
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
ท่ี  130/2561 

เร่ืองกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในส่วนรำชกำรโรงเรียน 

 อาศัยความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จึงมีค าส่ังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีราชการเป็นสัดส่วนถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ             
จึงแบ่งหน้าท่ีการงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติคือ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  : นำงกัญญำ  แสงเจริญโรจน์ 

 
มีหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกั ดและมีหน้าท่ี           

ความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานก าหนดหน้าท่ีและวิธีด าเนินงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาควบคุมดูแลและติดตามผลการด าเนินงานวิชาการได้แก่การวางแผนงานด้าน
วิชาการ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา            
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับสถานศึกษาแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การจัดท าระเบียนและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา              
การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ ควบคุมดูแลและติดตามผล
การด าเนินงานบริหารงบประมาณได้แก่การจัดท าแผนงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ การรายงานผล              
การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
การเบิกจ่ายจากคลังการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชีการเงิน 
การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าและจัดหาแบบบัญชี  ทะเบียน และรายงาน           
การวางแผนพัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง การพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและ
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จ าหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ควบคุมดูแลและติดตามผลการด าเนินงานการบริหารบุคคล
ได้แก่การวางแผนอัตราก าลังการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการ
ครูและบุคลาการทางการศึกษา การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงาน                     
ผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การจัดระบบ
และการจัดท าทะเบี ยนประวั ติข้ าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการ
ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควบคุมดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารท่ัวไปได้แก่การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสน เทศ                      
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การด าเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน            
การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทัศนศึกษา การส่งเสริม
งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน และงานท่ีไม่ได้ระบุในงานอื่นจัดระบบในสถานศึกษาก าหนด
ลักษณะงานมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถติดตามให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาและนิเทศบังคับ
บัญชาครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนหน้าท่ีอื่นให้สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างถูกต้องครบถ้วนดูแลสวัสดิภาพ
และความเป็นอยู่ของนักเรียนครูอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีอื่นสร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและประชาชน
ในท้องถิ่นจัดกิจกรรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์
วิจัยและรวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติต่างๆน าเทคนิคและวิธีการใหม่ๆทางการศึกษามาใช้เผยแพร่เพื่อปรับปรุง
คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ีนิยมของประชาชนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามท่ีได้รับการแต่งต้ังตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้แบ่งความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายงานให้ครูแต่ละฝ่ายปฏิบัติและ
รับผิดชอบดังนี้ 
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1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร : นำงส ำเนำ  กุลแก้ว    ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๕ 

1.1 ประกอบด้วย  
1) นางส าเนา           กุลแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 

 2)   นางสาวขัตติยาพร    สุทโธ    ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  
 คณะท างานมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.  กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
     1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 แนว
ทางการจัดการศึกษามาตรา 22-23 
    1.2    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    1.3    แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
    1.4    นโยบายของรัฐบาล 
    1.5   นโยบาย ระเบียบ ประกาศค าส่ังของ สพฐ. 
และสพท.  

งานด้านวิชาการเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษา
ท่ี ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
1.   วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และจัดท าสาระการเรียนรู้รายปี 
หรือรายภาคเรียน  
2.   ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงช้ัน 
น้ าหนัก และสัดส่วนเวลาเรียน 
3.   จัดท ารายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
4.   จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.   ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.   ก าหนดส่ือการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
7.   ก าหนดระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล 

 
1.2 กำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

1) นางส าเนา กุลแก้ว  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  
3) นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

คณะท างานมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.   กำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้
ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถ่ิน 
     2.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
     มำตรำที่ 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการ  
ท่ีจะต้องท ากรอบสาระหลักสูตร  
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง 
 เกิดความรัก ความผูกพัน 
 และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถานศึกษา 
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ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การ
ด ารงชีวิตตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 
      ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     2.2   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มำตรำ 37   ให้มีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1)   อ านาจหน้าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา 
และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                        
ฯลฯ 
2.3  ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก 11662/2544
เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2544 
2.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการก าหนด
รายละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ลงวันท่ี 27 
มกราคม 2546และแนะแนวทางการจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

จึงต้องน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
มาจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่น
ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
สถานศึกษาและสภาพชุมชน ดังนี้      
 1.   ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร  
ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้
และประสบการณ์หลากหลาย เพื่อจะได้ร่วมกัน
พิจารณาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและสภาพชุมชนตามกรอบการ
เรียนรู้ท้องถิ่นที่ สพท. ก าหนดไว้ 
 2.   วิเคราะห์กรอบสาระท้องถิ่นที่ สพท.ก าหนดไว้เพื่อ
จะได้ทราบถึงขอบข่ายในการก าหนดรายละเอียดของ
เนื้อหา องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของสถานศึกษา ซึ่ง 
สพท. ได้ก าหนดไว้ เช่น  
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

*   ประเพณี 
*   ภาษาและวัฒนธรรม 
*   วัฒนธรรมท้องถิ่น 
*   ภูมิปัญญา 
*    ดนตรี 
*    ผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่น 
*    วิถีชีวิต 
*     การท่องเท่ียว 
             ฯลฯ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
(1) วิเคราะห์มาตรฐานช่วงช้ัน กับสาระการเรียนรู้

ช่วงช้ัน 
(2) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี  
กับสาระการเรียนรู้รายปีแต่ละกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้แล้วน าส่วนท่ีเป็นท้องถิ่นน ามาใส่ไว้ใน 
ส่วนนี ้
(3) จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(4) จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
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 3.   วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึง
จุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ และ
แนวทางการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นว่าควรจะอยู่
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช้ันใด ปีใดเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
หรือรายวิชาท่ีต้องการเรียนเพิ่มเติมและควรจะมีเนื้อหา
มากน้อง เพียงไรตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้ 
4.   ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน 
เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา สภาพชุมชนและสังคม เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์
ขึ้น 
5.   จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเมื่อ
คณะกรรมการได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบการเรียนรู้
ท้องถิ่น/ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชนและ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทราบว่าอยู่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใด ช่วงช้ันใด ปีใด ท่ีจะท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นและจัดท าเป็นรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา
เพิ่มเติมจากนั้นคณะกรรมการจึงร่วมพิจารณาก าหนด
เนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมให้
สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและ
สภาพชุมชน 
*   จัดท ารายวิชาเพิ่มเติม ( ส าหรับช่วงช้ันท่ี 3-4 ) 
     ครูผู้สอนอาจจัดท ารายวิชาท่ีเป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน 
หรือ รายวิชาท่ีเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมของ 
สถานศึกษาก็ได้ 
     ครูผู้สอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาท่ีมีอยู่เดิม หรือ
จัดเป็นรายวิชาใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตา
มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ระดับช้ัน 
*    ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ(ส าหรับช่วงช้ัน
ท่ี 1-2)จัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้  ครูผู้สอนอาจเชิญวิทยากร /ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือพานักเรียนออกไปเรียนรู้สภาพจริงตาม
ท้องถิ่น ต้องท าการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียนมา
ยิ่งขึ้น 
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นครูผู้สอนอาจพัฒนาส่ือ 
ส่ิงพิมพ์หรือจัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้อื่นให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็ได้ และเมื่อ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้วครูผู้สอนควร
ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ประเมินสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ของสถานศึกษารวมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมและอาจพัฒนาส่ือ ส่ิงพิมพ์ หรือจัดท าส่ือ
ประกอบการเรียนรู้อืน่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า หรือ
เรียนรู้ด้วยตนเองกไ็ด้ และเมื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

 เสร็จแล้ว ครูผู้สอนควรประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และประเมินสาระการเรียนรูท้้องถิ่น
ของสถานศึกษา รวมทั้งควรปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานและจัดท าสาระการเรียนรู้ราย
ปี หรือรายภาคเรียน ป.1-ม.3 รายภาค ม.6 

2. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงช้ัน 
หน่วย น้ าหนักและสัดส่วนเวลาเรียน 

3. จัดท ารายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
4. จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. ก าหนดส่ือการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู ้
7. ก าหนดระเบียบวิธีการวัดการประเมินผล  
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1.3  กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย  
1)  นางส าเนา กุลแก้ว  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3) นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
4) นางสาวกิตติยา ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
5) นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
6) นายบุญเลิศ  เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
7) นายธีรเทพ  วัจนะ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
8) นางอรุณ  แก้วภูมิแห ่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
9) นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

คณะท างานมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.  กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
3.1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
3.2 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553 
3.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
3.4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
3.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.6แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใช้ได้ภายใต้
กรอบของสาระของหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีขั้นตอนดังนี ้
1.   จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-     วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
-     ก าหนดตัวชี้วัดรายปี / รายภาค /สาระการเรียนรู้
รายปี รายภาค 
-     ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรแต่ละระดับช้ัน หน่วย
น้ าหนัก /หน่วยกิตและสัดส่วนเวลาเรียนภาคเรียน 
-     ก าหนดรายวิชา  และจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
-    จัดรูปเล่มหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ราย
ปี/ภาค และเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 2.   วางแผนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 
-    จัดหาเลือกใช้ส่ือและพัฒนาส่ือ 
-      การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

เรียนรู ้
-     ก าหนดระเบียบวิธีการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา 

- คัดกรองและจัดระบบแนะแนว 

- ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิธีการ
ประเมินผล 

- ก าหนดวิธีพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
และประเมินผล 

- ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะพึง
ประสงค์ และการประเมินผล 

- วิจัยเพื่อพัฒนาหลักการเรียนรู้และการศึกษาเด็ก 
รายบุคคล 
3.   ด าเนินการใช้หลักสูตร 
4.   นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตร 
5.   สรุปผลการด าเนินงานและเขียนรายงาน 
6.   น าข้อมูลไปใช้ในการปรับหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
1.4  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำประกอบด้วย  

1) นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 

2) นางราตร ี วุ่นแม่สอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
4.2พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
4.3 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาลูกเสือ พ.ศ. 2509 

สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกระดับช้ัน ทุกปีการศึกษา ตามแนวการจัด
การศึกษาแนวปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการการ
คิดวิเคราะห์ การปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือส่ือการเรียนการสอน 
พัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ให้เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
การใช้ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

2. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ ใช้ความรู้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ
ปฏิบัติจริงการส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ กิจกรรมท้ังนี้โดยจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม 
3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการนิเทศหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4.1 จัดกิจกรรมแนะแนวโดย 
     - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
     - จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแบบบันทึกและจัดท าส่ือ 
     - ให้ค าปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง 
     - ให้ค าปรึกษาการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ 
4.2 จัดกิจกรรมนักเรียนโดย 
     - สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
โครงงาน 
     - ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความ
ต้องการของผู้เรียน เช่นชมรมทางวิชาการ 
     - ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 
     - ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
     - จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแบบบันทึก รายงานผล 
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1.5 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ประกอบด้วย  
1) นางส าเนา กุลแก้ว  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3) นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
4) นางสาวกิตติยา ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
5) นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
6) นายบุญเลิศ เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
7) นายธีรเทพ วัจนะ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
8) นางอรุณ แก้วภูมิแห ่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
9) นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

5.  กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
5.1หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
5.2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545มาตรา 30 
5.3ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
ข้อ  6(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรยีนรู้
การวัดและการประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไป
ตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อ 10(2) ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด และการวัดประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแสดงความสามารถท่ี
แท้จริงของนักเรียน 

5.4  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546 
 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ใช้วิธีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
จัดเตรียมส่ือการเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม(เป็น
ความรู้กระบวนการคุณธรรมจริยธรรม) 
1.  ส่งเสริมให้ใช้วิธีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
2.  ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียนตลอดจนผู้ท่ีมี
ความสามารถพิเศษและผู้ท่ีมีความบกพร่องหรือด้อย
โอกาส 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
โดยการผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน 
4. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
5.  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ การใช้ส่ือ  เทคโนโลยี  
ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
7.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 
1.6 กำรวัดผลประเมินผล เทียบโอนผลกำรเรียน  ประกอบด้วย  

1) นางวาร ี   แซมเขียว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวขัตติยาพร สุทโธ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  

 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6. กำรวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 
6.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มำตรำ 26ให้สถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่
ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับรูปแบบการศึกษา 
   ให้สถานศึกษาใช้วิธีท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาส
เข้าศึกษาต่อ และให้การประเมินผลการเรียนตามวรรค
หนึ่ง มาใช้ประกอบพิจารณาด้วย 
มำตรำ  15  วรรคท้ำย  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียน
ท่ีผู้เรียนสะสมไว้ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบ
ได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
หรือไม่ก็ตามรวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างาน 
6.2  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
6.3  แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
6.4   ค าส่ัง  สพฐ. ท่ี 54 /2546  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2546 เรื่องการออกแบบใบสุทธิและใบรับรอง
สถานศึกษา 

สถานศึกษาต้องจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามล าดับข้ันตอน ดังนี้  
1.  กำรก ำหนดระเบียบวัดและประเมินผล 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระเบียบวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
1.2 พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
       1.3 ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 
1.5 ประกาศใช้ระเบียบ 
1.6 ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
2.1  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
8 กลุ่มสำระ 
1)  ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียน 
2)  ประเมินผลระหว่างเรียนและหลังการเรียนปลายปี 



 12 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.5  ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 330/2546 
เรื่องการออกหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป.05)  
ให้แก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 
2546 
6.6 ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.329/2546เรื่อง
การจัดท าและการควบคุมระเบียน แสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รบ.1-ต)ระเบียนแสดงผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(รบ.1-ป) และการส่ง
แบบรายงานผลการเรียนผู้ท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น (รบ.2-ต) แสดงแบบรายงานผลการเรียนผู้ท่ีจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.2-ป) ลงวันท่ี 14 
ตุลาคม 2546 
 

