกอบ มีการนําเสนอปRญหาเพ่ือขจัด
อุปสรรคท่ีจะเกิดกับเปDาหมายข�างหน�า ทําให�ผู�ปฏิบัติรู�ว�าจะทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใดกับใคร ทําอย�างไร 
และทําเพ่ืออะไรอย�างชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีถูกต�องและบรรลุวัตถุประสงค; การวางแผนจึง
มีความสําคัญอย�างยิ่งเปรียบเสมือนกับ เข็มทิศ แผนท่ีเดินทางหรือพิมพ;เขียว (Blue Print) เป น
ยานพาหนะท่ีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงอย�างมีระบบ หากปราศจากการวางแผนท่ีดีระบบก็ไม�สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวให�เข�ากับอิทธิพลของสิ่งแวดล�อมท่ีแตกต�างกันได� จึงมีคํากล�าวว�า “การวางแผนท่ีดีย�อม
นําไปสู�ความสําเร็จกว�าครึ่ง (Well begun is half done)” หรืออาจกล�าวได�อีกนัยหนึ่งว�า การวางแผน 
ท่ีดีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อความสําเร็จตามวัตถุประสงค;ขององค;กรในประการต�างๆ เช�น การทํางาน
ของบุคลากรเกิดการประสานงานซ่ึงกันและกัน ช�วยให�เกิดการประหยัดทางการบริหาร ท้ัง คน เงิน วัสดุ 
และการจัดการช�วยให�การปฏิบัติงานสําเร็จลุล�วงไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป นการกระจาย
งานแบ�งเบาภาระความรับผิดชอบของผู�บริหาร สามารถระดมสรรพกําลังทรัพยากร (Mobilization of 
resources) ได�ตามความต�องการอย�างประสิทธิภาพผู�บริหาร สามารถทราบปRญหาอุปสรรคท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนของแผนได�อย�างชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดําเนินการแก�ไข
ปรับปรุงได�ทันต�อเหตุการณ; คุ�มค�าและลดความสูญเปล�า 

 ๑.๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
  ๑) การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการวิเคราะห;สภาพปRจจุบันปRญหาของโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการกําหนดวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมาย 

ของโรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังเปkดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการกําหนด

วิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังนําวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียน 

มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปQ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและเผยแพร�ให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
  ๒) แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดผู�รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป นลายลักษณ;อักษร 
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    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว แผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑.๑ 

    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการกําหนดสัดส�วนการใช�เงินในแผนปฏิบัติการ
อย�างถูกต�องและเหมาะสม 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล 
 ๑.๒ การจัดองค;กร 
  ๑) การจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดองค;การหรือจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหน�วยงานตามแผนภูมิท่ีโรงเรียนกําหนด 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการกําหนดขอบข�ายของหน�วยงานให�สอดคล�อง

กับสภาพปRจจุบันของโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประชาสัมพันธ;ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการดําเนินงานเป นไปตามแผนภูมิท่ีโรงเรียน

กําหนด 
  ๒) การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการกําหนดงานในหน�าท่ีครบทุกงานตามแผนภูมิ

ท่ีโรงเรียนกําหนดไว�เป นลายลักษณ;อักษร 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการมอบหมายงานเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการชี้แจงประชาสัมพันธ;ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ของผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
 ๑.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) การดําเนินงานด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการดําเนินงานสารสนเทศและแต�งต้ังผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;

อักษร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการรวบรวม วิเคราะห;ข�อมูลอย�างถูกต�องและ

เป นปRจจุบัน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดระบบสารสนเทศและให�บริการข�อมูล

สารสนเทศ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการนําสารสนเทศไปใช� 
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    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการเผยแพร�สารสนเทศให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
และสาธารณชนทราบ 

  ๒) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการดําเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการพัฒนาเจ�าหน�าท่ีดําเนินงานด�านสารสนเทศ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังนําเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงาน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดต้ังศูนย;สารสนเทศภายในโรงเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการจัดและพัฒนาระบบเครือข�ายงานสารสนเทศ

ของโรงเรียน 
 ๑.๔ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   การดําเนินงาน 
   ๑ – มีการแต�งต้ังคณะกรรมการผู�รับผิดชอบและมีแผนการดําเนินงาน 

เป นลายลักษณ;อักษร 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังได�จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและ

สอดคล�องกับมาตรฐานของหน�วยงานต�นสังกัด 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินการพัฒนาไปสู�มาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํารายงาน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจําปQเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช� 

ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย�างต�อเนื่อง 
 ๑.๕ การคํานวณต�นทุนผลผลิต 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการคํานวณต�นทุนผลผลิต 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;อักษร 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการคํานวณต�นทุนผลผลิต 
   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ความคุ�มค�าของต�นทุนผลผลิต 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน 
 ๑.๖ การควบคุมภายใน 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการจัดระบบควบคุมภายใน 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังคณะกรรมการเป นลายลักษณ;อักษร 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ;

มาตรการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนดอย�างเป นระบบ 
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   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีหลักฐานให�ตรวจสอบได� 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีรายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนด และยังมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

 ๑.๗ การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐาน

ให�ตรวจสอบได� 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายในโรงเรียน 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

๒. งานวิชาการ (๗ ภารกิจ ๒๘ ตัวช้ีวัด) 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว�ว�า “บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า ๑๒ ปQ ท่ีรัฐต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
โดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ เช�นเดียวกัน และในหมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษา ระบุไว� 
ใน มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๐ ท่ีให�ความสําคัญกับผู�เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอย�างชัดเจน  
สรุปได�ว�าบทบาทสําคัญของสถานศึกษาต�องยึดหลักตอบสนองต�อผู�เรียน โดยยึดหลักว�า ผู�เรียน 
ทุกคนมีความรู�ความสามารถและพัฒนาตนเองได�ถือว�าผู�เรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการเรียนการสอน 
ต�องจัดกิจกรรมส�งเสริมให�เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู�เรียน มุ�งเน�นประเมินพัฒนา 
การของผู�เรียน ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน การเข�าร�วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผล
ผู�เรียนด�วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษาหากเปรียบงาน
แผนงานเป นสมองเป นแผนท่ี เป นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษา  
ท่ีมีความสัมพันธ;กับงานแผนอย�างแยกกันไม�ได� การจะบริหารงานวิชาการให�ประสบผลสัมฤทธิ์ 
ต�องตระหนักว�าหัวใจของการจัดการศึกษาคือผู�เรียน หากจะดูว�างานวิชาการโรงเรียนใดเป นอย�างไร 
ดูได�จากนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ 

 ๒.๑ การวางแผนงานวิชาการ 
  ๑) การรวบรวมข�อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการรวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับ

งานวิชาการ ให�เป นระบบสะดวกในการนําไปใช� และเป นปRจจุบัน 



 ๕๙

    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีผู�รับผิดชอบในการรวบรวมข�อมูล ระเบียบและ
แนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ 

    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติข้ึนใช�ในโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดทําเป นเอกสารคู�มือครูหรือคู�มือนักเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังเผยแพร�ให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
  ๒) การทําแผนงานวิชาการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดทําและมีแผนงานวิชาการเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินการตามแผน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

งานวิชาการ 
 ๒.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๑) การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดขอบข�ายงานวิชาการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการทําแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดทําพรรณนางานวิชาการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการมอบหมายเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประชาสัมพันธ;เผยแพร� 
  ๒) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีหลักสูตรโรงเรียนท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามองค;ประกอบ

ของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดทําหลักสูตรกลุ�มสาระการเรียนรู�และ

นําไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการนิเทศภายใน การกํากับ และการติดตาม

ประเมินผลหลักสูตรอย�างต�อเนื่อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนา

หลักสูตร 
  



 ๖๐

  ๓) การจัดกลุ�มการเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดกลุ�มการเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังจัดกลุ�มการเรียนตามโครงสร�างของหลักสูตร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดกลุ�มการเรียนโดยคํานึงถึงความพร�อม 

ด�านอาคารสถานท่ี บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ; 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังจัดกลุ�มการเรียนให�นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียน 

ตามความต�องการ ความถนัด และความสนใจ เพ่ือการศึกษาต�อหรือการประกอบอาชีพ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินและปรับปรุงการจัดกลุ�มการเรียน 
  ๔) การจัดตารางสอน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการต้ังคณะกรรมการจัดตารางสอน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีตารางสอนรวม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช�ห�องเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการติดตามการจัดการเรียนรู�ตามตารางสอน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา 

การใช�ตารางสอน 
  ๕) การจัดครูเข�าสอนตามตารางสอน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดครูเข�าสอนตามตารางสอน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข�าสอนท่ีแน�นอนและ

เหมาะสม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดครูเข�าสอนโดยคํานึงถึงความรู�

ความสามารถและความถนัด หรือการใช�สื่ออุปกรณ;การเรียนการสอน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข�าสอน

อย�างสมํ่าเสมอ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช�

ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข�าสอน 
  ๖) การจัดครูสอนแทน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดครูเข�าสอนแทน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข�าสอนแทน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดครูเข�าสอนแทนโดยคํานึงถึงความรู� 

ความสามารถ และความถนัด หรือการใช�สื่ออุปกรณ;จัดการเรียนรู� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข�าสอน

แทนอย�างสมํ่าเสมอ 



 ๖๑

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช�
ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข�าสอนแทน 

  ๗) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานทางวิชาการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานทางวิชาการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีผู�รับผิดชอบในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาใช�ในการดําเนินงานทางวิชาการ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช�นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานทางวิชาการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีระบบการใช�และ/หรือเครือข�ายการนํานวัตกรรม 

และเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานทางวิชาการ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลและพัฒนาการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานทางวิชาการ 
 ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑) การจัดทํา การใช� การปรับปรุงหน�วยการเรียนรู�และแผนการจัดการเรียนรู� 
   การดําเนินงาน 
    ๑ – มีการให�ความรู�ครูในการจัดทําหน�วยการเรียนรู�และแผนการจัด 

การเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญและครูมีแผนการจัดการเรียนรู� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหน�วยการเรียนรู�และแผนการจัดการเรียนรู�  

ครบทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีหน�วยการเรียนรู�และแผนการจัดการเรียนรู�  

ครบทุกรายวิชา 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีหลักฐานการนําหน�วยการเรียนรู� และ 

แผนการจัดการเรียนรู�ไปใช�อย�างสมํ่าเสมอ และตรวจสอบได� 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหน�วยการเรียนรู�

และแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
  ๒) การจัดกระบวนการเรียนรู� 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - โรงเรียนส�งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู�ให�

สอดคล�องกับหลักสูตรโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให�สอดคล�องกับ

ความสนใจ ความถนัดของผู�เรียน ท้ังด�านความรู� ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค; 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล�อม และแหล�งเรียนรู�

ให�เอ้ือต�อการจัดกระบวนการเรียนรู� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการนําภูมิปRญญาท�องถ่ินหรือเครือข�ายผู�ปกครอง 

ชุมชน ท�องถ่ิน มามีส�วนร�วมในการจัดการเรียนรู�ตามความเหมาะสม 



 ๖๒

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู� 
อย�างต�อเนื่อง 

  ๓) การจัดหา จัดทํา ใช� บํารุงรักษาและส�งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู� 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดหา และจัดทําสื่ออุปกรณ;การจัดการเรียนรู� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดหา และจัดทําสื่ออุปกรณ;การจัดการ

เรียนรู�ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการนําสื่อและอุปกรณ;การจัดการเรียนรู�ไปใช�ใน

การจัดการเรียนรู� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการบํารุงรักษาและเก็บไว�อย�างเป นระบบ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลการพัฒนาการใช�การผลิตสื่อและ

อุปกรณ;การจัดการเรียนรู�อย�างสมํ่าเสมอ 
  ๔) การจัดสอนซ�อมเสริม 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดสอนซ�อมเสริม 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีแนวปฏิบัติการสอนซ�อมเสริม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ�อมเสริม 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังนําผลการสอนซ�อมเสริมมาวิเคราะห;และรายงาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังนําผลการวิเคราะห;มาใช�ปรบัปรุงในการสอนซ�อมเสริม 
  ๕) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนตามหลักสูตร 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนตามโครงสร�างของหลักสูตร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนยังสอดคล�องกับ

หลักสูตรโรงเรียน 
    ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล�ว ยังมีการสํารวจความต�องการ  

ความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
    ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล�ว ยังเปkดโอกาสให�นักเรียนเลือก 

เข�ากิจกรรมและมีส�วนร�วมในกิจกรรมนั้น 
    ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ๒.๔ การพัฒนาและส�งเสริมทางด�านวิชาการ 
  ๑) การจัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู� 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู�อย�างน�อย ๖ ประเภท 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว นักเรียนยังเข�าร�วมในกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู� 
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    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว นักเรียนยังมีส�วนร�วมในการคิด วางแผนปฏิบัติและ
แก�ปRญหาในการจัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู� 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมการ
เรียนรู�และนักเรียนส�วนใหญ�มีความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรม 

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินไปใช�ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 

  ๒) โรงเรียนส�งเสริมให�ครูได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการอย�างน�อย ๒๐ ชั่วโมงต�อปQ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - ครูได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการ ร�อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
    ๒ - ครูได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการ ร�อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
    ๓ - ครูได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการ ร�อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
    ๔ - ครูได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการ ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
    ๕ - ครูทุกคนได�รับการพัฒนาทางด�านวิชาการ 
  ๓) การพัฒนาครูทางด�านวิชาการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการสํารวจความต�องการของครูและความจําเป นของโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการกําหนดแผนหรือโครงการเป นลายลักษณ;

อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังดําเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีกําหนดไว� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือ

โครงการ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังนําผลการประเมินไปใช�เป นข�อมูลในการพัฒนาครู

อย�างต�อเนื่อง 
  ๔) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการอย�างน�อย ๕ ประเภท 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว นักเรียนยังมีส�วนร�วมในการจัดบรรยากาศ 

ทางวิชาการ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการนําไปใช�ประโยชน;ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนา 

อย�างต�อเนื่อง 
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  ๕) การส�งเสริมการวิเคราะห; วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - ส�งเสริมให�ครูมีความรู�ในการวิเคราะห; วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 

ของผู�เรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังจัดให�ครูนําความรู�ไปดําเนินการวิเคราะห;วิจัย 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังนําผลการวิเคราะห; วิจัยไปใช�ในการพัฒนาการ

เรียนรู�ของผู�เรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการดําเนินการในการนําผล 

การวิเคราะห; วิจัยไปใช�ในการพัฒนาการเรียนรู� 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการเผยแพร�ผลการวิเคราะห; วิจัยท้ังในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน 
  ๖) การส�งเสริมการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู� 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - ส�งเสริมให�ครูใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรู�ได�อย�างเหมาะสม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ครูยังนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�ไปใช� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู� 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 
 ๒.๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
  ๑) การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการรวบรวมระเบียบเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังได�กําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังได�ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกําหนด 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ผลการปฏิบัติยังถูกต�อง ครบถ�วนตามระเบียบว�าด�วย

การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
  ๒) การสร�างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการสร�างเครื่องมือในการวัดผลท่ีเป นไปตามมาตรฐานการเรียนรู�

รายวิชา 



 ๖๕

    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการสร�างเครื่องมือในการวัดผลท่ีเป นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู�รายวิชาครบทุกรายวิชาท่ีเปkดสอน 

    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล

ครบทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังจัดให�มีคลังข�อสอบทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
  ๓) การจัดให�มีเอกสารและแบบฟอร;มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีผู�รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีเอกสารและแบบฟอร;มเก่ียวกับการวัดผล และ

ประเมินผลอย�างครบถ�วนและเพียงพอ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดเก็บอย�างเป นระเบียบและสะดวกในการใช� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการปรับปรุงให�เหมาะสมและสะดวกในการใช� 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินการเก่ียวกับ

การวัดผลและประเมินผล 
  ๔) การดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย�างถูกต�อง

ครบถ�วน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนอย�างเรียบร�อย และปลอดภัย 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในงานอย�างเหมาะสม 
  ๕) การดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีข�อความครบถ�วน ถูกต�อง ชัดเจนและ 

เป นปRจจุบัน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบและให�บริการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนาํเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนนิงานอย�างท่ัวถึง 
 ๒.๖ การแนะแนวการศึกษา 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการแต�งต้ังผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;อักษร 
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    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ
วิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความ
ร�วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประสานความร�วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู�
และประสบการณ;ด�านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข�ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหน�วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

 ๒.๗ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
  ๑) การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให�ตรวจสอบได� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายในโรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนนิงานวชิาการ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานวิชาการ 
  ๒) การประเมินผลในด�านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนท่ีผ�านมา ต้ังแต�

ระดับ ๓  ข้ึนไป รวมท้ังสิ้น ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๔๐ 
    ๒ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนท่ีผ�านมา ต้ังแต�

ระดับ ๓  ข้ึนไป รวมท้ังสิ้น ร�อยละ ๔๑ - ๕๔ 
    ๓ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนท่ีผ�านมา ต้ังแต�

ระดับ ๓  ข้ึนไป รวมท้ังสิ้น ร�อยละ ๕๕ - ๖๔ 
    ๔ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนท่ีผ�านมา ต้ังแต�

ระดับ ๓  ข้ึนไป รวมท้ังสิ้น ร�อยละ ๖๕ - ๗๔ 
    ๕ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนท่ีผ�านมา ต้ังแต�

ระดับ ๓  ข้ึนไป รวมท้ังสิ้น ร�อยละ ๗๕ ข้ึนไป 

๓. งานกิจการนักเรียน (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวช้ีวัด) 

 กิจการนักเรียนเป นอีกหนึ่งภาระงานท่ีสําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน�าท่ีจัดระบบดูแล
ช�วยเหลือนักเรียนอย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู�จักผู�เรียนเป นรายบุคคล มีข�อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผู�เรียนท่ีครบถ�วนและเป นปRจจุบัน เพ่ือช�วยให�ครูเข�าใจ เข�าถึงและพัฒนานักเรียน โดยผ�าน
กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพ่ือสร�างคุณลักษณะพึงประสงค;ของผู�เรียนให�สอดคล�อง



 ๖๗

กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล�อม เทคโนโลย ีท่ีเปลี่ยนแปลง
อย�างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต�องพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ 
ในความเป นชาติไทย เกิดการเรียนรู�ระบอบประชาธิปไตยผ�านกระบวนการและกิจกรรมต�างๆ  
 ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย; มีจิตสาธารณะใช�ชีวิต
อย�างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกัน สามารถเลือกดําเนินชีวิต อย�างผู�มีภูมิรู�และมีภูมิธรรม 

 ๓.๑  การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
  ๑) การรวบรวมข�อมูลและจัดทําระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีผู�รับผิดชอบในการรวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติ 

ทางราชการเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ 

เก่ียวกับงานกิจการนักเรียนท่ีเป นปRจจุบัน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเป นเอกสาร

คู�มือครูหรือคู�มือนักเรียนข้ึนใช�ในโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการเผยแพร�ให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติ 

ให�เป นปRจจุบันอย�างสมํ่าเสมอ 
  ๒) การทําแผนงานกิจการนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดทําข�อมูลเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน 

เป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีผู�รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดําเนินการตามแผน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
 ๓.๒ การบริหารงานกิจการนักเรียน 
  ๑) การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดขอบข�ายงานกิจการเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการทําแผนภูมิงานกิจการนักเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจดัทําพรรณนางานกิจการนักเรยีน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบครบทุกงาน 

ตามแผนภูมิของโรงเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว  ยังมีการประชาสัมพันธ;เผยแพร� 

  



 ๖๘

  ๒) การประสานงานกิจการนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ภายในโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประสานงานระหว�างโรงเรียนกับเครือข�าย

ผู�ปกครอง 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประสานงานกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับเยาวชน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประสานงานอย�างต�อเนื่อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบติั 
  ๓) การส�งเสริมงานกิจการนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - วางแผน กําหนดแนวทางการส�งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดย

สนับสนุนให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมในกระบวนการวางแผน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส�งเสริม

สนับสนุนให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมอย�างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน 

    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จาก
ประสบการณ;จริง ฝiกปฏิบัติให�ทําได� ทําเป น รักการอ�านและเกิดการใฝ?รู�อย�างต�อเนื่อง 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงาน 

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมนักเรียนอย�างต�อเนื่อง 

 ๓.๓ การส�งเสริมพัฒนาให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) การจัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
   (กิจกรรมส�งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ได�แก� การตรงต�อเวลา 

ความสะอาด การแต�งกาย การเข�าแถว  การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับและ
แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน) 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดกิจกรรม 
    ๒ - มีหลักฐานแสดงว�ามีการจัดกิจกรรม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดกิจกรรมเป นประจําและต�อเนื่อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังปรากฏผลต�อพฤติกรรมนักเรียนอย�างเด�นชัด 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังเผยแพร�ผลงานให�เป นท่ีปรากฏ 

  



 ๖๙

  ๒) การจัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม 
   (กิจกรรมส�งเสริมพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม ได�แก� กิจกรรมท่ีสอดคล�องกับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค; ๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย; ซ่ือสัตย;สุจริต มีวินัย ใฝ?เรียนรู� อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทํางาน  
รักความป นไทย มีจิตสาธารณะ) 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดกิจกรรม 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานแสดงว�ามีการจัดกิจกรรม 

เป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดกิจกรรมเป นประจําและต�อเนื่อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังปรากฏผลต�อพฤติกรรมนักเรียนอย�างเด�นชัด 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังเผยแพร�ผลงานให�เป นท่ีปรากฏ 
  ๓) การจัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาด�านความรับผิดชอบต�อสังคม 
   (กิจกรรมส�งเสริมพัฒนาด�านความรับผิดชอบต�อสังคม ได�แก� การบําเพ็ญตน 

ให�เป นประโยชน; การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ) 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดกิจกรรม 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดกิจกรรมเป นประจําและต�อเนื่อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังปรากฏผลต�อพฤติกรรมนักเรียนอย�างเด�นชัด 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังเผยแพร�ผลงานให�เป นท่ีปรากฏ 
  ๔) การจัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาการใช�เวลาว�างให�เป นประโยชน; 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดกิจกรรม 
    ๒ - มีหลักฐานแสดงว�ามีการจัดกิจกรรม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดกิจกรรมเป นประจําและต�อเนื่อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังปรากฏผลต�อพฤติกรรมนักเรียนอย�างเด�นชัด 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังเผยแพร�ผลงานให�เป นท่ีปรากฏ 
  ๕) การยกย�องให�กําลังใจแก�นักเรียนผู�ประพฤติดี 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการยกย�องให�กําลังใจ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานการยกย�องให�กําลังใจเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยกย�องให�กําลังใจ 

เป นลายลักษณ;อักษร 



 ๗๐

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังเผยแพร�เกียรติประวัติของนักเรียนท่ีประพฤติดี 
ให�ปรากฏ 

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว�เป น
หลักฐานและเป นปRจจุบัน 

 ๓.๔ การดําเนินงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
  ๑) การจัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีแผนงาน / โครงการเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินงานตามแผน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผล 

การประเมินไปใช�ในการพัฒนางาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการดําเนินงานการจัดระบบดูแลช�วยเหลือ

นักเรียนร�วมกับเครือข�ายท่ีเก่ียวข�อง 
  ๒) การรู�จักนักเรียนเป นรายบุคคล 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการมอบหมายให�ครูดูแลรับผิดชอบกลุ�มนักเรียนเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ครูผู�รับผิดชอบยังดําเนินการศึกษานักเรียน 

เป นรายบุคคล 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ครูยังดําเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีเอกสารหลักฐานข�อมูลนักเรียนท่ีสามารถ

ตรวจสอบได� 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ข�อมูลเพ่ือจัดกลุ�มนักเรียน 
  ๓) การคัดกรองนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีเครื่องมือสําหรับใช�ในการคัดกรองนักเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประชุมชี้แจงครูเก่ียวกับแนวปฏิบัติ 

ในการคัดกรองนักเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ครูยังดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีคณะกรรมการร�วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการจําแนกนักเรียนอย�างชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ�ม 
  ๔) การดําเนินงานปDองกันการแก�ไขปRญหานักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีข�อมูลเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปRญหาท่ีเป นกลุ�มเสี่ยงและกลุ�มมีปRญหา 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังกําหนดแนวทาง วิธีการปDองกันและแก�ไข 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีหลักฐานการปDองกันและแก�ไขตามวิธีท่ีกําหนดไว� 
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    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการแก�ปRญหาร�วมกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมิน 

ไปใช�ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการแก�ไขปRญหา 
  ๕) การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีข�อมูลนักเรียนท่ีควรได�รับการส�งเสริมและพัฒนา 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการกําหนดแผนงาน / โครงการ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการติดตามประเมินผล และนําผลการประเมินไป

ใช�ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
  ๖) การส�งต�อนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีข�อมูลนักเรียนท่ีควรได�รับการส�งต�อ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีแนวปฏิบัติในการส�งต�อนักเรียนท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการส�งต�อนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประสานความร�วมมือกับหน�วยงาน 

ท่ีเก่ียวข�อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมิน 

มาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
 ๓.๕ การดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการชี้แจงเผยแพร�หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดทําแผนงาน/โครงการส�งเสริมประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป นประจํา 
   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา 

อย�างต�อเนื่อง 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียน 

อย�างเด�นชัดสามารถเป นแบบอย�างแก�โรงเรียนอ่ืนได� 
 ๓.๖ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให�ตรวจสอบได� 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายในโรงเรียน 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
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   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรงุพัฒนาการ

ดําเนินงานกิจการนักเรียน 

๔. งานบุคคล (๓ ภารกิจ ๗ ตัวช้ีวัด) 

 การพัฒนาองค;กรจะประสบผลสัมฤทธิ์หรือไม�เพียงใด บุคคลซ่ึงเป นหนึ่งในสี่ประเด็น
หลักของการบริหารจัดการ มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการขับเคลื่อนองค;กรไปข�างหน�าเพ่ือตอบสนอง
ต�อการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน; ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต�องมีหน�วยงานดังกล�าวอย�างเป นรูปธรรมเพ่ือขับเคลื่อนองค;กรสู�ความเป น
เลิศงานบุคคล เป นหน�วยสนับสนุนบุคลากรท่ีสําคัญในสถานศึกษา มีจุดประสงค;หลักของงานบุคคล
เพ่ือดูแลอํานวยความสะดวกให�กับบุคลากรในโรงเรียน สร�างขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิ
ประโยชน;อันพึงมีพึงได�ของบุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความสามารถ
ให�กับบุคลากร เช�น จัดการจัดการปฐมนิเทศให�บุคลากรเพ่ือให�ทราบภาระงานเม่ือเริ่มเข�าสู�องค;กร 
จัดทําเอกสารแนะแนวทางปฏิบัติงาน จัดการนิเทศภายในเพ่ือทบทวนบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ปรับปรุงการทํางานอย�างต�อเนื่อง 

 ๔.๑ การบริหารงานบุคคล 
  ๑) การวางแผนอัตรากําลัง 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการวิเคราะห;อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง (ระยะ ๓ – ๕ ปQ) 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการกําหนดวิธีการแก�ปRญหาท่ีสอดคล�องกับ 

แผนอัตรากําลัง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประสานงานขอความร�วมมือจากหน�วยงาน 

ท่ีเก่ียวข�อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลการดําเนนิการวางแผนอัตรากําลัง 
  ๒) การพัฒนาบุคลากร 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผนพัฒนาบุคลากร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย�างน�อย ๓ 

รายการ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว บุคลากรยังนําความรู�ท่ีได�จากการพัฒนามาขยายผล

ในโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินมาใช� 
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  ๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

อย�างน�อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการพัฒนาบุคลากร 
  ๔) การบํารุงขวัญและส�งเสริมกําลังใจ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผนการบํารุงขวัญและส�งเสริมกําลังใจบุคลากร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการบํารุงขวัญ

และส�งเสริมกําลังใจบุคลากร 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุง

พัฒนากิจกรรมการบํารุงขวัญและส�งเสริมกําลังใจบุคลากร 
 ๔.๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติข�าราชการครู ลูกจ�าง และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) การจัดทําทะเบียนประวัติข�าราชการครู ลูกจ�าง และบุคลากรทางการศึกษา 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการทําทะเบียนประวัติข�าราชการคร ูลูกจ�าง และบุคลากรทางการศึกษา 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบเฉพาะ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ทะเบียนประวัติยังถูกต�อง และเป นปRจจุบัน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการเก็บรักษาทะเบียนประวัติอย�างปลอดภัยและ

สะดวกแก�การค�นหา 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข�ามาใช�ใน 

การดําเนินการ 
  ๒) การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
   (หลักฐานการปฏิบัติราชการ หมายถึง หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา 

การบันทึกเวรยามในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการขออนุญาตต�าง ๆ ฯลฯ) 
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   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการรวบรวมหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการรวมรวมหลักฐานเรียบร�อยและเป นปRจจุบัน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการทําสถิติและนําไปใช�ประโยชน; 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข�ามาใช� 

ในการดําเนินการ 
 ๔.๓ การประเมินผลการดําเนินงานบุคคล 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายใน

โรงเรียน 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานบุคคล 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานบุคคล 

๕. งานธุรการ (๔ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 

 งานธุรการ เป นหน�วยงานสนับสนุนท่ีสําคัญและจําเป นหน�วยหนึ่งในสถานศึกษามีหน�าท่ี
หลักๆ ท่ีต�องปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จขององค;กรได�แก� การรวบรวมข�อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติใน
ส�วนท่ีเก่ียวข�องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด�านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส�งหนังสือ การโต�ตอบ
หนังสือราชการและหนังสือท่ีมีมาถึงสถานศึกษารวมถึงการจัดเก็บและ 
ทําลายหนังสือ 

 ๕.๑ การวางแผนงานธุรการ 
  ๑) การรวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการแต�งต้ังผู�รับผิดชอบการรวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับงานธุรการเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการรวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับงานธุรการท่ีเป นปRจจุบัน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดทําเอกสาร แบบพิมพ;ต�าง ๆ  ท่ีใช�ในงาน

ธุรการไว�ใช�ในโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดทําเป นเอกสารคู�มือการปฏิบัติงานธุรการ 
  ๒) การทําแผนงานธุรการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดแผนงานธุรการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดทําแผนงานธุรการเป นลายลักษณ;อักษร 
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    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีผู�รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว�อย�างครบถ�วน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 ๕.๒ การบริหารงานธุรการ 
  ๑) การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดขอบข�ายงานธุรการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการทําแผนภูมิการบริหารงานธุรการ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดทําพรรณนางานธุรการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการมอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบครบทุกงาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประชาสัมพันธ;เผยแพร� 
  ๒) การจัดบุคลากร 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังบุคลากรเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีบุคลากรครบทุกงาน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว บุคลากรยังมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว งานท่ีปฏิบัติยังถูกต�องเรียบร�อยเป นปRจจุบัน 
  ๓) การจัดสถานท่ี 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีสถานท่ีทํางานธุรการ 
    ๒ - มีห�องธุรการโดยเฉพาะ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในห�องธุรการเป นสัดส�วน 