และปลายภาค 
เพื่อน าผลไปตัดสินผลการเรียน 
3) เลือกตามวิธีการประเมินเครื่องมือการประเมิน 
อย่างหลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ครอบคลุมสาระ 
และประเมินผลกับธรรมชาติของผู้เรียน 
4)  ซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนเกณฑ์
ประเมินให้พัฒนาเต็มความสามารถ 
5)  การตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
6)  จัดการเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ้ ารายวิชาท่ีไม่ผ่าน
การตัดสินผลการเรียน 
และให้ชุมชนพิจารณาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนทุกวิชามี
ระดับผลการเรียน 
เฉล่ียไม่ถึง “1”ให้เรียนซ้ าช้ัน 
7)  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและ
ตัดสินผลการเรียน 
2.2 กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1) ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม 
2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ การผ่าน
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพิจารณาจากจ านวน
เวลาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
     3)  ตัดสินผลการปฎิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับคือ ผ่าน
และไม่ผ่านโดยผู้ได้รับการตัดสิน 
ให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 2 ด้าน 
      4. ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านระดับช้ัน 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
5)  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินตัดสิน
การปฏบิัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.3 กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1)  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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2)  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
3)  ก าหนดแนวการด าเนินการประเมินเป็นราย
คุณลักษณะ โดยประเมินท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
4)  ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค 
5)  แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
6)  ประเมินผ่านระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
7)  ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.4 กำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน 
1)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
และแนวทางการประเมิน(จัดท าประกาศ) 
2)   ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางและวิธีการ
ประเมิน 
3)   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและตัดสินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 
4)  ด าเนินการประเมินรายปี/รายภาค  และประเมินผ่าน
ระดับช้ัน 
5)  ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน ( และตัดสินการ
ประเมินคิดวิเคราะห์เขียน)  
2.5  กำรประเมินคุณภำพระดับชำติ 
1) เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะรับการประเมิน  
2)  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจและความส าคัญแก่
ครูและผู้เรียน 
3) เตรียมบุคลากรสถานท่ีและอ านวยความสะดวกในการ
รับการประเมิน 
4)  น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
3.  กำรพัฒนำเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
3.1 จัดอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลเพื่อให้ครูมีความรู้ และความเข้าใจ 
3.2  จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้   สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้และตามสภาพผู้เรียน 
3.3  น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือและ
ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
3.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือและประเมินผลให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
4. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

    4.1 ประสานการจัดการวัดผลและประเมินผลระดับ
สถานศึกษา 
-แต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจัดท า
มาตรฐาน กรอบและเกณฑ์การประเมินเพื่อการเทียบ
โอนผลการเรียนของสถานศึกษา 
   -  จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลสร้างเครื่องมือ
แบบฟอร์มต่าง ๆในการด าเนินการเทียบโอน 
   -  จัดและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
    - ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 
4.2  เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายท่ีเรียนจาก
สถานประกอบการจากพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
      - พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 
    -  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
ปฏิบัติจริงโดยการทดสอบ 
   - พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง
โดยการประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจัดท าทะเบียน
ขอเทียบโอนระเบียนผลการเรียนและออกหลักฐานการ
เรียน/ การเทียบโอน 
5. กำรตัดสินและอนุมัติผลกำรเรียนผ่ำนระดับชั้น 
5.1 นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลผล
การเรียนของผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การจบระดับช้ันของสถานศึกษา 
5.2 จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เรียนท่ีจบระดับช้ันพร้อม
ตรวจทานความถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดใดๆท้ังส้ิน 
5.3 เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
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เพื่อให้ความเห็นชอบ 
5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาออกค าส่ังแต่งต้ังผู้จัดท า
เอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ. 3) ประกอบด้วย 
ผู้เขียนผู้ทำน ผู้ตรวจ และมีนำยทะเบียนเป็นหัวหน้ำ 
5.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียนโดยลงนามใน
เอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.6 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
    การจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ. 2) 

- แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3) 
ก. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำควบคุมและบังคับแบบ 

1. เป็นเอกสารส าคัญทางการศึกษาท่ีสถานศึกษา
จัดท าข้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้การรับรองผลการ
เรียนและวุฒิ  การศึกษาของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับการรับรองนั้น
ไปตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันเอกสารท่ีจัดท านี้จะใช้เป็น
หลักฐานส าหรับการตรวจสอบรับรอง  และยืนยันวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียนตลอดไป  สถานศึกษาจึงต้อง
ด าเนินการจัดท าโดยใช้แบบพิมพ์และแบบการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเพื่อให้รูปแบบวิธีการจัดท า
การควบคุมและตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมี
เอกภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกัน
เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับมีดังนี้ 

1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(Transcript)(ปพ.1) 

           เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน
ตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆท่ีได้เรียน
ในแต่ละระดับช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้
เป็นหลักฐานและสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษา
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ของผู้เรียนและคนและใช้หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษา
ต่อสมัครเข้าท างานหรือด าเนินการในเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
1.1 สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน
ของผู้เรียนโดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
เท่านั้นซึ่งส่ังซื้อได้จากหน่วยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้จัดพิมพ์และจ าหน่ายเพื่อให้ใช้เป็นแบบ
เดียวกันและเกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและ
ส่งต่อเอกสารระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
1.2  สถานศึกษาต้องจัดท าต้นฉบับระเบียนแสดงผลการ
เรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บรักษาไว้ตลอดไปและ
ระมัดระวงัดูแลรักษาไม่ให้ช ารุดเสียหาย สูญหายหรือมี
การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็นอันขาดเพื่อความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูลสถานศึกษาอาจเก็บข้อมูล
เอกสารนี้ไว้ในรูปของซีดีรอม(CD  ROM) หรือเทคโนโลยี
อื่นใดอีกทางหนึ่งก็ได้ 
1.3 เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับช้ันสถานศึกษา
ต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนทุกคนโดด าเนินการ
จัดท าตาท่ีค าส่ังก าหนด 
1.4 กรณีย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดท า
ระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่โดยกรอกข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง สมบูรณ์
ให้ผู้เรียนน าไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนท่ี
สถานศึกษาใหม่ให้สถานศึกษาใหม่ท่ีรับผู้เรียนไว้จัดท า
ต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนส าหรับ
ตรวจสอบควบคู่กับเอกสารท่ีจัดท าขึ้นใหม่ 
1.5 กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของตนไป
แล้วเกิดการช ารุด สูญหายถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารใหม่
ให้สถานศึกษาออกเอกสารใหม่ให้ผู้เรียน โดยคัดลอกจาก
ต้นฉบับเอกสารท่ีเก็บรักษาไว้ โดยหัวหน้าสถานศึกษาและ
นายทะเบียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม 
1.6 กรณีท่ีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ออกเอกสารตามข้อมูลเดิมของต้นฉบับ
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เอกสารด้วยภาษาอังกฤษ 
1.7 กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิก
การใช้เอกสาร 
2. หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ(ประกำศนียบัตร)
(ปพ.2) 
เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให้ผู้ส าเร็จการศึกษาภาค
บังคับเก้าปี และผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อแสดง
ศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษาของตนข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
2.1 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคล 
2.2 เป็นเอกสารท่ีออกให้แก่ผู้ท่ีจบการศึกษาโดยสมบูรณ์
แล้วดังนี้ 
- ผู้ส าเร็จหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 - ผู้ส าเร็จหลักสูตรภาคบังคับ 9 ปี (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3)  
2.3 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรูปแบบเอกสารรวมทั้ง
การออกใบแทนเอกสารและใบแปรเอกสารเพื่อให้
สถานศึกษาน าไปใช้ออกให้แก่ ผู้เรียนท่ีจบการศึกษา โดย
สถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดท า การเก็บรักษาและการ
ออกเอกสารท้ังการออกใบแทนเอง 
2.4  กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความ
ประสงค์รับใหม่สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทน ให้โดย
ใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบ
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.5  สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบพิมพ์
ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ช ารุด สูญหายหรือมี
ผู้น าไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด 
3. แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ(ปพ.3 ) 
   เป็นแบบบันทึกรายงานรายช่ือ และข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับการตรวจสอบ ยืนยันและรับรองความส าเร็จและ
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วุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นท่ี
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการข้อก าหนดของเอกสาร
มีดังนี ้
3.1 เอกสารส าหรับบันทึกรายงานรายช่ือและข้อมูล
ผู้ส าเร็จหลักสูตร ขั้นพื้นฐานและระดับช้ัน ได้แก่ช้ัน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับ 9  ปี ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 )  
3.2  ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสาร ตามรูปแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     3.3 ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 2 ชุดเก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี ( 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ) ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้
จ านวน 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุดท่ีเก็บรักษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ 
3.4 สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก็บรักษาเอกสารนี้
จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้อย่าให้ช ารุด สูญหาย หรือ
ข้อมูลถูกเปล่ียนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด  และต้องเก็บ
รักษาไว้สถานท่ีมีความปลอดภัยไว้ตลอดไปเพื่อความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาเก็บข้อมูลเอกสาร
ไว้ในรูปแบบCD-ROM  หรือเทคโนโลยีอื่นใดทางหนึ่งก็ได้ 
3.5 สถานศึกษาจะต้องจัดท าส่งเอกสารท่ีจัดท าเรียบร้อย
แล้วไปให้หน่วยงานท่ีก าหนดภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
ข. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำด ำเนินกำร
เอง 
เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้น 
เพื่อใช้ส าหรับบันทึกตรวจสอบ รายงานและรับรอง ข้อมูล
ผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามภารกิจในการ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในลักษณะต่างๆดังนี้ 
   เพื่อให้การจัดท าเอกสารของสถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆซึ่งแต่ละสถานศึกษา
ก าหนดไว้ท าให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ
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ด าเนินการของสถานศึกษา จึงให้แต่ละสถานศึกษา
สามารถด าเนินการออกแบบจัดท าและควบคุมการใช้
เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง 
 
 

 
1.7  กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย  

1) นางสาวกิตติยา  ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

7. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542  
มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้รวมทั้งสามารถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนรู้ 
         มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา 
7.2 เอกสารการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(กรมวิชาการ : 2545) 
 

สถำนศึกษำต้องก ำหนดให้กำรวิจัยเป็นกระบวนกำร
ส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำด้วยกำรใช้
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ความต้องการ พัฒนาการเรียนรู ้
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้(สร้างเครื่องมือ คือ แผน) 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลการเรียนรู้ พบปัญหาต้องการพัฒนาต้อง

ท าการวิจัย 
 4.1 วิเคราะห์ปัญหา การพัฒนา (รู้ผลวิเคราะห์เหตุ

ปัญหา) 
 4.2 วางแผนแก้ไขปัญหาการพัฒนา 
 4.3 จัดกิจกรรมแก้ปัญหา การพัฒนา 
 4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
4.5 สรุปแผนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและน าไป

ปรับปรุง 
ทุกขั้นตอน 
กำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1. วิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานงานมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการเพื่อ
ก าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ และแนวทางการแก้ไข ผดุง
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พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ระยะ

ปานกลาง 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ด าเนินการตามแผน 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา พบปัญหาความ

ต้องการพัฒนาต้องท าวิจัย 
4.1 วิเคราะห์ปัญหา การพัฒนา 
4.2  วางแผนการแก้ปัญหา การพัฒนา 
4.3   จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
4.4   เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
4.5   สรุปผลการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา 

 
1.8  กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1) นายบุญเลิศ เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง 

มติ ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

8. กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 
2542 
มำตรำ  25  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการ
จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่  ห้องสมุด
ป ระ ข าข น   พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์   ห อ ศิ ลป ะ   สวน สั ต ว์  
ส วน ส าธ ารณ ะ   ส ว น พ ฤ ก ษ ศ าสต ร์   อุ ท ย าน
วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี   ศูนย์ การกีฬ าและ
นันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
8.2   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 
 

     สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและ
นอกสานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษา
หาความรู้ด้วยตัวเอง  และด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพท้ังใน  และนอกสานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
(จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้) 

2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบท้ังใน
และนอกสานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้
พอเพียงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

3. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู  
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานศึกษาอื่นๆ  
ท่ีจัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง***(เอกสารประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน ฝ่าย บท.) 

4. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เช่ือม  
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  พัฒนาห้องสมุด  
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ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือมุมหนังสือในห้องเรียน 
5. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ของสถานศึกษาของตนเอง  
เช่น  จัดท าแผนท่ีเส้นทาง  ระบบเช่ือมโยงเครือข่าย
ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดสถาบันการศึกษา  พิพิธภัณฑ์  
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  วางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

7. ประสานความร่วมมือวางแผนกับสถานศึกษาอื่น  
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาโดย
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ท่ีแต่ละแหล่งมีเพื่อใช้
ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

8. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
อนุรักษ์ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1.9 กำรนิเทศกำรศึกษำ ประกอบด้วย  

1) นางส าเนา กุลแก้ว  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  
3) นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
4) นางสาวกิตติยา ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
5) นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
6) นายบุญเลิศ เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
7) นายธีรเทพ วัจนะ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
8) นางอรุณ แก้วภูมิแห ่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
9) นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

9.  กำรนิเทศกำรศึกษำ การนิเทศการศึกษาเป็นการให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา
ช่วยเหลือเพื่อให้สานศึกษาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ



 22 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพความส าเร็จ
ท่ีก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. 1.จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- - วางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

- - จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
2. 2.สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการท างานของแต่ละบุคคล  ให้มีคุณภาพ  การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคน
เช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง  กาวหน้าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและครู 

3. 3.ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน  
ระดับโรงเรียน  กลุ่มสาระวิชา  และรายวิชา 
-  สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
-  ก าหนดปฏิทินนิเทศ 
-  ด าเนินการตามแผน 
4.  ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสาน
ศึกษา 
       -  ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
       -  จัดท าเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ 
       -  ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
       -  น าผลการนิเทศไปพัฒนา 
5.  ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 
-  ขอความร่วมมือเป็นวิทยากรพัฒนา    ผู้นิเทศเกี่ยวกับ
ความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการการเรียนการ
สอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ 
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-  ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
6.  แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การจัดระบบ
การนิเทศภายใน  กับสานศึกษาอื่นและเครือข่ายการ
นิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 -  รวบรวมข้อมูลสานศึกษา  ท่ีจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

-  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในท่ีมี
คุณภาพ  
-  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบกัลยาณมิตร  
หรือระหว่างครูผู้สอน  ศึกษาสานการณ์โลกและสังคม  
ท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อเช่ือโยงกับองความรู้และประสบการณ์
เดิม 
-ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง  จนเกิดผล
ดีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
-แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างครู  กลุ่มสาระ
สถานศึกษา  หรือสถาบัน 

 
1.10  กำรแนะแนว ประกอบด้วย 

1) นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

 มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

10. กำรแนะแนว 
10.1   กฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  
ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน  นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง พุทธศักราช 2549 
10.2  เอกสารคู่มือการบริหารจัดการแนะแนว  

ผู้บริหารและครูมีบทบาทในการแนะแนว เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีมั่นคงให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านการด ารงชีวิตและ
สังคมอย่างต่อเนื่องการแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ
ท่ีสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีความ
สมดุลท้ังร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจและสังคม 
สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี ้

1.จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
 - ต้ังคณะกรรมการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา 
 - วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา 

2. ด าเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดย
ความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 - ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองครูท่ีปรึกษา
และครูทุกคนเพื่อท าความเข้าใจและขอความร่วมมือจัด
กิจกรรมตามแผน 
 - จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนท่ี
วางไว ้

3.  ติดตามและประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 
 - จัดท าเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 
 - ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

4. ประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นหรือ
เครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- รวบรวมข้อมูลข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ 

- ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการแนะแนวดีเด่น 
- พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
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1.11 กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรประกอบด้วย  
1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
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11 ส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

         11.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช  2542  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  2)พ.ศ.  
2542 
มำตรำ29  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  องค์กรขุมขน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถาบันประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริม
ความเข้มแข็ง  ของชุมชน 

 
 
 

สถานศึกษาต้องส่งเสริม  ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดย
จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพของปัญหาและความต้องการ  ดังนี้ 

1. ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันทางสังคม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่างๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพของปัญหาและความต้องการ  โดยร่วมมือกับ
บุคคล  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันทางสังคมอื่น 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนท้องถิ่น 

4. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค
ทักษะทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  และท่ีจัด
โดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานอื่น ท่ีจัด
การศึกษา 
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1.12 กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น ประกอบด้วย  
1) นางราตร ี วุ่นแม่สอด  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

12. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร
กับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น 
 

การพัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เปรียบเทียบทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
วิชาการของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ส ารวจความต้องการและประสานความช่วยเหลือ 
ทางด้านวิชาการของโรงเรียนกับสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษาละต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
4. สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการด้านวิชาการท่ีสามารถ
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในท่ีอื่นๆ 
5.ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อนัดีกับ
ศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ กับ
องค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
7. สนับสนุน รายงานการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือท่ี
ประสบผลส าเร็จให้แก่เครือข่าย และสาธารณชนได้ทราบ 
8. สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ชุมชน 
หน่วยงาน ส่วนราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.13 กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำนศึกษำอื่นที่
จัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย  

1) นางสาวปราณี กล่ินจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวไทยสุดา สิทธิโสม  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

13. กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงำน  และ
สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 

13.1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
พ .ศ .2546  ข้ อ   6 (8 )  ประสาน ส่ งเสริม
สนับสนุน  การจัดการศึกษาเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังบุคคล  องค์กร
ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันอื่นทีจดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
13.2 แนวการด าเนินงานการจัดการศึกษา  โดย
ครอบครัวและสานประกอบการ 

สถานศึกษาต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจัดการ
เรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม
การแสวงหาความรู้   ข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพของปัญหาและความต้องการ  ดังนี้ 

1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมท้ัง
ความต้องการในกรได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ี
จักการศึกษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สาบันและสถาบันสังคมอื่น 

3. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังด้านคุณภาพและ
ปริมาณ  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ี
จัดการศึกษา 

5. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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1.14 กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำประกอบด้วย  
1) นางสาวขัตติยาพร สุทโธ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

14. กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงำน
ด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
14.1  แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
14.2  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

การบริหารจัดการด้านวิชาการไปสู่ความส าเร็จจะต้อง
วิเคราะห์ภารกิจตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  ท้ังแนวทางการ
จัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางวัดผลประเมินผลการ
เรียน  เพื่อน าไปสู่การจัดท าระเบียบและเอกสาร
ประกอบการจัดท าระเบียบและเอกสารประกอบการ
จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ตามหน้าท่ีของเอกสารดังนี้ 
*เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบได้แก่ 
ปพ. 1 ปพ. 2 ปพ. 3  
*  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาด าเนินการเอง 
*   เอกสารประกอบการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  ได้แก่ 
1. แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
2. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคู่มือการบริหาร
จัดการแนะแนว ชุมนุม สาธารณประโยชน์ ลูกเสือ 
3.แนวทางวัดประเมินผลการเรียนระเบียบวัดประเมินผล
ของสถานศึกษา 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 
1.15 กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพือ่ใชใ้นสถำนศกึษำประกอบด้วย  

1) นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3) นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
4) นางสาวกิตติยา ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
5) นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
6) นายบุญเลิศ เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
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7) นายธีรเทพ วัจนะ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
8) นางอรุณ แก้วภูมิแห ่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

15. กำรคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใช้ใน
สถำนศึกษำ 
15.1ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบาย
การศึกษาพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา 
15.2เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กรมวิชาการได้จัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพหนังสือ
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจพิจารณา หนังสือของ
ส านักพิมพ์เอกชน สาระส าคัญของการประเมินมี 3  ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1ข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นของหนังสือ
เรียนได้แก่ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง  ส านักพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ 
ราคาจ าหน่ายเป็นต้น 

ส่วนท่ี 2รายการประเมินเป็นส่วนส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ซึ่งต้องพิจารณา
ประเด็นดังต่อไปนี ้

1.เนื้อหาพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1มีความสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ 
   1.2เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย

เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา ไม่ควรมีประเด็นขัดแย้งท่ีท าให้
ผู้เรียนสับสน 

   1.3เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
ของชาตอและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 

   1.4เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน/ช่วง
ช้ัน 

2.ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาท่ีน าเสนอต้องถูกต้อง ชัดเจน ส่ือความหมายอ่าน
เข้าใจง่าย ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้ศัพท์
เฉพาะถูกต้อง 

3.กิจกรรมประกอบบทเรียน (ถ้ามี) พิจารณาในเรื่อง 
   3.1สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน 
   3.2ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และน าไป

ปฏิบัติ 
   3.3ใช้ค าส่ังหรือค าอธิบายชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ตาม 
   3.4ใช้ค าถามท่ีท้าทายและกระตุ้นความคิด 
   3.5 สอดแทรกกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.ภาพ ตาราง แผนภูมิ (ถ้ามี) พิจารณาในเรื่อง 
   4.1ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
   4.2มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา 
   4.3มีรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
   4.4 ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น 
ส่วนท่ี 3 สรุปข้อคิดเห็นผลการประเมินเป็นส่วนท่ี

สรุปผลในเชิงคุณภาพของส่ือ (หนังสือเรียน) ว่ามีคุณภาพ
อยู่ในระดับใด มีจุดเด่นหรือข้อบกพร่องอะไรบ้าง ท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

 
1.16 กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ประกอบด้วย  

1) นายธีรเทพ  วัจนะ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
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16. กำรพัฒนำและกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ 

16.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 (มาตรา 64,65,67) 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ต ารา  หนังสือทางวิชาการ 
ส่ิงพิมพ์อื่นๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อื่น  โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัด
ให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่
ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท้ังนี้โดยเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านการผลิต
และผู้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้

1.  ศึกษาส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การ
เลือก  การใช้และการประเมินคุณภาพส่ือ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานทางวิชาการของสถานศึกษาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการ
เรียนร่วม 
2. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลายเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 
3. เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ
ทางวิชาการจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการของ สพท. หรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
โดยด าเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและ
ประเมินการใช้ส่ืออย่างสม่ าเสมอ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาครูเพื่อผลิตพัฒนาส่ือ
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
มาตรา 67  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ

พัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

16.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 

16. 3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบาย
ทางการศึกษาพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2545 

นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ส่ือ  เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
5. จัดให้มีศูนย์ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษา 
6. ประสานการร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และ
แลกเปล่ียนการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีทันสมัย  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมท้ังหน่วยงานและสถาบัน
อื่นๆ 
7. ก ากับติดตามประเมินผล การผลิต จัดหา พัฒนา และ
การใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
8. เผยแพร่ ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
ครูผลิตและพัฒนาให้สถาบันการศึกษา ท้ังภายในและ
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู 
(เผยแพร่ลงทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน) 

 
1.17    กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย   

1) นางสาวไทยสุดา สิทธิโสม  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสุรีพร  จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕    

 มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
23.   กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
23.1   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(หมวด 6 มาตรา 27 และ 48 ) 
23.2   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ละวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าท่ี
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องก าหนดให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนนึ่งของ
กระบวนการบริหาร การพฒันาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
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       11.3    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 37 (2)ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจ
หน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
     มาตรา 39 (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการ
ของสถานศึกษาส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  ดังนี้ 
1.1   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
1.2    การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
1.3    การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.4    การด าเนินงานตามแผน 
1.5    การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ประจ าป ี
1.6    การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.7   การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
1.8การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ควรยึด
หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น สพท. และ สพฐ. เป็นต้น 
2.   จัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โดยอ านาจและหน้าท่ีมีดังนี้ 
3.1   ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
3.2    ก ากับ  ติดตามให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
3.3    เสนอสถานศึกษาแต่งต้ังคณะบุคคลท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) 
 ท้ังนี้ให้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีไว้ในค าส่ัง
แต่งต้ัง  พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
4.  สร้างความตระหนักแสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
5.  บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติใน
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการยอมรับ
และยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
6.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมภารกิจและสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างเพียงพอ  ถูกต้อง  ชัดเจน  เป็นปัจจุบัน  และ
สามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
7.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและหรือการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
8.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ
โดยควรค านึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้        
8.1   เป็นแผนท่ีใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
8.2   ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ผลผลิตและ
สภาพความส าเร็จของการพัฒนา ( เช่นผลสัมฤทธิ์ในวิชา
แกนหลัก  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เป็นต้น) 
8.3   ก าหนดวิธีการด าเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา  ผล
วิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้และสามารถน าไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 
8.4   ก าหนดแหล่ง/หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้าน 
8.5   ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและการเข้า
มามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชนไว้ให้ชัดเจน 
8.6   ก าหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
9.   จัดท าแผนการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบทบทวน  
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
10.   ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผน
กลยุทธ์ 
11.  ด าเนินการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบทบทวน  และ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ / แผน
กลยุทธ์ 
12.   ประเมนิผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
13.   จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(รายงานประจ าปี) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
14.   ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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2. กำรบริหำรงบประมำณ : นำงสำวสำยรุ้ง  เปลี่ยวจิตร์   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๕ 
 

2.1 กำรจัดท ำแผนงบประมำณ ประกอบด้วย 
1)  นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.  กำรจัดท ำแผนงบประมำณ กำรจัดท ำแผนงบประมำณ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic  Planning) 
1.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  เพื่อรองรับ
และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและของ
สพฐ.  โดยต้องสอดรับกับปรัชญาและหรือธรรมนญู
สถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ของสพฐ.และ
สพท.  จัดท าเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์  
3-5  ปี  ครอบคลุมการพัฒนาด้านผู้เรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  การบริหารจัดการและชุมชน 
2.  จัดวางทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์
ของโรงเรียน 
3.  ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา  แนวทางการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแนวทางการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
4.  เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง( Medium Term  Expenditure  Framework  
MTEF) 
1.  น าประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาการศึกษา  ก าหนด
เป็นเป้าหมายความส าเร็จและตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยมี
กิจกรรมส าคัญ( โครงการ )  พร้อมเป้าหมายรองรับ  ของ
ปีปัจจุบัน  ล่วงหน้าปีท่ี  1  ปีท่ี  2 และปีท่ี  3 
2.  น าต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีจัดท าตามวิธีท่ีสพฐ.  ก าหนด คูณ
เป้าหมายของปีปัจจุบัน  และล่วงหน้าอีก  3  ปี  เพื่อ
ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของแผนพัฒนาการศึกษา 
3.  ค านวณรายรับท่ีจะได้มาซึ่งงบประมาณและเงินระดม
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ทรัพยากรของสถานศึกษาจากการน าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
นักเรียนตามระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย คูณนักเรียนตามแผนช้ันเรียน
เพื่อให้ทราบเงินงบประมาณ 
น าไปเป็นกรอบวงเงนิท่ีใช้ปรับค่าใช้จ่ายของแต่ละปี 

 
2.2  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร ์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1.  น าผลการประกันคุณภาพภายใน  และผลประเมิน

คุณภาพภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและ
อุปสรรครายมาตรฐานเพื่อก าหนดแนวทางผดุงรักษา หรือ
ปรับปรุงพัฒนา  โดยเช่ือมโยงให้เห็นจุดปรับปรุง
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา( 
ภารกิจ  4  ด้านของสถานศึกษา ) 
2.  เช่ือมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษา
และกลยุทธ์ของสพฐ.  เพื่อทบทวนภารกิจตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามโรงสร้างของสถานศึกษาจะเป็น
ประเด็นท่ีต้องเน้นเป็นกรณีพิเศษ 
3.  ก าหนดกิจกรรมส าคัญ( โครงการ/กิจกรรม )  เพื่อผดุง
รักษาปรับปรุงและพัฒนาก าหนดวงเงินของกิจกรรม
ส าคัญ จากเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยและเป็นไปตามกรอบ
วงเงินของ MTEF  ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบตาม
โครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 
4.  เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 



 37 

2.3 กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.  กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
   1.  จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอขออนุมัติหลักการตาม
ระยะเวลาท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.  จัดท าเอกสารส าคัญประกอบรายละเอียดของงานและ
โครงการเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้การท างานเป็นไปตาม
รายละเอียดของขั้นตอนในงาน/โครงการ 
 

 
2.4  กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
      1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร ์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 

ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

4.  กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ 
4.1  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๔ 
4.2  ค าส่ัง  สพฐ.  ท่ี  ๑๑๖๓/๒๕๔๘  
การมอบอ านาจการเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

กำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
1. กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณเงินเหลือจ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนที่บรรลุเปำ้หมำยตำมที่ได้รับงบประมำณ 
1.1  จัดท ารายงานการด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงินของงบรายการท่ีมีเงินเหลือจ่ายพร้อมเอกสารการ
อนุมัติงวดเงิน  เอกสารส าคัญแสดงการใช้เงินท่ีน้อยกว่างวดเงิน 
1.2  จัดท าค าขอใช้งบประมาณภายในวงเงินเหลือจ่ายโดยแสดงรายการ
เหลือใช้พร้อมเอกสารส าคัญประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบค าส่ังท่ีก าหนด  เสนอไปท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจของผู้อนุมัติ 
2.  กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณเหลือจ่ำยไปสมทบรำยกำร
จัดสรรที่สำมำรถจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมวงเงิน 
2.1  จัดท าเอกสารเปรียบเทียบวงเงินท่ีได้รับรายการจัดสรรกับเอกสาร
ส าคัญการจัดซื้อจัดจ้างท่ีแสดงวงเงินไม่เพียงพอ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.2  เสนอของบประมาณสมทบตามท่ีไม่เพียงพอไปท่ี  สพท.  เพื่อเสนอ
ขอต่อ  สพท. ให้  สพท.  ปรับลดรายการจัดสรรหรือโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณท่ีหมดความจ าเป็นมาสมทบโดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของผู้มีอ านาจ 
 