และสะดวกแก�การให�บริการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังนําเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ห�องธุรการมีความเหมาะสมม่ันคงและปลอดภัย 
 ๕.๓ การบริหารงานสารบรรณ 
  ๑) การลงทะเบียนรับ – ส�งเอกสารและหนังสือราชการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีทะเบียนรับ - ส�งเอกสารและหนังสือราชการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการลงทะเบียนรับ - ส�ง ถูกต�องตามระเบียบ  

งานสารบรรณ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดระบบการประสานงานฅท่ีรวดเร็ว 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังสามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องได�สะดวก 
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  ๒) การโต�ตอบหนังสือราชการ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีหลักฐานการโต�ตอบหนังสือราชการ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหนังสือราชการท่ีโต�ตอบถูกต�องตามระเบียบ 

งานสารบรรณ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการจัดระบบโต�ตอบหนังสือราชการ 

โดยระบบ e - office 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว การโต�ตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา 
  ๓) การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการไว� 

เป นลายลักษณ;อักษรและถูกต�องตามระเบียบงานสารบรรณ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว การเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการ 

ยังถูกต�องตามระเบียบงานสารบรรณ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังสามารถค�นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต�าง ๆ 

ได�สะดวกและรวดเร็ว 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วยในการเก็บรักษาและ

ทําลายหนังสือราชการ 
  ๔) การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
   (การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ ได�แก� การบริการงานพิมพ; งานถ�ายเอกสาร 

งานค�นหาเอกสารทางราชการ ฯลฯ) 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดระบบด�านบริการงานสารบรรณ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีวัสดุครุภัณฑ; บุคลากรในการให�บริการได�เพียงพอ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ;ให�มีคุณภาพดี 

อยู�ตลอดเวลา 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการปรับปรุงการบริการให�มีประสิทธภิาพอยู�เสมอ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการให�บริการ 
 ๔. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานให�ตรวจสอบได� 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายใน

โรงเรียน 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
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   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงานธุรการ 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานธุรการ 

๖. งานการเงินและพัสดุ (๔ ภารกิจ ๑๒ ตัวช้ีวัด) 

 งานการเงินและพัสดุ เป นหน�วยสนับสนุนท่ีสําคัญช�วยให�การบริหารจัดการและ 
การดําเนินกิจกรรมต�างๆ เป นไปด�วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎ แนวปฏิบัติ และมีหลักฐานครบถ�วนถูกต�อง คุ�มค�า ประหยัดและเกิดประโยชน; โปร�งใส 
ตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล ภาระหน�าท่ีงานการเงินและพัสดุประกอบด�วย การบริหารการเงิน 
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง การจัดทําและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให�ถูกต�องเป นปRจจุบัน
และเป นไปตามแผน การประเมินความคุ�มค�า การจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุเพ่ือให�เป นไปตาม
ระเบียบและง�ายต�อการตรวจสอบ 

 ๖.๑ การบริหารการเงิน 
   การดําเนินงาน 
   ๑ - มีการวางแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให�เหมาะสม

สอดคล�องและถูกต�องกับระเบียบต�างๆท่ีเก่ียวข�อง 
   ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการเบิกจ�ายเงินให�แก�ผู�มีสิทธิ์หรือเจ�าหนี้ 
   ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการเบิกจ�ายเงินตามระเบียบ ภายในเวลากําหนด 
   ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการกํากับ เร�งรัด ติดตามการใช�จ�ายเงินตามแผน 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการบริหารการเงินเป นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ การบริหารการเงินและบัญชี 
  ๑) การทําหลักฐานการเงินและการบัญชี 
   หลักฐานการเงินและการบัญชีท่ีกําหนด คือ 
    (๑) เงินนอกงบประมาณ  ได�แก�  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จรับเงิน  

สมุดเงินสด  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  ทะเบียนคุมเงินรายได�สถานศึกษา  ทะเบียนคุมรายรับ
เงินรายได�สถานศึกษา  หลักฐานการจ�ายเงินนอกงบประมาณแต�ละประเภท  สัญญาการยืมเงินและ
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

    (๒) เงินงบประมาณ  ได�แก�  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  ใบเบิกเงินเพ่ือ
จ�ายในราชการ  สมุดคู�มือเบิกเงินเพ่ือจ�ายเงินงบประมาณ  สมุดเงินสด  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

    (๓) เงินรายได�แผ�นดิน  ได�แก�  ใบเสร็จรับเงิน  สมุดเงินสด  ใบนําส�ง หรือ
ใบเสร็จรับเงินของผู�เบิก 

    (๔) รายงาน  ได�แก�  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  รายงานรับจ�ายเงินรายได�
สถานศึกษา  รายงานประเภทเงินคงเหลือ  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน  รายงานรับ
จ�ายเงินรายได�สถานศึกษาต�อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันสิ้นปQงบประมาณ  และ  
กรณีท่ีโรงเรียนทําหน�าท่ีเป นหน�วยเบิกจะต�องปฏิบัติ/รายงานโดยใช�ระบบ GFMIS 
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   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดทําหลักฐานการเงิน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังจัดทําหลักฐานการเงินครบถ�วน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดทําหลักฐานการเงินถูกต�อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังจัดทําหลักฐานการเงินเป นปRจจุบัน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังจัดเก็บหลักฐานเป นระเบียบ และปลอดภัย 
  ๒) การรับเงิน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดทําบัญชีในสมุดเงินสดถูกต�อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังจัดทําบัญชีในสมุดเงินสดเป นปRจจุบัน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงิน 
  ๓) การจ�ายเงิน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - การจ�ายเงินอยู�ภายในวงเงินท่ีได�รับมอบอํานาจจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจ�าย 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต�อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดเป นปRจจุบัน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการตรวจสอบการจ�ายเงินตามระเบียบการเก็บ

รักษาเงิน 
  ๔) การเก็บรักษาเงิน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทํารายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังปฏิบัติถูกต�องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการกําหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตาม 

ด�านบุคลากรและด�านวิธีการ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ 

อย�างสมํ่าเสมอ 
  ๕) การควบคุมและตรวจสอบ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีระบบการควบคุมการรับ - จ�ายเงิน 
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    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังจัดให�มีการตรวจสอบการรับ - จ�ายเงินประจําวัน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการตรวจสอบความถูกต�อง ตรงกันระหว�าง

ยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยผู�บริหารสถานศึกษา 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน และทะเบียนการเงินต�าง ๆ โดยผู�บริหารสถานศึกษาทุกสิ้นเดือน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังดําเนินการเก่ียวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบ

และกฎหมายกําหนดไว�ได�อย�างครบถ�วน 
  ๖) การประเมินผลการใช�จ�ายเงินตามแผนการใช�จ�าย 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผนการใช�เงิน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการใช�จ�ายเงินตามแผน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีหลักฐานการควบคุมการใช�จ�ายเงินตามแผน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ความคุ�มค�าและความเหมาะสม 

การใช�จ�ายเงิน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนา

แผนการใช�จ�ายเงิน 
 ๖.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย; 
  ๑) การจัดซ้ือ จัดจ�าง 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ�าง 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดซ้ือ จัดจ�าง ปฏิบัติครบตามข้ันตอน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการดําเนินการถูกต�องตามระเบียบทุกข้ันตอน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างอย�างรวดเร็ว 

ทันเวลา 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  ๒) การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ; 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ; 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ;ถูกต�อง

และเป นปRจจุบัน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมี กํากับ ติดตาม ดูแล การจัดทําบัญชีวัสดุ และ

ทะเบียนครุภัณฑ;อย�างสมํ่าเสมอ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและ

ทะเบียนครุภัณฑ; 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมียังมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดทําบัญชีวัสดุ

และทะเบียนครุภัณฑ;อย�างครบถ�วน และปลอดภัย 
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  ๓) การบํารุงรักษาพัสดุและการปรับซ�อม 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการบํารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ�อม 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;

อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังดําเนินการบํารุงรักษาพัสดุและปรับซ�อมเป น

ประจํา 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการชี้แจงและแนะนําวิธีการใช�และบํารุงรักษา

พัสดุแก�ผู�ใช�ด�วย 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการจัดสรรเงินไว�เป นค�าบํารุงรักษาพัสดุและ

ค�าปรับซ�อม 
  ๔) การตรวจสอบพัสดุประจําปQ และการจําหน�ายพัสดุ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการตรวจสอบการรับ - จ�าย พัสดุประจําปQ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 

ตามระเบียบ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการตรวจสอบรายงานและผลการตรวจสอบ 

ตามระเบียบ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดระบบและเก็บรักษาหลักฐาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช� 

ในการดําเนินงาน 
  ๕) การจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
   (การจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ หมายถึง ท่ีดินท่ีเป นท่ีราชพัสดุ (ท่ีดินท่ีได�มาจาก

การรับบริจาคหรือการจัดซ้ือ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร�างในท่ีดิน ซ่ึงเป นท่ีราชพัสดุ หรือในท่ีดินอ่ืน 
ท่ีไม�ใช�ท่ีราชพัสดุ ต�องข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ สําหรับท่ีดินท่ีไม�ใช�ท่ีราชพัสดุ เช�นท่ีดิน
สาธารณประโยชน; หรือท่ีดินของวัดไม�ต�องข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ แต�มีการลงทะเบียนเก่ียวกับท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�างไว�ท่ีโรงเรียน) 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุครบถ�วน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังลงทะเบียนท่ีราชพัสดุถูกต�องและเป นปRจจุบัน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการทําประวัติท่ีดิน อาคาร และสถานท่ี 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร�อยปลอดภัย 
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 ๖.๔ การประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุ 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให�

ตรวจสอบได� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายในโรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน

การเงินและพัสดุ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ 

๗. งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล1อม (๑๑ ภารกิจ ๒๒ ตัวช้ีวัด) 

  งานบริการและงานอาคารสถานท่ีเป นงานท่ีช�วยสนับสนุนและส�งเสริมงานต�างๆ 
อย�างเป นรูปธรรม ภาระงานเก่ียวข�องกับ การวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมการจัด
บรรยากาศท้ังภายในห�องเรียนและภายในโรงเรียนให�เกิดความร�มรื่น เป นสัดส�วนสวยงาม เอ้ือต�อ 
การเรียนรู�ของผู�เรียน จัดดูแลบํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบห�องเรียน ห�องพิเศษ และ 
ห�องบริการต�างๆ ให�ใช�ประโยชน;ได�อย�างคุ�มค�าตามเกณฑ;ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน จัดให�มี
เอกสารการใช�อาคาร และจัดทําประวัติการบํารุงรักษา และสรุปประเมินผลอย�างชัดเจน 

 ๗.๑ การบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
  ๑) การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการกําหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานท่ี และ

สภาพแวดล�อมของโรงเรียน หรือจัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการ ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล�อมของโรงเรียนให�อยู�ในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมพร�อมท่ีจะใช�ประโยชน; 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใช�อาคารสถานท่ี

และสภาพแวดล�อมของโรงเรียน เพ่ือให�เกิดความคุ�มค�า และเอ้ือประโยชน;ต�อการเรียนรู� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการสํารวจความพึงพอใจจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการการสรุปประเมินผลและรายงานการใช�

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมของโรงเรียน 
  ๒) การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
  บรรยากาศบริเวณโรงเรียน สะอาด ความร�มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และ

ความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี้  มีการจัดบริเวณเป นสัดส�วน  มีความร�มรื่น  มีการตกแต�งบริเวณ
สวยงาม  มีสถานท่ีเล�น ออกกําลังกาย และพักผ�อน  มีอากาศปลอดโปร�ง  ไม�เป นแหล�งมลพิษ   
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  มีทางสัญจรเป นระเบียบ  มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต  และ
มีการใช�และบํารุงรักษาให�มีความเป นระเบียบและปลอดภัย 
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   การดําเนินงาน 
    ๑ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๓ เรื่อง 
    ๒ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๔ เรื่อง 
    ๓ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๕ เรื่อง 
    ๔ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๖ เรื่อง 
    ๕ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๗ เรื่อง ข้ึนไป 
 ๗.๒ การบริการอาคารเรียน 
  ๑) การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน 
   บรรยากาศภายในอาคารเรียนให�เกิดความสะอาด ความร�มรื่น ความสวยงาม  

ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี ้ มีการตกแต�งท่ีสวยงาม  มีแสงสว�างเพียงพอ  ประตู
หน�าต�างอยู�ในสภาพดีมีอุปกรณ;ยึดม่ันคง  ระบบไฟฟDา ประปา โทรศัพท;อยู�ในสภาพเรียบร�อยและใช�การได�
ดี  มีการดูแลสภาพสีของอาคารให�อยู�ในสภาพท่ีสะอาดเรียบร�อย  มีปDายชื่อบอกอาคารและห�องต�าง ๆ   
มีความเป นระเบียบ  และมีบรรยากาศเอ้ือต�อการเรียนรู� 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - อาคารเรียนมีความสะอาด 
    ๒ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๓ เรื่อง 
    ๓ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๔ เรื่อง 
    ๔ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๕ เรื่อง 
    ๕ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๖ เรื่อง ข้ึนไป 
  ๒) การใช�ประโยชน;จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ;ปริมาณท่ีกําหนด) 
   การดําเนินงาน 
    ๑ – จัดห�องเรียนได�พอเพียงหรือมีการแก�ปRญหาการขาดแคลนได�อย�าง

เหมาะสม 
    ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล�ว ยังจัดห�องบริการ และห�องพิเศษในอาคาร

เรียนได�ร�อยละ ๒๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
    ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล�ว ยังจัดห�องบริการ และห�องพิเศษในอาคาร

เรียน ได�ร�อยละ ๕๐ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
    ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล�ว ยังจัดห�องบริการ และห�องพิเศษในอาคาร

เรียน ได�ร�อยละ ๗๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังจัดห�องบริการ และห�องพิเศษในอาคารเรียนได�มากกว�า

ร�อยละ ๗๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
  ๓) การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการดูแลรักษาอาคารเรยีน 
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    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังผู�รับผิดชอบในการดูแลเป นลายลักษณ;
อักษร 

    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการบํารุงรักษาให�คงสภาพมีระเบียบสวยงามใช�การได�
และเอ้ือต�อการเรียนรู� 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการซ�อมแซมหรือปรับปรุงให�ดีข้ึน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว สภาพอาคารยังได�รับการบํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีม่ันคง

แข็งแรง และสะอาดสวยงาม 
  ๔) การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีผู�รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย 

เป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ;ในการปDองกันและ 

รักษาความปลอดภัยท่ีใช�การได� 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการควบคุม และติดตามการรักษาความปลอดภยั

อาคารเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการฝiกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให�แก� 

ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 
 ๗.๓ การบริการห�องเรียน 
  ๑) การจัดบรรยากาศในห�องเรียน 
   ห�องเรียน สะอาด ความร�มรืน่ ความสวยงามความปลอดภยั และความสะดวก  

ในเรื่องต�อไปนี้  มีแสงสว�างเพียงพอ  มีอากาศถ�ายเทสะดวก  มีการตกแต�งท่ีสวยงาม และมีบรรยากาศ 
ทางวิชาการ  ไม�แออัด  โตfะเก�าอ้ี และอุปกรณ;ประจําห�องมีสภาพดี  มีสื่อและอุปกรณ;การสอนท่ีจําเป น
ประจําห�อง  มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจาํเป น เช�น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร; ฯลฯ 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีความสะอาด 
    ๒ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๒ เรื่อง 
    ๓ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๓ เรื่อง 
    ๔ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๔ เรื่อง 
    ๕ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข�างต�น ๕ เรื่องข้ึนไป 
  ๒) การใช�และการดูแลรักษาห�องเรียน 
   แผน และระเบียบการใช�ห�องเรยีน มีการมอบหมายให�มีผู�รบัผดิชอบ  มีการใช�ห�อง

ตามแผนท่ีกําหนด  มีการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีดี มีการติดตามประเมินผลอย�างเป นระบบ   มีการจัด
งบประมาณสนบัสนนุอย�างต�อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  และมีการประกวดเพ่ือยกย�องชมเชย 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผน และระเบียบการใช�ห�องเรียน 



 ๘๔

    ๒ - มีแผน และระเบียบการใช�ห�องเรียน และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๒ เรื่อง 

    ๓ - มีแผน และระเบียบการใช�ห�องเรียน และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๓ เรื่อง 

    ๔ - มีแผน และระเบียบการใช�ห�องเรียน และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๔ เรื่อง 

    ๕ - มีแผน และระเบียบการใช�ห�องเรียน และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๕ เรื่องข้ึนไป 

 ๗.๔ การบริการห�องบริการ 
   ห�องบริการ หมายถึง ห�องท่ีโรงเรียนจัดเพ่ือเป นสถานท่ีทํางานของกลุ�มบริหารและ

งานต�างๆ รวมท้ังให�การบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดประสบการณ;เรียนรู� การศึกษา
เพ่ิมเติมแก�นักเรียน เช�น ห�องผู�บริหารโรงเรียน ห�องบริหารงานวิชาการ ห�องสมุด ห�องแนะแนว 
ห�องพยาบาล ห�องศูนย;วิทยบรกิาร และห�องสันทนาการ เป นต�น 

  ๑) การจัดบรรยากาศห�องบริการ 
   บรรยากาศของห�องบริการสะอาด ความร�มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และ

ความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี ้ มีแสงสว�างเพียงพอ  มีการตกแต�งท่ีสวยงาม  มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช�น 
พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร;ฯลฯ   มีอากาศถ�ายเทสะดวก  ไม�แออัด  มีปDายนิเทศแสดงคําแนะนํา
การใช�ห�อง ระเบียบปฏิบัต ิและสถิติข�อมูล 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีความสะอาดและเป นระเบียบเรียบร�อย 
    ๒ - มีความสะอาดและเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๒ เรื่อง 
    ๓ - มีความสะอาดและเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๓ เรื่อง 
    ๔ - มีความสะอาดและเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๔ เรื่อง 
    ๕ - มีความสะอาดและเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๕ เรื่องข้ึนไป 
  ๒) การใช�และการบํารุงรักษาห�องบริการ 
   แผน ตารางและระเบียบการใช�ห�อง  มีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบเป น 

ลายลักษณ;อักษร  มีการใช�ห�องตามแผน และตารางท่ีกําหนด  มีการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีดี   
มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย�างต�อเนื่อง โดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  มีการบันทึกสถิติการใช�ห�อง   
มีการติดตามประเมินผลอย�างเป นระบบ  มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ; 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง 



 ๘๕

    ๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และมีการดําเนินการตามข�างต�น 
อีก ๓ เรื่อง 

    ๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และมีการดําเนินการตามข�างต�น 
อีก ๔ เรื่อง 

    ๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และมีการดําเนินการตามข�างต�น 
อีก ๕ เรื่อง 

    ๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และมีการดําเนินการตามข�างต�น 
อีก ๖ เรื่องข้ึนไป 

 ๗.๕ การบริการห�องพิเศษ 
  ห�องพิเศษ หมายถึง ห�องท่ีโรงเรียนจัดเพ่ือเป นสถานท่ีสําหรบัจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

เป นพิเศษเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีสื่อและอุปกรณ;การสอนเพ่ือการทดลอง  
ฝiกปฏิบัติงานไว�สาํหรับนักเรียน เช�น ห�องปฏิบัติการเคมี ชีววทิยา ฟkสิกส; และศูนย;การเรยีนรู�ต�างๆ 

  ๑) การจัดบรรยากาศห�องพิเศษ 
   บรรยากาศของห�องพิเศษ สะอาด ความร�มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภยั และ

ความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี ้ มีแสงสว�างเพียงพอ  มีการตกแต�งท่ีสวยงามและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อ 
การเรียนรู�  มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช�น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร;ฯลฯ  มีอากาศถ�ายเท
สะดวก  ไม�แออัด  มีปDายบอกวิธีทํางาน แนะนําเทคนิควิธีการใช�เครื่องมือ  มีปDายเตือนเรื่องความปลอดภยั  
มีอุปกรณ;รักษาความปลอดภัย  มีปDายแนะนําการบํารุงรักษาเครื่องมือ 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีความสะอาด และเป นระเบียบเรียบร�อย 
    ๒ - มีความสะอาด และเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๓ เรื่อง 
    ๓ - มีความสะอาด และเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๔ เรื่อง 
    ๔ - มีความสะอาด และเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๕ เรื่อง 
    ๕ - มีความสะอาด และเป นระเบียบเรียบร�อย และยังมีบรรยากาศข�างต�น 

อีก ๖ เรื่องข้ึนไป 
  ๒) การใช�และการดูแลรักษาห�องพิเศษ 
   แผน ตารางและระเบียบการใช�ห�อง  มีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบเป น 

ลายลักษณ;อักษร  มีการใช�ห�องตามแผน และตารางท่ีกําหนด   มีการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีดี  มีการจัด
งบประมาณสนบัสนนุอย�างต�อเนื่อง โดยกําหนดในแผนปฏิบัตกิาร  มีการบันทึกสถิติการใช�ห�อง   
มีการติดตามประเมินผลการใช�ห�องอย�างเป นระบบ   มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพ่ือยกย�อง
ชมเชย  และมีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ; 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง 



 ๘๖

    ๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๓ เรื่อง 

    ๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๔ เรื่อง 

    ๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๕ เรื่อง 

    ๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�ห�อง และยังมีการดําเนนิการตามข�างต�น 
อีก ๖ เรื่องข้ึนไป 

 ๗.๖ การบริการอาคารประกอบ 
  ๑) อาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบัติงาน 
   (๑.๑) การจัดอาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบัติงาน 
    การดําเนินงาน 
     ๑ - จัดให�มีอาคารโรงฝiกงานหรอืห�องปฏิบัติงาน 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังจัดให�มีอาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบติังานได� 

ร�อยละ ๒๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังจัดให�มีอาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบติังานได� 

ร�อยละ ๕๐ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
     ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังจัดให�มีอาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบติังานได� 

ร�อยละ ๗๕ ของเกณฑ;มาตรฐาน 
     ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังจัดให�มีอาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบติังานได�

ครบถ�วนตามเกณฑ;มาตรฐาน 
   (๑.๒) การใช�และบํารุงรักษาอาคารโรงฝiกงานหรือห�องปฏิบัติงาน 
    แผน ตารางการใช�และระเบียบการใช�อาคาร  มีการมอบหมายผู�รับผิดชอบ 

เป นลายลักษณ;อักษร  มีการใช�ห�องตามแผนและตารางท่ีกําหนด  มีการจัดสภาพอาคารประกอบตาม
หลักการจัด และมีการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีดี  มีการจัดงบประมาณสนบัสนุนอย�างต�อเนือ่งโดยกําหนด
ในแผนปฏิบัติการ  มีการบันทึกสถิติการใช�ห�อง  มีการประเมินผลอย�างเป นระบบ  และมีการเก็บรวบรวม
ผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ; 

    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีแผน ตารางการใช� และระเบียบการใช�อาคาร 
     ๒ - มีแผน ตารางการใช� และระเบียบการใช�อาคาร และยังมีการดําเนินการ

ในเรื่องอ่ืนอีก ๒ เรื่อง 
     ๓ - มีแผน ตารางการใช� และระเบียบการใช�อาคาร และยังมีการดําเนินการ

ในเรื่องอ่ืนอีก ๓ เรื่อง 
     ๔ - มีแผน ตารางการใช� และระเบียบการใช�อาคาร และยังมีการดําเนินการ

ในเรื่องอ่ืนอีก ๔ เรื่อง 



 ๘๗

     ๕ - มีแผน ตารางการใช� และระเบียบการใช�อาคาร และยังมีการดําเนินการ
ในเรื่องอ่ืนอีก ๕ เรื่อง 

  ๒) อาคารโรงอาหาร 
   ความสะอาด  มีความเป นระเบียบ  การมีแสงสว�างเพียงพอ มีการตกแต�งท่ีสวยงาม

และมีบรรยากาศทางวชิาการ  มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช�น พัดลม เครื่องปรับอากาศ  มีอากาศถ�ายเท  
ไม�แออัด  มีปDายบอกวิธีการทํางานและแนะนําเทคนิควิธีการควบคุมเครื่องมือ  มีปDายเตือนเรื่องความ
ปลอดภัย  และมีปDายแนะนํารักษาเครื่องมือ 

   (๑) การจัดอาคารโรงอาหาร 
    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีโรงอาหาร 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�วยังมีครุภัณฑ;ประจําโรงอาหาร 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�วยัง มีบุคลากรรับผิดชอบ 
     ๔ - นอกจาก ๓ แล�วยังมีอุปกรณ; เครื่องมือ เครื่องใช� และเครือ่งอํานวย

ความสะดวกอย�างเหมาะสม 
     ๕ - นอกจาก ๔ แล�วยังมีสภาพการจัดให�บริการอย�างเหมาะสม 
   (๒) การใช�และบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
    แนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�โรงอาหาร  มีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบ 

เป นลายลักษณ;อักษร  มีการดูแลรักษาให�ถูกสุขลักษณะ และอยู�ในสภาพท่ีดี  มีการจัดงบประมาณ
สนับสนนุอย�างต�อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  มีการติดตามประเมินผลอย�างเป นระบบ 

    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีแนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�โรงอาหาร 
     ๒ - มีแนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�โรงอาหาร และยังมีการดําเนินการในเรื่อง

อ่ืนอีก ๑ เรื่อง 
     ๓ - มีแนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�โรงอาหาร และยังมีการดําเนินการในเรื่อง

อ่ืนอีก ๒ เรื่อง 
     ๔ - มีแนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�โรงอาหาร และยังมีการดําเนินการในเรื่อง

อ่ืนอีก ๓ เรื่อง 
     ๕ - มีแนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�โรงอาหาร และยังมีการดําเนินการ 

ครบทุกเรื่อง 
  ๓) อาคารหอประชุม / ห�องประชุม 
   (๑) การจัดอาคารหอประชุม / ห�องประชุม 
    (สภาพท่ีดี หมายถึง มีความถูกหลักอนามัย  มีความเป นระเบียบ 

มีแสงสว�างเพียงพอ มีการตกแต�งท่ีสวยงาม มีโตfะเก�าอ้ีให�นักเรียนและครูให�รับประทานอาหาร  
มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช�น พัดลม โทรทัศน; เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  มีอากาศ
ถ�ายเท  มีท่ีรองรับขยะและเศษอาหารอย�างถูกหลักเพียงพอ มีระบบการทําความสะอาดและบําบัด 
น้ําเสียท่ีดี ปราศจากเสียงรบกวน  สภาพการจัดการตามท่ีกําหนด คือ  มีความสะอาด  มีความเป น
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ระเบียบ  การมีแสงและเสียงท่ีเหมาะสม  มีการตกแต�งท่ีสวยงาม  มีอากาศถ�ายเทสะดวก ปราศจาก
กลิ่นและเสียงรบกวน) 

    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีหอประชุม / ห�องประชุม 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�วยังมีหอประชุม และครุภัณฑ;ประจําหอประชุม 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�วยัง มีบุคลากรรับผิดชอบ 
     ๔ - นอกจาก ๓ แล�วยังมีครุภัณฑ; และอุปกรณ;อํานวยความสะดวก 
     ๕ - นอกจาก ๔ แล�วยังมีการจัดการตามสภาพให�บริการ 

อย�างเหมาะสม 
   (๒) การใช�และบํารุงรักษาอาคารหอประชุม / ห�องประชุม 
    แผน และแนวปฏิบัติว�าด�วยการใช�หอประชุม / ห�องประชุม   

มีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;อักษร  มีการใช�หอประชุม / ห�องประชุมตามแผน 
และตารางท่ีกําหนด  มีการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีดี  มีการจัดงบประมาณอย�างต�อเนื่องโดย
กําหนดในแผนปฏิบัติการ  มีการบันทึกสถิติในการใช�หอประชุม / ห�องประชุม  และมีการติดตาม
ประเมินผลอย�างเป นระบบ 

    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�หอประชุม / ห�องประชุม 
     ๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�หอประชุม / ห�องประชุม และ 

ยังมีการดําเนินการในเรื่องอ่ืนอีก ๒ เรื่อง 
     ๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�หอประชุม / ห�องประชุม และ 

ยังมีการดําเนินการในเรื่องอ่ืนอีก ๓ เรื่อง 
     ๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�หอประชุม / ห�องประชุม และ 

ยังมีการดําเนินการในเรื่องอ่ืนอีก ๔ เรื่อง 
     ๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช�หอประชุม / ห�องประชุม และ 

ยังมีการดําเนินการในเรื่องอ่ืนอีก ๕ เรื่อง 
  ๔) อาคารห�องน้ํา – ห�องส�วม 
   การจัดสภาพตามท่ีกําหนด หมายถึง  มีความสะอาด  มีอากาศถ�ายเทสะดวก

ปราศจากกลิ่นรบกวน  การมีแสงสว�างเพียงพอ  มีการตกแต�งบริเวณท่ีสวยงาม  มีแสงสว�างเพียงพอ  
ฝาผนัง ประตู มีความม่ันคงแข็งแรง และไม�มีรอยขีดเขียน  การมีระบบกําจัดของเสียท่ีดี  มีระบบน้ํา
ใช�ท่ีดี  มีสุขภัณฑ;ท่ีได�มาตรฐาน 

   (๑) การจัดอาคารห�องน้ํา-ห�องส�วม 
    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีห�องน้ําห�องส�วมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�วยังมีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ; 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�วยังมีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
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     ๔ - นอกจาก ๓ แล�วยังมีการจัดการตามสภาพให�บริการอย�าง
เหมาะสม 

     ๕ - นอกจาก ๔ แล�วยังมีห�องน้ําห�องส�วมสําหรับคนพิการ /ผู�สูงอายุ 
   (๒) การใช�และดูแลรักษาห�องน้ํา - ห�องส�วม 
    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีคําแนะนําการใช�ห�องน้ํา - ห�องส�วม 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบ เช�น ภารโรง 

นักเรียน คณะสี ฯลฯ 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีระบบการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพท่ีดี 
     ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีแผนการบํารุงรักษาให�สามารถให�บริการได�

อย�างประสิทธิภาพ 
     ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการกํากับ ควบคุมดูแลอย�างเป นระบบ 
  ๕) การบริหารอาคารพลศึกษา/ห�องพลศึกษา 
   (๑) การจัดอาคารพลศึกษา/ห�องพลศึกษา 
    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีอาคารพลศึกษา/ห�องพลศึกษา 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีอุปกรณ; และเครื่องใช�ประกอบ 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีอุปกรณ;อํานวยความสะดวก และมีผู�ดูแล

รับผิดชอบ 
     ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีอุปกรณ;และเครื่องอํานวยความสะดวกครบ

สมบูรณ;อย�างเหมาะสม 
     ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการ

ให�บริการ 
   (๒) การใช�และดูแลรักษาอุปกรณ;อาคารพลศึกษา /ห�องพลศึกษา 
    การดําเนินงาน 
     ๑ - มีแผน ตารางการใช� และระเบียบการใช�อาคาร 
     ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบเป นลาย

ลักษณ;อักษร 
     ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการใช�อาคารตามแผน และตารางท่ีกําหนด 
     ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดูแลรักษาให�อยู�ในสภาพดี 
     ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการติดตามประเมินผลอย�างเป นระบบ 
 ๗.๗ การให�บริการน้ําด่ืม 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีชุดอุปกรณ;กรองน้ําเพ่ือ ผลิตน้ําด่ืม 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีน้ําด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับ

จํานวนผู�บริโภค 
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    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการตรวจสอบถังบรรจุน้ํา และ 
ชุดอุปกรณ;ผลิตน้ําด่ืมให�ถูกสุขลักษณะ 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เป นประจํา 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการรณรงค;ให�ความรู� และเห็นคุณค�าของการ

ผลิตและการบริโภคน้ําด่ืมท่ีสะอาด หรือการจําหน�าย 
 ๗.๘ การส�งเสริมสุขภาพอนามัย 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีแผนการจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีนักเรียน และบุคลากรได�รับการตรวจสุขภาพ