 
2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

     1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

5.  กำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 1.รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามแบบรายงาน
ท่ี  สพฐ.  ก าหนด 
2 .  รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาระหว่างการ
ด าเนินการเพื่อให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา
อุปสรรคและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นตามเป้าหมายของงาน/
โครงการ 
3.  รายงานเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการถึงผลส าเร็จตาม
เป้าหมายตังช้ีวัดท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนเมื่อ
ส้ินสุดปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
     1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.  กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้
งบประมำณ 

กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
1.  จัดเตรียมเอกสารรายงานการด าเนินงานและโครงการ
พร้อมใบส าคัญการจ่ายเพื่อรองรับการตรวจสอบติดตาม
ให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 
2.  แต่งต้ังบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบติดตามใน
ระหว่างปีงบประมาณ 
3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและเมื่อ
ส้ินปีงบประมาณตามแบบท่ี  สพท.  ก าหนดต่อส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.  แสดงรายรับของเงินทุกประเภท  รายจ่ายเงินตาม
แผนการรายจ่ายและนอกแผน  พร้อมประโยชน์ท่ี
สถานศึกษาและนักเรียนได้รับต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสาธารณะชน 

 
2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

  1) นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

7. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
   1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณต่อ
หน่วยกิจกรรมและต่อหน่วยผลผลิตโดยค านวณต้นทุนต่อ
หน่วย 
2. ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะชนเมื่อ
ส้ินสุดปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อ
แสดงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ความ
ประหยัด  และความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษาพร้อมกับแสดงผลส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

เป้าหมายกิจกรรม  และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 
2.8  กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  

1) นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวปราณี กล่ินจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

คณะท างานมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

8.   กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 

กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
1. ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

กับแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐ เอกชน  และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็น
ระบบ 

2. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบท่ีจะขอรับ
การสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท  
ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ  เพื่อวางแผนและ
ด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจาแหล่ง
สนับสนุน 

4. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์  
เพื่อจูงใจ  ชักชวนประชาชน  เอกชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ  ให้เข้าใจ  สนใจ  ให้ความ
ช่วยเหลือ  สนับสนุนการศึกษา 

5. ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงาน  
เผยแพร่  เชิดชูเกียรติ  ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
และทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.9 งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ  
1) นางสาวชนิดา กล่ันจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

9.   งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
1. พระราบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2  พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๖๐(๒) 

2. พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้เพื่อ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
วิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วย
เหลือราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การตอบขอบใจ  หรืออนุโมทนา พ.ศ.๒๕๔๗ 

5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการด าเนินงาน  
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำส ำหรับงำนกองทุน
เพื่อกำรศึกษำ 
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
2. วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการ

คัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน  ตลอดจนรายลละเอียดของ
กองทุน 
3. แต่งต้ังคณะกรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุน

เพื่อการศึกษา  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีสมควรได้รับ
ความช่วยเหลือ  ตลอดจนการด าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ 
4. แจ้งรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้หน่วยงาน

กองทุนหรือผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของ

กองทุน 

 
2.10  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  

1)  นางสาวดวงกมล     เจริญอนุสรณ์      ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสุภาพรรณ   ชูเชิด      ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
คณะท างานมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

10.   กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1. พระราบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2  พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา พ.ศ.
๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ

1.   กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1. จัดท ารายการทรัพยากรภายในเพื่อเป็น

สารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น  ท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติแหล่งเรียนรู้
สถานประกอบการและภูมิปัญญา เพื่อการรับรู้ของ
บุคลากรนักเรียนบุคคลท่ัวไป ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การจัดการศึกษา 

2. วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี 

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ศธ ๐๔๐๐๒/๒๑๘๖ ลง
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่องเงินรายได้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นนิติบุคคล 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๔/
๒๐๙  ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่องการ
อนุมัติวงเงินส ารองจ่ายและวงเงินน าฝากธนาคาร
ของส่วนราชการและสถานศึกษา 

6. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี๕๐/๒๕๔๙ เรื่องมอบ
อ านาจการอนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน 

7. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี ๒๖๕/๒๕๔๙ เรื่องการ
มอบอ านาจการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู
บริจาคให้ทางราชการ 

8. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่องมอบ
อ านาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์  อัตรา 
และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  วันท่ี 
๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙   

 

ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากร 
ภายในและภายนอก รวมท้ังการให้บริการการใช้
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์  การเรียนรู้ และส่งเสริม
การศึกษาในชุมชน 

4. ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่ง
ทรัพยากรภายในและภายนอกท้ังทรัพยากรและ
ธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรบุคคลท่ี
มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5. ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
2.11  กำรเบิกเงินจำกคลัง  

1) นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
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มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

11.  กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรเบิกเงินจำกคลัง 
     สถานศึกษาเบิกเงินจากคลังโดยยื่นหลักฐานขอเบิก
เงินทุกรายการเบิกผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
ระบบ GFMIS 
 

 
2.12   กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรจ่ำยเงิน  
   1)  นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

12.   กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรจ่ำยเงิน 
1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ

น าส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.
๒๕๒๐ 

2. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 
๐๕๑๔/๓๖๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ 

3. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 
๐๕๐๗/๒๖ ลงวันท่ี ๓  มกราคม ๒๕๒๗ เรื่อง 
การเก็บรักษาเงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ใน
ด้านสวัสดิการ 

4. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๑๔/
๒๐๙ ลงวันท่ี ๗ มกราคม  ๒๕๔๗ เรื่องการขอ
นุมัติวงเงินส ารองและวงเงนิน าฝากธนาคารของ
ส่วนราชการและสถานศึกษา 

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ศธ ๐๔๐๐๑/๒๑๘๖ ลง
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่องเงินรายได้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 

กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรจ่ำยเงิน 
1. วิธีการรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและ

การจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและน าเงิน
ส่งคลัง  ในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.
๒๕๒๐ละการน าส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ 

2. การรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
รายได้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  และ
หนังสือกระทรวงการคลังเรื่อง 

      -   การอนุมัติวงเงินส ารองและวงเงินน าฝาก
ธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา 

      -   การมอบอ านาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา 
      -   หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการน าเงินรายได้

สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา ๒๕๔๙ 

3. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุน
ท่ัวไปให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 
๔๒๙/๒๕๔๗ เรื่อง วงเงินส ารองจ่ายและวงเงนิ
น าฝากธนาคารของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

7. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี  ๒๖๕/๒๕๔๙ เรื่อง การ
มอบอ านาจการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน  ท่ีมี
ผู้บริจาคให้ทางราชการ 

9. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี  ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่อง การ
มอบอ านาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา 

10. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา
และวิธีการน ารายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  ในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ๒๕๔๙ 

11. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ว่าด้วยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๙  

12. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๑๔/
๐๗๕๐๙  ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่องการ
สมทบเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษา เก็บไว้ ณ ท่ี
ท าการ  

13. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุดท่ี 
กค ๐๔๐๙. ว๑๒๖  ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  

14. หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ศธ ๐๔๐๐๑/๒๒๗๙ ลง
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน 

การศึกษาข้ันพื้นฐานในเรื่อง 
-   การรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคในทางราชการ 
      -   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน 
      -   การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของ

โรงเรียน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

15. หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ศธ ๐๔๐๐๒//๑๒๘๖ ลง
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘  เรื่อง โครงการ
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโดยตรง 

16. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
๐๕๒๖.๗/๓๓๖๖๐ ลงวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
เรื่อง การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน 

 
2.13  กำรน ำเงินส่งคลัง  

1) นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

13.   กำรน ำเงินส่งคลัง 
1)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลังใน

หน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ 
 

กำรน ำเงินส่งคลัง 
1. น าส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วน

ราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตามประเภทของเงิน  ได้แก่   
-    เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน- เงินรายได้เบ็ดเตล็ด 
-    ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 
-    ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

2. บันทึกการน าเงินส่งในทะเบียนคุมเงินรายได้
แผ่นดิน 
3. สรุปยอดเงินคงเหลือจัดท ารายงานเงินคงเหลือ 
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2.14  กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน  
1) นางสาวชนัดดา ดวงงา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

14.   กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
1. คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  

พ.ศ.๒๕๑๕ 
2. ระบบการควบคุมการเงินของ

หน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ 
 

กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
กรณีที่ 1 
จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.
๒๕๑๕  ดังนี้ 
1.1    ลงรายการรับ-จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด 
1.2   ลงทะเบียนคุมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
        - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
        - ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
        - ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
        - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
        - ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
1.3 สรุปยอดจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ
รายงานส่งเขตพื้นท่ีภายใน  ๑๕ วันของเดือนถัดไป 
กรณีที่ 2 
จัดท าบัญชีตามระบบการควยคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย  พ.ศ.๒๕๔๔ 
2.1    บันทึกการรับ-จ่ายในทะเบียนคุมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2   สรุปยอดทุกส้ินเดือน  จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันและรายงานส่งเขตพื้นท่ีภายใน ๑๕ วัน ของ
เดือนถัดไป 
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2.15  กำรจัดท ำรำยกำรทำงกำรเงินและงบกำรเงิน  
1)  นางสาวชนัดดา ดวงงา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

15.   กำรจัดท ำรำยกำรทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
1. คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  พ.ศ.๒๕๑๕ 

2. ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.
๒๕๔๔ 
 

กำรจัดท ำรำยกำรทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
1. ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีท่ีส่วนราชการก าหนด 
2. จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย

พ.ศ.๒๕๑๕ 
3. จัดท าบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของ

หน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ 
4. รายงานส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน ๑๕ 

วัน ของเดือนถัดไป 
 

 
2.16  กำรจัดท ำบัญชีและจัดหำแบบบัญชี ทะเบียนและรำยงำน  

1) นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

16.   กำรจัดท ำบัญชีและจัดหำแบบบัญชี ทะเบยีน
และรำยงำน 

1. คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  พ.ศ.๒๕๑๕ 
2. ระบบการควบคุมการเงินของ

หน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ 
3. หลักการนโยบายบัญชีส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับท่ี ๒ 

กำรจัดท ำบัญชีและจัดหำแบบบัญชี ทะเบียนและ
รำยงำน 

1. จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ย่อย  พ.ศ.๒๕๑๕ 

2. จัดท าบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ 

3. สรุปยอดจัดท ารายงานคงเหลือประจ าวันและ
รายงานส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน ๑๕ วัน 
ของเดือนถัดไป 
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2.17  กำรวำงแผนพัสดุ  
1)  นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   
คณะท างานมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

17.  กำรวำงแผนพัสดุ 
 1.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 2.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 3.  ค าส่ังมอบอ านาจคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ท่ี๒๒/๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับพัสดุ 

การวางแผนพัสดุ 
1.  วิเคราะห์ประมาณการล่วงหน้าว่าในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ โดยการก าหนดว่าแต่ละงาน 
แต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม และหน่วยงาน มีความต้องการ
พัสดุอะไร จ านวนเท่าใด ปริมาณเท่าใด ต้องการใช้งาน
ในระยะเวลาไหน 

2.  วิเคราะห์แผนงาน โครงการของหน่วยงานซึง่จะ
แจงรายละเอียดว่าแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม ในสังกัด
หน่วยงานมีความต้องการพัสดุอะไรได้รับงบประมาณ
จ านวนเท่าใดและรายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  วิเคราะห์การเบิกจ่ายพัสดุ การน าพัสดุไปใช้งาน
ของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม ซึ่งสถิติการเบิกจ่ายสามารถ
น ามาค านวณปริมาณ ความต้องการพัสดุ แต่ละประเภท
ชนิดท าให้ทราบความต้องการพัสดุท่ีน าไปใช้งานท่ี
แท้จริงของพัสดุแต่ละประเภท ชนิดในแต่ละช่วงเวลา
หนึ่ง หรือในปีงบประมาณจ านวนเท่าใด 

4.  พิจารณาก าหนดความต้องการ ซึ่งอาจมาจาก
แผนงานหลักของหน่วยงาน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
หรือแผนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทดแทน 

5.  จัดท าค าขอแบบพิมพ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

6.  ก าหนดจ านวนอย่างสูง อย่างต่ าของพัสดุท่ีควรมี
แต่ละรายการพัสดุ โดยเมื่อพัสดุมีจ านวนลดลงจนถึง
ระดับท่ีก าหนดจะเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าท่ีทราบว่าถึง
เวลาท่ีต้องจัดซื้อเพิ่มเติม 

7.  วิเคราะห์ผลตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี  
เพื่อพิจารณาว่าพัสดุท่ีมีอยู่จริงกับท่ีบันทึกไว้ในบัญชี 
หรือทะเบียนตรงกันหรือไม่  เพื่อทราบจ านวนท่ีต้องการ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ซื้อท่ีแท้จริง 
8.  รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อใช้

เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดซื้อส าหรับการจัดซื้อ
พัสดุประเภทใหม่หรือพัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
พิเศษ 

9.  จัดท าแผนและน าแผนเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
 

2.18   กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง  
1)  นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

18.  กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณ
ลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง 

1.  ลักษณะอาคารและส่ิงก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานปี ๒๕๔๙ หรือปีนั้น ๆ  หากมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง 

2.  รูปแบบอาคารและส่ิงก่อสร้างของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 

1.  กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินงบประมาณต้องใช้ตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2.  กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินอื่น  ให้พิจารณาจาก
แบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดความ
ต้องการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็น
ประโยชน์กับทางราชการ 

3.  ส่งคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อประกอบการขอรับ
งบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.19   กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ  
1)  นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

19.  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพือ่กำรจัดท ำ
และจัดหำพัสดุ 

1.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๒ 

2.  พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๒ 
และมาตรา ๔๔ 

3.  โปรแกรมการศึกษา ( Education 
Information Systems:EIS) และโปรแกรมอื่นๆท่ี
กระทรวงศึกษาธิการพฒันาขึ้น 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

1.  การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง 
1.1  ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูล

พื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน เช่น โปรแกรมข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล โปรแกรมข้อมูลบุคลากร โปรแกรม
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 

1.2  วางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลา 
และเงื่อนไขโดยมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 

2.  การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของสถานศึกษา 
2.1  วางแผนการเก็บข้อมูลโดยการศึกษา

วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดและเขตพื้นท่ีตลอดจน
ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีจัดเก็บตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 

2.2  จัดท าและพัฒนาเครื่องมือท่ีจัดท าข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมรายการสารสนเทศท่ีวางแผนไว้ 

2.3  ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล จัดท าเป็นสารสนเทศ 

3.  การน าเสนอเผยแพร่และการให้บริการ 
3.1  ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความ

ต้องการ 
3.2  ออกแบบวิธีการน าเสนอท้ังแบบเอกสารบน

เครือข่ายและอื่นๆตามศักยภาพและข้อจ ากัด ของ
สถานศึกษา 

3.3ติดตามประเมินผลเพื่อทราบปัญหาและ
อุปสรรคส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
และพัฒนารูปแบบต่อไป 

3.4  การติดประกาศและส่งประกาศ 
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2.20  กำรจัดหำพัสดุ  
1)  นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

20.  กำรจัดหำพัสดุ 
1.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

2.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

3.  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 

4.  ค าส่ังมอบอ านาจคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๒/๒๕๔๖ 
เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับพัสดุ 

5.  ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีน าเงิน
รายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๙ 

6.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท า รับ
บริการ รับจ้างผลิตเพื่อจ าหน่าย พ.ศ.
๒๕๓๓ 

กำรจัดหำพัสดุ 
เป็นกระบวนการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุท่ีต้องการ

ประกอบด้วย วิธีการ การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินงานจัดหา  ท้ังนี้จะต้องค านึงถึงแผนการจัดหาท่ีวางไว้ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินการจัดหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยหน่วยงานผู้ใช้พัสดุได้รับพัสดุถูกต้องตามความต้องการใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

-  ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value For Money) โดย
ในการจัดหาพัสดุต้องค านึงถึงต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้
งาน คุณภาพ และประโยชน์ระยะยาว 

-  ความโปร่งใส (Transparency) ต้องด าเนินการจัดหาพัสดุ
ในแต่ละขั้นตอนอย่างเปิดเผย  มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 

-  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and 
Effectivene) ต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาพัสดุ จัดหาพัสดุท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุด
และมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุประจ าปีเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

-  ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน (Accountability) 
ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการจัดหาพัสดุและทุกแผนงานท่ีได้
ใช้งบประมาณไป  ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาพัสดุแต่
ละครั้งท่ีได้ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจนได้พัสดุนั้นมา
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบ 

การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-  ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณต้องด าเนินการให้

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  โดยประเภทของพัสดุท่ีด าเนินการ
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2.21   กำรควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ  

1)  นางขวัญชนก เสมานารถ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   คณะท างาน 
2)  นายวชิรพันธุ์ กองเงิน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

21.  กำรควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม การควบคุมพัสดุ ข้อ 
๑๕๑ – ๑๕๖ การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ ๑๕๗ – ๑๖๑ 

2.  ค าส่ังมอบอ านาจคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ท่ี  ๒๒/๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับพัสดุ 

กำรควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
การควบคุมพัสดุ 

-  การควบคุมพัสดุ  ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญยิ่งใน
ระบบการบริหารพัสดุ  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 2 
ประการ 

1.  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
จะต้องมีพัสดุตามความต้องการใช้งานให้เพียงพอ
ตลอดเวลาไม่มาก หรือน้อยเกินไป 

2.  ความประหยัด (Economy) หมายถึง การเตรียม  
การเก็บพัสดุด้วยจ านวนท่ีน้อยท่ีสุด  แต่จะต้องให้การ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ก็คือ  
การน าเอาไปใช้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด โดยไม่เก็บไว้มากๆ 
ให้เก็บในจ านวนท่ีพอดี 
     ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

จัดหาต้องเป็นไปตามหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
และค าส่ังมอบอ านาจของ สพฐ. 

-  ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙  และประกาศ สพฐ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตราและวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท า รับ
บริการ รับจ้างผลิตเพื่อจ าหน่าย พ.ศ.๒๕๓๓ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  หมวดท่ี ๓  ส่วนท่ี 
๒  ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ประการ 
          1.  การเก็บรักษาพัสดุ ข้อ  ๑๕๑ – ๑๕๒ 
          2.  การเบิกจ่ายพัสดุ ข้อ  ๑๕๓ – ๑๕๔ 
          3.  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีข้อ  ๑๕๕ – 
๑๕๖ 
การเก็บรักษา 

- การเก็บรักษาพัสดุ  เป็นการครอบครองและการ
เก็บรักษาพัสดุเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต  ซึ่งได้แก่
การเตรียมการ  และการวางแผนในการปฏิบัติต่อพัสดุท่ี
จะรับเข้า  การจัดวาง  การเก็บรักษา  กรรมวิธีในการ
เก็บรักษาและส่งพัสดุไปให้ผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๑ – ๑๕๒ 
การจ าหน่ายพัสดุ 

-  เป็นการตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีคุมโดย
ด าเนินการปลดพัสดุในความครอบครองของสถานศึกษา
ออกจากความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพัสดุในความ
ครอบครอง ช ารุด เส่ือมสภาพล้าสมัย สูญหาย หรือมีไว้
เกินความต้องการให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมข้อ ๑๕๗ – ๑๖๑ 

 
2.22   กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน  

       1)  นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ คณะท างาน 
       2) นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

22.  กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๕๙ 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
     1.  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการ
จัดหารายได้เพื่อจัดท าแผน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

3.  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 

4.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

5.  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของ
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ค าส่ังมอบอ านาจ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๒/๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอ านาจเกี่ยวกับพัสดุ 

6.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์  อัตราและวิธีน าเงินรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๙ 

     2.  แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนและด าเนินงาน 
     3.  จัดท าแนวปฏิบัติ ระเบียบของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการหารายได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
     4.  การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในความครอบครองของสถานศึกษา
ภายในวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์และภารกิจของสถานศึกษา 
     5.  เงินรายได้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     6.  พัฒนาบุคลากรโดยเข้าอบรมพัฒนา  ศึกษา
เอกสารศึกษาดูงาน  ฝึกปฏิบัติการเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ 
7.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามท่ีระเบียบก าหนด 
     8.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
2.23  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประกอบด้วย   

       1)  นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
       2)  นางอรุณ แก้วภูมิแห ่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
23.   กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
23.1   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(หมวด 6 มาตรา 27 และ 48 ) 
23.2   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ละวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าท่ี
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องก าหนดให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนนึ่งของ
กระบวนการบริหาร การพฒันาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
       11.3    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 37 (2)ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจ
หน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
     มาตรา 39 (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการ
ของสถานศึกษาส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
1.   จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  ดังนี้ 
1.1   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
1.2    การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
1.3    การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.4    การด าเนินงานตามแผน 
1.5    การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ประจ าป ี
1.6    การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.7   การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
1.8การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ควรยึด
หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น สพท. และ สพฐ. เป็นต้น 
2.   จัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โดยอ านาจและหน้าท่ีมีดังนี้ 
3.1   ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
3.2    ก ากับ  ติดตามให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
3.3    เสนอสถานศึกษาแต่งต้ังคณะบุคคลท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) 
 ท้ังนี้ให้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีไว้ในค าส่ัง
แต่งต้ัง  พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
4.  สร้างความตระหนักแสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
5.  บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการยอมรับ
และยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
6.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมภารกิจและสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างเพียงพอ  ถูกต้อง  ชัดเจน  เป็นปัจจุบัน  และ
สามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
7.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและหรือการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
8.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ
โดยควรค านึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้        
8.1   เป็นแผนท่ีใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
8.2   ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ผลผลิตและ
สภาพความส าเร็จของการพัฒนา ( เช่นผลสัมฤทธิ์ในวิชา
แกนหลัก  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เป็นต้น) 
8.3   ก าหนดวิธีการด าเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา  ผล
วิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้และสามารถน าไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 
8.4   ก าหนดแหล่ง/หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้าน 
8.5   ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและการเข้า
มามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชนไว้ให้ชัดเจน 
8.6   ก าหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
9.   จัดท าแผนการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบทบทวน  
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
10.   ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผน
กลยุทธ์ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
11.  ด าเนินการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบทบทวน  และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ / แผน
กลยุทธ์ 
12.   ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
13.   จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(รายงานประจ าปี) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
14.   ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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3. กำรบริหำรงำนบุคคล : นำงสำววรรณชนก  ม่ันแน่  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๕ 
 

3.1  กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  
1)  นางสาววรรณชนก  มั่นแน่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.  กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
     1.1  การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
         1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากร  พ.ศ. 2547 
         2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                     
         3)  เกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ ก.ค.ศ. 
         4)  ข้อมูล 10 มิถุนายน                                    
         5)  แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ  ก.ค.ศ. 
         6)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี10 
         7)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
         8)  แผนยุทธศาสตร์ ศธ. สพฐ. และ สพท. 
         9)  มติ ค.ร.ม. วันท่ี 23 กันยายน 2547 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ  
     1.2  การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ  
        1)   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2532                                                           
        3)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
        4)  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
   กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลัง 
1.  รวบรวมและรายงานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษา ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

-จ านวนข้าราชการ จ าแนกตามสาขา 
-  จ านวนครูอัตราจ้าง 
-  จ านวนพนักงานราชการ 
-  จ านวนลูกจ้างประจ า 
-จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 

2.  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
อัตราก าลังของสถานศึกษา 
3.  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
4.  เสนอแผนอัตราก าลังขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.  น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
6.  น าอัตราก าลังสู่การปฏิบัติ 
7.  ก ากับติดตามและประเมินการด าเนินงานตามแผน
อัตราก าลัง 
    กำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ   
1.  ก าหนดต าแหน่ง หรือเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวให้สอดคล้องกับ
แผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.ก าหนด 
        5)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

การศึกษา                     
2.  ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้
สอดคล้อง กับความต้องการ ภาระหน้าท่ีท่ีเปล่ียนแปลง
ของสถานศึกษา 
 

 
3.2 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1)  นางสาววรรณชนก  มั่นแน่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.  กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

1)  แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2)  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3)  หลักเกณฑ์และวิธีการเกล่ียอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4)  ข้อมูล 10 มิถุนายน 
5)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว8 ลง

วันท่ี 15กรกฎาคม 2548 
6)  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/4916 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2549 

กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

1.  รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา 
-  จ านวนครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ 
-  จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

2.  รวบรวมข้อมูล จ านวนนักเรียน และการจัดช้ันเรียน 
3.  ค านวณอัตราก าลังครู ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
4.  เสนอความต้องการ จ านวนและอัตราต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจ าแนกสาขา
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ท่ีสังกัด 
 

 
3.3 กำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 

1) นางสาววรรณชนก มั่นแน ่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางราตรี  วุ่นแม่สอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.  กำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
3.1  การสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุเพื่อเป็น

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1)การสรรหาครูผู้ช่วย 
2) การสรรหาผู้ช านาญการ/ผู้เช่ียวชาญ 

2.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ม.51) 

2.2) หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
สอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ การน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึน
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีอื่น การยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ 

2.3) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา กรณีความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษ 

3.2  การสรรหาพนักงานราชการ 
1)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

พนักงานราชการ   พ.ศ. 2547 
2)  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ ลว. 5 ก.ย. 47 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ 

3)  ค าส่ัง สพฐ.ท่ี 1084/2548 ลงวันท่ี 13 
ตุลาคม 2548   เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 

4)  ค าส่ัง สพฐ.ท่ี 44/2549 ลงวันท่ี 23 
มกราคม 2549เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ (รอการปรับปรุงค าส่ังให้ 
ผอ.สถานศึกษาด าเนินการสรรหาพนักงานราชการได้) 

3.3  การสรรหาลูกจ้างประจ าระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

กำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
กำรสรรหำบุคคลเข้ำรับกำรบรรจุเพื่อเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. ด าเนินการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีเห็นชอบหรือมอบหมาย 

กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร 
1.เสนอความต้องการพนักงานราชการ ต่อส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 
2.  ด าเนินการสรรหาเพื่อแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็น

พนักงานราชการในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีเห็นชอบหรือ
มอบหมาย 
กำรสรรหำลูกจ้ำงประจ ำ 

1. เสนอความต้องการลูกจ้างประจ า กรณีมีอัตราว่าง
ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 

2. ด าเนินการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ัง
บุคคล    
เข้าเป็นลูกจ้างประจ า กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เห็นชอบหรือมอบหมาย 

3. การด าเนินการสอบคัดเลือก ยึดหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
 
กำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว 

1.ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวกรณีได้รับการจัดสรรจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีสังกัด 

2.  การด าเนินการสรรหา อาจท าได้โดยการสรรหา 
การสอบคัดเลือกแล้วแต่ความเหมาะสม 
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     3.4  การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 
1)  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0527.6/ว31  

ลงวันท่ี 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบริหารงานลูกจ้างช่ัวคราว 

2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0415/ว23 ลง
วันท่ี 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

3)  ค าส่ัง สพฐ. ท่ี 53/2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2546 
     3.5  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

1)  กรณีออกจากราชการตามมาตรา 64 (ออกจาก
ราชการท่ีมิใช่การออกจากราชการในระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ) 

1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

1.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
2)  กรณีออกจากราชการตามมาตรา 65 
 (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกไป

ปฏิบัติงาน) 
2.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.  การด าเนินการ ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว ระ
ทรวงการคลังก าหนด 
กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 

1.ผู้ขอกลับเข้ารับราชการยื่นค าร้องขอกลับเข้ารับการ
ต่อสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาเสนอค าร้องขอกลับเข้ารับราชการไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ             
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 

3.  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
 
 

 
3.4  กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       1)  นางราตรี  วุ่นแม่สอด  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

4.  กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4.1  การเปล่ียนต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
การเปล่ียนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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1)  การเปล่ียนต าแหน่งตามความสมัครใจ 
2)  การเปล่ียนต าแหน่งเพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการ 
3)  การเปล่ียนต าแหน่งกรณีถูกพักใช้

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 3.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 (ม.59) 

 3.2)  พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

    3.3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

    3.4)  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
พ.ศ. 2548 

4.2  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 (ม.59) 

1.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.3)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว8ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 

2)  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 (ม.59) 

2.2)   หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3)   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอความ
ประสงค์และเหตุผลความจ าเป็น ในการขอเปล่ียนต าแหน่ง 
กรณีสมัครใจเพื่อประโยชน์ของทางราชการและกรณีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาเสนอค าขอและความเห็นต่อส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์และเหตุผล 
ความจ าเป็น ในการขอย้ายต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีสังกัด เพื่อด าเนินการต่อไป 
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

1.  สถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการขอย้ายให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด
ทราบ 

2.  สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย จัดท ารายช่ือ 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะ
ขอย้ายและตรวจสอบคุณสมบัติ 