อนามัยประจําปQ 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประสานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยอย�างต�อเนื่อง และสมํ่าเสมอ และมีการส�งต�อไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานการส�งเสริม

สุขภาพอนามัย 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยอย�างต�อเนื่อง 
 ๗.๙ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ; 
  ๑) การจัดการสื่อสาร 
   อุปกรณ;สื่อสารให�พิจารณาจากรายการ ดังต�อไปนี้  เอกสารแนะนําโรงเรียน  

ปDายนิเทศ  การบริการจดหมาย  เครื่องขยายเสียง  เสียงตามสาย  วิทยุ  โทรทัศน;  วีดีทัศน;  วิทยุ
สื่อสาร  โทรศัพท;ภายใน  โทรศัพท;  โทรสาร  จานรับสัญญาณดาวเทียม  การสื่อสารผ�านระบบ LAN 
(LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่อง คอมพิวเตอร;  การสื่อสารผ�านระบบ INTERNET  การสื่อสาร
ผ�านระบบ WIRELESS  การสื่อสารผ�าน WEBSITE ของโรงเรียน  อุปกรณ;การสื่อสารอ่ืนๆ 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีอุปกรณ;สื่อสารอย�างน�อย ๓ ประเภท 
    ๒ - มีอุปกรณ;สื่อสารอย�างน�อย ๖ ประเภท 
    ๓ - มีอุปกรณ;สื่อสารอย�างน�อย ๙ ประเภท 
    ๔ - มีอุปกรณ;สื่อสารอย�างน�อย ๑๒ ประเภท 
    ๕ - มีอุปกรณ;สื่อสาร ๑๕ ประเภทข้ึนไป 
  ๒) การดําเนินงานด�านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ; 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการจัดระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธ;ในโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีแนวปฏิบัติ และให�บริการการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ; 
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    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการประเมินผลการจัดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ; 

    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการสื่อสาร 
 ๗.๑๐ การสร�างและเผยแพร�เกียรติประวัติของโรงเรียน 
  ๑) การกําหนดอุดมการณ;ของโรงเรียน๑ เพ่ือสร�างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และ

ความประพฤติ 
   (อุดมการณ;ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรม หรือคุณงามความดีท่ีโรงเรียนได�

กําหนดไว� และมุ�งหมายจะบรรลุถึง) 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีอุดมการณ;ของโรงเรียนเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการกําหนดยุทธศาสตร;ตามอุดมการณ;ท่ีเป น

รูปธรรม 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการกําหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพ่ือให�เป นไป

ตามอุดมการณ;นั้น 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการเผยแพร�ให�เป นท่ีทราบโดยท่ัวไป 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีหลักฐานท่ีปรากฏให�เห็นผลการปฏิบัติตาม

อุดมการณ;นั้น 
  ๒) การสร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติ 
   การสร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติในด�านต�อไปนี้  ด�านวิชาการ   

ด�านคุณธรรมจริยธรรม  ด�านกีฬา  ด�านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป�  ด�านความสัมพันธ;ระหว�างโรงเรียน
กับชุมชน  และด�านอ่ืนๆ 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการส�งเสริมให�สร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติ อย�างน�อย ๑ ด�าน 
    ๒ - มีการส�งเสริมให�สร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติ อย�างน�อย ๒ ด�าน 
    ๓ - มีการส�งเสริมให�สร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติ อย�างน�อย ๓ ด�าน 
    ๔ - มีการส�งเสริมให�สร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติ อย�างน�อย ๔ ด�าน 
    ๕ - มีการส�งเสริมให�สร�าง และเผยแพร�เกียรติประวัติ อย�างน�อย ๕ ด�าน 
 ๗.๑๑ การประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
   การดําเนินงาน 
    ๑ – มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการและอาคารสถานท่ีโดยมี

หลักฐานให�ตรวจสอบได� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายใน

โรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน

บริการและอาคารสถานท่ี 
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    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานบริการและอาคารสถานท่ี 

๘. งานชุมชนและภาคีเครือข�าย (๕ ภารกิจ ๗ ตัวช้ีวัด) 

 งานชุมชนและภาคีเครือข�ายมีความสําคัญอย�างยิ่งในยุคปRจจุบันงานชุมชน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๕๘ “ให�มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด�านงบประมาณการเงินท้ังจากรัฐ องค;กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค;กรชุมชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนๆ โดยเป นผู�จัดและมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา” 

 ภาคีเครือข�าย คือการจัดหรือเชื่อมโยงกลุ�มบุคคล หรือองค;กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยน
ข�าวสารร�วมกัน เรียนรู�และทํากิจกรรมร�วมกัน ด�วยความเป นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต�พ้ืนฐาน 
ของการเคารพในสิทธิของแต�ละคน เชื่อถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน การจัดภาคีเครือข�ายใน
สถานศึกษามีท้ังในส�วนท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ ในระเบียบ และข�อบังคับ และคณะกรรมการท่ี
จัดต้ังให�สอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา เช�น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครอง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สมาคม
ผู�ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก�าหรือสมาคมศิษย;เก�าหน�าท่ีสําคัญของหน�วยงานนี้ คือ การสร�าง
ความสัมพันธ;กับชุมชน จัดทําข�อมูลพ้ืนฐานและสภาพแวดล�อมของชุมชนและภาคีเครือข�าย ให�บริการ
แก�ชุมชน มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน ประสานและขอรับการสนับสนุนด�านต�างๆ จากชุมชน 
รวมท้ังประเมินผลความต�องการและความพึงพอใจของชุมชนเพ่ือสร�างเครือข�ายท่ียั่งยืนต�อไป 

 ๘.๑ การสร�างความสัมพันธ;ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๑) การรวบรวม และวิเคราะห;ข�อมูลของชุมชนและภาคีเครือข�าย 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐาน และสภาพแวดล�อมของชุมชนและ 

ภาคีเครือข�าย 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการแต�งต้ังผู�รับผิดชอบเป นลายลักษณ;อักษร 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ข�อมูลสภาพแวดล�อมของชุมชนและ

ภาคีเครือข�าย 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการจัดระบบฐานข�อมูล และสารสนเทศ 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการพัฒนาข�อมูลให�ครบถ�วนและเป นปRจจุบัน 
  ๒) การดําเนินงานสร�างความสัมพันธ;ระหว�างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข�าย 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการส�งเสริม สนับสนุน การสร�างความสัมพันธ;ระหว�างโรงเรียนกับ

ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีแผนการสร�างความสัมพันธ;ระหว�างโรงเรียน 

กับชุมชนและภาคีเครือข�าย 
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    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการให�ชุมชน ภาคีเครือข�าย และ 
ผู�มีส�วนเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผน 

    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการดําเนินการตามแผน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการประเมินและติดตามผล 
 ๘.๒ การให�บริการชุมชน 
  การให�บริการชุมชน ในด�านต�อไปนี้  การให�บริการด�านวิชาการ  (การให�บริการ 

ด�านวิชาการ การให�ความรู� การจัดกิจกรรม การจัดนิเทศการห�องสมุดหรือการให�ข�อมูลข�าวสาร  
ทางวิชาการสาขาต�างๆ)  การให�บริการด�านอาคารสถานท่ี  การให�บริการด�านวัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ;  
การให�บริการด�านบุคลากร  การให�บริการด�านอ่ืนๆ 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการให�บริการชุมชน อย�างน�อย ๑ ด�าน 
    ๒ - มีการให�บริการชุมชน อย�างน�อย ๒ ด�าน 
    ๓ - มีการให�บริการชุมชน อย�างน�อย ๓ ด�าน 
    ๔ - มีการให�บริการชุมชน อย�างน�อย ๔ ด�าน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว  ชุมชนยังมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 ๘.๓ การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน 
  ๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการบริการข�าวสารแก�ชุมชน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีชุมชนยังให�ความสนใจเข�าร�วมกิจกรรม 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีชุมชนยังมีความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรม 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา

ชุมชน 
  ๒) โรงเรียนให�ความร�วมมือในการพัฒนาชุมชน 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการร�วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานการร�วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีผลงานปรากฏ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว โรงเรียนยังเข�าร�วมกิจกรรมกับชุมชนอย�างต�อเนื่อง 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังปรากฏว�าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ;กันเป น

อย�างดี 
 ๘.๔ การได�รับการสนับสนุนจากชุมชน 
  ๑) การจัดต้ังองค;กร เพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 
   องค;กร ในท่ีนี่หมายถึง กลุ�มบุคคลท่ีงานอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือช�วยเหลือ

โรงเรียน เช�น ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ) 
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   การดําเนินงาน 
    ๑ - ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังองค;กร๑ เพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีหลักฐานการจัดต้ังองค;กรท่ีมิใช�นิติบุคคลเพ่ือ

สนับสนุนโรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีองค;กรท่ีเป นนิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียน 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว องค;กรนั้นยังได�รับความร�วมมือสนับสนุนจากชุมชน 
  ๒) โรงเรียนได�รับการสนับสนุนจากชุมชน 
   การสนับสนุนด�านวิชาการ ได�แก� การเป นวิทยากร ให�ใช�สถานประกอบ   

การสนับสนุนด�านทรัพยากร หมายรวมถึง การสนับสนุนท่ีเป นตัวเงิน วัสดุ ครุ๓ณฑ; อุปกรณ;
การศึกษา การสร�างตามวัตถุ  ฯลฯ ให�แก�โรงเรียน  การสนับสนุนด�านบริการ ได�แก� แรงงาน 
ยานพาหนะ การให�ยืมอุปกรณ; 

   การดําเนินงาน 
    ๑ - ชุมชนให�การสนับสนุนโรงเรียน 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีชุมชนสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลกัฐานให�

ตรวจสอบได� 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังเป นการสนับสนุนท่ีสอดคล�องกับความต�องการ 

ของโรงเรียน 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังได�รับความร�วมมือ และการสนับสนุนจากชุมชน

อย�างหลากหลาย 
    ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังได�รับความร�วมมือ และการสนับสนุนจากชุมชน

อย�างต�อเนื่อง 
 ๘.๕ การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข�าย 
   การดําเนินงาน 
    ๑ - มีการประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข�ายโดยมีหลักฐาน

ให�ตรวจสอบได� 
    ๒ - นอกจาก ๑ แล�ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน�วยงานย�อยภายใน

โรงเรียน 
    ๓ - นอกจาก ๒ แล�ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
    ๔ - นอกจาก ๓ แล�ว ยังมีการวิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนินงาน

ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
   ๕ - นอกจาก ๔ แล�ว ยังมีการนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุง 

พัฒนาการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข�าย 
 



 ๙๕

บทที่  ๓ 
ภาพรวมของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 
๑. ความเป:นมา 

โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  ได�รับการประกาศจัดต้ัง  เม่ือวันศุกร;ท่ี  ๖  มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยในเบ้ืองต�นจัดต้ังในนามสาขาของโรงเรียนขอนแก�นวิทยายน  และไปขอใช� 
อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ�านบ�อนกเขา  (ปRจจุบันคือ  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน;)  ต�อมาเม่ือ 
ปลูกสร�างอาคารเรียนแล�วเสร็จ  จึงย�ายมาเรียนในสถานท่ีท่ีเป นท่ีตั้งของโรงเรียนในปRจจุบัน  คือ 
ต้ังอยู�บริเวณท่ีลาดเชิงเขาภูพานคํา  ด�านทิศตะวันออกของเข่ือนอุบลรัตน;  บนเนื้อท่ี  ๖๕  ไร�   
เป นท่ีดินท่ีได�รับบริจาคจากการไฟฟDาฝ?ายผลิตแห�งประเทศไทย  ต้ังอยู�เลขท่ี  ๓๑๖  หมู�ท่ี ๒   
ตําบลเข่ือนอุบลรัตน;  อําเภออุบลรัตน;  จังหวัดขอนแก�น  รหัสไปรษณีย;  ๔๐๒๕๐   
โทรศัพท;  ๐-๔๓๔๔-๖๑๐๐  และ  ๐-๔๓๔๔-๖๑๐๑  โทรสาร  ๐-๔๓๔๔-๖๑๐๐  สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕เปkดสอนชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี  ๑ – ๖ 

โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  มีผู�บริหารท่ีมาดํารงตําแหน�ง  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;  ปRญญามี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ 
 ๗. นายวรี  สุโพธิ์ชัย   พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
 ๘. นายบวร  ใจปFGา   พ.ศ.๒๕๕๗-ปRจจุบัน 

๒. วิสัยทัศน�  พันธกิจ  เปIาประสงค�  กลยุทธ�  ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  เป นการบริหารโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค;เพ่ือให�มี 
ความคล�องตัว โปร�งใส ตรวจสอบได�  มีการดําเนินงานท่ีเป นปRจจุบัน  มุ�งสู�ประสิทธิภาพในระดับสากล  
การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  มีบทบาทหน�าท่ี  ๔  มิติ ท่ีสําคัญคือ 

๑. ด�านคุณภาพสถานศึกษา  มีอาคารสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีอบอุ�น  
ปลอดภัย เอ้ือต�อการเรียนรู�  มีเอกลักษณ;ท่ีโดดเด�นเป นต�นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท�จริง  ซ่ึง
เกิดจากการร�วมคิด ร�วมปฏิบัติ ร�วมพัฒนา ร�วมสนับสนุนจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 

๒. ด�านคุณภาพผู�บริหาร  เป นผู�นําการเปลี่ยนแปลงให�โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี  
มีความรู� ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร  นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู�ไปสู� 
การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  เกิดประโยชน;สูงสุดแก�นักเรียนโดยอาศัยการมีส�วนร�วม
จากทุกฝ?ายท่ีเก่ียวข�อง 
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๓. ด�านคุณภาพครู เป นผู�มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู�
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยใช�สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือร�น สนใจ ใส�ใจ มีระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ส�งเสริมให�เกิดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอย�างเต็มกําลังความสามารถ 

๔. ด�านคุณภาพนักเรียน  นักเรียนเป นผู�มีนิสัยใฝ?รู� รักการอ�านและค�นคว�า สามารถแสวงหา
ความรู�ด�วยตนเอง เป นคนดี มีคุณธรรม รู�จักวิเคราะห; มีทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม�  
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู� สร�างงาน สร�างอาชีพ สามารถนําเสนอผลงาน
ได�อย�างสร�างสรรค; 

ปรัชญา  (Philosophy) 

 โยคา  เว  ชายเต   ภูริ  (ความรู�เกิดจากการปฏิบัติ) Learning  By  Doing 

คติพจน�  (Motto) 

 จงหม่ันฝiกฝนตนเอง Be  Self – Practiced 

คําขวัญ  (Slogan) 

 ความรู�คู�คุณธรรม Knowledge  With  Ethics 

อักษรย�อ  (Abbreviation) 

 อ.บ.ร.  U.B.R. 

สี  (Colour) 

 ฟDา– ขาว Blue – White 

ตราสัญลักษณ�ของโรงเรียน  (School's Symbol) 

 

 สองมือชูประคองหนังสือและคบเพลิงโดยมีรัศมีจากคบเพลิงข�างล�างมีแพรแถบบรรจุ
ปรัชญาและชื่อโรงเรียน 

  มือ     เป นเครื่องหมายแทน การกระทํา  การปฏิบัติ 
  หนังสือและคบเพลิง เป นเครื่องหมายแทน ความรู� 
  รัศมี     เป นเครื่องหมายแทน ความสําเร็จในชีวิต 
ดังนั้นการท่ีจะสําเรจ็รุ�งโรจน;ในชีวิตจะเกิดจากการมีความรู�ควบคู�ไปกับการประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
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วิสัยทัศน�  (Vision) 

 โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคมเป นองค;กรคุณภาพ  จัดการศึกษาสู�มาตรฐานสากล  นักเรียน
มีความรู� คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต รักษ;ความเป นไทยและน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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. พัฒนานักเรียนมีความเป นเลิศ มุ�งสู�ระดับมาตรฐานสากล 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช� 

ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอย�างมีคุณภาพ 
 ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เป นมืออาชีพ มุ�งสู�ระดับมาตรฐานสากล 
 ๔. ส�งเสริมให�บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม  รักษ;ความเป นไทย นําหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต 
 ๕. พัฒนาแหล�งเรียนรู� บรรยากาศ สภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการเรียนรู�และบริการชุมชน 

เปIาประสงค� 

 ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให�นักเรียนได�พัฒนาเต็มศักยภาพ มุ�งสู�ความเป นสากล 
โดยความร�วมมือจากองค;กรเครือข�าย 

 ๒. ส�งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบริหารและจัดการเรียน 
การสอน โดยความร�วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส�วน 

 ๓. ส�งเสริม สนับสนุนบุคลากรให�สามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยใช�ทรัพยากรจากทุกภาคส�วน 

 ๔. เสริมสร�างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให�มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรู� คุณธรรมจริยธรรม รักษ;ความเป นไทย โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 

 ๕. พัฒนาแหล�งเรียนรู�ภายในโรงเรียนและพัฒนาสภาพแวดล�อมให�เป นแหล�งเรียนรู� 
โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 

กลยุทธ� 

 ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให�นักเรียนได�พัฒนาเต็มศักยภาพ มุ�งสู�ความเป นสากล  
โดยความร�วมมือจากองค;กรเครือข�าย 

 ๒. ส�งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบริหารและจัดการเรียน 
การสอนโดยความร�วมมือ  สนับสนุน  จากทุกภาคส�วน 

 ๓. ส�งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให�สามารถปฏิบัติงานได�เต็มศักยภาพ  และ 
มีประสิทธิภาพโดยใช�ทรัพยากรจากทุกภาคส�วน 
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 ๔. เสริมสร�างคุณภาพชีวิตของผู�เรียน  ให�มีทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความรู�  คุณธรรมจริยธรรม  รักษ;ความเป นไทย  โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 

 ๕. เพ่ิมแหล�งเรียนรู�ภายในโรงเรียน  และพัฒนาสภาพแวดล�อมให�เป นแหล�งเรียนรู� 
โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียน  (Desirable  Characteristics) 

 รักชาติ  ศาสน;  กษัตริย;  ซ่ือสัตย;สุจริต  มีวินัย  ใฝ?เรียนรู�  อยู�อย�างพอเพียง  มุ�งม่ัน 
ในการทํางาน  รักความเป นไทย  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  การแก�ปRญหา  การใช�ทักษะชีวิต และ 
การใช�เทคโนโลยี 

 Communication Capacity,  Thinking Capacity,  Problem–Solving  Capacity, 
Capacity for Applying Life Skills,  Capacity for Technological Application 

อัตลักษณ�  (Identity) 

 ความรู�คู�คุณธรรม น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 Knowledge with ethics and based on the philosophy of self-sufficient 

economy. 

๓. โครงสร1างการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
โครงสร�างการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  ประกอบด�วย 
 ๑) กลุ�มการบริหารวิชาการ 
 ๒) กลุ�มการบริหารงบประมาณ  และงานบุคคล 
 ๓) กลุ�มการบริหารกิจการนักเรียน 
 ๔) กลุ�มการบริหารท่ัวไป 
 ๕) กลุ�มการบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

๔. ผลการประเมินภายนอก 

โรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  ได�รับการประเมินรอบสาม เม่ือวันท่ี  ๑๐, ๑๓-๑๔ มิถุนายน  
๒๕๕๔ (มีบุคลากรครู  จํานวน  ๕๓  คน  นักเรียน  จํานวน ๑,๔๐๓  คน) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ตัวบ�งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป  ได�แก�  ระดับคุณภาพดีมาก  ตัวบ�งชี้ท่ี  ๑)  ผู�เรียน 

มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  ๒)  ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค;   
๓)  ผู�เรียนคิดเป น  ทําเป น ๖)  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ 
๗)  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๘)  พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�นสังกัด  ๙)  ผลการพัฒนาให�บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน; พันธกิจ  และวัตถุประสงค;ของการจัดต้ังสถานศึกษา  ระดับคุณภาพดี  ตัวบ�งชี้ 
ท่ี  ๓)  ผู�เรียนมีความใฝ?รู�  และเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง  ๑๐)  ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด�นท่ี
ส�งผลสะท�อนเป นเอกลักษณ;ของสถานศึกษา  ๑๑)  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส�งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  ๑๒)  ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู�ความเป นเลิศท่ีสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา แะยจัดการเรียน
การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ  ตัวบ�งชี้ท่ีมีคุณภาพตํ่ากว�าระดับดี  ได�แก�  ระดับคุณภาพพอใช1   
คือ  ตัวบ�งชี้ท่ี  ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน 

ข1อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (ข1อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงว�าด1วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑. ด1านผลการจัดการศึกษา 
 ๑. สถานศึกษาควรนําผลการดําเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู�ท้ัง ๘  กลุ�มสาระ  มาวิเคราะห;ร�วมกันเพ่ือนําผลท่ีได�มาพัฒนากิจกรรม
ให�สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนให�ได�ตามเปDาหมายท่ีกําหนด 

 ๒. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน  ด�วยการจัด
กิจกรรมการสอนเสริมและสอนซ�อมเสริมให�ครอบคลุมผู�เรียนทุกกลุ�ม  โดยนําผลการจัดการเรียนรู� 
ในแต�ละกลุ�มสาระมาประกอบเพ่ือให�สามารถพัฒนาผู�เรียนได�ถูกต�องและเหมาะสม  และให�มี 
ความต�อเนื่อง  ควรมีการบันทึกสรุปผลจากการจัดกิจกรรมให�เป นระบบเพ่ือนํามาวิเคราะห; 
ถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมและนําไปพัฒนาปรับปรุงให�เป นระบบและต�อเนื่อง 

๒. ด1านการบริหารการศึกษา 
 ๑. ผู�บริหารควรให�ความสําคัญกับการนิเทศการเรียนการสอนและการสร�างเจตคติท่ีดี

เก่ียวกับการนิเทศการเรียนการสอนให�เกิดกับครูทุกคน  เพ่ือให�ครูทุกคนเข�าใจและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญ  และร�วมกันนิเทศการเรียนการสอนอย�างเป นระบบภายในสถานศึกษา  และนําผล 
ท่ีได�มาร�วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให�สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนให�สูงข้ึน  
และได�เกณฑ;มาตรฐาน 

 ๒. สถานศึกษาควรให�ความสําคัญกับการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน 
ในทุกกลุ�มสาระ  โดยมีการนําแบบวัดแบบทดสอบท่ีใช�ในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนมา
วิเคราะห;เพ่ือหาคุณภาพและความเหมาะสมของแบบวัดแบบทดสอบให�เป นมาตรฐาน  เพ่ือให�
สามารถได�แบบวัดแบบทดสอบท่ีสามารถพัฒนาผลการจัดการเรียนรู�ได�อย�างมีคุณภาพท่ีแท�จริง 
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 ๓. สถานศึกษาควรเปkดโอกาสให�คณะกรรมการสถานศึกษา  ได�มีส�วนในการเห็นชอบ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  และเห็นชอบสาระหลักสูตรท่ีสถานศึกษาเปkดสอน  ให�เป น
รูปธรรม  และสร�างความเข�าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  และให�คณะกรรมการสถานศึกษาได�เข�ามาปฏิบัติหน�าท่ีให�มากท่ีสุด 

๓. ด1านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป:นสําคัญ 
 ๑. สถานศึกษาควรมีการนําผลการนิเทศการเรียนการสอนของครู  และการนิเทศแผนการ

จัดการเรียนรู�ของครูทุกคน  มาวิเคราะห;และสรุปผลร�วมกันในแต�ละภาคเรียนเพ่ือให�สามารถนําผล 
ท่ีได�มาพัฒนาการเรียนการสอนให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๒. สถานศึกษาควรให�ความสําคัญกับการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนใน
ทุกกลุ�มสาระ  โดยมีการนําแบบวัดแบบทดสอบท่ีใช�ในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนมา
วิเคราะห;เพ่ือหาคุณภาพและความเหมาะสมของแบบวัดแบบทดสอบให�เป นมาตรฐาน  เพ่ือให�
สามารถได�แบบวัดแบบทดสอบท่ีสามารถพัฒนาผลการจัดการเรียนรู�ได�อย�างมีคุณภาพท่ีแท�จริง 

๔. ด1านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรมีการนําสารสนเทศจากงานทุกงานในสถานศึกษามารวมเป นฐานข�อมูล

ใหญ�ในส�วนกลางให�เป นระบบในทุกปQการศึกษา  เพ่ือให�สามารถมีศูนย;สารสนเทศท่ีสามารถนําข�อมูล
ทุกงานมาพัฒนาได�อย�างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 ๑๐๑

บทที่  ๔ 
แนวทางการบริหารสู�คุณภาพ 

๑. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�เป นไป

ตามจุดมุ�งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเน�นการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค; คือ เป นคนดี มีความสามารถ (คนเก�ง) และมีความสุข มีการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ และมีการบริหารจัดการรวมท้ังการทํางานท่ีเน�นคุณภาพ เป นการ
ทํางานท่ีเป นระบบ โปร�งใส ตรวจสอบได� โดยสถานศึกษาจะต�องมีการประกันคุณภาพภายในให�เป น 
ส�วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาคุณภาพให�
เป นไปตามมาตรฐาน แล�วรายงานผลให�ผู�เก่ียวข�องรับทราบทุกปQ และได�รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือชี้จุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนา ให�สถานศึกษาได�พัฒนาคุณภาพต�อไป 

ความสัมพันธ�ระหว�างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  

มาตรา ๔๘ ระบุให�หน�วยงานต�นสังกัด และสถานศึกษาจัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
สถานศึกษาทุกแห�งจะต�องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม มีระบบครบวงจร (PDCA) 
และเป นส�วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาท่ีต�องทําอย�างต�อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองท่ีเป นรายงานประจําปQ เพ่ือเสนอหน�วยงานต�นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และสาธารณชนเป น
ประจําทุกปQการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงเป นบทบาทหน�าท่ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค;การมหาชน) มีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให�ได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงจุดมุ�งหมาย หลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ เพ่ือให�มีเอกภาพเชิงนโยบายรวมท้ัง
ผลักดันให�สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพดียิ่งข้ึน ตามความต�องการของผู�เรียนและผู�รับบริการ ซ่ึง
หลากหลายตามวัตถุประสงค;และบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ โดยใช�การรายงานตามความเป นจริงให�
ผู�เก่ียวข�องและสาธารณชนได�รับทราบ 

การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชื่อมโยงกันด�วยมาตรฐาน
การศึกษา โดยสถานศึกษาจะใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี จํานวน 
๑๘ มาตรฐานเป นเปDาหมายหลักในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน ๑๘ 
มาตรฐานนี้ ถือเป นมาตรฐานข้ันตํ่า สถานศึกษาอาจเพ่ิมจํานวนมาตรฐานมากกว�านี้ให�สอดคล�องกับท่ี
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษากําหนดตามความเหมาะสมของบริบทหรือเอกลักษณ;ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาก็ได� ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีสองนี้  
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีความสอดคล�องกันมากยิ่งข้ึน 



 ๑๐๒

การประกันคุณภาพภายในเป นกระบวนการพัฒนาคุณภาพให�บรรลุมาตรฐานของ
สถานศึกษาการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะต�องส�งให�ต�นสังกัด
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน) เพ่ือให�คณะ 
ผู�ประเมินภายนอกได�ศึกษาอย�างละเอียดก�อนตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก เป นงานท่ีต�อเนื่องและสัมพันธ;กับการประกันคุณภาพภายใน
และเป นการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
แก�สถานศึกษา และทําให�สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาได�อย�างต�อเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายนอกจึงมีความสัมพันธ;กับการประกันคุณภาพภายใน 

กฎกระทรวง  ว�าด1วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยท่ีมาตรา ๔๗ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให�มีระบบ 
การประกันคุณภาพก เพ่ือพัฒนาคุณภาการศึกษา ซ่ึงประกอบด�วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ท้ังนี้ ระบบ หลักเกณฑ; 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล�าว ให�เป นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกกฎกระทรวง  ว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ; และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  สรุปสาระสําคัญไว�ดังนี้ 

๑. การประเมินคุณภาพภายใน  หมายความว�า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการ
ติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หน�วยงานต�นสังกัดท่ีมีหน�าท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

๒. การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายความว�า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน) หรือผู�ประเมินภายนอก 

๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายความว�า  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก�าวหน�าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร�อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร�งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายความว�า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข�าสู�คุณภาพ 
ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร�าง การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสร�างจิตสํานึกให�เห็นว�าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่องและเป นความรับผิดชอบร�วมกันของทุกคน 
  



 ๑๐๓

๕. ระบบการประกันคุณภาพ  ประกอบด�วย 
 ๕.๑. ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต�องประกอบด�วย  การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๕.๒. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานและมุ�งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ต�องประกอบด�วย  การประเมินคุณภาพภายนอก  และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

๖. หน�าท่ีของสถานศึกษา 
 ๖.๑ ให�สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย�างต�อเนื่องเป นประจําทุกปQโดย

เน�นผู�เรียนเป นสําคัญ ท้ังนี้ ด�วยการสนับสนุนจากหน�วยงานต�นสังกัดและการมีส�วนร�วมของชุมชน 
 ๖.๒ ให�สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปQท่ีเป นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต�อ

คณะกรรมการสถานศึกษา หน�วยงานต�นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือพิจารณาและเปkดเผย
รายงานนั้นต�อสาธารณชน 

 ๖.๓ สถานศึกษาต�องนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๖.๔ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ;และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังต�อไปนี้ 

  ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
   การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให�ดําเนินการดังต�อไปนี้ 
   (๑) ศึกษาสภาพปRญหาและความต�องการท่ีจําเป นของสถานศึกษาอย�างเป น

ระบบ 
   (๒) กําหนดวิสัยทัศน; พันธกิจ เปDาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว�

อย�างชัดเจนและเป นรูปธรรม 
   (๓) กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข�อมูลเชิงประจักษ; 

ท่ีอ�างอิงได�ให�ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด�านการจัดประสบการณ;การเรียนรู� 
กระบวนการเรียนรู�  การส�งเสริมการเรียนรู� การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการ เพ่ือนําไปสู�มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว� 

   (๔) กําหนดแหล�งวิทยาการภายนอกท่ีให�การสนับสนุนทางวิชาการ 
   (๕) กําหนดบทบาทหน�าท่ีให�บุคลากรของสถานศึกษาและผู�เรียนรับผิดชอบและ

ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ 
   (๖) กําหนดบทบาทหน�าท่ีและแนวทางการมีส�วนร�วมของบิดา มารดา 

ผู�ปกครองและองค;กรชุมชน 
   (๗) กําหนดการใช�งบประมาณและทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
   (๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปQ 



 ๑๐๔

  ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕) จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๖) จัดให�มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๗) จัดทํารายงานประจําปQท่ีเป นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ๘) จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 

๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 ๑. การเตรียมการ 
  ๑.๑ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห;  นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๒ เตรียมความพร�อมของบุคลากร  โดยการประชุม อบรมสัมมนา ให�ความรู�และ

สร�างความตระหนัก นิเทศภายใน 
  ๑.๓ แต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียน 

อุบลรัตน;พิทยาคม 
 ๒. การดําเนินการ 
  ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน  (Plan)  กําหนดแนวทางการปฏิบัติ  กําหนดระยะเวลา  

จัดทําคู�มือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
  ๒.๒ ดําเนินการ  (Do)  ประชุมชี้แจงผู�เก่ียวข�อง  ปฎิบัติงานตามแผนงาน โครงการ, 