3.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอไปยัง
สถานศึกษาท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีประสงค์ขอย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษา 

4.1  ในกรณีท่ีไม่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครู
และทางการ 

4.2  ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.ให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับ
ย้ายให้แจ้งเรื่อง ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีประสงค์ขอย้าย
ทราบ 

5.  ส่ังย้ายและส่ังบรรจุแต่งต้ัง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
กฎหมายก าหนดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
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0206.3/ว8 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 
4.3  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   

1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 (ม.59) 

1.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.3)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

0206.3/ว8 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 
2)  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 (ม.59) 

2.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3)   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว8 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 

4.4  การย้ายต่างสายงาน 
1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ม.57)    
2)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

0206.3/ว19 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2548   
4.5  การโอนท าเป็น 2 กรณี 

1)  การโอนกรณี มาตรา 58 วรรคแรก 
1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547     

1.2)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว19 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2548 

ศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.  กรณีผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์และ

เหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาต้นสังกัดและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

2.  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  สถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการขอย้ายให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด
ทราบ 

2.2  สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย จัดท ารายช่ือ 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะ
ขอย้ายและตรวจสอบคุณสมบัติ 

2.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและเสนอ
ไปยังสถานศึกษา ท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

2.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีประสงค์ขอย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษา 

1)  ในกรณีท่ีไม่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ีเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2)  ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.ให้ความเห็นว่าไม่สมควร
รับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย
ทราบ 

2.5  ส่ังย้ายและส่ังบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
กฎหมายก าหนด 
กำรย้ำยต่ำงสำยงำน 
ด าเนินการตาม มาตรา 57 และท่ี ศธ 0206.3/ว16 ลงวันท่ี 
19 ต.ค. 2548 โรงเรียนรวบรวมค าขอเสนอส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีอนุมัติให้สถานศึกษา
ด าเนินการแต่งต้ังตามมาตรา 53 
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2)  การโอนกรณีมาตรา มาตรา 58 วรรค
สอง 

2.1)  พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 

2.2)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว19 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2548 
 

กำรโอน มำตรำ 58 วรรคแรก 
ด าเนินการตาม มาตรา 58 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ0206.2/ว19 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2548 

1.ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าร้องขอโอนไปยังสถานศึกษาท่ี
จะรับโอน 

2.  สถานศึกษาท่ีจะรับโอนท าความตกลงกับสถานศึกษา
ต้นสังกัด 

3.  สถานศึกษาท่ีรับโอนเสนอเรื่องไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

4.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอเรื่องเข้า อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งมติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นท่ีการศึกษาให้สถานศึกษาท่ีรับโอนทราบ 

6.  สถานศึกษาออกค าส่ังรับโอน และสถานศึกษาต้น
สังกัดออกค าส่ังพ้นจากหน้าท่ี 
กำรโอนมำตรำ 58 วรรคสอง 

1. ผู้ประสงค์ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง ให้ด ารง 

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค าขอ
โอนพร้อมเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกตัว
มาบรรจุและแต่งต้ัง 

2.  ให้หน่วยงานการศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
โอน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
พิจารณาส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีรับโอน และ
แจ้งส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต้นสังกัดเดิมให้พ้นจาก
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

3.  เมื่อด าเนินการแล้ว ให้ส าเนาค าส่ังจ านวน 1 ชุด ให้
ส านักงานก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าส่ัง 
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2)  นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  
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5.  กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5.1  การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) 
1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2)  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 

2544 
3)  ประกาศ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2547 
5.2  การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) 
1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2)  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 

2544 
3)  ประกาศ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2547 
5.3  การเล่ือนขั้นค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง 

1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือน
ขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 

กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ 

1.  สถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ทราบ 

2.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในฐานะผู้บังคับบัญชา 

3.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอ
ความเห็นการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมการ ตามข้อ 
2 พิจารณา 

4.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เสนอผลการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ   
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 

5.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส่ังเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มี
อ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 

6.  สถานศึกษา แจ้งค าส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนพรอ้ม
ระบุเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ ตามมาตรา 53 

7.  สถานศึกษา จัดส่งค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน และไม่
เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
ท่ีออกค าส่ังไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามก าหนด 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติและเบิกจ่ายเงินเดือน
ต่อไป 
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 

1.  กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึง
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แก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
เอกสารหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นและรายงานไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.  ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่
กรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ตาม
ความเหมาะสม 
กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงและกำรเพิ่มค่ำจ้ำง 

1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ า ในฐานะผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 

 

3.6 กำรลำทุกประเภท 
1)  นางสาวสุรีพร   จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6. กำรลำทุกประเภท 
6.1 การลาของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) 

2.พระราชกฤษฎีกาเงินเดือนเงินปี บ าเหน็จ
บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ( ฉบับท่ี3) 
พ.ศ. 2539    
6.2 การลาของลูกจ้างประจ า 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  

2.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการ
ลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 ( พ.ศ. 
2539) 

กำรลำทุกประเภท 
  กำรลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
1. กรณีอ านาจอนุญาตการลาอยู่ในอ านาจของ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1.1 ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาส่ง

ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลการลาและสรุปงบหน้า  ลา

รายงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. กรณีอ านาจอนุญาตการลา เกินอ านาจของ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.1  ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาส่ง
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3. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2536 และฉบับท่ี 3( พ.ศ. 2539) 

6.3 การลาของลูกจ้างช่ัวคราว 
1. ระเบียบว่าด้วยการจ่าย ค่าจ้างของ

ส่วนราชการ พ.ศ.2526 และฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2539) 

2.  ค าส่ัง สพฐ. ท่ี 29 /2546 และท่ี 53 / 
2546 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

6.4 การลาของพนักราชการ 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  ข้อ 15  ( 1 ) ( 2)  

2.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ( ฉบับท่ี 3 ) 

6.5 การลาศึกษาต่อ(ม 81) 

1. ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการ

ไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศพ.ศ. 

2538  

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่า

ด้วยให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม

ภายในประเทศ(ฉบับท่ี)พ.ศ. 2547  

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาปฏิบัติการ

วิจัยดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

4.  ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยการพัฒนาราชการ
พลเรือนโดยการให้ไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2549 
ค าส่ัง สพฐ. ท่ี 1602/ 2547 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2547 

ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
  2.2  สถานศึกษาตรวจสอบใบลาและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
2.3เสนอเรื่องไปให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 
กำรลำของลูกจ้ำงประจ ำ 
1. กรณีอ านาจอนุญาตการลาอยู่ในอ านาจของ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1.1 ลูกจ้างประจ าส่งต่อใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน 
1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลการลา 
2. กรณีอ านาจอนุญาตการลา เกินอ านาจของ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.1  ลูกจ้างประจ าส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ัน 
2.2  สถานศึกษาตรวจสอบใบลาและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
2.3 เสนอเรื่องไปให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 
กำรลำของลูกจ้ำงชั่วครำว 
1.ลูกจ้างช่ัวคราวส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

ช้ัน 
2.  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
3. ควบคุมสถิติข้อมูลการลาตามสิทธิการลาของ

ลูกจ้างช่ัวคราว 
3.1 กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกลุกจ้างช่ัวคราว

มีสิทธิการลาป่วย โดยได้รับค่าจ่างอัตราปกติปี 1ไม่เกิน 8 
วัน ท าการเว้นแต่ในกรณีท่ีระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรก 
ไม่อยู่ในค่ายได้รับสิทธิดังกล่าวในปีถัดไป ลูกจ้างช่ัวคราว
ซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลา ป่วยโดยได้รับ
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ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาปี 1 ไม่เกิน 15 ท าการให้น า
กฎหมายว่าด้วยการส่งเคราะห์ ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการลาใช้บังคับบัญชากับลูกจ้างโดย
อนุโลม 

   3.2  กรณีลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนท่ีจ้างไว้
ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน  90 
วัน โดยมีสิทธิรับค่าจ้างระหว่างลาจาก 

ส่วนราชการไม่เกิน 45 วัน แล้วแต่กรณีท่ีเริ่มเข้า
ปฏิบัติงานปีแรกไม่ครบ 7  เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ
ดังกล่าว 
กำรลำของพนักงำนรำชกำร 

1. พนักงานราชการส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน 

2  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

3.ควบคุมสถิตข้อมูลการลา 
กำรลำศึกษำต่อ 

1 . ข้าราชการครูผู้ประสงค์จะลาศึกษาต่อจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชา 

2.  สถานศึกษาเสนอขออนุญาตกับให้ข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะไปสมัครสอบ
เลือกเพื่อศึกษาต่อไปยังส านักงานเขตการศึกษาเพื่อ
อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคคลากรทางศึกษาไป
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ 

3.  สถานศึกษาเสนอขออนุญาตให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตไปสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ซึ่งสอบคัดเลือกได้ไปศึกษาต่อตาม
ความประสงค์ 
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3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
1)  นางสาววรรณชนก    มั่นแน่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐ ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางราตรี  วุ่นแม่สอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

7.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 7.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545   
 7.2  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางศึกษา  พ.ศ. 2547   
7.3พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางศึกษา  
พ.ศ. 2546   

7.4 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
2544          
7.5 แนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ ก.พ. 

7.6 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามท่ี ก.ค.ศ. /สพฐ. / สพท. สถานศึกษาก าหนด 

7.7หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
1. สถานศึกษาจัดท ามาตรฐาน / ภาระงานขั้นต่ าของ

ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
2. สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์ / วิธีการประเมินผลงาน

โดยให้พิจารณาท้ังคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคล
ให้สอดคล้องตามลักษณะงาน 

3. แจ้งบุคคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับการแระเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

4. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.  ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน

ระดับดีเด่น 
 

 
3.8 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1)  นางสาวละเมียด  ยิ้มประพันธุ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

8. กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

8.1   กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
8.2   กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 

กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 
1. ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการ

สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
เมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้บังคับบัญชาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระผิดวินัย  หรือส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่ามีความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือเห็นว่ามคีวามผิด
เกินอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้รายงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการต่อไป 

3. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 

1. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา  53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 

2. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา  53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 

3. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา  53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

3.9 กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
1)  นางสาววรรณชนก   มั่นแน่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวละเมียด ยิ้มประพันธุ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

9. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้
ก่อน 
9.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 

กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
1. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ัง ตามมาตรา 53 ส่งพัก

ราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีครผูู้ช่วย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ท่ีมีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิด
ทางอาญา (เว้นแต่กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

2. รายงานการส่ังพักราชการหรือการให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
3.10  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

1)  นางสาวละเมียด  ยิ้มประพันธุ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

10. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำร
ลงโทษ 

10.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

10.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วน
ราชการพ.ศ. 2540 

10.3 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
1. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ด าเนินการทางวินัย 
2. คณะกรรมการด าเนินการตามข้ันตอนหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ีก าหนด และสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ส่ังแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 

3. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการใน
อ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา รายงาผลการด าเนินการต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 



 72 

3.11  กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
1)  นางสาวสุรีพร  จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

11. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
11.1 การอุทธรณ์ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
11.2 กำรร้องทุกข์ 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
กำรอุทธรณ์ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษารับเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาแล้วเสนอไป
ยังผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ในกรณีท่ีอุทธรณ์ยื่นเรื่องผ่าน
หัวหน้าสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษารับเรื่องอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ
ทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจ 

     2.1 กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับค าส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี      
ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.2กรณีอุทธรณ์ความผิดวินัยร้านแรงให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องของอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดกำรร้องทุกข ์

1. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ัง
ให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 

2. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องในเรื่องมาจากการ
กระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 
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3.12  กำรออกจำกรำชกำร  
1) นางสาวสุรีพร  จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

12.1 กำรลำออกจำกรำชกำร 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
2) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 (ข้อ 3) 

12.2 กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีไม่พ้นทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
อย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (มีควำม
ประสงค์ของลำออก) 

  1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

  2) ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันลาออกจาก
ราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2548 (ข้อ 3)  

12.3 กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีไม่พ้นทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
อย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(มาตรา 56) 

2) หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ.0206.2/ว20 ลงวันท่ี 
6 พฤศจิกายน 2548 

12.4  กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ
ทั่วไปตำมมำตร 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

12.5 กำรให้ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำร
นำนหรือเหตุทดแทน 

1. ผู้ประสงค์ลาออกจากราชการยื่นหนังสือของ
ลาออกจากราชการ 

ต่อผู้บังคับบัญชาโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาตการ
ลาออกจากราชการ 

ของข้าราชการครู ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 
กำรประสงค์ของลำออกของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

1.ผู้ประสงค์ลาออกจากราชการยื่นหนังสือของ
ลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา 

2.ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาตลาก
ออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 
กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 

1. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ
เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานต าแหน่ง 

3. ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 

4. รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1) กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดย
สม่ าเสมอ (ม.110) 

1.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของ
ทางราชการ 

2.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

3) กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาด
คุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญติั
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ม. 
30(1) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม ม.30(4) กรณีเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็น
โรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ม.30(5) กรณีเป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี ม.30(5) (7) เป็นกรรมการ 
บริหารพรรคการเมือง ม.30(8) หรือกรณีเป็นบุคคล
ล้มละลาย  
(ม.30(9)1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

  4) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 4.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 

 

1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
2. ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการ หากภายหลังปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 

3. รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กำรใหอ้อกจำกรำชกำรอันเนื่องมำจำก กำรเจ็บป่วย 

1. สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 

2. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 53 ส่ังให้ออกจาก
ราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 
กรณีไปปฏิบัติงำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร 

1. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะ
ปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออก
จากราชการ 

2.รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรณีสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไป 

1. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร (มาตรา 30) 
(1)(4)(5)(7)(8)หรือ(9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

2. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ผู้
ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 

3. รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
กรณีมีเหตุสงสัยว่ำเป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครอง
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
(ม.30(3)) 
1.ผู้บังคับบัญชาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมี
เหตุอันควรสงสัยว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
2.ผู้บังคับบัญชาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษา 
3.เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตร30(3) ให้ผู้มีอ านาจส่ัง
บรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ออกจากราชการ 
 

 
3.13  กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1)  นางสาวดวงกมล  เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

13. กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

13.1 การจัดท าทะเบียนประวัติ 
1. หนังสือ สนง. ก.พ.ท่ี สร 1007 / ว 28ลง

วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2518  เรื่อง ก.พ. 7 แบบใหม่
และแฟ้มประวัติ 