กิจกรรม  จัดระบบสารสนเทศทุกฝ?าย/งาน  รวบรวมข�อมูลตามระบบสารสนเทศ 
 ๓. ตรวจสอบ ประเมิน (Check)  จัดทําแบบฟอร;มตรวจสอบทบทวน ประเมิน  

การเก็บรวบรวมข�อมูล  ตรวจประเมินภายใน  วิเคราะห;ข�อมูลรายมาตรฐาน  นําเสนอข�อมูลเพ่ือ
พัฒนา 

 ๔. ปรับปรุง และพัฒนา (Act)  ปรับปรุงข�อมูลของแต�ละฝ?าย/งาน  วางแผนพัฒนา
ระยะต�อไป  จัดระบบสารสนเทศข�อมูลต�างๆ  การรายงาน  จัดทํารายงาน (รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  รายงานคุณภาพประจําปQ)  และเผยแพร�ผลงาน  (Annual Report) 

บทบาทหน1าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวข1อง 
 ๑. ผู1บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑.๑ เตรียมความพร�อม 
   ๑) ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� แนวคิดของการประกัน

คุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเฉพาะหมวด ๑ หมวด ๔ และหมวด ๖ กฎกระทรวง ว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ;และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



 ๑๐๕

   ๒) สร�างความตระหนักและจิตสํานึกแก�บุคลากรให�เห็นคุณค�าของวัฒนธรรม
คุณภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาอย�างยั่งยืนเป นผลให�คุณภาพผู�เรียนมี
พัฒนาการท่ีก�าวหน�าข้ึนโดยลําดับ 

   ๓) ส�งเสริม สนับสนุนให�บุคลากรในสถานศึกษามีการเพ่ิมพูนความรู�
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย�างมี
คุณภาพเป นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

   ๔) กําหนดนโยบาย โครงสร�าง บทบาทหน�าท่ีของบุคลากรในสังกัดและ
มอบหมายงานให�มีผู�รับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรู�ความสามารถ ประสบการณ; ความถนัดและ
ความสนใจ 

   ๕) กําหนดเปDาหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบ�งชี้ระดับสถานศึกษา 
โดยนําข�อมูลและสารสนเทศท่ีได�จัดทําไว�รวมท้ังข�อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ
ท่ีผ�านมาผลการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการทดสอบระดับชาติและผลการประเมินท่ีเก่ียวข�อง  
มาวิเคราะห;และสังเคราะห;แล�วจึงจัดทําแผนงาน/โครงการให�สอดคล�องกับเปDาหมายและมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดไว�  

   ๖) จัดระบบข�อมูลและสารสนเทศการดําเนินงานท่ีสอดรับตามเปDาหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดให�มีข�อมูลย�อนหลัง
ไม�น�อยกว�า ๓ ปQ เพ่ือเห็นแนวโน�มความก�าวหน�าในการพัฒนาสถานศึกษา ได�แก� สภาพการดําเนินงาน
ด�านบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปQของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบท่ี ๒ รวมท้ังข�อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบการประเมินท่ีผ�านมาข�อมูลนักเรียนท่ีจําเป นสําหรับการวางแผน เช�น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายบุคคล ห�องเรียน ระดับชั้น กลุ�มสาระการเรียนรู� ผลการเรียนเฉลี่ยรายปQในภาพรวม
ของสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับผลการประเมินระดับชาติ  ข�อมูลด�านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค;ของผู�เรียนรายชั้น/ รายปQ จํานวนนักเรียนลาออกกลางคัน นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ นักเรียนท่ีมีภาวะผู�นํา เป นต�น ข�อมูลเก่ียวกับ
ครูผู�สอน เช�น จํานวนครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา สัดส�วนครูต�อผู�เรียน สัดส�วนครูต�อนักเรียนใน ๑ 
ห�องเรียน เป นต�น ตลอดจนจัดเก็บข�อมูลแหล�งเรียนรู�และภูมิปRญญาในท�องถ่ิน ข�อมูลด�านงบประมาณ 
ท้ังนี้ เพ่ือสร�างเป นข�อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) และเป นจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพอย�างเป น
ระบบต�อไป 

  ๑.๒ ดําเนินการ 
   ๑) จัดทําคู�มือ/แนวดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับสถานศึกษา

โดยให�บุคลากรหลายฝ?ายในสถานศึกษามีส�วนร�วมดําเนินการ ซ่ึงช�วยให�การดําเนินงานมีลักษณะการมี
ส�วนร�วมท่ัวท้ังองค;กร (school wide) และเป นหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายาม
ของสถานศึกษาท่ีเด�นชัดข้ึนและนําสู�การปฏิบัติอย�างเป นรูปธรรมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจ
จัดทําแนวทางดําเนินงานอย�างย�อก็ได� 

   ๒) ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดอย�างเป นระบบ 
  



 ๑๐๖

  ๑.๓) ประเมินผล 
   ๑) นิเทศ ติดตามตรวจสอบให�บุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในอย�างเข�มแข็งปฏิบัติอย�างจริงจังต�อเนื่องเป นระบบสัมพันธ;กันทุกฝ?ายใช�
แผนงาน/ โครงการเป นเข็มทิศในการปฏิบัติงานจริงใช�ข�อมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินภายใน
และภายนอกเพ่ือประโยชน;ในการพัฒนาและเพ่ือการจัดทํารายงานประจําปQ  

   ๒) ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกด�านทุกปQ ท้ังด�านผู�บริหาร ด�าน
ครูผู�สอน และด�านผู�เรียน ให�ครบถ�วนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาทุกระดับท่ีโรงเรียน
จัดการศึกษา 

   ๓) นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะห;หาจุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนาแล�ว
ประมวลผล เป นข�อมูลและสารสนเทศในการจัดทําเป นรายงานประจําปQต�อไป 

  ๑.๔) พัฒนาและปรับปรุง 
   ๑) ประชาสัมพันธ;หรือเผยแพร�ผลงานให�นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องรับทราบร�วมชื่นชมผลงาน   
   ๒) นําผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ต�อเนื่องเป นระบบต�อไป    
 ๒.  ครู 
  ๒.๑ เตรียมความพร�อม 
   ๑) ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องเช�นเดียวกับผู�บริหาร

สถานศึกษาทําความเข�าใจถึงคุณประโยชน;ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒) จัดทําระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� ข�อมูลนักเรียนรายบุคคลด�าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ�มสาระการเรียนรู�ท่ีตนสอนหรือรับผิดชอบ(กรณีเป นหัวหน�ากลุ�มสาระ) 
ข�อมูลด�านสุขภาพ ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค; สถิติการมาเรียน ข�อมูลส�วนตัวของครูเอง ได�แก� 
ด�านการศึกษาอบรมหรือการดูงาน ข�อมูลแหล�งเรียนรู�และภูมิปRญญาท�องถ่ินท่ีครูใช�ในการจัดการ
เรียนรู� เป นต�น ท้ังนี้ควรจัดทําให�อย�างต�อเนื่องและเป นปRจจุบัน (ครูมีแฟDมประวัติและผลงานของ
ตนเอง) 

   ๓) ร�วมกําหนดเปDาหมายคุณภาพผู�เรียนในภาพรวมของสถานศึกษาและจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  

   ๔) จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีตนรับผิดชอบเป นรายบุคคลจัดทํา
หน�วยการเรียนรู�/แผนการจัดการเรียนการสอนผลิตและใช�สื่อ/แหล�งเรียนรู� ภูมิปRญญาท�องถ่ินท่ีท�า
ทายการเรียนรู�ของผู�เรียนทําให�รู�สึกสนุกและต�องการแสวงหาตําตอบหรือความรู�ในส�วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
ต�อไปอีกใช�วิธีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีท่ีสอดคล�องกับกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียนปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาและตัดสินผลการเรียนได�อย�างถูกต�องสะท�อนแนวทางในการปรับปรุงผู�เรียนได�อย�างถ�องแท�
รวมท้ังจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีได�รับมอบหมายเป นพิเศษโดยเน�นกิจกรรมท่ีให�ความสําคัญกับ
ผู�เรียนเป นอันดับต�น 

   ๕) ให�ความร�วมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ�งชี้ระดับสถานศึกษา นโยบาย เปDาหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา 



 ๑๐๗

  ๒.๒ ดําเนินการ 
   ๑) จัดการเรียนรู�และกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหน�วยการเรียนรู�/

แผนการจัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงรวมท้ังบันทึกผลการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอน/จัดการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   ๒) ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเน�นผู�เรียนเป นสําคัญตามท่ีได�รับ
มอบหมาย 

  ๒.๓ ประเมินผล 
   ๑) ประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  
   ๒) เขียนรายงานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามแผนงาน/

โครงการ รายภาคเรียนแล�วรวบรวมสรุปเป นรายงานประจําปQ  
   ๓) นําเสนอหรือรายงานผลแก�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษา 

ผู�ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เป นต�น 
  ๒.๔ พัฒนาและปรับปรุง 
   นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หน�วยการเรียนรู�/

แผนการจัดการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวิเคราะห;จุดเด�น  
จุดท่ีควรพัฒนาเป นรายบุคคล รายชั้น รายภาค รายปQ เพ่ือกําหนดเป นเปDาหมายใหม�ในการพัฒนา
ผู�เรียนให�เกิดการพัฒนาตามศักยภาพให�มากท่ีสุด 

 ๓. นักเรียน 
  ๓.๑ กําหนดเปDาหมายการเรียนรู�ของตนเองเพ่ือให�รู�จักการวางแผนพัฒนาระบบการ

คิด การแก�ปRญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู�เรียนตามสภาพความเป นจริงได�เป นอย�างดี 
  ๓.๒ มีส�วนร�วมและและให�ความร�วมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามหลักสูตร

สถานศึกษา/หน�วยหรือแผนการจัดการเรียนรู�และแผนงาน/โครงการ 
  ๓.๓ ให�ข�อมูลแก�ผู�เก่ียวข�องตามความเป นจริงโดยการแสดงความคิดเห็นให�สัมภาษณ; 

หรือแสดงนิทรรศการ/ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู1ปกครองนักเรียน องค�การภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
  ๔.๑ จัดระบบข�อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ได�แก� สภาพการดําเนินงานด�านบริหาร การจัดแหล�งเรียนรู�และภูมิปRญญาท�องถ่ิน สภาพทาง
ภูมิศาสตร;หรือบริบทของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของท�องถ่ินตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณีและค�านิยมของท�องถ่ิน 

  ๔.๒ ร�วมกําหนดนโยบาย เปDาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบ�งชี้ระดับ
สถานศึกษา โดยใช�ข�อมูลท�องถ่ินตามสภาพจริง 
  



 ๑๐๘

  ๔.๓ ร�วมส�งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให�มีการพัฒนาอย�างมืออาชีพเสนอ 
ความคิดเห็นพัฒนาเชิงวิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพย;เพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต�อ
การเรียนรู�ติดตามการใช�งบประมาณให�เป นไปอย�างมีประสิทธิภาพให�ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ี
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

  ๔.๔ พัฒนาสภาพแวดล�อมสถานท่ีของโรงเรียนและให�การส�งเสริมสนับสนุนให�มีสื่อ/ 
อุปกรณ;แหล�งเรียนรู�และภูมิปRญญาท�องถ่ินรวมท้ังการจัดสาระการเรียนรู�ท�องถ่ินให�เอ้ือต�อการจัด 
การเรียนรู�ตามสภาพจริง 

  ๔.๕ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยให�ข�อมูลตามความเป นจริง 
  ๔.๖ ส�งเสริมสนับสนุนให�สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข�มแข็ง

สามารถนําสู�การปฏิบัติจริงได�อย�างสอดคล�องต�อเนื่องเป นระบบบ�งบอกถึงความเป นตัวตนของ
สถานศึกษาได�ชัดเจนตามสภาพจริง 

๓. กระบวนการบริหารท่ีใช1ในการดําเนินงาน 

แนวทางการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการของผู�เรียนแล�ว  

เพ่ือให�เป นไปตามเจตนารมณ;ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยหลักเกณฑ;การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาซ่ึงมีหน�าท่ีให�บริการการศึกษาแก�ประชาชนและ 
เป นสถานศึกษาของรัฐ  จึงต�องนําหลักการว�าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี 
ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปว�า  “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับโรงเรียนในฐานะท่ีเป นนิติบุคคลด�วย  หลักการดังกล�าว ได�แก�  หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม  หลักความโปร�งใส  หลักการมีส�วนร�วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ�มค�า 

หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเข�ากับการดําเนินงานด�านต�าง ๆ ของสถานศึกษา 
ซ่ึงได�แก�  การดําเนินงานด�านวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารท่ัวไป  และ
เปDาหมายในการจัดการศึกษาคือทําให�ผู�เรียนเป นคนดี  เก�ง  และมีความสุข ดังแผนภูมิ 
  



 ๑๐๙

 

 
กระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
การปฏิบัติงานเชิงระบบเป นกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุเปDาหมายใด ๆ  ท่ีประกอบด�วย

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอย�างน�อย  ๓  ประการ  คือ  การวางแผน  การดําเนนิงานตามแผนและ 
การประเมินผล  นักวชิาการจํานวนมากได�เสนอแนวคิดในการบริหารงานเชิงระบบซ่ึงโดยท่ัวไปมักเป น 
การขยายกระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบใน  ๓  ข้ันตอนดังกล�าวข�างต�นให�มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
แนวคิดในการบริหารงานเชิงระบบ  หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบท่ีสําคัญ  ได�แก� 

๑. ทฤษฎีระบบ  (System  Theory) 
 ระบบ  หมายถึง  การนําเอาส�วนต�าง ๆ  มารวมกันเพ่ือสร�างสิ่งเดียวท่ีเป นเอกภาพ   

การรวมกันของส�วนต�าง ๆ  ดังกล�าวทําให�เกิดสิ่งใหม�หรือของใหม�ท่ีมีลักษณะของตนเองโดยเฉพาะ
โดยท่ีของเดิมแต�ละส�วนหากแยกกลับคืนก็ยังสามารถคงสภาพเดิมได�เป นปกติ  หรือ 
ชุดของรายการต�าง ๆ  ท่ีมีความสัมพันธ;กัน  โดยมีหน�าท่ีเฉพาะของแต�ละรายการ  การอยู�ร�วมกันเป น
ระบบของส�วนต�าง ๆ  มีลักษณะสําคัญ  ดังต�อไปนี้ 



 ๑๑๐

  ๑) ส�วนต�าง ๆ  ของระบบจะอยู�ในสภาวะเคลื่อนไหวได� 
  ๒) การเคลื่อนไหวของส�วนต�าง ๆ  นั้นจะมีปฏิสัมพันธ;กันอยู�เสมอ 
  ๓) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในส�วนใดส�วนหนึ่งของระบบจะกระทบกระเทือนกัน

เป นลูกโซ�  และกระเทือนไปถึงระบบใหญ�ได�   
  ๔) ในระบบหนึ่ง ๆ  จะประกอบด�วยระบบย�อย ๆ  หลายระบบ 
 เม่ือพิจารณาระบบตามลักษณะการเก่ียวข�องกับสิ่งต�าง ๆ  สามารถแบ�งระบบได� 

เป น  ๒  ชนิด  คือ  
  ๑) ระบบปkด (Closed  System)  คือ  ระบบท่ีเน�นความสนใจเฉพาะภายในระบบ

เองเท�านั้น  การพิจารณาปRญหาต�าง ๆ  ในเชิงระบบจะเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภายในระบบของ
องค;การ  ระบบปkดจะช�วยให�มีโอกาสทราบถึงผลท่ีกระทบต�อส�วนต�าง ๆ  ได�อย�างท่ัวถึง   

  ๒) ระบบเปkด  (Open  System)  คือ  ระบบท่ีขยายความสนใจไปถึงระบบอ่ืน ๆ  
นอกองค;การควบคู�ไปกับการปรับภายในองค;การด�วย  ระบบเปkดนี้ถือเป นองค;การระบบหนึ่งและ 
จะอยู�ภายในระบบซ่ึงเป นสภาพแวดล�อมภายนอกองค;การอีกทีหนึ่ง  ระบบท่ีอยู�ภายนอกองค;การนี้ 
ก็คือ  กิจกรรมของสิ่งต�าง ๆ  ท่ีอยู�ในระบบแวดล�อมซ่ึงมีส�วนสัมพันธ;อยู�กับระบบขององค;การ  ท้ังนี้
เพราะองค;การเป นระบบอิสระท่ีตั้งข้ึนและดําเนินการอยู�ภายในสภาพแวดล�อมอันใดอันหนึ่งเสมอ  
ระบบองค;การก็เป นส�วนหนึ่งของระบบใหญ�และมีความเก่ียวข�องสัมพันธ;กันเสมอ  การกระทําใด ๆ  
โดยองค;การก็ย�อมส�งผลกระทบต�อส�วนท่ีอยู�ภายนอกองค;การหรือระบบใหญ�ตลอดเวลา  ในทาง
กลับกันถ�าหากสภาพแวดล�อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปก็ย�อมส�งผลกระทบต�อองค;การซ่ึงอยู�ภายใน
เช�นกัน 

๒. องค;ประกอบของระบบ 
 ทฤษฎีระบบมองสิ่งต�าง ๆ  จากสิ่งใหญ� ๆ  ว�ามีสิ่งท่ีเก่ียวข�องกันอยู�หลายสิ่ง  และ 

ในสิ่งใหญ� ๆ  นั้นถ�าพิจารณาให�ดีจะพบว�ามีสิ่งย�อย ๆ  เคลื่อนไหวอยู�อย�างมีปฏิสัมพันธ;กันอยู�
ตลอดเวลาสิ่งท่ีประกอบกันเป นระบบนั้นประกอบด�วยองค;ประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 

  ๑) สิ่งท่ีนําเข�า  (Input) 
  ๒) กระบวนการจัดกระทําภายใน  (Process) 
  ๓) สิ่งท่ีเป นผลผลิต  (Output) 
  ๔) ข�อมูลย�อนกลับ  (Feedback) 

ความสัมพันธ;ขององค;ประกอบท้ัง  ๔  ประการ  ดังแสดงในภาพ  

 



 ๑๑๑

รายละเอียดขององค;ประกอบเม่ือองค;การคือโรงเรียน 
 ๑. ปRจจัยปDอนหรือสิ่งท่ีนําเข�า  (Input)  ได�แก�  คน  วัตถุ  การเงิน  หรือทรัพยากร 

ท่ีนํามาใช�ในการผลิตหรือการบริหาร  เทคโนโลยี  และหน�าท่ีในการบริหารท่ีจะนําไปสู�กระบวนการ
ถ�ายโยง 

 ๒. กระบวนการถ�ายโยง  (Transformation  Process)  หรือกระบวนการจัดกระทํา 
(Process)  ในโรงเรียน  ได�แก�  การมีปฏิสัมพันธ;กันระหว�างครูและนักเรียนเป นการถ�ายโยง 
ในกระบวนการเรียน 

 ๓. ผลลัพธ;หรือผลผลิต  (Output)  ขององค;การ  ซ่ึงรวมถึงผลผลิตและการบริการ 
ในองค;การทางการศึกษาท่ีมีการเผยแพร�ความรู� 

 ๔. การให�ผลหรือข�อมูลย�อนกลับ  (Feedback)  เป นข�อมูลท่ีสะท�อนให�เห็นถึงผลลัพธ;
หรือกระบวนการในโรงเรียนท่ีจะส�งผลต�อการเลือกสรรปRจจัยปDอนท่ีจะต�องมีในวงรอบต�อไปข�อมูลนี้
อาจนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงท้ังด�านกระบวนการถ�ายโยง  และผลลัพธ;ท่ีจะต�องการต�อไปในอนาคต 

 ๕. สภาพแวดล�อม (Environment)  ท่ีอยู�ล�อมรอบองค;การ  รวมท้ังแรงผลักดัน 
ทางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  ท่ีมีต�อองค;การ 

การนําวิธีการเชิงระบบมาใช1บริหาร 
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) เป นการปฏิบัติการท่ีมีข้ันตอนเป นระบบ

ความสามารถในการนําวิธีการเชิงระบบมาใช�บริหารงาน จะทําให�การดําเนินการเป นไปอย�างมี
คุณภาพ แม�ว�าวิธีการเชิงระบบจะมีหลากหลายแนวคิดก็ตามแต�โดยลักษณะของรูปแบบและข้ันตอน
นั้นไม�แตกต�างกัน  ผู�นําวิธีการนี้มาใช�สามารถออกแบบหรือสร�างรูปแบบวิธีการเชิงระบบของตนเอง
ข้ึนมาใหม�ได�โดยการบูรณาการและการพัฒนาความคิดจากรูปแบบวิธีการเชิงระบบท่ีได�กล�าวมาแล�ว
เป นรูปแบบ  วิธีการเชิงระบบของตนเอง ซ่ึงอาจจะกระทําโดยคนเดียว หรือการให�บุคคลอ่ืน ๆ เข�ามา
มีส�วนร�วมในการกําหนดวิธีการเชิงระบบ วิธีนี้จะมีผลทําให�เกิดความผูกพัน ความตระหนักในคุณค�า  
ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบท่ีทุกคนมีส�วนร�วมในการออกแบบสร�างข้ึนใช�ในการดําเนินงานท้ังใน
เรื่องการวางแผนการแก�ปRญหา การตัดสินใจ การออกแบบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ฯลฯ 

ในท่ีนี้นําเสนอวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การกําหนดปRญหา 
 หัวหน�างานในฐานะผู�นําต�องวิเคราะห;สภาพปRจจุบันของงานท่ีไม�น�าพึงพอใจให�ได�ว�ามี

อะไรบ�าง หรือประเด็นท่ีมีปRญหา ประเด็นท่ีมุ�งพัฒนา หรือ วิสัยทัศน;ท่ีต�องการ ภาพอนาคตท่ีต�องการ
เปลี่ยนแปลงว�ามีอะไรบ�าง ต�องสามารถจัดลําดับของปRญหาและสามารถชี้ชัดว�าปRญหา 
ท่ีแท�จริง ซ่ึงมักใช�วิธีการประเมินความต�องการจําเป น (Needs Assessment)  ด�วยวิธีต�าง ๆ ในการ
ประเมินความต�องการจําเป นนั้นต�องมุ�งท่ีผลลัพธ; และเป นผลลัพธ;ในอนาคตท่ีวัดได� ปRญหาส�วนใหญ�
จะเป นการเปรียบเทียบความคิดหรือสภาพท่ีเป นความต�องการ (มาตรฐาน) กับสภาพท่ีเป นจริงใน
ปRจจุบัน หรือกล�าวอย�างง�าย ๆ ว�า "ขณะนี้เราอยู�ท่ีไหน" แล�ว "เราจะไปไหน" ทิศทางหรือผลลัพธ;ใน
อนาคตหรือการกําหนดปRญหานี้มีความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะถ�าเกิดความผิดพลาดจะมีผลกระทบท่ี
นําไปสู�การต้ังวัตถุประสงค;ผิดพลาด การออกแบบทางเลือก และการวางแผน/โครงการ และการ



 ๑๑๒

ปฏิบัติในข้ันต�อ ๆ ไปของวิธีการเชิงระบบผิดพลาดไปหมดหรือไม�ตรงกับเปDาหมาย ทําให�เกิดความสูญ
เปล�าทางการศึกษา สิ่งท่ีหัวหน�างาน จะต�องตระหนักเสมอในการกําหนดปRญหา คือ ความต�องการ 
(Needs) โดยเฉพาะความต�องการของนักเรียนย�อมมาก�อน ความต�องการอ่ืนใด แม�แต�ความต�องการ
ของครูอาจารย; 

๒. การวิเคราะห;ปRญหา 
 ปRญหามักจะถูกนิยามว�าเป นความแตกต�างหรือช�องว�างระหว�าง สิ่งท่ีเป นอยู�จริงและ 

สิ่งท่ีควรจะเกิดข้ึน เม่ือได�กําหนดปRญหาท่ีแท�จริงแล�วจะต�องทําการวิเคราะห;ปRญหาเพ่ือหาสาเหตุว�ามา
จากอะไร หัวหน�างาน อาจใช�วิธีการระดมสมอง ซ่ึงจะทําให�ปRญหาความต�องการนั้นชัดเจน ถูกต�อง  
เป นท่ีรับรู�ของทุกคนและยังเป นการพัฒนาความรู�สึกเป นเจ�าของในความต�องการนั้น 

 หลักการวิเคราะห;ปRญหา มี  ๕  ประการ  คือ 
  ๑) การระบุปRญหาว�าเป นเรื่องอะไร เช�น ผลการปฏิบัติงานมีระดับตํ่า 
  ๒) กําหนดขอบเขตหรือพ้ืนท่ีของปRญหาว�ามีแค�ไหน 
  ๓) แยกแยะว�าเป นปRญหาของใคร หรือใครเก่ียวข�องกับปRญหานั้น 
  ๔) ความสําคัญของปRญหาท่ีมีต�อองค;การ เช�น หมวดวิชา หรือโรงเรียน 
  ๕) ระยะเวลาต้ังแต�มีปRญหาเกิดข้ึน 
 การวิเคราะห;ปRญหานี้มีจุดมุ�งหมายท่ีจะกําหนดปRญหาได�ถูกต�องสามารถวิเคราะห;หา

สาเหตุท่ีแท�จริงของปRญหา เพราะถ�าเรารู�สาเหตุของปRญหาก็จะสามารถแก�ปRญหาได�อย�างถูกต�อง 
ดังนั้น การวิเคราะห;หาสาเหตุของปRญหาควรจะมีการตรวจสอบท่ีดีเพ่ือให�แน�ใจว�าได�สาเหตุท่ีแท�จริง 
ดังนั้นข�อมูล สารสนเทศ รวมท้ังกระบวนการคิด วเิคราะห; และสังเกตของครูอาจารย;ทุกคนจะสําคัญมาก 

๓. การออกแบบทางเลือกและตัดสินใจเลือก 
 ในข้ันตอนนี้จุดมุ�งหมาย เพ่ือท่ีจะพัฒนาการเลือกข�อสรุปหรือแนวทางแก�ปRญหาท่ีมี      

ประสิทธิผล เพราะทางเลือกท่ีเราตัดสินใจจะเป นแผนท่ีนําไปสู�การปฏิบัติซ่ึงจะต�องตระหนักว�า  
ทางเลือกในการแก�ปRญหาหรือการพัฒนาท่ีมีประสิทธิผลนั้นเป นยุทธศาสตร;ท่ีมีคุณภาพ และจะต�อง
พยายามสร�างสรรค;ทางเลือกท่ีหลากหลายให�ได�ทางเลือกมากท่ีสุดเท�าท่ีจะมากได� ในการออกแบบ
ทางเลือกจะต�องพิจารณาความพร�อมและข�อจํากัดของทรัพยากรเพ่ือท่ีจะม่ันใจได�ว�าถ�าปฏิบัติตาม
ทางเลือกจะต�องกระทําอย�างรอบคอบและระมัดระวังเพ่ือให�ได�ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพมาปฏิบัติ 
เพราะผลลัพธ;ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติย�อมแสดงถึงการบรรลุจุดมุ�งหมายหรือไม�บรรลุจุดมุ�งหมาย 
วิธีการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หัวหน�างานควรจัดสภาพและบรรยากาศให�มีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นอย�างกว�างขวาง และควรกําหนดเกณฑ;ในการวิเคราะห;และเลือก  ทางเลือก   
เช�น เกณฑ;ของการมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ ความคุ�มค�า การปรับตัว การใช�เวลา และ 
ความเชื่อม่ัน เป นต�น อาจจะเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด สัก ๒-๓ ทางเลือกทดลองปฏิบัติ หรือพิจารณา 
ให�รอบคอบอีกครั้งเพ่ือลดความผิดพลาดในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

๔. การจัดทําแผน/โครงการ และการนําไปปฏิบัติ 
 ในข้ันตอนนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�สามารถนําทางเลือกหรือข�อสรุปท่ีดีท่ีสุดไปปฏิบัติ     

อย�างม่ันใจว�าจะได�รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค; 



 ๑๑๓

 หัวหน�างานควรร�วมกับบุคลากรนําทางเลือกหรือข�อสรุปการแก�ปRญหาหรือการพัฒนานั้น
มาจัดทําแผน/โครงการ จากท่ีได�กล�าวมาแล�วเม่ือเรารู�ว�า"ขณะนี้เราอยู�ท่ีไหน" แล�ว "เราจะไปไหน" 
ชัดเจนแล�ว การวางแผนปฏิบัติตามทางเลือกท่ีเราตัดสินใจจะเป น "วิธีการท่ีจะไป" ถ�าวางแผนดี  การ
ปฏิบัติตามแผนก็จะราบรื่นเป นไปตามแผนคําถามท่ีต�องตระหนักไว�เสมอคืออะไร , ทําไม , อย�างไร ท่ี
จะทําให�การทําแผนไปปฏิบัติประสบความสําเร็จเม่ือความต�องการ (Needs) เป นท่ีรับรู�และกําหนด
อย�างถูกต�อง ในการวางแผนเพ่ือการนําทางเลือกไปปฏิบัตินี้ ก�อนอ่ืนต�องพิจารณาวิสัยทัศน; 
จุดประสงค; เปDาหมาย หรือทิศทาง ความเชื่อ และภารกิจของงาน เพ่ือให�การวางแผนปฏิบัติงาน      
มีความชัดเจน นอกจากนี้ หัวหน�างาน ควรกําหนดยุทธศาสตร;ของการปฏิบัติตามแผน หรือการนํา
แผนไปปฏิบัติ (Implement) ตลอดจนการกํากับติดตามงาน (Monitoring) และ 
การประเมินผล (Evaluation)  ยุทธศาสตร;ท่ีดีของการนําแผนไปสู�การปฏิบัตินั้นเป นสิ่งท่ีมี
ความสําคัญอย�างยิ่ง ต�องอยู�บนหลักการของการให�ผลลัพธ;ตามท่ีต�องการ และความผูกพัน 
(Commitment) จากการมีส�วนร�วมของบุคลากรทุกคน 

๕. การประเมินผลและรายงานความสําเร็จ 
 การประเมินผลเป นการรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ของการดําเนินงาน การปฏิบัติตามแผน/

โครงการ แล�วพิจารณาตัดสินว�าเป นไปตามวัตถุประสงค;หรือเปDาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม� ส�วนมาก
เป นการประเมินผลผลิต (Output) ผลท่ีตามมา (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

 หัวหน�างาน ควรให�บุคลากร มีส�วนร�วมในการประเมินผลด�วย ถ�าสามารถดําเนินการ    
ตามวิธีการเชิงระบบต้ังแต�ข้ันตอนท่ี ๑ จนถึงข้ันตอนท่ี ๔ ได�อย�างมีประสิทธิผลแล�วกล�าวคือข้ันตอนท่ี 
๑ กําหนดปRญหาได�ถูกต�อง ข้ันตอนท่ี ๒ สามารถวิเคราะห;ได�สาเหตุท่ีแท�จริงของปRญหา ข้ันตอน  ท่ี ๓ 
สามารถออกแบบทางเลือกท่ีหลากหลายและตัดสินใจเลือกได�ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ข้ันตอนท่ี ๔   จัดทํา
แผน/โครงการ และมียุทธศาสตร;การนําแผนไปปฏิบัติ มีการกํากับติดตามงานและประเมินผลเพ่ือให�
ปฏิบัติตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค;แล�ว ในข้ันตอนท่ี ๕ คือ การประเมินผลก็จะได�รับความสําเร็จ 
ความสําเร็จในการดําเนินงานนอกจากจะเป นการแก�ปRญหาหรือพัฒนางานโดยตรงแล�ว ยังมีการสร�าง
ความภาคภูมิใจท่ีบุคลากรทุกคนมีส�วนร�วมในความสําเร็จครั้งนี้ ดังนั้นเม่ือการประเมินผลได�ผลลัพธ;
ตามวัตถุประสงค;แล�วจะต�องมีการรายงานความสําเร็จ การรายงานความสําเร็จไม�เพียงแต�จะแสดง
คุณภาพของการบริหารงานเท�านั้น แต�ยังแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลในการทํางาน
ของบุคลากรด�วย การรายงานจะเป นหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพ  ความสําเร็จของงาน คุณภาพ
ดังกล�าวจะยกระดับมาตรฐานของงานให�สูงข้ึนๆ และสั่งสมเป น  วัฒนธรรม ท่ีจะพัฒนาความเชื่อ 
เปDาหมายวิสัยทัศน;และภารกิจ ให�ก�าวหน�ายิ่งข้ึนไป 