2. หนังสือ สนง. ก.พ.ท่ี สร 1007 / ว 40  
วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518  เรื่องคู่มือจัดท าก.พ
7 แบบใหม่ 

3.หนังสือ กด ท่ี ด่วนมาก ท่ี กค. 0513/ ว
58  ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เรื่องการนบัอายุ
บุคคล 

    13.2  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
1. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว เจ้าหน้าท่ี

กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 

1. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 2 ฉบับ 

2. สถานศึกษา เก็บไว้ 1 ฉบับส่งไปรักษา

ไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ฉบับ 

3. การเปล่ียนแปลงบันทึกข้อมูลประวัติ 

กำรขอมีบัตรประจ ำตัว เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

ต่าง ๆโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ของรัฐ พ.ศ. 2542  
         13.3  การขอหนังสือรับรอง 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526   
    2. หนังสือมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

เอกสาร 

3. เสนอผู้มีอ านาจลงนานบัตรประจ าตัวโดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
กำรขอหนังสือรับรอง 

1. ผู้ขอหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจ าเป็น

ในการขอ 

2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 

3. น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองโดย

ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

4. ส่งหนังสือรับรอง 

 
 

3.14  กำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
1)  นางสาวดวงกมล  เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

14. กำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
14.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536  

  14.2 พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา 
พ.ศ. 2484 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

14.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538  

กำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสรำภรณ์ 
1.ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ

สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2. ด าเนินการในการเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และสมควรขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   14.4 หนังสือ สลค. ท่ี นร0204/ ว 194 ลง
วันท่ี 21 ธันวาคม 2535 เรื่องการจัดท าประวัติผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   14.5 ประกาศคณะปฎิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขฉบับท่ี33เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นท่ีเชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 

เหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสรยาภรณ์ดิเรกคุณา
ภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

 
3.15  กำรส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1)  นายพิชัย   แสงศิลา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

15. กำรส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    1)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2)หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ว 25, ว 26 และ ว 2 และ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

กำรส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1.ส ารวจและรวบรวมข้อมูลให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือนวิทยฐานะ ตามท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงาน
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้เสนอของให้มีและ
เล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

4.เมื่อคณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินผู้ขอมี
และเล่ือนวิทยฐานะครบทุกด้านและน าผลการประเมิน
เสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาแล้ว 

 4.1 กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี มีมติไม่อนุมัติให้
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ ผู้ขออาจส่งค าขอรับการ
ประเมินใหม่ได้ในปีถัดไป ซึ่งผู้ท่ีส่งค าขอรับการประเมิน
ในช่วง 1-30 เมษายน จะส่งค าขอรับการประเมินใหม่ได้
ไม่ก่อนเดือนเมษายน ในปีถัดไป ส่งผู้ท่ีส่งค าขอในช่วง 1-
31 ตุลาคม จะส่งค าขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปี
ถัดไป 

 4.2 กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตร 53 ส่ังแต่งต้ังและส าเนาค าส่ังแต่งต้ัง 1 ชุด ส่งให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าส่ัง 

 
 

3.16  กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1)  นายพิชัย   แสงศิลา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

16. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
16.1  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547( ม. 27) 
16.2   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเงินรางวัล
ประจ าป ี
16.3   ระเบียบว่าด้วยขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 

กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาให้หรือเสนอช่ือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีสมควรได้รับค าชมเชย เงินรางวัล หรือ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ทราบ 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหรือให้ค าชมเย
เงินรางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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3.17  กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
1)  นายพิชัย   แสงศิลา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

17. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
17.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
17.2 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ. 2546 
17.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
 
 

กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
1. สถานศึกษา ท าการศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับความ

มั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ 
2. สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริม

ความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ 
3. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและส่งเสริม ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ประพฤติ ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
3.18  กำรส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1)  นายบุญเลิศ   เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

18. กำรส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
18.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(ม.79) 
 
 
 

กำรส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

3. ผู้บังคับบัญชาหมั่นสังเกต ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ 
ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัยตามควรแก่กรณี 
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3.19  กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
1)  นายบุญเลิศ   เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕    หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

19. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต
และกำรขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

19.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) 2545  

19.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 2547   

19. 3  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

19. 4  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

19.5  ข้อบังคับคุรุสภา ว่า ด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

 

กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำตลกำร
ขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

1. สถานศึกษาด าเนินการเสนอขอมีใบประกอบ
วิชาชีพพร้อมท้ังจัดท ารายละเอียดและเอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 

  2. เสนอเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อตรวจสอบและน าเสนอตามท่ีผู้มี
อ านาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 

3. จัดท าทะเบียนควบคุมคุมก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ประพฤติตนตามระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
3.20  กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1)  นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

2)  นายบุญเลิศ   เบิกบาน  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3)  นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

20. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
20.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.2/ว20ลงวันท่ี 
10 พ.ย. 2548 

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      กำรพัฒนำก่อนมอบหมำยงำน 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 

2. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

20.2   การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 
1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547( ม.79) 
 
 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึกษา  1  คน เป็นกรรมการ และข้าราชการครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่ง ครูท่ีผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  แต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมดูแล การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

3. ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ค าปรึกษา แนะน ารวมทั้งประเมินผล
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมและการประเมิน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย 

กำรพัฒนำระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
1.  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2. สถานศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ รวบรวมข้อมูลด้าน

บุคลากรและจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการพัฒนาและ
จัดเก็บข้อมูลน าไปวางแผนพัฒนาต่อไป 
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 4. กำรบริหำรทั่วไป :  นำยสงกรำนต์   ทรัพย์วิจิต  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๕ 
 

4.1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยขอ้มูลสำรสนเทศ 
1)  นางสาวจุฑามาศ อินตุ้ย  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นายไชยธร ชาวเหนือ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.  กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540 
2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2548 

4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 

5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ.2548 

กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
1.  ส ารวจระบบและจัดท าทะเบียนการเช่ือมโยงข้อมูล

สารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  ออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูลของสานศึกษา 
เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลส่ือการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี ข้อมูลชุมชน 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

3.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

4.  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
สถานศึกษาอื่นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.  น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 

6.  ท าการประเมินและประสานงานระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
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4.2 กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2. กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

กำรประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
1.  ก าหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการ

ประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจงานจัด
การศึกษา 

2.  จัดท าแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
3.  ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดท าข้อตกลงและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 
4.  ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตาม

ภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
5.  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา  เพื่อแสวงหา

ความร่วมมือความช่วยเหลือ  ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6.  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

7.  ก าหนดแผน  โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา 

8.  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่
เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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4.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง 

มติ ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2545 

2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

3)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

4)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ
บริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ี
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 

5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
พ.ศ. 2547 

กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

2. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน บรรลุตัวชี้วัดระดับดีมาก ดี พอใช้ หรือปรับปรุง 

3.วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคราย
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อหาเหตุปัจจัยและก าหนดแนว
ทางการผดุงรักษาการพัฒนาและการปรับปรุงตามกรณี จัดท า
เป็นข้อเสนอการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 

4.ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานจามข้อมูลลการวิเคราะห์ ให้
รองรับภารกิจท่ีจ าเป็นและนโยบายส าคัญ 

5. ก าหนดประเด็นตัวชี้วัด เกณฑ์ความส าเร็จ การก ากับ
ติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
และประเด็นการประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาประจ าปี 

6. กลุ่มงานและฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้วยตนเอง และคณะบริหารสถานศึกษาน าผล
ประเมินพิจารณา รับฟังค าช้ีแจง เพื่อประเมินภาพความส าเร็จ
ระดับสถานศึกษา รายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. จัดท ารายงาน และรายงานสาธารชน เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อใช้เป็นการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา และ
พัฒนาระบบโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
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4.4  งำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำนโยบำยและแผน 
1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕     หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวนภาวรรณ  ฉลูศรี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

        มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

     4.งำนวิจัยเพือ่กำรพัฒนำนโยบำยและแผน 
1)  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545 
 
 
 
 
 
 
 

     งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
1.  ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จรายกลยุทธ์และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ียังไม่บรรลุผลส าเร็จ 

2. ต้ังประเด็นหรือสมมุติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการหา
ค าตอบโดยศึกษาองค์ประกอบ ตัวแปรของปัจจัยภายนอก
(ชุมชน ท้องถิ่น) และองค์ประกอบภายในสถานศึกษา 

3. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามกรณีและด าเนินการ
วิจัยเชิงพัฒนา 

4. น าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.5  กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 

1)  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต        ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

5.  กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
2)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
3)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
4)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
กำรจัดระบบกำรบริหำร 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามภารกิจงานท่ีเป็น 
พันธกิจท้ัง  4  ด้านของสถานศึกษา 
2.  วางแผนออกแบบจัดระบบการบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและมาตรฐานสายงานของ
สถานศึกษา 
3.  ประกาศ  ประชาสัมพันธ์การแบ่งส่วนงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณะชนทราบ 
4  ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสาย
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
     5)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
6)  คู่มือหรือแนวทางการจัดการความรู้ส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

งาน 
5.  ศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
     การพัฒนาองค์กร 
1.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครู และบุคลากร
ทางการศึกษารายบุคคล 
2.  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสาย
งาน 
3.  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
4.  จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของ
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.  จัดสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลตามมาตรฐานสายงานของสถานศึกษา 
 

 
4.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1)  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต    ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕     หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.   กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ 
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
3. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
  
 

กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ศึกษาระเบียบ   กฎหมาย และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชี
ส าหรับหน่วยงานย่อย  พ.ศ.๒๕๑๕ 

2. ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีหรืดัชนีช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของงานตามโครงการสร้างและรายบุคคลโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 

3. สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน 

4. สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน  ควบคุม  
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงาน 
5. ประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมือของ

สถานศึกษา 
6. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
4.7 งำนเทคโนโลยีเพือ่กำรศึกษำ 

1)  นางสาวจุฑามาศ อินตุ้ย  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นายจักรพรรณ์ ปัญญาวราวุธ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3)  นายไชยธร ชาวเหนือ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

7.  งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
2)  หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา 

งำนเทคโนโลยีเพือ่กำรศึกษำ 
1.  ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.  วางแผนด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.  ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้าน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

4.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
และบ ารุงรักษา และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา 

5.  ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
สถานศึกษา 

6.  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ความคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.8 กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3)  นางสาววิไลวรรณ รัตนวงศ์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

  มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

8. กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สาร

บรรณ พ. ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา

ความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 
1) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 

 

กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
งำนสำรบรรณ 

1. กำรรับส่งหนังสือรำชกำร 
1.1 วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของ

สถานศึกษา 
1.2 ออกแบบระบบการรับ - ส่งหนังสือราชการให้

สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถเช่ือมโยงระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ โดยน า
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 

1.3 จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้
สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ- ส่ง 
หนังสือราชการท่ีออกแบบไว้ได้ 

1.4 รับ- ส่งหนังสือราชการตามระบบก าหนด 
1.5 ประเมินผลการใช้ระบบการรับ - ส่งหนังสือ

ราชการและปรับปรุงเป็นระยะๆ 
2. กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
2.1 ศึกษางานระเบียบสารบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับชนิด

ของหนังสือราชการ 
2.2 ออกแบบหนังสือราชการให้เป็นแนวเดียวกันโดย

น าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT)มาใช้ในการด าเนินงาน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.3 ออกแบบระบบการพิมพ์และส าเนาหนังสือให้
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา โดยยึดหลักความถูกต้อง 
รวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่าโดยน าเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 

2.4 จัดบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการพิมพ์เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3. กำรเก็บหนังสือรำชกำร 
3.1 วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของ

สถานศึกษา 
3.2 ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้อง

กับระบบการรับ – ส่ง การยืมการท าลายหนังสือราชการ
และเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ตลอดจน
ครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือท่ีก าหนดใน
ระเบียบงานสารบรรณ  โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 

3.3 จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้
สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ- ส่ง 
หนังสือราชการท่ีออกแบบไว้ได้ 

3.4 ด าเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบท่ีก าหนด 
3.5 ประเมินผลการด าเนินงานการจัดเก็บหนังสือเป็น

ระยะๆ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. กำรให้ยืมหนังสือรำชกำร 
4.1 ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้

สอดคล้องกับระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการโดยใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4.2 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือ
ราชการให้สอดคล้องกับระเบียบส านักรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณและงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ 

4.4 น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการให้ยืม
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

หนังสือราชการ 
5. กำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 

5.1 ภายใน 60 วัน หลังจากส้ินปีปฏิทิน ด าเนินการ
ส ารวจหนังสือท่ีหมดอายุการเก็บหนังสือในระบบ
เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5.2 จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย เสนอ
คณะกรรมการการท าลายหนังสือของสถานศึกษาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.3  ด าเนินการท าลายหนังสือด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม 

กำรรับ- ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 
1. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชี

รับ – งานในหน้าท่ีราชการ 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจและกรอกรายการ

บัญชีรายรับ – ส่งงานเป็นงานตามท่ีรับผิดชอบ 
3. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม 
4. เก็บเป็นหลักฐานการรับ – ส่งงานเก็บไว้เป็น

หลักฐานคนละ1 ชุด 
กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่งำน 
1. วิเคราะห์ภาระหน้าท่ีการงานของสถานศึกษาจาก

ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและจากท่ีได้รับการ
มอบหมายเพิ่มเติม 

2. ตรวจสอบต าแหน่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
ความถนัดของบุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งต่างๆ 

3. ก าหนดภาระหน้าท่ีการงานให้บุคลากรรับผิดชอบ
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความรู้ ความสามรถ และประสบการณ์
ของบุคลากรตามความเหมาะสม 

4. จัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการงาน 
5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
6. จัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์พร้อมด้วยตัวชี้วัดของ

งาน 
7. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

8. ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

กำรประชุมภำยในสถำนศึกษำ 
1.  วิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา ก าหนดแผนการ

ประชุมแจ้งให้ทุกงานภายในสถานศึกษาทราบ 
2. ประสานกับทุกงานภายในสถานศึกษา รวบรวม

เรื่องท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมเพื่อท่ีจัดท าวาระและเอกสาร
การประชุม 

3.  ด าเนินการแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าประชุม 
4. ประสานงานจัดสถานท่ีประชุม การเตรียมส่ือ  

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม การเตรียมเครื่องด่ืม 
อาหารว่างส าหรับรองรับผู้มาประชุมและการเตรียมการ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. บันทึกการประชุมและจัดรายงานการประชุมแจ้ง
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบผลการประชุมและด าเนินการตามมติ
ท่ีประชุม 

6. ประสานงาน  ติดตามผลปฏิบัติงานตามมติท่ี
ประชุมเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

7. ประเมินผลการด าเนินงานสรุปผลเพื่อการน าไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
งำนพำหนะ 

1. วิเคราะห์ภารกิจและแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาแล้ว  จ าแนกภารกิจท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้
พาหนะน าไปจัดหมวดหมู่ 

2. ร่วมกับทุกงานในสถานศึกษาวางแผนการใช้
พาหนะเป็นรายเดือน 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ
การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง การตรวจสอบสภาพ 
การซ่อมบ ารุงรักษาและการรายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ 

4. ศึกษาสภาพท่ัวไปและก าหนดสถานท่ีรักษา
ยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย 
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5. ประเมินแผนการใช้พาหนะ   หลักเกณฑ์และวิธีการขอ
อนุญาต ใช้ยานพาหนะการขออนุมัติเบิกจ่ายน้ ามัน
เช้ือเพลิง การตรวจสภาพ การซ่อมบ ารุงรักษาและการ
รายงานการใช้พาหนะ น าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
 
 

 
4.9 กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
     1)  นายธีรเทพ   วัจนะ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
    2)  ครูผู้ชายทุกคน   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

9. กำรดูแลอำคำรสำนที่และสภำพแวดล้อม 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.2517 
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา  พ.ศ.2539 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง  

ดูแล  บ ารุงรักษาและการใช้ราชพัสดุ  พ.ศ.2546 
5) กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.2545 

กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพท้ังในและนอกสถานศึกษา  

เพื่อจัดท าก าหนดแผนผังบริเวณสถานศึกษา(maser  
plan)  โดยความร่วมมือของผู้มีความรู้ความสามารถด้าน  
สถาปนิกหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติการทางด้านสถาปนิก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สังกัดและหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรและทางราชการ  โดยความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ด าเนินการจัดหางบประมาณจากทางราชการ
หรือเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการก่อสร้าง  ปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

3. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงหรือจัด
สภาพแวดล้อมตามรูปแบบท่ีก าหนด 

4. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบ ารุงรักษา  ดูแล
พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้
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อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมท่ีจะใช้
ประโยชน์ 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาคารสถานท่ี
จัดท าแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและถือปฏิบัติ 

6. ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

 
4.10 กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 

1)  นางสาวพิมลพรรณ  ทองจรัส ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวอรนิตา พืชมงคล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3)  นางสาวภาวิณี อุบล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

10.กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 

2545 
3)พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา พ.ศ. 
2543 

กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการจัดท า

ส ามะโนประชากรวัยเรียน 
2. จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 
3. จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียนท่ีเข้ารับ

การบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ให้
เป็นปัจจุบันโดยประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน 
เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป 

5. เสนอข้อมูลรายงานข้อมูลสารสนเทศการส ามะโน
ผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทราบ 
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4.11 กำรรับนักเรียน 
 1)  นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 2)  นางสาวอรนิตา พืชมงคล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
 3)  นางสาวภาวิณี อุบล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ 
ค ำสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

11. กำรรับนักเรียน 
1) พระราชบัญ

ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2) พระราชบัญ
ญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 

3) พระราชบัญ
ญัติการคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

4)    
กฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วย
การแบ่งระดับ และ
การเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2546 

กำรรับนักเรียน 
  1.ศึกษาข้อมูลประชากรเรียนจากข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน (โปรแกรม obecsmis) ข้อมูลนักเรียนท่ีจะจบการศึกษาแต่ละดับช้ัน รวมทั้ง

ผู้เรียนจบการศึกษานอกระบบ เพื่อใช้ฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียนของแต่ละช้ัน 
  2.การจัดท าแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนช้ันเรียน และการสามารถรับรองอาคารเรียน  ครู ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในสถานศึกษาโดยการ

ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. แจ้งก าหนดการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดท าประกาศส ารวจเด็กเข้าเรียนก่อนสถานศึกษา 
  4. ด าเนินการรับนักเรียนตมแผนท่ีก าหนด 
  5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาด้านทะเบียนราษฎร์ สัญชาติ พิการ มีความบกพร่องหรือ

ด้อยโอกาส 
  6. ประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
4.12   กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรจัดต้ัง ยุบรวม เลิกสถำนศึกษำ 

1)   นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

12.กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรจัดต้ัง ยุบรวม 
เลิกสถำนศึกษำ 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง 
ยุบรวม เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

กำรเสนอควำมเหเห็นเก่ียวกับกำรจัดต้ัง ยุบรวม เลิก
สถำนศึกษำ 

กำรจัดต้ัง 
1.บุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรท่ีขอให้จัดต้ังสถานศึกษา

ด าเนินการส ารวจความพร้อมตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
แนวปฏิบัติของทางราชการ 

2. ยื่นค าร้องให้จัดต้ังสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3. รอรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
อนุญาตเพื่อการด าเนินการต่อไป 
กำรยุบรวม 

1. สถานศึกษาท่ีประสงค์จะยุบรวมด้วยกัน ร่วมกัน
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

2. เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพท่ีเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยุบรวม
สถานศึกษา 

4. รอรับผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
อนุมัติ เพื่อการด าเนินการต่อไป 
กำรเลิกสถำนศึกษำ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

2. ด าเนินการแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึง่ปี ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปี
การศึกษาถัดไป 

3. จัดให้นักเรียนในสถานศึกษาท่ียุบเลิก ได้เข้าเรียนใน
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

สถานศึกษาอื่นทุกคน 
4.13  กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 

1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕       หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นายพีระยศ คณาดี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

13.กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ
และตำมอัธยำศัย 

1)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

3)กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งระดับและ
การเทียบการศึกษานอกรระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2546 

4)กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

5)แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา ทางเลือกท่ีจัดโดย
ครอบครัวและสถานประกอบการ 

6) เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ส าหรับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

7) คู่มือการด าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย 

1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส ารวจความต้องการในการเข้ารับการบริการศึกษา
และความพร้อมของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเสนอ
นโยบายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

3. ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดการ
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือท้ัง 3รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

5. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ 
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4.14  กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

14.   กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ เรี่ยไร

ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๔๙ 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเของรัฐท่ีไม่เป็น
นิติบุคคล 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณ
หรืออนุโมทนา  พ.ศ.๒๕๔๗ 

5. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1. ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่ง

ทรัพยากรท่ีพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

2. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบท่ีจะขอรับการสจาก
แหล่งทรัพยากรทุกประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับ
สนับสนุน 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน  ระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 

4. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจ  
ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจ  
สนใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา 

5. ระดมทรัพยากรเพื่อศึกษาของสถานศึกษาในทุก
ด้านซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับบุคคล  
ชุมชน  องค์กร  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงาน  สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอื่นและ
สถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 

6. ติดตาม  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

4.15  กำรทัศนศึกษำ 
1)   นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

15.  กำรทัศนศึกษำ 
1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้

ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 

3)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
 

กำรทัศนศึกษำ 
1.  ศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  เตรียมการก่อนด าเนินกิจกรรมในทุกๆด้านให้

เรียบร้อยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม
เป็นส าคัญ 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแผนงาน 
โครงการ 

4.  ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
และความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5.  รายงานการทัศนศึกษาให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

4.16  กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
1)  นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   หัวหน้าคณะท างาน 
2)  นางสาวจุฑามาศ อินตุ้ย  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
3)  นายจักรพรรณ์ ปัญญาวราวุธ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

16. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 
3)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548 
4)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2532 

กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
1.  ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
รวมทั้งความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน 

2.  วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยประสานความร่วมมือกับบุคลากร  
ชุมชน  องค์กร  และส่ือมวลชนในท้องถิ่น 

3.  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานการ
ประชาสัมพันธ์ 

4.   พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้
มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ 

5.   ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาตาม
แนวทางท่ีก าหนดในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง 

6.   สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย



 99 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

รูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

7.   ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้
ทราบถึงผลท่ีได้รับจากการประชาสัมพันธ์  และน าไป
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ   

 
4.17  กำรส่งเสริม  สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล  ชุมชน  องค์กร 

หน่วยงำนและสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ 
1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

 

       มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

17.  กำรส่งเสริม  สนับสนุนและประสำนกำรจัด
กำรศึกษำของบุคคล  ชุมชน  องค์กรหน่วยงำนและ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำ 

กำรส่งเสริม  สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล  ชุมชน  องค์กรหน่วยงำนและสถำบันสังคม
อื่นที่จัดกำรศึกษำ 
1.  ประสานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
2.  ประสานให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
จัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทาง
ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
3.  สนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้  
ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่บุตร
หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครองดูแล 
4.  ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบัน
สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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4.18  งำนประสำนรำชกำรกับชุมชน 

1)  นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

       มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

18.  งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและท้องถ่ิน 
1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและท้องถ่ิน 
1.  ศึกษา ส ารวจและก าหนดภารกิจ ท้ังภารกิจหลัก

และภารกิจท่ีได้รับมอบหมายท่ีจะต้องประสานกับ
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  ก าหนดรูปแบบภารกิจขั้นตอนวิธีการ ตลอดจน
เทคนิคต่างๆในการประสานงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะประสานงาน 

3.  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ เครื่องมือและช่องทางการ
ประสานงานให้มีความพร้อม เอื้อประโยชน์และสะดวกต่อ
การประสานงาน 

4.  ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตาม
ภารกิจอย่างชัดเจน และเหมาะสม 

5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ร่วมกัน 

6.  ประเมินผลการด าเนินงานและรูปแบบการ
ประสานงาน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ประสานงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง 

 
4.19  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

1)  นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

19. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

1)  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการ

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบท่ีก าหนดไว้ 

4. จัดท ารายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับ
ทราบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
4.20  กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 

1)   นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

20.กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่า

ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 

กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
1.ระบุปัจจัยตามแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี (แผนกล

ยุทธ์) ของสถานศึกษา 
2. ประเมินความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง 
3. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง เพื่อจัดท ารายงานและแผน

บริหารความเส่ียง 
4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการ

ป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

6.ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการ
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ 
7. รายงานการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทราบ(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 
 1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 
 2)  นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   

 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 
1)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2542 

กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 
1.   สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการนักเรียน อนัได้แก ่
1.1งานประชาธิปไตยและวินัยนกัเรียน เช่น การ

เลือกตั้งสภานักเรียน งานปกครองนักเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานจราจร งานสารวัตรนักเรียน
ทุนการศึกษา 

1.2   งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน  
1.3   งานแนะแนว 
1.4งานกีฬาและนันทนาการ 
1.5   งานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
2.  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการ

นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

4.  ประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

5.  ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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งำนฝ่ำยปกครอง 
 1)  นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้าคณะท างาน 

2)  นายพีระยศ  คณาดี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕   
 3)  นางพิมลพรรณ ทองจรัส  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕    

4)  นางสาวสายรุ้ง เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
5)  นางสาวสายชล มะโนวงค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
6)  นายจักรพรรณ์ ปัญญาวราวุธ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
7)  นายไชยธร  ชาวเหนือ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
6)  ครูผู้ชายทุกคน   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(ปกครอง) 
1)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2542 

 

กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(งำนปกครอง) 
1.   สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับการด าเนินงานปกครอง อันได้แก ่
1.1จัดท าแผนงานและโครงการงานป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
1.2วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของ

นักเรียน 
1.3วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทชู้

สาวและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน 
1.4   จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
1.5ประสานกับผู้ปกครองครูท่ีปรึกษาครูแนะแนวใน

การแก้ปัญหานักเรียน 
2.  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการ

นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

4.  ประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

5.  ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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ฝ่ำยสภำนักเรียน 
 1)  นางสาวสายรุ้ง  เปล่ียวจิตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้างานสภานักเรียน 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(สภำนักเรียน) 
1)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2542 

 

กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(งำนสภำนักเรียน) 
1.   สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และสภานักเรียน อันได้แก ่
1.1จัดท าแผนงานและโครงการงานส่งเสริมส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    1.2วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุน 
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
1.3จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยได้แก่การรณรงค์การ 
เลือกตั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพเป็นต้น 
1.4   จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและ
ประธานนักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

1.5ก ากับดูแลคณะกรรมการนักเรียนให้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

   1.6  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    1.7  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการ
นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

4.  ประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

5.  ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 
ฝ่ำยระบบดูแล 
 1)  นางพิมลพรรณ ทองจรัส  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้างานระบบดูแล 

2)  นายจักรพรรณ์ ปัญญาวราวุธ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(ระบบดูแล) 
1)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2542 

 

กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(งำนระบบดูแล) 
1.   สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันได้แก่ 
1.1จัดท าแผนงานและโครงการงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
1.2    พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีทันสมัยทัน

เหตุการณ์และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
1.3     พัฒนาระบบกระบวนการป้องกนั/ช่วยเหลือ

นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
1.4     พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้

ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างสมบูรณ์ 

1.5     พัฒนาความช่วยเหลือของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้
มีความร่วมมือร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจะช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคน 

1.6     ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2.  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการ
นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

4.  ประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

5.  ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 
 
ฝ่ำยอนำมัย 
 1)  นางสาวอรนิตา พืชมงคล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ หัวหน้างานอนามัย 
 2)  นางสาวกิตติยา ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  

มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 

ค.ร.ม. 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(อนำมัย) 
1)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2542 

 

กำรส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน(งำนอนำมัย) 
1.   สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ

เกี่ยวกับงานอนามัย อันได้แก ่
1.1วางแผนการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน 

1.2    จัดหาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลให้พร้อมใช้ 

1.3     ท าบัตรสุขภาพและติดตามผลการรักษาอาการ
เป็นรายๆ 

1.4     ประสานงานตรวจสุขภาพนักเรียนครูบุคลากร
ของโรงเรียน 
1.5     ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพอนามัยแก่ครูนักเรียน
และบุคลากรอื่นๆ 

1.6     จัดท าสถิติการใช้ยาและการรับบริการต่างๆของ
ครูนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ 

1.7     เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและ
การดูแลสุขภาพ 

1.8    จัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนด้าน
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

สุขภาพ (น้ าหนักส่วนสูงกลุ่มเลือด) 
2.  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการ

นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

4.  ประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

5.  ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 ให้ข้าราชการครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามขอบข่ายหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ                
ท่ีระบุไว้ในค าส่ังมอบหมายงานฉบับนี้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงาน                     
ในเชิงระบบ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี   29   สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   16   พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป 
 
 
                                               (นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
                                                       
 

 

 

 

 

 