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยู�กับกระบวนการทํางานในโรงเรียนโดยเฉพาะ  ความ
เข�มแข็งของฝ?ายวิชาการ หมวดวิชา ถ�าหัวหน�าฝ?าย/หมวดวชิา สามารถบริหารงานได�อย�างเป นระบบก็
จะสามารถทําให�งานมีประสิทธิผลในการดําเนินการตามความเชื่อ เปDาหมาย และภารกิจ สามารถทํา
ให�ครู-อาจารย; และนักเรียน มีความสุข และพึงพอใจทําให�ครู-อาจารย; และนักเรียนเกิดความศรัทธา
และความผูกพันซ่ึงกันและกันและต�อหัวหน�าฝ?าย/หมวดวิชา ต�อผู�บริหารโรงเรียน และโรงเรียน 
ของตน สิ่งต�าง ๆ เหล�านี้มีอิทธิพลต�อความมีประสิทธิผลหรือความเป นเลิศในโรงเรียน  ดังนั้นจึงเป น
ความต�องการจําเป นอย�างยิ่ง ท่ีจะสร�างสรรค;บรรยากาศการบริหารงานอย�างเป นระบบ เพราะ
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นอกจากจะเป นการพัฒนาการบริหารงานให�มีคุณภาพแล�ว ยังเป นการพัฒนาครู-อาจารย;  ได�พัฒนา
สติปRญญาความรู� ความสามารถและประสบการณ;ได�อย�างเต็มศักยภาพโดยหัวหน�าฝ?าย/หมวดวิชา  
จะเป นผู�นําในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห; สังเคราะห;ท่ีเป นระบบและมีเหตุผล รวมท้ังเป น
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร�างสรรค; การแก�ปRญหา ตลอดจนความเป นผู�นําให�กับครูอาจารย;และเม่ือครู
อาจารย;มีความรู� ความเข�าใจและรับวิธีการเชิงระบบเป นนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาชีพของตนแล�วก็จะสามารถนําวิธีการเชิงระบบไปประยุกต;ใช�ในการออกแบบและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ  โดยเฉพาะการนําวิธีการนี้ไปใช�ในชั้น
เรียนให�นักเรียนมีส�วนร�วมในการออกแบบ กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต�าง ๆ 
ตามแนวคิดท่ียึดนักเรียนเป นศูนย;กลางซ่ึงจะทําให�คุณภาพการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึนและจะมีผลทําให�ระดับคุณภาพมาตรฐานโดยร�วมท้ังในระดับหมวดวิชาและระดับ
โรงเรียนมีการพัฒนาสูงข้ึนจนเกิดความเป นเลิศในเชิงวิชาการ (Excellence) 

กระบวนการ  PDCA 
PDCA  เป นวงจรพัฒนาคุณภาพงานซ่ึงเป นพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพ 

ท้ังระบบ  (Total  Quality  Management : TQM)  คนท่ัวไปรู�จักกันในนาม  “วงจรของเดมม่ิง”  
เนื่องจาก  เอ็ดวาร;ด  เดมม่ิง  (Edwards  Deming)  เป นผู�นําวงจรพัฒนาคุณภาพ  PDCA  ไป
เผยแพร�ท่ีประเทศญ่ีปุ?นจนประสบความสําเร็จอย�างยิ่งใหญ�  ผลักดันให�ญี่ปุ?นเป นประเทศมหาอํานาจ
ของโลกสาระหลักของวงจร  PDCA  สรุปได�ดังนี้ 

 ๑. การวางแผน  (Plan : P)  การดําเนินกิจกรรมใด ๆ  จะต�องวางแผน  ครูจะต�อง 
วางแผนการสอน  ผู�บริหารจะต�องวางแผนการบริหารการศึกษาข้ึนอยู�กับว�าจะเป นผู�บริหารระดับใด  
หากเป นผู�บริหารระดับหน�วยบังคับบัญชาของโรงเรียนก็จะต�องวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
ของหน�วย  หากเป นผู�บริหารโรงเรียนก็จะต�องวางแผนบริหารการศึกษาของโรงเรียน  ข้ันการวางแผน
จึงต�องมีการวิเคราะห;ข�อมูลโดยละเอียดรอบคอบ  เพ่ือให�ได�แผนท่ีสมบูรณ;และดีท่ีสุด  โดยท่ัวไป  
การวางแผนจะประกอบด�วย 

  ๑) การเลือกหัวข�อปRญหาในการปรับปรุงงาน 
  ๒) การหาองค;ประกอบใหญ� ๆ  ของปRญหาโดยวิธีการระดมสมอง   
  ๓) การเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับสภาพปRจจุบันของปRญหา 
  ๔) การเลือกองค;ประกอบสําคัญของปRญหา 
  ๕) การวิเคราะห;หาสาเหตุของปRญหาโดยวิธีระดมสมอง 
  ๖) การต้ังเปDาหมายท่ีแน�นอนและชัดเจนในการปรับปรุงงาน 
  ๗) การหาวิธีการแก�ไขปRญหา  แล�วกําหนดเป นแผนดําเนินการ   
 ๒. การปฏิบัติ  (Do : D)  เป นการนําแผนไปสู�การปฏิบัติโดยจะต�องดําเนินการตามแผน

ท่ีวางไว� 
 ๓. ตรวจสอบ  (Check : C)  ในระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนจะต�องมีการตรวจสอบ

หรือประเมินควบคู�กันไป  เพ่ือวิเคราะห;ผลว�าประสบผลสําเร็จหรือไม�หรือยังมีปRญหาข�อบกพร�อง
อย�างไร 
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 ๔. การปรับปรุงแก�ไข  (Act : A)   เม่ือพบปRญหาหรืออุปสรรคต�องวิเคราะห; 
หาสาเหตุเพ่ือวางแผนปรับปรุงแก�ไขให�ดีข้ึน  ซ่ึงจะต�องดําเนินการปรับปรุง  ๒  กรณี  คือ   

  ๑) แก�ไขปRญหาปRจจุบัน  และ   
  ๒) ปDองกันปRญหาในอนาคตจนได�ผลเป นท่ีน�าพอใจแล�วจัดทํามาตรฐาน 

การปฏิบัติงานไว�เพ่ือปDองกันมิให�ปRญหาเดิมกลับคืนสภาพ  
การนํากระบวนการ  PDCA  ไปสู�การปฏิบัติให�ประสบผลสําเร็จนั้นครูและผู�บริหารการศึกษา

จะต�องผนึกกําลังรวมกันเป นหนึ่งเดียว  ร�วมกันคิด  ร�วมกันวางแผน  ร�วมกันปฏิบัติ   
และร�วมกันติดตามประเมินผล  โดยอาศัยกระบวนการ  PDCA  เพ่ือขับเคลื่อนระบบการศึกษาไปสู�
การพัฒนาเยาวชนไทยให�เป นท้ังคนดี  มีปRญญา  มีความสุขในการเรียนรู�และในชีวิต  และมีจิตสํานึก
รักชาติอย�างแท�จริง  แนวทางการนํากระบวนการ  PDCA  มาใช�ในการบริหารจัดการมีดังนี้ 

๑. การวางแผน  (Plan)  เป นข้ันท่ีสําคัญมากจะต�องจัดทําอย�างละเอียดรอบคอบโดย
จะต�องตอบคําถามให�ได�อย�างน�อย  ๗  คําถาม  หรือ  ๗ท.  หรือ  ๕W   ๒H  คือ  ทําอะไร  (What)  
ทําไมต�องทํา  (Why)  ทําอย�างไร  (How)  ทําท่ีไหน  (Where)  ทําโดยใคร  (Who)  เท�าไหร�   
(How  much) ทําเม่ือใด  (When)  จุดมุ�งหมายของการวางแผนอาจแบ�งได�  ๒  ลักษณะใหญ�  คือ  
การวางแผน  เพ่ือแก�ไขปRญหา  และการวางแผนเพ่ือพัฒนางานใหม�  ดังนั้นการวางแผนจึงต�องเริ่มต�น
ท่ีจุดประสงค;ว�าจะวางแผนเพ่ืออะไร  เพ่ือแก�ปRญหาหรือพัฒนางานหรือองค;ความรู�ใหม�  

การวางแผนเพ่ือแก�ปRญหา  ใช�  ๗ท.  หรือ  ๕W  ๒H  โดยมีข้ันตอนสรุปได�ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห;ปRญหา  เพ่ือค�นหาปRญหาสําคัญท่ีสุดท่ีจะต�องดําเนินการแก�ไข 
 ๒) การวิเคราะห;สาเหตุ  เพ่ือค�นหาสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดของปRญหา   
 ๓) การวิเคราะห;กิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนํามาแก�สาเหตุของปRญหา  ซ่ึงจะต�อง

พิจารณาถึงความจําเป นท่ีจะต�องทํากิจกรรมหรือโครงการนั้น  วิธีดําเนินการ  สถานท่ีดําเนิน กิจกรรม
หรือโครงการ  ผู�มีส�วนรับผิดชอบ  ค�าใช�จ�าย  และช�วงเวลา 

การวางแผนเพ่ือพัฒนางาน  ใช�  ๗ท.  หรือ  ๕W  ๒H  เช�นเดียวกับการวางแผน   
เพ่ือแก�ปRญหา  เพียงแต�ไม�ต�องมีการวิเคราะห;หาปRญหาหรือสาเหตุ 

๒. การลงมือทํา  (Do)  เม่ือถึงกําหนดดําเนินการตามแผนจะต�องลงมือทําทันทีและจะต�อง
ทําตามท่ีได�วางแผนไว�  ผู�ปฏิบัติหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีส�วนรับผิดชอบท่ีได�กําหนดไว�ใน 
แผนจะต�องผนึกกําลังร�วมมือกันดําเนินการอย�างจริงจัง  ทุ�มเทเสียสละ  มีการควบคุม  กํากับ  ดูแล 
การดําเนินการให�เป นไปตามแผน  เพ่ือจะได�ทราบผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในด�านความสําเร็จ 
และอุปสรรคปRญหาอย�างถูกต�อง  ซ่ึงจะมีผลต�อความเท่ียงตรงในข้ันของการประเมิน  เพราะหาก
ทราบผลกระทบในด�านความสําเร็จหรือปRญหาอุปสรรคท่ีแท�จริงก็จะทําให�เกิดความเท่ียงตรงใน 
การประเมินผล 

๓. การตรวจสอบหรือการประเมิน  (Check)  เป นเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให�ทราบผลสําเร็จ  
ความก�าวหน�า  หรือความล�มเหลวในการแก�ปRญหา 

 ๑) ข้ันตอนการประเมิน  แบ�งการประเมินออกเป น  ๓  ข้ันตอน  คือ 
  ๑.๑) การประเมินก�อนการปฏิบัติ  เป นการประเมินสภาพท่ีแท�จริงก�อนลงมือ

ปฏิบัติตามแผน  เพ่ือเป นข�อมูลเปรียบเทียบกับผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแล�ว 
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  ๑.๒) การประเมินขณะปฏิบัติ  ในระหว�างปฏิบัติตามแผนจะต�องมีการประเมิน
เป นช�วง ๆ  ตามระยะท่ีเหมาะสม  เช�น  ทุกสัปดาห; เพ่ือให�ทราบผลกระทบในแต�ละช�วงเวลา  ในข้ัน
นี้อาจจะมีการปรับปรุงแก�ไขไปพร�อมกันโดยไม�ต�องรอปรับปรุงหลังจากจบโครงการหรือครบ
กําหนดการปฏิบัติตามแผน  ในการสอนควรมีการประเมินวันต�อวัน  เพ่ือให�ทราบผลความก�าวหน�า
หรืออุปสรรคโดยละเอียด    

  ๑.๓) การประเมินหลังการปฏิบัติ  เป นการประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการตามแผนท่ีได�กําหนดระยะเวลาไว�เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยภาพรวมท้ังในด�าน
ความสําเร็จและความล�มเหลว  เพ่ือเป นข�อมูลสําหรับการวางแผนปรับปรุงแก�ไขให�ดีข้ึนต�อไป 

 ๒) วิธีการหรือรูปแบบการประเมิน  วิธีการประเมินท่ีมีมาตรฐานและง�ายต�อการปฏิบัติ
จะเป นเครื่องมือสําคัญท่ีครูหรือผู�บริหารจะใช�ตรวจสอบพัฒนาการและความก�าวหน�าของการแก�ไข
ปRญหาได�ด�วยตนเอง  การประเมินสามารถทําได�หลายรูปแบบแต�โดยสรุปแล�วจะมีวิธีการหลัก ๆ  อยู�  
๓  วิธี  คือ 

  ๒.๑) การประเมินโดยแบบทดสอบหรือข�อทดสอบ 
  ๒.๒) การประเมินโดยแฟDมพัฒนางานหรือชิ้นงาน 
  ๒.๓) การประเมินโดยการสังเกตหรือสัมภาษณ; 
๔. การปรับปรุงแก�ไข  (Act)  นําผลกระทบท่ีได�จากการประเมินมาดําเนินการปรับปรุง

แก�ไขและเข�าสู�กระบวนการ  PDCA  ใหม�  ดังนี้ 
 ๑) ในส�วนท่ีประสบความสําเร็จ  นํามาวางแผนเพ่ือพัฒนาให�ได�ผลดียิ่งข้ึนโดยการ

เทียบเคียงกับเปDาหมายความสําเร็จ  (Benchmarking)   
 ๒) ในส�วนท่ีมีปRญหาอุปสรรค  นํามาวางแผนเพ่ือแก�ไขใหม�จนกว�าจะบรรลุผลสําเร็จ  

และเม่ือสามารถแก�ไขปRญหาสําเร็จแล�วก็วางแผนพัฒนาให�ดียิ่งข้ึนโดยการเทียบเคียงกับเปDาหมาย
ความสําเร็จ  (Benchmarking) 

 



 ๑๑๗

บทท่ี  ๕ 
การจัดโครงสร1างการบริหาร  และบทบาทหน1าท่ี 

 

๑. แนวทางการบริหารโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการของผู�เรียนแล�ว  
เพ่ือให�เป นไปตามเจตนารมณ;ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยหลักเกณฑ;การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาซ่ึงมีหน�าท่ีให�บริการการศึกษาแก�ประชาชนและเป น
สถานศึกษาของรัฐ  จึงต�องนําหลักการว�าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีซ่ึงเรียกกัน
โดยท่ัวไปว�า  “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร�างความ
เข�มแข็งให�กับโรงเรียนในฐานะท่ีเป นนิติบุคคลด�วย  หลักการดังกล�าว ได�แก�  ๑)  หลักนิติธรรม   
๒)  หลักคุณธรรม  ๓)  หลักความโปร�งใส  ๔)  หลักการมีส�วนร�วม  ๕)  หลักความรับผิดชอบ  และ  
๖)  หลักความคุ�มค�า 

หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเข�ากับการดําเนินงานด�านต�าง ๆ ของสถานศึกษา 
ซ่ึงได�แก�  การดําเนินงานด�านวิชาการ  งบประมาณ แผนงานและงานบุคคล กิจการนักเรียน และ
บริหารท่ัวไป  และเปDาหมายในการจัดการศึกษาคือทําให�ผู�เรียนเป นคนดี  เก�ง  และมีความสุข 

  



 ๑๑๘

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
  



 ๑๑๙

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม (ต�อ) 

 

 

 
  



 ๑๒๐

๒. มาตรฐานตําแหน�งและภาระงานของบุคลากรตามโครงสร1างการบริหารงาน  
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑) ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม  
ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน�ง มาตรฐานวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  (ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ.  ท่ีศธ  ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗  ลงวันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เรื่อง  มาตรฐานตําแหน�งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

(๒) ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรู�และประสบการณ;วิชาชีพครู  มาตรฐานความรู�และประสบการณ;วิชาชีพผู�บริหาร
สถานศึกษา  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตน  (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)   
(ตามข�อบังคับคุรุสภา  ว�าด�วยมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข�อบังคับคุรุสภา ว�าด�วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

(๓) ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน  และระเบียบ  ข�อบังคับ  ข�อตกลง  แบบแผน   
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ของโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม 

(๔) ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติ 
ตามภาระงาน  ท่ีระบุในประประกาศนี้ 

(๕) ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุบลรัตน;พิทยาคม ปฏิบัติหน�าท่ี
อ่ืนๆ  ตามท่ีมอบหมาย 

มาตรฐานตําแหน�ง  ผู1อํานวยการโรงเรียน 

หน1าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน�าท่ีผู�อํานวยการสถานศึกษา  บังคับบัญชาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแล
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารท่ัวไป   
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. บังคับบัญชาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีอํานาจหน�าท่ี

บริหารกิจการของสถานศึกษา ให�เป นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค;
ของสถานศึกษา 

๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 
๓. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู�  การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 



 ๑๒๑

๔. ส�งเสริมและจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนทุกกลุ�มเปDาหมายท้ังในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย 

๕. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. บริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย;สิน 
๗. วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต�งต้ัง การเสริมสร�างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินับ  การออกจากราชการ  การอุทธรณ;
และร�องทุกข; 

๘. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๙. ส�งเสริม สนบัสนุนข�าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาให�มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
๑๐ ประสานความร�วมมือกับชุมชนและท�องถ่ินในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ

ให�บริการด�านวิชาการแก�ชุมชน 
๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๑๒.จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
๑๓. เป นผู�แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการจัดนิติกรรม สัญญาในราชการ 

ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได�รับ ตามท่ีได�รับมอบอํานาจ 
๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 

อํานาจและหน1าท่ีของผู1อํานวยการสถานศึกษา 
(ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖) 

มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส�วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหน�าท่ีตามท่ี 
กําหนดไว�ให�เป นหน�าท่ีของส�วนราชการนั้นๆ โดยให�มีผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน�า 
ส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนเป นผู�บังคับบัญชาข�าราชการและมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส�วนราชการให�เป นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส�วนราชการ รวมท้ังนโยบายและ 
วัตถุประสงค;ของสถานศึกษาหรือส�วนราชการ 

๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย;สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส�วนราชการให�เป นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบและข�อบังคับของทางราชการ 

๓) เป นผู�แทนของสถานศึกษาหรือส�วนราชการในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการจัดทํา 
นิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส�วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือ
ส�วนราชการได�รับตามท่ีได�รับมอบอํานาจ 



 ๑๒๒

๔) จัดทํารายงานประจําปQเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส�วนราชการเพ่ือเสนอต�อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕) อํานาจหน�าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให�เป น 
ไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู�อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส�วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให�มีรองผู�อํานวยการหรือรองหัวหน�า
ส�วนราชการรองจากผู�อํานวยการหรือหัวหน�าส�วนราชการเพ่ือช�วยปฏิบัติราชการก็ได� 

อํานาจและหน1าท่ีของผู1อํานวยการสถานศึกษา 
(ตามพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) 
มาตรา ๒๗ ให�ผู�บริหารสถานศึกษา  เป นผู�บังคับบัญชาของข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา  และมีอํานาจและหน�าท่ี  ดังต�อไปนี้ 
๑) ควบคุม  ดูแลให�การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล�องกับนโยบาย  กฎ  

ระเบียบ  ข�อบังคับ  หลักเกณฑ;และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนด 
๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา 
๓) ส�งเสริม  สนับสนุนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีการพัฒนา 

อย�างต�อเนื่อง 
๔) จัดทํามาตรฐาน  ภาระงานสําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา 
๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๖) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือ 

ตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

มาตรฐานตําแหน�ง  รองผู1อํานวยการโรงเรียน 

หน1าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจาก

ผู�อํานวยการสถานศึกษา  ในการช�วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การ
ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล   
การบริหารท่ัวไป  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  



 ๑๒๓

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน�าท่ีรองจากผู�อํานวยการสถานศึกษา  โดยการช�วยปฏิบัติราชการในเรื่องต�อไปนี้ 
๑. บริหารกิจการของสถานศึกษา ให�เป นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ นโยบายและ

วัตถุประสงค;ของสถานศึกษา 
๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
๓. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู�  การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
๔. ส�งเสริมและจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนทุกกลุ�มเปDาหมายท้ังในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอัธยาศัย 
๕. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย;สิน 
๗. วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต�งต้ัง การเสริมสร�างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินับ  การออกจากราชการ 
๘. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. ส�งเสริม สนบัสนุนข�าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาให�มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
๑๐ ประสานความร�วมมือกับชุมชนและท�องถ่ินในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ

ให�บริการด�านวิชาการแก�ชุมชน 
๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๑๒.จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 

มาตรฐานตําแหน�ง  ครูผู1ช�วย 

หน1าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน�าท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การส�งเสริมการเรียนรู�  พัฒนาผู�เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีหน�าท่ีในการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม
ก�อนแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครู  และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน   

ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ 
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค; 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 
๕. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 



 ๑๒๔

มาตรฐานตําแหน�ง  ครู 

หน1าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน�าท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การส�งเสริมการเรียนรู�  พัฒนาผู�เรียน  

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร�วมมือกับ
ผู�ปกครอง  บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือร�วมกันพัฒนาผู�เรียน  การบริการสังคม
ด�านวิชาการและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน   

ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเน�นผู�เรียนเป นสําคัญ 
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค; 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 
๕. ประสานความร�วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร�วมกันพัฒนาผู�เรียน 

ตามศักยภาพ 
๖. ทํานุบํารุง  ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล�งเรียนรู�  และภูมิปRญญาท�องถ่ิน 
๗. ศึกษา  วิเคราะห;  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู�เรียน  เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน

การสอนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๘. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

บทบาทหน1าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. ด1านวิชาการ 
๑.๑ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต�องการของผู�เรียน ชุมชนและท�องถ่ิน 
๑.๒ ให�ข�อเสนอแนะ และส�งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม 

กระบวนการเรียนรู� แหล�งเรียนรู� ภูมิปRญญาท�องถ่ิน ฯลฯ  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง 

๑.๓ รับทราบ และให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. ด1านงบประมาณ 
๒.๑ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดต้ัง และการใช�จ�ายงบประมาณของ

สถานศึกษา 
๒.๒ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได�จากทรัพย;สินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน
เก่ียวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 



 ๑๒๕

๓. ด1านการบริหารงานบุคคล 
๓.๑ ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กําหนดให�เป นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. ด1านการบริหารท่ัวไป 
๔.๑ ให�ความเห็น เสนอแนะและให�คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังความต�องการของชุมชน และท�องถ่ิน 

๔.๒ รับทราบ ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย    
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาเม่ือสถานศึกษาไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย   
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน 

๔.๓ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะ ประสานส�งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช� และจัดหาผลประโยชน;จากทรัพย;สินของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

๔.๔ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะและให�คําปรึกษาในการออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ  
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานด�านต�างๆ   ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ  กําหนด 

๔.๕ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะ และให�คําปรึกษาในการส�งเสริมความเข�มแข็งในชุมชนและ
สร�างความสัมพันธ;กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท�องถ่ิน 

๔.๖ ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ กําหนด ให�เป นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นว�าการดําเนินงานของสถานศึกษา   
ไม�สอดคล�องหรือไม�ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ; นโยบาย ให�
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอความเห็นดังกล�าวให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รับทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการให�สถานศึกษาปฏิบัติให�เป นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ฯลฯ  ต�อไป 

บทบาทหน1าท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว�าด�วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข�อ ๕ ) 

 ๑. วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและแนวการจัดสัดส�วนสาระการเรียนรู�และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนของสถานศึกษา  
ให�สอดคล�องกับหลักสูตร  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญา
ของท�องถ่ิน 



 ๑๒๖

 ๒. จัดทําคู�มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ 
ติดตาม ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู� การวัดผลและ
ประเมินผล และการแนะแนว  ให�สอดคล�องและเป นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓. ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัด
กระบวนการเรียนรู� การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนวให�เป นไปตามจุดหมายและ 
แนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 

 ๔. ประสานความร�วมมือจากบุคคล หน�วยงาน องค;กรต�าง ๆ และชุมชน  
เพ่ือให�การใช�หลักสูตรเป นไปอย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 ๕. ประชาสัมพันธ;หลักสูตร และการใช�หลักสูตรแก�นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและ
ผู�เก่ียวข�อง และนําข�อมูลปDอนกลับจากฝ?ายต�าง ๆ  มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 ๖. ส�งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู� 
 ๗. ติดตามผลการเรียนรู�ของนักเรียนเป นรายบุคคล ระดับช�วงชั้นและระดับกลุ�มสาระ

การเรียนรู�ในแต�ละปQการศึกษา เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานด�านต�าง ๆของสถานศึกษา 
 ๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหาร

หลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปQท่ีผ�านมา  แล�วใช�ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนา 
การปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปQการศึกษาต�อไป 

 ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน�น 
ผลการพัฒนา  คุณภาพนักเรียนต�อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  สาธารณชนและผู�เก่ียวข�อง 

 ๑๐. ให�ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอย�างน�อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

บทบาทหน1าท่ีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(พัฒนาระบบเครือข�ายข1อมูล สารสนเทศ  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
 
๑. ศึกษาความต�องการและจัดทําแผนด�านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ให�สอดคล�องตามวิสัยทัศน; พันธกิจและเปDาหมายของโรงเรียน 
๒. วางแผนและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให�สอดคล�องกับ

เปDาหมายของการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. จัดระบบเครือข�ายให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีใช�งานอย�างมีประสิทธิภาพ  สามารถเชื่อมโยงเป น

เครือข�ายได�กลุ�มบริหารงาน/งาน/กลุ�มสาระการเรียนรู�  ตลอดจนควบคุมดูแล  กํากับ ติดตาม  รวมท้ัง
ร�วมมือกับกลุ�มบริหารงาน/งาน/กลุ�มสาระการเรียนรู�ในการดําเนินการจัดระบบเครือข�าย และ
บํารุงรักษา 

๔. พัฒนาระบบฐานข�อมูล และ/หรือ ดูแลปรับปรุงฐานข�อมูลท่ีมีอยู�ให�ทันสมัยและเผยแพร�
ข�อมูลผ�านระบบเครือข�าย.ให�ทันสมัย 



 ๑๒๗

๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให�มีความสามารถด�านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร; หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ตลอดจนส�งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรเข�าใจและสามารถใช�ประโยชน;จาก
ข�อมูลสารสนเทศ 

๖. ส�งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช�ในการเรียนการสอนให�ท่ัวถึง
และเสมอภาค 

๗. วิจัยและพัฒนาต�นแบบการใช�สื่อด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความพร�อมของบุคลากร 

๘. ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการส�งเสริมและสนับสนุน 
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๙. ประเมินผลการดําเนินการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ีได�รับ

มอบหมาย 
 

การบริหารวิชาการ 
แนวคิด 

งานวิชาการเป นงานหลัก หรือเป นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มุ�งให�กระจายอํานาจ 
ในการบริหารจัดการไปให�สถานศึกษาให�มากท่ีสุด ด�วยเจตนารมณ;ท่ีจะให�สถานศึกษาดําเนินการได�โดย
อิสระ คล�องตัว รวดเร็ว  สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ท�องถ่ิน  และ 
การมีส�วนร�วมจากผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ?าย ซ่ึงจะเป นปRจจัยสําคัญทําให�สถานศึกษามีความเข�มแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู�ตลอดจนการวัดผล  
ประเมินผล  รวมท้ังการวัดปRจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน  ท�องถ่ิน  ได�อย�างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือให�สถานศึกษาบริหารงานด�านวิชาการได�โดยอิสระ  คล�องตัว รวดเร็ว  และสอดคล�อง
กับความต�องการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และท�องถ่ิน  

๒. เพ่ือให�การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
สอดคล�องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง  และ 
การประเมินจากหน�วยงานภายนอก 

๓. เพ่ือให�สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู� ตลอดจนจัดปRจจัยเก้ือหนุน
การพัฒนาการเรียนรู�ท่ีสนองตามความต�องการของผู�เรียน ชุมชน และท�องถ่ินโดยยึดผู�เรียนเป นสําคัญ
ได�อย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให�สถานศึกษาได�ประสานความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล  ครอบครัว  องค;กร  หน�วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย�างกว�างขวาง 



 ๑๒๘

ขอบข�ายและภารกิจ 

๑. งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ 
๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู� 
๔. งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
๕. งานทะเบียนนักเรียน 
๖. งานจัดทําสํามะโนผู�เรียน 
๗. งานรับนักเรียน 
๘. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๙. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๑๐. งานพัฒนาแหล�งการเรียนรู� 
๑๑. งานนิเทศการศึกษา 
๑๒. งานแนะแนวการศึกษา 
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนตามหลักสูตร 
๑๔. งานส�งเสริมความรู�ทางวิชาการแก�ชุมชน 
๑๕. งานประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค;กรอ่ืน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑๖. งานส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค;กร หน�วยงาน และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
๑๗. การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
๑๘. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ขอบข�ายการดําเนินงานของโรงเรียน 

๑. งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑. รวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวชิาการ  

ให�เป นระบบสะดวกในการนําไปใช� และเป นปRจจุบนั 
๒. จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติข้ึนใช�ในโรงเรียน จัดทําเป นเอกสารคู�มือครู หรือ 

คู�มือนักเรียน  เผยแพร�ให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
๓. กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ ขอบข�ายงานวชิาการ ทําแผนภมิูการบริหารงานวชิาการ  

พรรณนางานวชิาการ  มอบหมายเป นลายลักษณ;อักษร  และประชาสัมพันธ;เผยแพร� 
๔. จัดทําแผนงานวชิาการ  ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผล  นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 



 ๑๒๙

๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษาวิเคราะห;เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปRญหา และความต�องการของสังคม  ชุมชน  และ
ท�องถ่ิน 

๒) วิเคราะห;สภาพแวดล�อม  และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน;    
ภารกิจ เปDาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค; โดยการมีส�วนร�วมของทุกฝ?ายรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

๓) จัดทําโครงสร�างหลักสูตรและสาระต�าง ๆ ท่ีกําหนดให�มีในหลกัสูตรสถานศึกษา 
ท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน;  เปDาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค;  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ   
ท้ังในกลุ�มสาระการเรียนรู�เดียวกันและระหว�างกลุ�มสาระการเรยีนรู�ตามความเหมาะสม 

๔) นําหลักสูตรไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช�หลักสูตร 
ให�เหมาะสม 

๕) นิเทศการใช�หลักสูตร 
๖) ติดตามและประเมินผลการใช�หลักสูตร 
๗) นําผลการประเมินไปใช� ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู1  

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ส�งเสริมให�ครูจดัทําแผนการจัดการเรียนรู�  ตามสาระและหน�วยการเรียนรู� 

โดยเน�นผู�เรยีนเป นสําคัญ 
๒) ส�งเสริมให�ครูจดักระบวนการเรยีนรู�  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให�สอดคล�อง 

กับความสนใจ  ความถนัดของผู�เรียน  ฝiกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ; 
การประยุกต;ใช�ความรู�เพ่ือปDองกันและแก�ไขปRญหา  การเรียนรู�จากประสบการณ;จริง  และการปฏิบัติจริง  
การส�งเสริมให�รักการอ�าน  และใฝ?รู�อย�างต�อเนื่องการผสมผสานความรู�ต�าง ๆ ให�สมดุลกัน  ปลกูฝRงคุณธรรม 
ค�านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ท้ังนี้โดยจดับรรยากาศ
และสิ่งแวดล�อมและแหล�งเรียนรู�ให�เอ้ือต�อการจัดกระบวนการเรียนรู�และการนําภูมิปRญญาท�องถ่ินหรือ
เครือข�าย ผู�ปกครอง ชุมชน  ท�องถ่ินมามีส�วนร�วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

๓) จัดให�มีการนิเทศการเรยีนการสอนแก�ครูในกลุ�มสาระต�าง ๆ  โดยเน�นการนเิทศ 
ท่ีร�วมมือช�วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช�น นเิทศแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ร�วมกัน  หรือแบบอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

๔) ส�งเสริมให�มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรู�ตามความเหมาะสม 
  



 ๑๓๐

๔. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) ส�งเสริมให�ครูจดัทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต�ละรายวชิา ให�สอดคล�องกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรยีนรู� หน�วยการเรยีนรู� แผนการจัดการเรียนรู� และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู� 

๓) ส�งเสริมให�ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน�นการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 

๔) จัดให�มีการเทียบโอนความรู� ทักษะ ประสบการณ; และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  
สถานประกอบการ  และอ่ืน ๆ  ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 

๕) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให�ได�มาตรฐาน 

๕. งานทะเบียนนักเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 
๒) จัดทําทะเบียนนักเรียนหรือหลกัฐานงานทะเบียนนักเรยีน ครบถ�วน ถูกต�อง ชัดเจนและ

เป นปRจจุบัน  จัดเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภยั 
๓) นําเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนนิงานอย�างท่ัวถึง 

๖. งานจัดทําสํามะโนผู1เรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ประสานงานกับชุมชนและท�องถ่ินในการสํารวจข�อมูล จํานวนนักเรียนท่ีจะเข�ารับบริการ

ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
๒) จัดทําสํามะโนผู�เรียนท่ีจะเข�ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบข�อมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผู�เรยีน  เพ่ือให�สามารถนําข�อมูลมาใช�ได�อย�าง

มีประสิทธิภาพ 
๔) เสนอข�อมูลสารสนเทศการสํามะโนผู�เรยีนให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 

๗. งานรับนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ให�สถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบ�งเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาร�วมกันและ

เสนอข�อตกลงให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
๒) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกําหนด 
๔) ร�วมมือกับองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช�วยเหลือนักเรียน 

ท่ีมีปRญหาในการเข�าเรยีน 
๕) ประเมินผลและรายงานผลการรบัเด็กเข�าเรียนให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 



 ๑๓๑

๘. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

ในภาพรวมของสถานศึกษา 
๒) ส�งเสริมให�ครูศึกษา  วเิคราะห;  วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู�ให�แต�ละกลุ�มสาระ

การเรียนรู� 
๓) ประสานความร�วมมือในการศึกษา  วิเคราะห;  วิจัย ตลอดจนการเผยแพร�ผลงาน 

การวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวชิาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค;กร  
หน�วยงานและสถาบันอ่ืน 

๙. งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษา  วิเคราะห;  ความจาํเป นในการใช�สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน การสอน  

และการบรหิารงานวชิาการ 
๒) ส�งเสริมให�ครผูลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางาน 

ด�านวิชาการ 
๔) ประสานความร�วมมือในการผลติ  จดัหา  พัฒนาและการใช�สื่อ  นวัตกรรม  และ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรยีนการสอน  และการพัฒนางานวชิาการกับสถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว   
องค;กร  หน�วยงานและสถาบันอ่ืน 

๕) การประเมินผลการพัฒนาการใช�สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๑๐. งานพัฒนาแหล�งการเรียนรู1 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจแหล�งการเรยีนรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา 

ชุมชน ท�องถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกล�เคียง 
๒) จัดทําเอกสารเผยแพร�แหล�งการเรียนรู�แก�ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครวั องค;กร 

หน�วยงาน และสถาบันอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล�เคียง 
๓) จัดต้ังและพัฒนาแหล�งการเรยีนรู�รวมท้ังพัฒนาให�เกิดองค;ความรู�  และประสาน 

ความร�วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครวั องค;กร หน�วยงาน และสถาบันสงัคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
ในการจัดต้ัง ส�งเสริม พัฒนาแหล�งเรียนรู�ท่ีใช�ร�วมกัน 

๔) ส�งเสริม  สนับสนุนให�ครูใช�แหล�งการเรียนรู�ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู�โดยครอบคลุมภูมิปRญญาท�องถ่ิน 
  



 ๑๓๒

๑๑. งานนิเทศการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดระบบการนเิทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
๒)  ดําเนินการนิเทศงานวชิาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม

กับสถานศึกษา 
๓) ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๔)  ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน

วิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู� และประสบการณ;การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา

กับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข�ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๒. งานแนะแนวการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบ

ดูแลช�วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
๒) ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร�วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
๓) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา 

ในสถานศึกษา 
๔) ประสานความร�วมมือ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู� และประสบการณ;ด�านการแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข�ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนตามหลักสูตร 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) วางแผนกําหนดแนวทางการจดักิจกรรมพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุน 

ให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมในกระบวนการวางแผน 
๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานกัเรียนและส�งเสริมสนับสนุนให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมใน

การจัดกิจกรรมอย�างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
๓) จัดกิจกรรมให�ผู�เรยีนได�เรียนรู�จากประสบการณ;จริง ฝiกการปฏบัิติให�ทําได�  คิดเป น ทํา

เป น รักการอ�านและเกิดการใฝ?รู�อย�างต�อเนื่อง 
๔) สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก�ไข  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพ่ือให�การจัด

กิจกรรมเกิดคุณค�าและประโยชน;ต�อผู�เรียนอย�างแท�จริง 

๑๔. งานส�งเสริมความรู1ทางวิชาการแก�ชุมชน 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) การศึกษา  สาํรวจความต�องการ  สนับสนุนงานวชิาการแก�ชุมชน 
๒) จัดให�ความรู�  เสริมสร�างความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ  และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน  ท�องถ่ิน 



 ๑๓๓

๓) การส�งเสริมให�ประชาชนในชุมชน  ท�องถ่ิน  เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมทางวชิาการของ
สถานศึกษา  และท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครวั  องค;กร  หน�วยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

๔) ส�งเสริมให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�  ประสบการณ;ระหว�างบุคคล ครอบครวั  ชุมชน 
ท�องถ่ิน 

๑๕. งานประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ประสานความร�วมมือ  ช�วยเหลอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน 

และองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ท้ังบริเวณใกล�เคียง 
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒) สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาวชิาการกับองค;กรต�าง ๆ  ท้ังภายใน ประเทศ
และต�างประเทศ 

๑๖. งานส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค�กร หน�วยงาน และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจและศึกษาข�อมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความต�องการในการได�รับ 

การสนับสนุนด�านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค;กร  หน�วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
(๒) ส�งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวชิาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�ในการจัด

การศึกษาของบุคคล  ครอบครวั  องค;กร  หน�วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
(๓) จัดให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค;กร 

หน�วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
๑๗. การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ดําเนินการประเมินผลการดําเนนิงานวชิาการ  วิเคราะห;ผลการประเมินการดําเนนิงาน

วิชาการ และนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานวชิาการ 
๑๘. ปฏิบัติงานหน1าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได1รับมอบหมาย 

 
การบริหารงบประมาณ  และงานบุคคล 

 

การบริหารงบประมาณ 

แนวคิด 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ�งเน�นความเป นอิสระ  ในการบริหารจัดการมี
ความคล�องตัว  โปร�งใส  ตรวจสอบได�  ยึดหลักการบริหารมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ�งเน�นผลงาน  ให�มีการจัดหาผลประโยชน;จากทรัพย;สินของสถานศึกษา  รวมท้ังจัดหารายได�
จากบริการมาใช�บริหารจัดการเพ่ือประโยชน;ทางการศึกษา  ส�งผลให�เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต�อผู�เรียน 



 ๑๓๔

วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือให�สถานศึกษาบริหารงานด�านงบประมาณมีความเป นอิสระ  คล�องตัว  โปร�งใส 
ตรวจสอบได� 

๒. เพ่ือให�ได�ผลผลิต  ผลลัพธ;เป นไปตามข�อตกลงการให�บริการ 
๓. เพ่ือให�สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได�อย�างเพียงพอและ 

มีประสิทธิภาพ 

ขอบข�ายและภารกิจ 

๑. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
๑.๑ การวิเคราะห;และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธ;หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
๑.๓ การวิเคราะห;ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

๒. งานจัดสรรงบประมาณ 
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
๒.๒ การเบิกจ�ายและการอนุมัติงบประมาณ 
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 

๓. งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช�เงินและผลการดําเนินงาน 
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช�เงินและผลการดําเนินงาน 
๓.๒ การประเมินผลการใช�เงินและผลการดําเนินงาน 

๔. งานระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๔.๑ การจัดการทรัพยากร 
๔.๒ การระดมทรัพยากร  
๔.๓ การจัดหารายได�และผลประโยชน; 
๔.๔ กองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
๔.๕  กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

๕. งานบริหารการเงิน 
๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง 
๕.๒ การรับเงิน 
๕.๓ การเก็บรักษาเงิน 
๕.๔ การจ�ายเงิน 
๕.๕ การนําส�งเงิน 
๕.๖ การกันเงินไว�เบิกเหลื่อมปQ 

๖ งานบริหารบัญชี 
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน 
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ;บัญชี ทะเบียน และรายงาน 



 ๑๓๕

๗. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย; 
๗.๑ การจัดทําระบบฐานข�อมูลสินทรัพย;ของสถานศึกษา 
๗.๒ การจัดหาพัสดุ 
๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ�าง 
๗.๔ การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน�ายพัสดุ 

๘. งานธุรการ 
๙. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๐. การประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ 
๑๑. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ขอบข�ายการดําเนินงานของโรงเรียน 

๑. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

๑.๑ การวิเคราะห� และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
๑) วิเคราะห;ทิศทางและยุทธศาสตร;ของหน�วยงานเหนือสถานศึกษา  ได�แก�  

เปDาหมายเชิงยุทธศาสตร;ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการศึกษาแห�งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒) ศึกษาข�อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปDาหมายการให�บริการสาธารณะ 
ทุกระดับได�แก�เปDาหมายการให�บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข�อตกลง 
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข�อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ี 
และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีต�องดําเนินการ เพ่ือให�บรรลุข�อตกลงท่ีสถานศึกษาทํากับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) ศึกษา วิเคราะห;  วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตามความต�องการของสถานศึกษา 

๔) วิเคราะห;ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข�อตกลงท่ีทํากับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาด�านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต�นทุน ซ่ึงต�องคํานวณต�นทุนผลผลิตขององค;กร  และ
ผลผลิต งาน / โครงการ 

๕) จัดทําข�อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห; วิจัย เพ่ือใช�ในการวิเคราะห;
สภาพแวดล�อมท่ีมีผลกระทบต�อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๖) เผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 

๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธ� หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

มีส�วนร�วม  ดําเนินการดังนี้ 
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   และศึกษารายงานข�อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง 



 ๑๓๖

๒) วิเคราะห;สภาพแวดล�อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต�อการจัดการศึกษา 
(SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  

๓) กําหนดวิสัยทัศน; (Vision) พันธกิจ  (Mission)  และเปDาประสงค;  (Corporate 
Objective) ของสถานศึกษา 

๔) กําหนดกลยุทธ;ของสถานศึกษา  
๕) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ; (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเป นข�อมูลสารสนเทศ 
๖) กําหนดเปDาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ;

ท่ีสอดคล�องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทําร�างข�อตกลงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๗) จัดทํารายละเอียดโครงสร�าง   แผนงาน   งาน/โครงการ   และกิจกรรมหลัก 
๘) จัดให�รับฟRงความคิดเห็นจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือปรับปรุงและนําเสนอ 

ขอความเห็นชอบต�อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๙) เผยแพร�ประกาศต�อสาธารณชน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

๑.๓ การวิเคราะห�ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน  งานโครงการ  ให�มีความเชื่อมโยง

กับผลผลิตและผลลัพธ; ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา  พร�อมกับวิเคราะห;และจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน  งานโครงการ  เม่ือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ�งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ;  ข้ันตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณให�สถานศึกษาดําเนินการ 

๒) จัดทํากรอบประมาณการรายจ�ายระยะปานกลาง  (Medium Term 
Expenditure Framework : MTEF)  โดยวิเคราะห;นโยบายหน�วยเหนือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
วิเคราะห;ผลการดําเนินงานปQงบประมาณท่ีผ�านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเปDาหมายผลผลิตท่ีต�องการ
ดําเนินการใน  ๓  ปQข�างหน�า พร�อมกับปรับแผนงาน  งานโครงการ  และกิจกรรมหลัก ให�สอดคล�องกับ
ประมาณรายได�ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

๓) จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ�าย
ระยะปานกลาง (MTEF)  เสนอต�อเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล�องเชิงนโยบาย  

๔) จัดทําร�างข�อตกลงบริการผลผลิต (ร�างข�อตกลงผลการปฏิบัติงาน)  
ของสถานศึกษาท่ีจะต�องทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือได�รับงบประมาณ  โดยมีเปDาหมายการให�บริการ 
ท่ีสอดคล�องกับแผนกลยุทธ;ของสถานศึกษา  โดยผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. งานจัดสรรงบประมาณ 

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทําข�อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เม่ือได�รับงบประมาณ 



 ๑๓๗

๒) ศึกษาข�อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานแจ�งผ�านเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แจ�งให�สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนา   มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ;   ข้ันตอน  และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจากหลักเกณฑ;และวิธีการจัดสรร 
ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ�ง  ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได�จากแผนการระดมทรัพยากร 

๔) วิเคราะห;กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต�องดําเนินการตามมาตรฐานโครงสร�าง
สายงาน  และตามแผนงาน  งานโครงการของสถานศึกษา  เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ  และกําหนด     
งบประมาณ ทรัพยากรของแต�ละสายงาน  งานโครงการ  ให�เป นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได�รับ 
และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ�ายระยะปานกลาง (MTEF) ให�สอดคล�องกับ
กรอบวงเงินท่ีได�รับ 

๖) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงาน งาน
โครงการท่ีสอดคล�องวงเงินงบประมาณท่ีได�รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได�ตามแผนระดมทรัพยากร 

๗) จัดทําข�อร�างตกลงผลผลิตของหน�วยงานภายในสถานศึกษา และกําหนด
ผู�รับผิดชอบ 

๘) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณ และร�างข�อตกลงผลผลิต 
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

๙) แจ�งจัดสรรวงเงินและจัดทําข�อตกลงผลผลิตให�หน�วยงานภายในสถานศึกษารับ
ไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณ 

๒.๒ การเบิกจ�ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทําแผนการใช�งบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

รายเดือนให�เป นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณแล�วสรุปแยกเป นรายไตรมาสเป น 
งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป นค�าครุภัณฑ; และค�าก�อสร�าง) และงบดําเนินการ  
(ตามนโยบายพิเศษ)  

๒) เสนอแผนการใช�งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจํางวดเป น 
รายไตรมาสผ�านเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต�อ 
สํานัก  งบประมาณ 

๓) เบิกจ�ายงบประมาณประเภทต�าง ๆ  ให�เป นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปQ  และ
อนุมัติการใช�งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได�รับงบประมาณ 

๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให�เป นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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๓. งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช1เงินและผลการดําเนินงาน 

๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช1เงินและผลการดําเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทําแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช�เงินท้ังเงินงบประมาณและ 

เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให�เป นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณ  และ 
แผนการใช�งบประมาณรายไตรมาส 

๒) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามข�อตกลง 
การให�บริการผลผลิตของสถานศึกษาให�เป นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณ  และ 
แผนการใช�งบประมาณรายไตรมาส 

๓) จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปDองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการท่ีมี
ความเสี่ยงสูง 

๔) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให�เป นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 

๕) จัดทําข�อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศ  พร�อมท้ังเสนอข�อปRญหา 
ท่ีอาจทําให�การดําเนินงานไม�ประสบผลสําเร็จ  เพ่ือให�สถานศึกษาเร�งแก�ปRญหาได�ทันสถานการณ; 

๖) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบต�อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๗)  สรุปข�อมูลสารสนเทศท่ีได�และจัดรายงานข�อมูลการใช�งบประมาณ 

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเป นรายไตรมาสต�อเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓.๒ การประเมินผลการใช1เงินและผลการดําเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑)  กําหนดปRจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : 

KPIs) ของสถานศึกษา 
๒) จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตท่ีกําหนดตามข�อตกลงการให�บริการผลผลิต

ของสถานศึกษา 
๓) สร�างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว�

ตามข�อตกลงการให�บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
๔) ประเมินแผนกลยุทธ; และแผนปฏิบัติการประจําปQของสถานศึกษา และ 

จัดทํารายงานประจําปQ 
๕) รายงานผลการประเมินต�อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

๔.๑ การจัดการทรัพยากร 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ประชาสัมพันธ;ให�หน�วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาทราบรายการสินทรัพย;ของสถานศึกษาเพ่ือใช�ทรัพยากรร�วมกัน 
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๒) วางระบบการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพร�วมกับบุคคลและหน�วยงาน    
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓) สนับสนุนให�บุคลากร และสถานศึกษาร�วมมือกันใช�ทรัพยากรในชุมชน 
ให�เกิดประโยชน;ต�อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๔.๒  การระดมทรัพยากร 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษา วิเคราะห;กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะ

ปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําปQท่ีมีความจําเป นต�องใช�วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการ
รายได�งบประมาณไว� เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมให�เป นไปตามความเร�งด�วนและช�วงเวลา 

๒) สํารวจข�อมูลนักเรียนท่ีมีความต�องการได�รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตาม
เกณฑ;การรับทุนทุกประเภท ต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได�รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบ
ข�อมูลเชิงลึกพร�อมกับให�มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศให�เป นปRจจุบัน 

๓) ศึกษา วิเคราะห;แหล�งทรัพยากร  บุคคล  หน�วยงาน  องค;กร  และท�องถ่ิน 
ท่ีมีศักยภาพให�การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต�อประสานความร�วมมืออย�างเป นรูปธรรม 

๔) จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา   โดยกําหนด
วิธีการ  แหล�งการสนับสนุน  เปDาหมาย  เวลาดําเนินงาน  และผู�รับผิดชอบ 

๕) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต�อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 

๖) เก็บรักษาเงินและเบิกจ�ายไปใช�ตามแผนปฏิบัติการประจําปQท่ีต�องใช�วงเงิน
เพ่ิมเติมให�เป นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว�าด�วยเงินนอกงบประมาณท้ังตาม
วัตถุประสงค;และไม�กําหนดวัตถุประสงค; 

๔.๓ การจัดหารายได1และผลประโยชน� 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) วิเคราะห;ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดหารายได� และสินทรัพย; 

ในส�วนท่ีจะนํามาซ่ึงรายได�และผลประโยชน;ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทําทะเบียนข�อมูล 
๒) จัดทําแนวปฏิบัติ  หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได�  และบริหาร    

รายได�และผลประโยชน;ตามแต�ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม�ขัดต�อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
๓) จัดหารายได�และผลประโยชน; และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ�าย

ให�เป นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

๔.๔ กองทุนกู1ยืมเพ่ือการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําข�อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ;ของแต�ละ

กองทุน 
๒) สํารวจความต�องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให�กู�ยืมตามหลักเกณฑ; 

ท่ีกําหนด 
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๓) ประสานการกู�ยืมกับหน�วยปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง 
๔) สร�างความตระหนักแก�ผู�กู�ยืม 
๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงาน 

๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาให�สอดคล�องและเป นไปตาม

กฎหมายท้ังการจัดหาและการใช�สวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
๒) วางระเบียบการใช�เงินสวัสดิการ 
๓) ดําเนินการจัดสวัสดิการให�เป นไปตามระเบียบ 
๔) กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบให�เป นไปตามระเบียบ 

๕. งานบริหารการเงิน 

การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ�ายเงิน  การนําส�งเงิน   
การโอนเงิน การกันเงินไว�เบิกเหลื่อมปQ  ให�เป นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

งานการเงินและพัสดุ เป นหน�วยสนับสนุนท่ีสําคัญช�วยให�การบริหารจัดการและ 
การดําเนินกิจกรรมต�างๆ เป นไปด�วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎ แนวปฏิบัติ และมีหลักฐานครบถ�วนถูกต�อง คุ�มค�า ประหยัดและเกิดประโยชน; โปร�งใส 
ตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล ภาระหน�าท่ีงานการเงินและพัสดุประกอบด�วย การบริหารการเงิน 
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง การจัดทําและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให�ถูกต�องเป นปRจจุบัน
และเป นไปตามแผน การประเมินความคุ�มค�า การจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุเพ่ือให�เป นไปตามระเบียบ
และง�ายต�อการตรวจสอบ 

๕.๑ การบริหารการเงิน 
(การบริหารการเงิน หมายถึง การจัดการเก่ียวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียน) 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) วางแผนการใช�จ�ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให�เหมาะสมสอดคล�อง

และถูกต�องกับระเบียบต�างๆ  ท่ีเก่ียวข�อง 
๒. เบิกจ�ายเงินให�แก�ผู�มีสิทธิ์หรือเจ�าหนี้  เบิกจ�ายเงินตามระเบียบ ภายในเวลา

กําหนด 
๓. กํากับ เร�งรัด ติดตามการใช�จ�ายเงินตามแผน  บริหารการเงินเป นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ 

๕.๒ การบริหารการเงินและบัญชี 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ทําหลักฐานการเงินและการบัญชี  ถูกต�อง ครบถ�วน  จัดเก็บหลักฐานเป น

ระเบียบ และปลอดภัย 
 หลักฐานการเงินและการบัญชีท่ีกําหนด คือ 



 ๑๔๑

 (๑) เงินนอกงบประมาณ  ได�แก�  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จรับเงิน  
สมุดเงินสด  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  ทะเบียนคุมเงินรายได�สถานศึกษา  ทะเบียนคุมรายรับเงิน
รายได�สถานศึกษา  หลักฐานการจ�ายเงินนอกงบประมาณแต�ละประเภท  สัญญาการยืมเงินและทะเบียน
คุมเอกสารแทนตัวเงิน 

 (๒) เงินงบประมาณ  ได�แก�  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  ใบเบิกเงินเพ่ือจ�ายใน
ราชการ  สมุดคู�มือเบิกเงินเพ่ือจ�ายเงินงบประมาณ  สมุดเงินสด  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

 (๓) เงินรายได�แผ�นดิน  ได�แก�  ใบเสร็จรับเงิน  สมุดเงินสด  ใบนําส�ง หรือ
ใบเสร็จรับเงินของผู�เบิก 

  (๔) รายงาน  ได�แก�  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  รายงานรับจ�ายเงินรายได�
สถานศึกษา  รายงานประเภทเงินคงเหลือ  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน   รายงานรับ
จ�ายเงินรายได�สถานศึกษาต�อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันสิ้นปQงบประมาณ  และ  
กรณีท่ีโรงเรียนทําหน�าท่ีเป นหน�วยเบิกจะต�องปฏิบัติ/รายงานโดยใช�ระบบ GFMIS 

๒) รับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน  แล�วลงบัญชีในสมุดเงินสด  จัดทํา
ถูกต�องเป นปRจจุบัน  ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 

๓) จ�ายเงิน  อยู�ภายในวงเงินท่ีได�รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจ�าย  แล�ว ลงบัญชีในสมุดเงินสด  จัดทําถูกต�องเป นปRจจุบัน 
ตรวจสอบการจ�ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 

๔) เก็บรักษาเงิน   เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
ปฏิบัติถูกต�องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  กําหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตามด�านบุคลากรและด�าน
วิธีการ และนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบอย�างสมํ่าเสมอ 

๕) จัดระบบควบคุมและตรวจสอบ การรับ – จ�ายเงิน  ตรวจสอบความถูกต�อง 
ตรงกันระหว�างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยผู�บริหารสถานศึกษา  
ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และทะเบียนการเงินต�าง ๆ โดยผู�บริหารสถานศึกษา
ทุกสิ้นเดือน  

๖) ประเมินผลการใช�จ�ายเงินตามแผนการใช�จ�าย  วิเคราะห;ความคุ�มค�าและความ
เหมาะสม การใช�จ�ายเงิน  นําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช�จ�ายเงิน 

๖. งานบริหารการบัญชี 

๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ต้ังยอดบัญชีระหว�างปQงบประมาณท้ังการต้ังยอดภายหลังการปkดบัญชี

งบประมาณปQก�อน และการต้ังยอดก�อนปkดบัญชีปQงบประมาณปQก�อน 
๒) จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปkดบัญชีเงินนอก  

งบประมาณเข�าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย;ท่ีเป นบัญชีวัสดุหรือ 
(บัญชีสินค�าคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย;ไม�หมุนเวียน พร�อมท้ังจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช�
จํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 
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๓) บันทึกเปkดบัญชีคงค�าง (พึงรับพึงจ�าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการ 
ด�านเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย;และค�าใช�จ�าย) และบันทึกรายการด�านเครดิตในบัญชี 
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได�) 

๔)  บันทึกบัญชีประจําวัน ให�ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได� 
จากการขายสินค�าหรือการให�บริการ การรับเงินรายได� การจ�ายเงินงบประมาณ การจ�ายเงินงบประมาณ
ให�ยืม การจ�ายเงินนอกงบประมาณให�ยืม การซ้ือวัสดุหรือสินค�าคงเหลือ เงินทดลองจ�าย เงินมัดจําและ
ค�าปรับ รายได�จากเงินกู�ของรัฐ สินทรัพย;ไม�หมุนเวียน  การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได�แผ�นดิน การ
ถอนเงินรายได�แผ�นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ�ายเงินให�หน�วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

๕) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจ�ายเงินผ�านไปบัญชี
แยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวัน   
ท่ัวไปให�ผ�านรายการเข�าบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดท�ายของเดือน 

๖) ปรับปรุงบัญชี เม่ือสิ้นปQงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได�จาก
งบประมาณค�างรับ  ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย/รับท่ีได�รับล�วงหน�า  ค�าใช�จ�ายล�วงหน�า/รายได�ค�างรับ  วัสดุหรือ
สินค�าท่ีใช�ไประหว�างงวดบัญชี  ค�าเสื่อมราคา/ค�าตัดจําหน�าย  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

๗) ปkดบัญชีรายได�และค�าใช�จ�ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได�สูงกว�า(ตํ่ากว�า) ค�าใช�จ�ายใน
งวดบัญชี  และปkดรายการรายได�สูง(ตํ่า)กว�าค�าใช�จ�ายงวดบัญชี เข�าบัญชีรายได�สูง(ตํ่า)กว�าค�าใช�จ�ายสะสม  
แล�วให�โอนบัญชีรายได�แผ�นดินนําส�งคลัง เข�าบัญชีรายได�แผ�นดิน หากมียอดคงเหลือให�โอนเข�าบัญชีรายได�
แผ�นดินรอนําส�งคลัง 

๘) ตรวจสอบความถูกต�องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ
ประจําวัน และงบพิสูจน;ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต�องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป
และการตรวจสอบความถูกต�องของบัญชีย�อยและทะเบียน 

๙) แก�ไขข�อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข�อความผิดหรือ
ตัวเลขผิด  จากการบันทึกตัวเลขผิดช�องบัญชีย�อยแต�ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ�าข�อความหรือตัวเลขผิด ลง
ลายมือชื่อย�อกํากับพร�อมวันเดือนปQแล�วเขียนข�อความหรือตัวเลขท่ีถูกต�อง 

๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทํารายงานประจําเดือนส�งหน�วยงานต�นสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน และ

กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  โดยจัดทํารายงานรายได�แผ�นดิน รายงานรายได�และ
ค�าใช�จ�าย  รายงานเงินประจํางวด 

๒) จัดทํารายงานประจําปQ โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  จัดทํางบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน  งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง  จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจัดส�ง
รายงานประจําปQให�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผ�านเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจัดส�ง
สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 
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๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ�บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดทําและจัดหาแบบพิมพ;ข้ึนใช�เองเว�นแต�เป นแบบพิมพ;กลางท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หรือหน�วยงานต�นสังกัดหรือส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องจัดทําข้ึนเพ่ือจําหน�ายจ�ายแจก 

๗. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 

๗.๑ การจัดทําระบบฐานข1อมูลสินทรัพย�ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสํารวจวัสดุ  ครุภัณฑ; ท่ีดิน อาคาร และ

สิ่งก�อสร�างท้ังหมดเพ่ือทราบสภาพการใช�งาน 
๒) จําหน�าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให�เป นไปตามระเบียบในกรณีท่ี 

หมดสภาพหรือไม�ได�ใช�ประโยชน; 
๓) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย;สินท่ีเป นวัสดุ  ครุภัณฑ;ให�เป นปRจจุบัน ท้ังท่ีซ้ือหรือ     

จัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนท่ีได�จากการบริจาคท่ียังไม�ได� 
บันทึกคุมไว� โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาท่ีได�รับสินทรัพย;  

๔) จดทะเบียนเป นท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน   อาคาร  และสิ่งก�อสร�างในกรณี 
ท่ียังไม�ดําเนินการ และท่ียังไม�สมบูรณ;ให�ประสานกับกรมธนารักษ; หรือสํานักงานธนารักษ;จังหวัด 
เพ่ือดําเนินการให�เป นปRจจุบัน   และให�จัดทําทะเบียนคุมในส�วนของโรงเรียนให�เป นปRจจุบัน 

๕) จัดทําระบบฐานข�อมูลทรัพย;สินของสถานศึกษา   ซ่ึงอาจใช�โปรแกรม 
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย;ก็ได�  ถ�าสถานศึกษามีความพร�อม 

๖) จัดทําระเบียบการใช�ทรัพย;สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๗.๒ การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) วิเคราะห;แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดทํากรอบรายจ�ายล�วงหน�า 

ระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมท่ีต�องใช�พัสดุท่ียังไม�มีตามทะเบียนคุมทรัพย;สิน และ 
เป นไปตามเกณฑ;ความขาดท่ีกําหนดตามมาตรฐานกลาง 

๒) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส�วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ี
ร�วมมือกับสถานศึกษาหรือหน�วยงานอ่ืนจัดหา 

๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ1าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ; สิ่งก�อสร�างใน

กรณีท่ีเป นแบบมาตรฐาน 
๒) ต้ังคณะกรรมการข้ึนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณี 

ท่ีไม�เป นแบบมาตรฐานโดยดําเนินการให�เป นไปตามระเบียบ 
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๓) จัดซ้ือจัดจ�าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ; คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ จ�าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญา 
และเม่ือตรวจรับงานให�มอบเรื่องแก�เจ�าหน�าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ�ายแก�ผู�ขาย/ผู�จ�าง 

๗.๔ การควบคุม บํารุงรักษา และจําหน�ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย;สินให�เป นปRจจุบัน 
๒) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช�ทรัพย;สิน 
๓) กําหนดให�มีผู�รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ�ายให�เป นไปตามระบบ

และแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปQอย�างสมํ่าเสมอทุกปQ 
๔) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซ�อมแซมท้ังก�อนและหลังการใช�งาน สําหรับ

ทรัพย;สินท่ีมีสภาพไม�สามารถใช�งานได�ให�ต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทําจําหน�าย 
หรือขอรื้อถอนกรณีเป นสิ่งปลูกสร�าง 

๘. งานธุรการ 

งานธุรการ เป นหน�วยงานสนับสนุนท่ีสําคัญและจําเป นหน�วยหนึ่งในสถานศึกษามีหน�าท่ี
หลักๆ ท่ีต�องปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จขององค;กรได�แก� การรวบรวมข�อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติใน
ส�วนท่ีเก่ียวข�องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด�านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส�งหนังสือ การโต�ตอบ
หนังสือราชการและหนังสือท่ีมีมาถึงสถานศึกษารวมถึงการจัดเก็บและทําลายหนังสือ 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษาวิเคราะห;สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย  

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง 
๒) รวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ  ทําแผนงานธุรการ 
๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ โดย

อาจนําระบบเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานให�เหมะสม 
๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให�มีความรู� ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ

ตามระบบท่ีกําหนดไว� 
๔) จัดหา Hardware และ Software ให�สามารถรองรับการปฏิบัติงานด�านธุรการได�

ตามระบบท่ีกําหนดไว� 
๕) ดําเนินการงานธุรการตามระบบท่ีกําหนดไว� เช�น  การลงทะเบียนรับ – ส�งเอกสาร

และหนังสือราชการ  การโต�ตอบหนังสือราชการ  การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ  
การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ  โดยยึดหลักความถูกต�อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ�มค�า 

๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให�มีประสิทธิภาพ 
  



 ๑๔๕

๙. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) รวบรวมประมวลวิเคราะห;และสังเคราะห;ข�อมูลท่ีจะใช�ในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒) สนับสนนุข�อมูล  รบัทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
๓) ดําเนินงานด�านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔) จัดทํารายงานการประชุมและแจ�งมติท่ีประชุมให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรับทราบดําเนินการ

หรือถือปฏิบัติแล�วแต�กรณี 
๕) ประสานการดําเนนิงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร�งรัดการ

ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
๑๐. การประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ดําเนินการประเมินผลการดําเนนิงานงบประมาณ  วเิคราะห;ผลการประเมิน 

การดําเนินงาน และนําผลการวเิคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานงบประมาณ 

๑๑. ปฏิบัติงานหน1าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได1รับมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคล 

แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   เป นภารกิจสําคัญท่ีมุ�งส�งเสริมให�สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา   เพ่ือดําเนินการด�านการบริหารงานบุคคลให�เกิด
ความคล�องตัว อิสระภายใต�กฎหมาย ระเบียบ เป นไปตามหลักธรรมาภิบาลข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนา มีความรู�  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ได�รับการยกย�อง
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก�าวหน�าในวิชาชีพ  ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู�เรียนเป นสําคัญ 

วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบริหารงานบุคคลถูกต�อง รวดเรว็เป นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
๒. เพ่ือส�งเสริมบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ 

ท่ีรับผิดชอบให�เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพ่ือส�งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ัน 

ใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย�างมีมาตรฐานแห�งวิชาชีพ 
๔. เพ่ือให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐานวิชาชีพได�รับ 

การยกย�องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและความก�าวหน�าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของผู�เรียนเป นสําคัญ 



 ๑๔๖

ขอบข�ายและภารกิจ 

๑. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน�ง 
๒. งานสรรหาและการบรรจุแต�งต้ัง 
๓. งานเสริมสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๕. งานออกจากราชการ 
๖. งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ขอบข�ายการดําเนินงานของโรงเรียน 

๑. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน�ง 

๑.๑ การวิเคราะห�และวางแผนอัตรากําลังคน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) วิเคราะห;ภารกิจและประเมินสภาพความต�องการกําลังคนกับภารกิจของ

สถานศึกษา 
๒) จัดทําแผนอัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ;ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
๓) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพ่ือขอความเห็นชอบต�อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสู�การปฏิบัติ 

๑.๒ การกําหนดตําแหน�ง 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสาํหรับข�าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๒) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และหรือ  ก.ค.ศ.  
แล�วแต�กรณี พิจารณาอนุมัติ 

๑.๓ การขอเล่ือนตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข1าราชการครู 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ 

ขอเปลี่ยน แปลงเง่ือนไขตําแหน�ง/ขอกําหนดตําแหน�งเพ่ิมจากข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาไปยังสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตําแหน�ง/ 
ขอกําหนดตําแหน�งเพ่ิมข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ;ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

๓) ส�งคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหน�ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขตําแหน�ง/ขอกําหนดตําแหน�งเพ่ิมจากข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ



 ๑๔๗

สถานศึกษาต�อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหรือ  
ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู�มีอํานาจแต�งต้ัง 

๒. งานสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง 

๒.๑ ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข1ารับราชการเป:นข1าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได1รับมอบอํานาจจาก  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) การสอบแข�งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเป นหรือ 

มีเหตุพิเศษ ในตําแหน�งครูผู�ช�วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา  ให�ดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 

๒) การบรรจุแต�งต้ังผู�ชํานาญการหรือผู�เชี่ยวชาญระดับสูง 
(๑)  ให�สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเป นอย�างยิ่งต�อการเรียน 

การสอนของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจาก  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและขออนุมัติต�อ  ก.ค.ศ.  

(๒) เม่ือ  ก.ค.ศ. อนุมัติแล�วให�สถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแต�งต้ัง 
ในตําแหน�งวิทยฐานะและให�ได�รับเงินเดือนตามท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 

๒.๒ การจ1างลูกจ1างประจําและลูกจ1างช่ัวคราว 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กรณีการจ�างลูกจ�างประจําและลูกจ�างชั่วคราวโดยใช�เงินงบประมาณให�

ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

๒) กรณีการจ�างลูกจ�างประจําและลูกจ�างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก  ๑)
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจ�างลูกจ�างประจําและลูกจ�างชั่วคราวของสถานศึกษาได�  โดยใช�เงิน
รายได�ของสถานศึกษา ภายใต�หลักเกณฑ;และวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒.๓ การแต�งตั้ง  ย1าย  โอนข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) การย1ายข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) เสนอคําร�องขอย�ายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการ

นําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู�ประสงค;ย�ายและผู�รับย�ายแล�วแต�กรณี 
(๒) บรรจุแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย�ายมาจาก

สถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน  สําหรับตําแหน�งข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 



 ๑๔๘

(๓) รายงานการบรรจุแต�งต้ังและข�อมูลประวัติส�วนตัวไปยังสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติต�อไป 

๒) การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของข1าราชการหรือพนักงานส�วนท1องถ่ิน 
แนวทางการปฏิบัติ  (ม. ๕๘) 
(๑) เสนอคําร�องขอโอนของข�าราชการพนักงานส�วนท�องถ่ินไปยัง 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดําเนินการต�อไป 
(๒) บรรจุแต�งต้ังตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

๒.๔ การบรรจุกลับเข1ารับราชการ 
การบรรจุกลับเข�ารับราชการตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  กรณีออกจากราชการ(มาตรา ๖๔)  ออกจากราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี(มาตรา ๖๕)   ออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว�า ด�วยการรับ
ราชการทหาร  (มาตรา ๖๖) และลาออกจากพนักงานส�วนท�องถ่ินหรือข�าราชการอ่ืนท่ีไม�ใช�ข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มาตรา ๖๗)   

แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔)  เสนอคําขอของผู�ขอกลับเข�ารับราชการ 

ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสําหรับตําแหน�ง 
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแต�งต้ัง 

กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา  ๖๕)   ให�ยื่นเรื่องขอกลับ 
เข�ารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต�ไม�เกิน ๔ ปQ  ให�ผู�มีอํานาจตาม 
มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต�งต้ัง 

กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว�า ด�วยการรับราชการ
ทหาร(มาตรา ๖๖)  ให�ยื่นเรื่องขอกลับเข�ารับราชการภายในกําหนด  ๑๘๐  วันนับแต�วนัพ�น 
จากราชการทหาร ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต�งต้ัง 

กรณีลาออกจากพนักงานส�วนท�องถ่ินหรือข�าราชการอ่ืนท่ีไม�ใช�ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗ ) สมัครเข�ารับราชการเป นข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ให�ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ังตามมาตรา ๕๓  ท่ีต�องการจะรับเข�ารับ
ราชการเสนอเรื่องไปให� ก.ค.ศ. หรือผู�ท่ี  ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เม่ือได�รับอนุมัติแล�ว 
ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  สั่งบรรจุและแต�งต้ัง 

๒.๕ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน�ง 
แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีท่ีไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได� ให�รองผู�อํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ�ามีรองผู�อํานวยการสถานศึกษาหลาย
คนให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต�งต้ังรองผู�อํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง
รักษาราชการแทน  ถ�าไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งรองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือมีแต�ไม�
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อาจปฏิบัติราชการได�ให�สถานศึกษาเสนอข�าราชการท่ีเหมาะสม ให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแต�งต้ังข�าราชการในสถานศึกษา   คนใดคนหนึ่งเป นผู�รักษาราชการแทน (มาตรา ๕๔  
แห�งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

กรณีตําแหน�งข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน�งใดว�างลง 
หรือผู�ดํารงตําแหน�งไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�  ให�ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง 
ตามมาตรา  ๕๓  สั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหน�ง (มาตรา ๖๘ 
แห�งกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

๓. งานเสริมสร1างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๓.๑ การพัฒนาข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) การพัฒนาก�อนมอบหมายการปฏิบัติหน1าท่ี 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแก�ผู�ท่ีได�รับการสรรหา 

และบรรจุแต�งต้ังเป นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(๒) แจ�งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  เกณฑ;การประเมินผลงาน  ฯลฯแก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ก�อนมีการมอบหมายหน�าท่ีให�ปฏิบัติงาน 

(๓) ดําเนินการติดตาม  ประเมินผลและจัดให�มีการพัฒนาตาม 
ความเหมาะสมและต�อเนื่อง 

๒) การพัฒนาระหว�างปฏิบัติหน1าท่ีราชการ  (ม.๗๙) 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ศึกษา วิเคราะห;   ความต�องการจําเป นในการพัฒนาตนเอง 

ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
(๒) กําหนดหลักสูตรการพัฒนาให�สอดคล�องกับความต�องการจําเป น 

ในการพัฒนาตนเองของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
(๔) ติดตาม  ประเมินการพัฒนา 
(๕) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) การพัฒนาก�อนเล่ือนตําแหน�ง  (ม. ๘o) 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ศึกษา วิเคราะห;   คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ลักษณะงาน  

ตามตําแหน�งท่ีได�รับการปรับปรุงกําหนดตําแหน�งของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

(๒) ดําเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�  ทักษะ  เจตคติท่ีดี  คุณธรรม 
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 

(๓) ติดตาม  ประเมินการพัฒนา 
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๔) การพัฒนากรณีไม�ผ�านการประเมินวิทยฐานะ  (ม. ๕๕) 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 
(๒) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓.๒ การเล่ือนข้ันเงินเดือนข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดี

ความชอบของข�าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ  ก.ค.ศ.  

ว�าด�วย การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
(๓) ผู�อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาต�องชี้แจงเหตุให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล�าวทราบ 

กรณีเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ แก�ข�าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีถึงแก�ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�รายงานไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 

(๔) รายงานการสั่งเลื่อนและไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดเก็บข�อมูลลงในทะเบียนประวัติต�อไป 

๒) การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแก�ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน1าท่ีราชการ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) แจ�งชื่อผู�ตายและข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องกับการตายอันเนื่องมาจาก 

การปฏิบัติราชการให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
(๒) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก�ผู�ตายเป นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน; 

ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
(๓) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการต�อไป 

๓) การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีไปศึกษาต�อ  ฝvกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงและข�อมูลของผู�ไปศึกษาต�อ ฝiกอบรม  

ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝiกอบรม ฯลฯ 
(๒) ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
(๓) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับผู�ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ;ท่ีกําหนด 
(๔) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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๓.๓ การเพ่ิมค�าจ1างลูกจ1างประจําและลูกจ1างช่ัวคราว 
แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีการเพ่ิมค�าจ�างลูกจ�างประจําและลูกจ�างชั่วคราวโดยใช�เงินงบประมาณให�

ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

กรณีการเพ่ิมค�าจ�างลูกจ�างประจําและลูกจ�างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจ�างลูกจ�างประจําและลูกจ�างชั่วคราวของสถานศึกษาได�  โดยใช�เงิน
รายได�ของสถานศึกษา ภายใต�หลักเกณฑ;และวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

๓.๔ การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจ�ายเงินเดือน 
แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

๓.๕ เงินวิทยฐานะและค�าตอบแทนอ่ืน 
แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

๓.๖ งานทะเบียนประวัติ 
๑) การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข1าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และลูกจ1าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของข�าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา  จํานวน  ๒  ฉบับ  
(๒) สถานศึกษาเก็บไว�  ๑  ฉบับ  ส�งไปเก็บรักษาไว�ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   

การศึกษา  ๑  ฉบับ 
(๓) เปลี่ยนแปลง บันทึกข�อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

๒) การแก1ไข วัน เดือน ปGเกิด ของข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ1าง 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ข�าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจ�างประสงค; 

ขอแก�ไขวัน เดือน ปQเกิด ยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดโดยแนบเอกสารต�อผู�บังคับบัญชาข้ันต�น  
ประกอบด�วย  สูติบัตร  ทะเบียนราษฎร;  หลักฐานทางการศึกษา 

(๒) ตรวจสอบความถูกต�อง 
(๓) นําเสนอไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแก�ไข 

ต�อ ก.ค.ศ. 
(๔) ดําเนินการแก�ไขในทะเบียนประวัติ  
(๕) แจ�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
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๓.๗ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ� 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ตรวจสอบผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน สมควรได�รับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ; 
๒) ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ; และ 

เหรียญจักรพรรดิมาลาแก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ;และวิธีการ
ท่ีกฎหมายกําหนด 

๓) จัดทําทะเบียนผู�ได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ;และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
เครื่องราชอิสริยาภรณ;ดิเรกคุณาภรณ; และผู�คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ; 

๓.๘ การขอมีบัตรประจําตัวเจ1าหน1าท่ีของรัฐ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ผู�ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข�อมูลส�วนบุคคลต�าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน 

ท่ีเก่ียวข�อง 
๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกต�อง 
๓) นําเสนอผู�มีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับ 

โดยคุมทะเบียนประวัติไว� 
๔) ส�งคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 

๓.๙ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให1ข1าราชการไปต�างประเทศ งานขอ
อนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาต�อ  ยกย�องเชิดชูเกียรติและให1
ได1รับเงินวิทยพัฒน� และ การจัดสวัสดิการ 

แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ;และวิธีการท่ีเก่ียวข�อง 

๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 

๔.๑ กรณีความผิดวินัยไม�ร1ายแรง 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาแต�งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนให�ได�

ความจริงและความยุติธรรมโดยไม�ชักช�า เม่ือมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล�าวหาว�าข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําผิดวินัยไม�ร�ายแรง 

๒) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล�ว
พบว�าไม�ได�กระทําผิดวินัย  หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ;  ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  ตามท่ี
คณะกรรมการสอบสวนแล�วพบว�ามีความผิดวินัยไม�ร�ายแรง 

๓) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไม�ร�ายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  



 ๑๕๓

๔.๒  กรณีความผิดวินัยร1ายแรง 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ังตามมาตรา  ๕๓  แห�งกฎหมายระเบียบ

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว�าข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกําหนดใน 
กฎ  ก.ค.ศ. 

๒) ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ังตามมาตรา  ๕๓  แห�งกฎหมายระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให� อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจารณาลงโทษ 

๓) ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ังตามมาตรา  ๕๓  แห�งกฎหมายระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สั่งลงโทษปลดออกหรือไล�ออกตามผลการพิจารณาของ   
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔.๓ การอุทธรณ� 
๑) การอุทธรณ�กรณีความผิดวินัย 

แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีการอุทธรณ;ความผิดวินัยท่ีไม�ร�ายแรง  ให�ข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ;ต�อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายใน  ๓๐  วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง
คําสั่ง ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด  

กรณีการอุทธรณ;ความผิดวินัยร�ายแรง  ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ;ต�อ ก.ค.ศ.ภายใน  ๓๐  วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง ตามหลักเกณฑ;และ
วิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 

๔.๔ การร1องทุกข� 
แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให�ออกจากราชการ 

ให�ร�องทุกข;ต�อ  ก.ค.ศ.  ภายใน  ๓o  นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง 
กรณีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม�ได�รับความเป นธรรมหรือ 

มีความคับข�องใจ เนื่องมาจากการกระทําของผู�บังคับบัญชาหรือการแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย  ให�ร�องทุกข;ต�อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี 

๔.๕ การเสริมสร1างและการปIองกันการกระทําผิดวินัย 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป นแบบอย�างท่ีดีต�อผู�ใต�บังคับบัญชา 
๒) ดําเนินการให�ความรู�  ฝiกอบรม การสร�างขวัญและกําลังใจการจูงใจ  ฯลฯ   

ในอันท่ีจะเสริมสร�างและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และพฤติกรรมของผู�ใต�บังคับบัญชา 



 ๑๕๔

๓) หม่ันสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส�  ปDองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให�
ผู�ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัยตามควรแก�กรณี 

๕. งานออกจากราชการ 

๕.๑ การลาออกจากราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู

ผู�ช�วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕.๒ การให1ออกจากราชการ กรณีไม�พ1นทดลองปฏิบัติหน1าท่ีราชการ 
หรือไม�ผ�านการเตรียมความพร1อมและพัฒนาอย�างเข1มต่ํากว�าเกณฑ�ท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ดําเนินการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน�าท่ี

ราชการหรือเข�ารับการพัฒนาอย�างเข�มตามหลักเกณฑ;และวิธีการตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.กําหนด 
๒) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

ท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 
๓) ผู�อํานวยสถานศึกษาสั่งให�ผู�ท่ีไม�ผ�านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ 

หรือเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มออกจากราชการ 
๔) รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

๕.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู�ช�วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
๒) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก   

จากราชการหากภายหลังปรากฏว�าขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐ แห�งกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓) รายงานการสั่งให�ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕.๔ การให1ออกจากราชการไว1ก�อน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน 

ในกรณีท่ีครูผู�ช�วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัย 
อย�างร�ายแรงจนถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟDองคดีอาญา หรือต�องหาว�ากระทําผิด 
ทางอาญา (เว�นแต�ได�กระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)  

๒) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให�ออกจากราชการไว�ก�อนไปยังสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  



 ๑๕๕

๕.๕ การให1ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
ดําเนินการตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนดและรายงานการออกจาก

ราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานอกจากดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  แล�วยัง
สามารถดําเนินการได�  ดังต�อไปนี้  คือ 

๑) กรณีเจ็บปRวยโดยไม�สามารถปฏิบัติหน1าท่ีโดยสมํ่าเสมอ 
แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ตรวจสอบข�อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจาก 

การเจ็บป?วย 
(๒) ถ�าผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ออกจากราชการเม่ือเห็นว�าไม�สามารถ

ปฏิบัติราชการได� 
(๓) รายงานการสั่งให�ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค�ของทางราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค;ของทางราชการออกจากราชการ 
(๒) รายงานการสั่งให�ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) กรณีส่ังให1ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป   ตามมาตรา  ๓๐  
แห�งกฎหมายระเบียบข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีเป นผู�ไม�มีสัญชาติไทย    (ม. ๓๐  (๑))  กรณีเป นผู�ดํารงตําแหน�ง 
ทางการเมือง  สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน  ตาม (ม. ๓๐ (๔))  กรณีเป นคนไร�
ความสามารถ หรือจิตฟRlนเฟjอนไม�สมประกอบ หรือเป นโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.    (ม.  ๓๐ (๕))  
กรณีเป นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดี  (ม. ๓๐ (๕) (๗))  กรณีเป นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เป นเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  (ม. ๓๐ (๘))  หรือกรณีเป นบุคคลล�มละลาย (ม.๓๐  (๙)) 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู�ช�วย  ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติใน มาตรา (ม. ๓๐  (๑)(๔)  (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ) แห�งกฎหมาย
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(๒) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ผู�ขาดคุณสมบัติ ตามข�อ ๑ ออกจาก
ราชการ 

(๓) รายงานการสั่งให�ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  



 ๑๕๖

๔) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยว�าเป:นผู1ไม�เล่ือมใส 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป:นประมุข (ม. ๓๐ (๓) ) 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุ 

อันควรสงสัยว�า ครูผู�ช�วย  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู�ใดเป นผู�ขาดคุณสมบัติท่ัวไป  
(ม. ๓๐(๓)) 

(๒) ผู�อํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต�อ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๓) เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติเห็นว�าเป นผู�ขาดคุณสมบัติท่ัวไป
ตามมาตรา  ๓๐ (๓) ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ออกจากราชการ 

๕) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าหย�อนความสามารถบกพร�องในหน1าท่ีราชการ
หรือประพฤติตนไม�เหมาะสม 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผู�ช�วย  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   มีกรณีถูกกล�าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าหย�อนความสามารถ
ในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีราชการบกพร�องในหน�าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม�เหมาะสม  

(๒) ถ�าคณะกรรมการสอบสวนและผู�อํานวยการสถานศึกษาเห็นว�าครูผู�ช�วย  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม�เป นผู�หย�อนความสามารถไม�บกพร�องในหน�าท่ีราชการ หรือเป น  
ผู�ประพฤติตนเหมาะสม  ให�สั่งยุติเรื่อง แต�ถ�าคณะกรรมการสอบสวนและผู�อํานวยการสถานศึกษาเห็น
ว�าเป นผู�หย�อนความสามารถบกพร�องในหน�าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม�เหมาะสม  ให�ส�งเรื่องไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

(๓) เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติให�ผู�นั้นออกจากราชการให�
ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง 
แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอย�างร�ายแรง กรณี

มีเหตุอันควรสงสัยอย�างยิ่งว�าครูผู�ช�วย  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได�มีการกระทําความผิดวินัย
อย�างร�ายแรงแต�การสอบสวนไม�ได�ความแน�ชัดพอท่ีสั่งลงโทษวินัยอย�างร�ายแรงถ�าให�รับราชการต�อไป
จะทําให�เสียหายต�อทางราชการอย�างร�ายแรง 

(๒) ผู�อํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  เพ่ือเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

(๓) เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติให�ผู�นั้นออกจากราชการเพราะ 
มีมลทินหรือมัวหมองกรณีท่ีถูกสอบสวนข�างต�น  ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 



 ๑๕๗

๕.๗ กรณีได1รับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดให1จําคุกในความผิดท่ีได1กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) ผู�อํานวยการสถานศึกษาสั่งให�ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ

ทดแทนเม่ือปรากฏว�าครูผู�ช�วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได�รับโทษจําคุก 
โดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกในความผิดท่ีได�กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดละหุโทษ 

(๒) รายงานผลการสั่งให�ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๖. งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏิบัติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  

จัดทําคู�มือดําเนินงานรักษาความปอดภัยในสถานศึกษา (เวรยาม เวรรักษาการณ;ฯ) 
๒) กําหนดผู�รับผิดชอบงาน  สายงาน  จัดทําแผนภูมิสายงานและพรรณนางาน 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งาน 
๔) เสนอคําสั่งแต�งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน�าท่ีเวรยาม เวรรักษาการณ;  เวรประจําวัน 

เวรอบรมนักเรียน และอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
๕) จัดทําหลักฐานในการปฏิบัติหน�าท่ี และจัดทําสถิติการมาปฏิบัติหน�าท่ี   

เสนอรายงานต�อผู�บริหารทุกเดือน 
๖) จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน  

แผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต�างๆ  ของงานรักษาความปอดภัย 
๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงาน 
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน 

มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 

๗. ปฏิบัติงานหน1าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได1รับมอบหมาย 
 

การบริหารกิจการนักเรียน 
แนวคิด 

กิจการนักเรียนเป นอีกหนึ่งภาระงานท่ีสําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน�าท่ีจัดระบบดูแล
ช�วยเหลือนักเรียนอย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู�จักผู�เรียนเป นรายบุคคล มีข�อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผู�เรียนท่ีครบถ�วนและเป นปRจจุบัน เพ่ือช�วยให�ครูเข�าใจ เข�าถึงและพัฒนานักเรียน โดยผ�าน
กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพ่ือสร�างคุณลักษณะพึงประสงค;ของผู�เรียนให�สอดคล�อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ต�องพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป น
ชาติไทย เกิดการเรียนรู�ระบอบประชาธิปไตยผ�านกระบวนการและกิจกรรมต�างๆ  ในโรงเรียน เทิดทูน



 ๑๕๘

และจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย; มีจิตสาธารณะใช�ชีวิตอย�างพอเพียง 
ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกัน สามารถเลือกดําเนินชีวิต อย�างผู�มีภูมิรู�และมีภูมิธรรม 

วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือให�สถานศึกษาบริหารงานด�านกิจการนักเรียนได�โดยอิสระ  คล�องตัว รวดเร็ว  และ
สอดคล�องกับความต�องการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และท�องถ่ิน  

๒. เพ่ือให�การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
สอดคล�องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง  และ 
การประเมินจากหน�วยงานภายนอก 

๓. เพ่ือให�สถานศึกษาได�ประสานความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล  ครอบครัว  องค;กร  หน�วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย�างกว�างขวาง 

ขอบข�ายและภารกิจ 

๑. งานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 
๒. งานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
๓. งานการส�งเสริมพัฒนาให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๔. งานการดําเนินงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
๕. งานการดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๖. งานปDองกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 
๗. งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
๘. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ขอบข�ายการดําเนินงาน 

๑. งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษาวิเคราะห;สภาพงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย  

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง 
๒) รวบรวมข�อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 

จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเป นเอกสารคู�มือครูหรือคู�มือนักเรียนข้ึนใช�ในโรงเรียน  เผยแพร� 
ให�ผู�เก่ียวข�องทราบ  และปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให�เป นปRจจุบัน 

๓) จัดทําแผนงานกิจการนักเรียน กําหนดผู�รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน 
๔) ดําเนินการตามแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงงานกิจการนักเรียน 

ให�มีประสิทธิภาพ 
  



 ๑๕๙

๒. งานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน  จัดทําแผนภูมิงาน พรรณนา

งานกิจการนักเรียน  กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน และ
ประชาสัมพันธ;เผยแพร� 

๒) ประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ภายในโรงเรียน  ระหว�างโรงเรียนกับเครือข�าย
ผู�ปกครอง  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเยาวชน อย�างต�อเนื่อง  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ 

๓) วางแผน กําหนดแนวทางการส�งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุน 
ให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมในกระบวนการวางแผน  ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส�งเสริมสนับสนุน
ให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมอย�างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ;จริง ฝiกปฏิบัติให�ทําได� ทําเป น รักการอ�านและเกิด
การใฝ?รู�อย�างต�อเนื่อง  นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน นําผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอย�างต�อเนื่อง 

๓. งานการส�งเสริมพัฒนาให1นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏิบัติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  

จัดทําคู�มือดําเนินงานส�งเสริมพัฒนาการให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๒) กําหนดผู�รับผิดชอบงาน  จัดทําแผนภูมิ และพรรณนางานส�งเสริมพัฒนาการ 

ให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งานส�งเสริมพัฒนาการ 

ให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๔) จัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  ได�แก� การตรงต�อ

เวลา ความสะอาด การแต�งกาย การเข�าแถว  การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับ
และแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน 

๕) จัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม  ได�แก� กิจกรรมท่ีสอดคล�อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค; ๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  คือ รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย; ซ่ือสัตย;สุจริต มีวินัย ใฝ?เรียนรู� อยู�อย�างพอเพียง  มุ�งม่ันในการทํางาน  
รักความเป นไทย มีจิตสาธารณะ 

๖) จัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาด�านความรับผิดชอบต�อสังคม  ได�แก� การบําเพ็ญตน 
ให�เป นประโยชน; การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ 

๗) จัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาการใช�เวลาว�างให�เป นประโยชน; ได�แก� การศึกษา 
หาความรู� การนันทนาการ การกีฬา การดนตรี การบําเพ็ญประโยชน; การหารายได�พิเศษในทางสุจริต 
ฯลฯ 

๘) จัดกิจกรรมยกย�องให�กําลังใจแก�นักเรียนผู�ประพฤติดี  เผยแพร�เกียรติประวัติ 
ของนักเรียนท่ีประพฤติดีให�ปรากฏ และบันทึกเกียรติประวัติไว�เป นหลักฐาน 



 ๑๖๐

๙) จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน  
แผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต�างๆ  ของงานการส�งเสริมพัฒนาการ 
ให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

๑๐) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงานการส�งเสริมพัฒนาการ 
ให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

๑๑) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 

๔. งานการดําเนินงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏิบัติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  

จัดทําคู�มือดําเนินงานการดําเนินงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
๒) กําหนดผู�รับผิดชอบงาน จัดทําแผนภูมิ และพรรณนางานระบบดูแลช�วยเหลือ

นักเรียน 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งานระบบดูแล

ช�วยเหลือนักเรียน 
๔) จัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ดําเนินการตามข้ันตอน  การรู�จักนักเรียน 

เป นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การดําเนินงานปDองกันการแก�ไขปRญหานักเรียน  การส�งเสริม
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน  การส�งต�อนักเรียน 

๕) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงานการดําเนินงานระบบดูแล
ช�วยเหลือนักเรียน 

๖) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 

๕. งานการดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏิบัติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  

จัดทําคู�มือดําเนินงานการดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒) กําหนดผู�รับผิดชอบงาน  สายงาน  จัดทําแผนภูมิสายงานและพรรณนางาน 

การดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งานการดําเนินการ

ส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔) จัดกิจกรรมชี้แจงเผยแพร�หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน  ดําเนินการจัด

กิจกรรมเป นประจําและต�อเนื่อง ตลอดจนการสร�างบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๕) จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน  

แผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต�างๆ  ของงานการดําเนินการส�งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 



 ๑๖๑

๖) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงานปDองกันและแก�ไข
พฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม 

๗) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 

๖. งานปIองกันและแก1ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏิบัติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  

จัดทําคู�มือดําเนินงานการปDองกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 
๒) กําหนดผู�รับผิดชอบงาน  สายงาน  จัดทําแผนภูมิสายงานและพรรณนางาน 

การปDองกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งานการปDองกันและ

แก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 
๔) ดําเนินงานจัดกิจกรรมการปDองกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม  โดยจัดทํา

ข�อมูลเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม�เหมาะสม  กําหนดวิธีการปDองกันและแก�ไข  จัดทํา
หลักฐานการปDองกันและแก�ไขตามวิธีท่ีกําหนดไว�  ขอความร�วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม 

๕) ดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปRญหายาเสพติดในโรงเรียน  โดยจัดทําระบบข�อมูล 
ท่ีเก่ียวข�องกับการปDองกันและแก�ไขปRญหายาเสพติด  จัดทําแผนงาน/โครงการปDองกัน และแก�ไข
ปRญหายาเสพติดในโรงเรียน  ดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการปDองกันและแก�ไขปRญหายาเสพติดใน
โรงเรียน  ร�วมกับบุคลากรของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  ร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
ในการดําเนินงาน และติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๖) ดําเนินงานปDองกันและแก�ไขปRญหาโรคเอดส;ในโรงเรียน  โดยจัดทําระบบข�อมูล 
ท่ีเก่ียวข�องกับการปDองกันและแก�ไขปRญหาโรคเอดส;  จัดทําแผนงาน/ โครงการปDองกันและแก�ไข
ปRญหาโรคเอดส;ในโรงเรียน  ดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการปDองกันและแก�ไขปRญหาโรคเอดส; 
ในโรงเรียนร�วมกับบุคลากรของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
ในการดําเนินงาน  และติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๗) จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน  
แผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต�างๆ  ของงานการปDองกันและแก�ไขพฤติกรรม
ท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 

๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงานปDองกันและแก�ไข
พฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม 

๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 
  



 ๑๖๒

๗. การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
 ดําเนินการประเมินผลการดําเนนิงานกิจการนักเรียน  วิเคราะห;ผลการประเมินการ

ดําเนินงาน และนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรยีน 

๘. ปฏิบัติงานหน1าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได1รับมอบหมาย 
 

การบริหารทั่วไป 
แนวคิด 

การบริหารท่ัวไปเป นงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดระบบบริหารองค;กร ให�บริการบริหารงานอ่ืน ๆ  
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปDาหมายท่ีกําหนดไว�  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส�งเสริม  
สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต�าง  ๆ  ในการให�บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ�งพัฒนา
สถานศึกษาให�ใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย�างเหมาะสม  ส�งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของงานเป นหลักโดยเน�นความโปร�งใส  
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได�  ตลอดจน  การมีส�วนร�วมของบุคคล  ชุมชนและองค;กรท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือให�บริการ  สนับสนุน  ส�งเสริม  ประสานงานและอํานวยการ  ให�การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป นไปด�วยความเรียบร�อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. เพ่ือประชาสัมพันธ;  เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารและผลงานของสถานศึกษาต�อสาธารณชน  
ซ่ึงจะก�อให�เกิด  ความรู�  ความเข�าใจ  เจตคติท่ีดี  เลื่อมใส  ศรัทธาและให�การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบข�ายและภารกิจ 

๑. งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
๒. งานบริการสาธารณะ 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 
๔. งานโภชนาการ 
๕. งานประชาสัมพันธ; 
๖. งานโสตทัศนศึกษา 
๗. งานประสานและพัฒนาเครือข�ายการศึกษา 
๘. งานส�งเสริมสนับสนุนด�านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
๙. งานส�งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล   ชุมชน   องค;กร 

หน�วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
๑๐. งานส�งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ 

ตามอัธยาศัย 



 ๑๖๓

๑๑. งานท่ีไม�ได�ระบุไว�ในงานอ่ืน 
๑๒. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ขอบข�ายการดําเนินงานของโรงเรียน 

๑. งานบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล1อม 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดแนวทางวางแผนการบรหิารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล�อม 

สาธารณูปโภค น้ําด่ืม น้ําใช�  ของสถานศึกษา 
 (บรรยากาศสภาพแวดล�อมบริเวณโรงเรียนให�เกิดความสะอาด ความร�มรื่น ความสวยงาม 

ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี ้ มีการจัดบริเวณเป นสดัส�วน  มีความร�มรื่น  มีการตกแต�ง
บริเวณสวยงาม  มีสถานท่ีเล�น ออกกําลังกาย และพักผ�อน  มีอากาศปลอดโปร�ง  ไม�เป นแหล�งมลพิษ   
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  มีทางสัญจรเป นระเบียบ  มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต  และ 
มีการใช�และบํารุงรักษาให�มีความเป นระเบียบและปลอดภัย 

 บรรยากาศภายในอาคารเรียนให�เกิดความสะอาด ความร�มรื่น ความสวยงาม  
ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี ้ มีการตกแต�งท่ีสวยงาม  มีแสงสว�างเพียงพอ  ประตู
หน�าต�างอยู�ในสภาพดีมีอุปกรณ;ยึดม่ันคง  ระบบไฟฟDา ประปา โทรศัพท;อยู�ในสภาพเรียบร�อยและ 
ใช�การได�ดี  มีการดูแลสภาพสีของอาคารให�อยู�ในสภาพท่ีสะอาดเรียบร�อย  มีปDายชื่อบอกอาคารและ 
ห�องต�าง ๆ  มีความเป นระเบียบ  และมีบรรยากาศเอ้ือต�อการเรียนรู� 

 บรรยากาศในห�องเรยีนให�เกิดความสะอาด ความร�มรื่น  ความสวยงามความปลอดภัย 
และความสะดวก ในเรื่องต�อไปนี้  มีแสงสว�างเพียงพอ  มีอากาศถ�ายเทสะดวก  มีการตกแต�งท่ีสวยงาม และ
มีบรรยากาศทางวชิาการ  ไม�แออัด  โตfะเก�าอ้ี และอุปกรณ;ประจําห�องมีสภาพดี  มีสื่อและอุปกรณ;การสอน
ท่ีจําเป นประจําห�อง  มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเป น เช�น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร; ฯลฯ 

๒) บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม  สาธารณูปโภค น้ําด่ืม น้ําใช� 
ของสถานศึกษาให�อยู�ในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภยั เหมาะสมพร�อมท่ีจะใช�ประโยชน; 

๓) ติดตามและตรวจสอบการใช�อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม  สาธารณูปโภค น้ําด่ืม  
น้ําใช� ของสถานศึกษา  เพ่ือให�เกิดความคุ�มค�าและเอ้ือประโยชน;ต�อการเรียนรู� 

๔) สรุป ประเมินผล และรายงานการใช�อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมของสถานศึกษา 

๒. งานบริการสาธารณะ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑) จัดให�มีระบบการบริการสาธารณะ 
๒) จัดระบบข�อมูลข�าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให�บริการต�อสาธารณะ 
๓) ให�บริการข�อมูล  ข�าวสาร และบริการอ่ืน ๆ แก�สาธารณชนตามความเหมาะสมและ

ศักยภาพของสถานศึกษา 



 ๑๖๔

๔) พัฒนาระบบการให�บริการแก�สาธารณชนให�มีประสิทธภิาพ เกิดความพึงพอใจต�อ 
ผู�มารับบริการ 

๕) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู�มาขอรับบริการ 
๖) นําผลการประเมินมาปรับปรงุแก�ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

๓. งานอนามัยโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏบัิติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ จัดทําคู�มือ

ดําเนินงานสุขภาพอนามัย 
๒) กําหนดผู�รับผดิชอบงาน  กําหนดสายงาน จัดทําแผนภูมิสายงาน  และพรรณนางานสาย

งานสุขภาพอนามัย 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งานสุขภาพอนามัย 
๔) จัดบรรยากาศในห�องพยาบาล  ให�สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนมีวัสดุ  อุปกรณ;  

ครุภัณฑ;ต�างๆ เวชภัณฑ;และยาชนิดต�างๆ  ครบตามเกณฑ;มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือให�บริการแก�
ครูอาจารย;  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

๕) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพอนามัย  โดยจดัทําสถิติ และข�อมูลทางด�านสุขภาพอนามัย  
เช�น จัดทําบัตรสุขภาพอนามัย  เก็บสถิติน้ําหนัก  และส�วนสูงของนักเรียนในโรงเรียน จัดทําเครื่องมือและ
เครื่องใช�การรักษาพยาบาลให�พร�อมและใช�การได�ทันที ดูแลห�องพยาบาลให�สะอาด ถูกสุขลักษณะ  จัดหา
ยาและเวชภัณฑ; เพ่ือการรักษาพยาบาลเบ้ืองต�น 

๖) ติดต�อประสานงานกับผู�ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนเกิดเจ็บป?วย   
นํานักเรียนท่ีป?วยเกินกว�าท่ีโรงเรียนจะดูแลรักษาได�ส�งโรงพยาบาล ตลอดจนติดต�อแพทย; หรอืเจ�าหน�าท่ี
อนามัยให�ภูมิคุ�มกันแก�นักเรียนในโรงเรียน  

๗) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  ดําเนนิงานตามกรอบแผนงาน แผนปฏิบัติงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  งานและโครงการต�างๆ ของงานสุขภาพอนามัย 

๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงานสุขภาพอนามัย 
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 

๔. งานโภชนาการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดกรอบนโยบาย  แนวปฏบัิติ รวบรวมข�อมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ จัดทําคู�มือ

ดําเนินงานโภชนาการ 
๒) กําหนดผู�รับผดิชอบงาน  กําหนดสายงาน จัดทําแผนภูมิสายงาน  และพรรณนางาน 

โภชนาการ 
๓) เสนอ งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง งานโภชนาการ 



 ๑๖๕

๔) วางแผนจัดให�มีโรงอาหาร  หรือสถานท่ีจําหน�ายอาหาร  จัดบรรยากาศ 
ให�ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  ตลอดจนวสัดุ  อุปกรณ;  ครุภัณฑ;ต�างๆ  ท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือให�บริการแก� 
ครู  นักเรยีน  บุคลากรในโรงเรยีน 

๕) วางแผนจัดระบบตรวจสอบ ควบคุมดูแลคุณภาพอาหาร การจาํหน�ายอาหาร การแต�งกาย
ของแม�ค�าผู�จําหน�ายอาหาร  ตลอดจนมารยาทในการจําหน�ายอาหาร 

๖) จัดกิจกรรมส�งเสริมด�านความรู� มารยาท สุขนิสัยท่ีดีทางโภชนาการท่ีผู�ให�บริการและ
ผู�รับบริการ และประสานงานหน�วยงานด�านสุขอนามัย ในการเผยแพร�ให�ความรู�ด�านโภชนาการ 

๗) จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน  ดําเนินงานตามกรอบแผนงาน แผนปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน  งานและโครงการต�างๆ ของงานโภชนาการ 

๘) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม นิเทศ  พัฒนาคุณภาพงานโภชนาการ 
๙) สรุป วิเคราะห; ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอรายงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร�ให�รับทราบโดยท่ัวกัน 

๕. งานประชาสัมพันธ� 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑) ศึกษาความต�องการในการเผยแพร�ข�าวสารข�อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมท้ังความ
ต�องการในการได�รับข�าวสารข�อมูลทางการศึกษาของชุมชน 

๒) วางแผนการประชาสัมพันธ;ของสถานศึกษา โดยการมีส�วนร�วมของบุคคล ชุมชน องค;กร 
สถาบันและสื่อมวลชนในท�องถ่ิน 

๓) จัดให�มีเครือข�ายการประสานงานประชาสัมพันธ; 
๔) พัฒนาบุคลากรผู�รบัผิดชอบงานประชาสัมพันธ;ให�มีความรู�ความสามารถใน 

การดําเนินการประชาสัมพันธ;ผลงานของสถานศึกษา 
๕) สร�างกิจกรรมการประชาสัมพันธ;ในหลากหลายรูปแบบ  โดยยดึหลักการมีส�วนร�วม 

ของเครือข�ายประชาสัมพันธ;  
๖) ติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธ;  เพ่ือให�ทราบถึงผลท่ีได�รับและนําไป ดําเนินการ

ปรับปรุงแก�ไขพัฒนาให�เหมาะสม ต�อไป 

๖. งานโสตทัศนศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑) จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏบัิติงานเพ่ือเสนอจัดสรร
งบประมาณ 

๒) จัดหาทรัพยากรท่ีใช�ในงานโสตทัศนศึกษา เช�น อุปกรณ;โสตทัศนอุปกรณ; วัสดุครุภัณฑ; 
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอกับความต�องการและอยู�ในสภาพใช�งานได�ดี และซ�อมบํารุง รักษา 
โสตทัศนอุปกรณ; วัสดุ ครุภัณฑ;ให�อยู�ในสภาพท่ีดี 

๓) จัดทําทะเบียนวสัดุ ครุภัณฑ;เก่ียวกับโสตฯ ให�เป นปRจจุบัน 
๔) จัดระเบียบการใช�ห�องโสตทัศนปูกรณ;และยืมวัสดุอุปกรณ;ให�ชดัเจน 
๕) สนับสนนุส�งเสริมให�มีการใช�เทคโนโลยีในการเรยีนการสอน 
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๖) อํานวยความสะดวกในการท่ีโรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต�าง ๆ และ
การให�บริการชุมชน หน�วยงานท่ีมาใช�บริการ 

๗) บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรยีนท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรยีน 

๗. งานประสานงานและพัฒนาเครือข�ายการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดให�มีระบบการประสานงานและเครือข�ายการศึกษา 
๒) พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถในการพัฒนาเครือข�ายการศึกษา 
๓) ประสานงานกับเครือข�ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร�วมมือความช�วยเหลือ 

เพ่ือส�งเสริม สนับสนนุงานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔) เผยแพร�ข�อมูลเครือข�ายการศึกษาให�บุคลากรในสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องทราบ 
๕) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว�างเครือข�ายการศึกษา

ท่ีเก่ียวข�องกับสถานศึกษา 
๖) ให�ความร�วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก�เครือข�ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 

๘. งานส�งเสริมสนับสนุนด1านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจปRญหาความต�องการจําเป นของด�านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 

และบริหารท่ัวไป 
๒) จัดระบบส�งเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการบรหิารงานด�านวชิาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
๓) จัดหาสื่อวสัดุอุปกรณ; เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานทุกด�าน 
๔) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนนุและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในด�านต�าง ๆ  
๕) นําผลการประเมินมาปรับปรงุแก�ไขเพ่ือให�การสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

ด�านต�าง ๆ ให�มีความยดึหยุ�นคล�องตัวและมีประสิทธภิาพ 

๙. การส�งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค�กร และ
หน�วยงานอ่ืน 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) กําหนดแนวทางการส�งเสริมสนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค;กรและหน�วยงานอ่ืน 
๒) ให�คําปรึกษา แนะนํา ส�งเสริม สนับสนนุ และประสานความร�วมมือในการจัดการศึกษา

ร�วมกับบุคคล ชุมชน องค;กร หน�วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 



 ๑๖๗

๑๐. งานส�งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจความต�องการในการเข�ารบับริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบ นอกระบบ 

และอัธยาศัย 
๒) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต�องการของผู�เรียนและ
ท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ แนวทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓) ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือท้ัง ๓ รปูแบบตาม 
ความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 

๔) ประสานเชื่อมโยงประสานความร�วมมือและส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค;กร หน�วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

๕) ติดตามประเมินผลการส�งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบ   นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย เพ่ือปรับปรุงแก�ไขพัฒนาให�มีประสิทธิภาพต�อไป 

 

๑๑. การประเมินผลการดําเนินงานบริหารท่ัวไป 
แนวทางการปฏิบัติ 
 ดําเนินการประเมินผลการดําเนนิงานบรหิารท่ัวไป  วิเคราะห;ผลการประเมิน 

การดําเนินงาน และนําผลการวเิคราะห;ไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานบริหารท่ัวไป 

๑๒. งานท่ีไม�ได1ระบุไว1ในงานอ่ืน 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑) จัดให�มีบุคลากร รบัผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู�ปฏิบัติงาน 
๒) ให�ผู�ท่ีรับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานให�เสร็จสิน้ตามภารกิจ 

ท่ีได�รับมอบหมาย 
๓) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
๔) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 

๑๓. ปฏิบัติงานหน1าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได1รับมอบหมาย 
  



 ๑๖๘

การบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพ 

แนวคิด 

แผน  คือ  สิ่งท่ีแสดงถึงความต้ังใจล�วงหน�าท่ีจะดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค;ท่ีวางไว�ผลท่ีเกิดจากการวางแผนส�วนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสาร เพ่ือใช�เป นหลักฐาน
ยืนยันการตัดสินใจ ซ่ึงจะระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา เหตุผลท่ีเลือกทํา วิธีการดําเนินการผู�ดําเนินงาน และ
สถานท่ีดําเนินงาน 

ด�านการศึกษา  การวางแผนหมายถึงการกําหนดความต�องการ วิธีการดําเนินการและผลท่ีคาดว�า
จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช�หลักวิชา เหตุผล มีข�อมูลประกอบ มีการนําเสนอปRญหาเพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีจะ
เกิดกับเปDาหมายข�างหน�า ทําให�ผู�ปฏิบัติรู�ว�าจะทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใดกับใคร ทําอย�างไร และทําเพ่ืออะไร
อย�างชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีถูกต�องและบรรลุวัตถุประสงค; การวางแผนจึงมีความสําคัญ
อย�างยิ่งเปรียบเสมือนกับ เข็มทิศ แผนท่ีเดินทางหรือพิมพ;เขียว (Blue Print) เป นยานพาหนะท่ีนําไปสู�
การเปลี่ยนแปลงอย�างมีระบบ หากปราศจากการวางแผนท่ีดีระบบก็ไม�สามารถปรับเปลี่ยนตัวให�เข�ากับ
อิทธิพลของสิ่งแวดล�อมท่ีแตกต�างกันได� จึงมีคํากล�าวว�า “การวางแผนท่ีดีย�อมนําไปสู�ความสําเร็จกว�าครึ่ง 
(Well begun is half done)” หรืออาจกล�าวได�อีกนัยหนึ่งว�า การวางแผนท่ีดีมีความสําคัญอย�างยิ่ง 
ต�อความสําเร็จตามวัตถุประสงค;ขององค;กรในประการต�างๆ เช�น การทํางานของบุคลากรเกิดการ
ประสานงานซ่ึงกันและกัน ช�วยให�เกิดการประหยัดทางการบริหาร ท้ัง คน เงิน วัสดุ และการจัดการ 
ช�วยให�การปฏิบัติงานสําเร็จลุล�วงไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป นการกระจายงานแบ�งเบาภาระ
ความรับผิดชอบของผู�บริหาร สามารถระดมสรรพกําลังทรัพยากร (Mobilization of resources) ได�ตาม
ความต�องการอย�างประสิทธิภาพผู�บริหาร สามารถทราบปRญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนของแผนได�อย�างชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงได�ทันต�อ
เหตุการณ; คุ�มค�าและลดความสูญเปล�า 

วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือให�การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
สอดคล�องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง   และ
การประเมินจากหน�วยงานภายนอก 

๒. เพ่ือให�สถานศึกษาได�ประสานความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล  ครอบครัว  องค;กร  หน�วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย�างกว�างขวาง 

ขอบข�ายและภารกิจ 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๒. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค;กร 
๓. งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๔. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. การคํานวณต�นทุนผลผลิต 
๖. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน�วยงาน 



 ๑๖๙

๗. การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ขอบข�ายการดําเนินงานของโรงเรียน 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 

 การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 
 (๑) วิเคราะห;สภาพปRจจุบนัปRญหาของโรงเรยีน 
 (๒) กําหนดวิสยัทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรยีน 
 (๓) เปkดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการกําหนดวสิัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมาย

ของโรงเรยีน 
 (๔) นําวิสัยทัศน; พันธกิจ และเปDาหมายของโรงเรียนมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ระยะ ๓ - ๕ ปQ 
 (๕) นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และเผยแพร�ให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
 การวิเคราะห; และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 
 (๑) วิเคราะห;ทิศทางและยุทธศาสตร;ของหน�วยงานเหนือสถานศึกษา  ได�แก�  เปDาหมาย

เชิงยุทธศาสตร;ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการศึกษาแห�งชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 (๒) ศึกษาข�อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปDาหมายการให�บริการสาธารณะทุกระดับ
ได�แก�เปDาหมายการให�บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข�อตกลงการจัดทําผลผลิต 
(Service Delivery Agreement : SDA) ข�อตกลงผลการปฏิบัตงิานของเขตพ้ืนท่ีและผลการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาท่ีต�องดําเนินการ เพ่ือให�บรรลุข�อตกลงท่ีสถานศึกษาทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (๓) ศึกษา วิเคราะห;  วิจยัการจดัและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตามความต�องการของสถานศึกษา 

 (๔) วิเคราะห;ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข�อตกลงท่ีทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ด�านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต�นทุน ซ่ึงต�องคํานวณต�นทุนผลผลิตขององค;กร  และผลผลิต งาน / 
โครงการ 

 (๕) จัดทําข�อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห; วิจยั เพ่ือใช�ในการวิเคราะห;
สภาพแวดล�อมท่ีมีผลกระทบต�อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 (๖) เผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
  



 ๑๗๐

 การจัดทําแผนกลยุทธ; หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัต ิ
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส�วนร�วม  

ดําเนินการดังนี ้
 (๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   และศึกษารายงานข�อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง 
 (๒) วิเคราะห;สภาพแวดล�อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต�อการจดัการศึกษา (SWOT) 

และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
 (๓) กําหนดวิสยัทัศน; (Vision) พันธกิจ  (Mission)  และเปDาประสงค;  (Corporate 

Objective) ของสถานศึกษา 
 (๔) กําหนดกลยุทธ;ของสถานศึกษา  
 (๕) กําหนดผลผลติ (Outputs) ผลลัพธ; (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจดัทําเป นข�อมูลสารสนเทศ 
 (๖) กําหนดเปDาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ; 

ท่ีสอดคล�องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทําร�างข�อตกลงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (๗) จัดทํารายละเอียดโครงสร�าง   แผนงาน   งาน/โครงการ   และกิจกรรมหลัก 
 (๘) จัดให�รับฟRงความคิดเห็นจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือปรับปรุงและนาํเสนอ 

ขอความเห็นชอบต�อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 (๙) เผยแพร�ประกาศต�อสาธารณชน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

๒. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร 

๒.๑ การจัดระบบการบริหาร 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษาวิเคราะห;โครงสร�าง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพ 

ของสถานศึกษา 
๒) วางแผนออกแบบการจดัระบบโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการภายใน ระบบ 

การทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
๓) นําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาให�ความเหน็ชอบ 

ในการแบ�งส�วนราชการในสถานศึกษา 
๔) ประกาศและประชาสัมพันธ;ให�ส�วนราชการตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
๕) ดําเนินการบรหิารจดัการให�เป นไปตามโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ 

ท่ีกําหนด 
๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรงุการจัดระบบบริหารให�ประสิทธภิาพ 

  



 ๑๗๑

๒.๒ การพัฒนาองค�กร 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ศึกษา  วิเคราะห; ข�อมูล สภาพปRจจุบันปRญหาและความต�องการจําเป น 

ในการพัฒนาองค;กรของสถานศึกษา 
๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาองค;กรให�ครอบคลุมโครงสร�าง ภารกิจ บุคลากร 

เทคโนโลยี  และกลยุทธ;ให�สอดคล�องกับสภาพปRจจุบนั ปRญหาและความต�องการจาํเป นของสถานศึกษา 
๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� ทักษะ เจตคติ ความสามารถ 

ท่ีเหมาะสมกับโครงสร�างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ;ของสถานศึกษา 
๔) กําหนดเปDาหมาย ผลผลิต ผลลพัธ; ตัวชีว้ัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค;กรเป นระยะ ๆ 

อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
๖) นําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาองค;กรและกระบวนการปฏิบัติงาน

ให�เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

๓. งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๓.๑ งานพัฒนาระบบเครือข�ายข1อมูล สารสนเทศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจระบบเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศ 
๒) จัดทําทะเบียนเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศ 
๓) จัดระบบฐานข�อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช�ในการบรหิารจัดการภายใน

สถานศึกษาให�สอดคล�องกับระบบฐานข�อมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔) พัฒนาบุคลากรผู�รบัผิดชอบระบบเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศให�มีความรู� 

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
๕) จัดระบบเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและส�วนกลาง 
๖) นําเสนอและเผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร การบริการและ 

การประชาสัมพันธ; 
๗) ประเมินและประสานงานระบบเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนา

เป นระยะ ๆ 

๓.๒ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) สํารวจข�อมูลด�านเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพ่ือการศึกษามาใช�ในการบรหิารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให�งานด�านต�าง ๆ ของสถานศึกษา 



 ๑๗๒

๔) สนับสนนุให�บุคลากรนํานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช� 
ในการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

๕) ส�งเสริมให�มีการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถและทักษะ 
ในการผลิตรวมท้ังการใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๖) ส�งเสริมให�มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๗) ติดตามประเมินผลการใช�เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา เพ่ือให�เกิดการใช�ท่ีคุ�มค�าและ

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู� 

๔. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดระบบโครงสร�างองค;กร ให�รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒) กําหนดเกณฑ;การประเมิน  เปDาหมายความสําเรจ็ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตัวชีว้ัดของกระทรวง  เปDาหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หลักเกณฑ;และวิธีการ
ประเมินของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๓) จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล�องกับมาตรฐานของหน�วยงานต�น
สังกัด 

๔) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให�บรรลผุล
ตามเปDาหมายความสําเรจ็ของสถานศึกษา 

๕) ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพภายใน 
จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจําปQเผยแพร�ต�อสาธารณชน นําผล 
การประเมินคุณภาพภายในไปใช�ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย�างต�อเนื่อง 

๖) ประสานความร�วมมือกับสถานศึกษาและหน�วยงานอ่ืน  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗) ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๘) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป นฐานในการพัฒนาอย�างเป นระบบและต�อเนื่อง 

๕. การคํานวณต1นทุนผลผลิต 
แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนินการคํานวณต�นทุนผลผลติ  นําเทคโนโลยีมาใช�ในการคํานวณต�นทุนผลผลิต  วิเคราะห;

ความคุ�มค�าของต�นทุนผลผลิต  และนําผลการวเิคราะห;ไปใช�ปรบัปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

๖. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน�วยงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) วิเคราะห;สภาพปRจจุบนั ปRญหาตามโครงสร�างและภารกิจสถานศึกษา 
๒) วิเคราะห;ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปRจจัยเสีย่ง และจัดลําดับความเสี่ยง 



 ๑๗๓

๓) กําหนดมาตรการในการปDองกันความเสีย่งในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
๔) วางแผนการจดัระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕) ให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกฝ?ายนาํมาตรการปDองกันความเสีย่งไปใช�ในการควบคุม 

การดําเนินงานตามภารกิจ 
๖) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ;มาตรการและวธิีการท่ีสํานกังานตรวจเงินแผ�นดิน

กําหนด 
๗) ประเมินผลการดําเนนิการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกําหนดและปรับปรุงให�

เหมาะสม 
๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

๗. การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ดําเนินการประเมินผลการดําเนนิงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  วิเคราะห; 

ผลการประเมินการดําเนินงานร และนําผลการวิเคราะห;ไปใช�ในการปรับปรงุพัฒนาการดําเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพการศึกษา 

๘. ปฏิบัติงานหน1าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได1รับมอบหมาย 

 



 ๑๗๔

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๔๖)  คู�มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ  :  
โรงพิมพ;องค;การรับส�งสินค�าและพัสดุภัณฑ;. 

ราชกิจจานุเบกษา  (๒๕๔๒)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษา  
เล�มท่ี ๑๑๖  ตอนท่ี ๗๔ ก.  หน�า ๑-๒๓.  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๔๒ 

ราชกิจจานุเบกษา  (๒๕๔๖)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๔๖.  เล�มท่ี  ๑๒๐  ตอนพิเศษ ๖๒ ก  หน�า  ๑ – ๓๐.  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๖. 

ราชกิจจานุเบกษา  (๒๕๔๗)  พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗.  เล�มท่ี  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ๗๙ ก  หน�า  ๒๒ – ๗๔.  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๔๗. 

ราชกิจจานุเบกษา  (๒๕๕๐)  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  เล�ม ๑๒๔  
ตอนท่ี ๔๗ก  หน�า ๑-๑๒๗.  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

วิโรจน;  สารรัตนะ.  (๒๕๔๖).  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ;ทิพย;วิสุทธิ์. 
วิโรจน;  สารรัตนะ.  (๒๕๔๘).  ผู�บริหารโรงเรียนสามมิติการพัฒนาวิชาชีพ  สู�ความเป นผู�บริหาร 

ท่ีมีประสิทธิผล.  พิมพ;ครั้งท่ี  ๕.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ;ทิพย;วิสุทธิ์. 
ศิริพงษ;  เศาภายน.  (๒๕๔๗).  หลักการบริหารการศึกษา :  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ :  

บุfค พอยท;. 
สถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๔๘).  หลักการจัดการศึกษายุคใหม� . 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค;การมหาชน).  (๒๕๔๘,  

พฤศจิกายน).  มาตรฐานการศึกษาตัวบ�งชี้ และเกณฑ;การพิจารณา  เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา  รอบท่ีสอง 
(พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓).  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง  ผู�ประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  (๒๕๔๕)  แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ;องค;การรับส�งสินค�าและพัสดุภัณฑ; (ร.ส.พ.). 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  (๒๕๔๙)  แนวทางการประกันคุณภาพภาย 
ในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ;ชุมนุมสหกรณ;การเกษตรแห�งประเทศไทยจํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ.  (๒๕๔๒).  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันแห�งชาติเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู�  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗   
เรื่อง  มาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา  (องค;การมหาชน).  (๒๕๔๗)  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. 
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟkค. 



 

 

๑๗๕

  



 

 

๑๗๖

บรรณานุกรม  (ต�อ) 
 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา  (องค;การมหาชน).  (๒๕๔๖)  

รวมกฎกระทรวงว�าด�วยระบบหลักเกณฑ;และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ 
: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน). 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (๒๕๕๒)  ข�อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟkค. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (๒๕๕๒)  ทศวรรษท่ีสองของการปฏิรูปการศึกษา : ปRญหาและ
ทางออก. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟkค. 
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 ๑๗๗

คณะผู1จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด1วย 

๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู�อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู�อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๓) นายสถิตย;  แสนลุน   รองผู�อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู�อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๕) นายสุรัตน;  หารวาระ   ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๖) นายยุทธเดชฐ;  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน�ากลุ�มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๗) นายสมบูรณ;  วงวิลาศ  หัวหน�ากลุ�มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
๘) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน�ากลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน�ากลุ�มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
๑๐) นางจุลรัตน;  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการโรงเรียน 
 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางภัทราภรณ;  ลิมป�นิศากร หัวหน�ากลุ�มบริหารงานแผนงานฯ 
 กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๒) นางอุไร  ครองผา  ครู  คศ.๓     กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๓) นางอุทัยรัตน;  เอ่ียมศรี  ครู  คศ.๓    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด1วย 

๑) นายสุรัตน;  หารวาระ  ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒) นายยุทธเดชฐ;  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน�ากลุ�มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
๓) นายสมบูรณ;  วงวิลาศ  หัวหน�ากลุ�มงานบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน�ากลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๕) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน�ากลุ�มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
๖) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ;  หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  กรรมการ 
๗) นางภัทราภรณ;  ลิมป�นิศากร หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๘) นายอุดม  พิมพ;เทศ   หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๙) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ; หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ   กรรมการ 
๑๐) นางกอบกุล  ใจปFGา   หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๑๑) นางบัวลอง  คําบึงกลาง  หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ กรรมการ 
๑๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย;พล ครู คศ.๓       กรรมการ 
๑๓) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู คศ.๓       กรรมการ 



 

 

๑๗๘

๑๔)นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓     กรรมการ 
๑๕)นางช�อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓     กรรมการ 
๑๖) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒     กรรมการ 
๑๗) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒     กรรมการ 
๑๘) นางสาวนันท;นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑     กรรมการ 
๑๙) นางชนิกานต;  คะนนท;   ครู คศ.๑     กรรมการ 
๒๐) นางสาวธิดารัตน;  วงษ;คําจันทร; พนักงานราชการ    กรรมการ 
๒๑) นางสาวพิชญากร  แก�วพิลา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๒๒) นางจุลรัตน;  วุฒิวรรณ   ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการโรงเรียน 
      หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร;กรรมการและเลขานุการ 
๒๓) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓  กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๒๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓  กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๒๕) นางอุทัยรัตน;  เอ่ียมศรี หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร; 
             กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๒๖) นางสาวพัชราภรณ;  เพ่ิมยินดี ครู  คศ.๓ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๒๗) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู  คศ.๑   กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 


