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กำรศึกษำพระปริ ยัติ ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เป็นการศึกษาที่วัด โดยพระสงฆ์ ดาเนินการจั ด
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร
การศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรมของคณะสงฆ์ ควบคู่ ไปกั บวิ ช าสามั ญตามหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับ
รูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป ซึ่งคณะสงฆ์โดยมหำเถรสมำคม ได้ออกประกำศมหำเถรสมำคม
ว่ำด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้มีการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำกาหนด ด้วยเหตุนี้ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งสถาบันพระพุทธศาสนาภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและ
ยากจนจานวนมากในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั่ ว ไปได้ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สถานศึก ษาที่ มีเ ป้าหมายในการจัดการศึ กษาเป็ น เอกลั ก ษณ์แ ละมี
วัตถุประสงค์พิเศษ กล่าวคือ เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทที่ดี
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเป็นพุทธศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอันเป็นพุทธบัญญัติ มีหลักพุทธธรรมนาชีวิตอันเป็น
คุณลักษณะปริยัติสามัญที่พึงประสงค์ และสามารถทาหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในเชิ ง บูร ณาการวิ ช าการทั้ ง ทางธรรมและทางโลกได้อ ย่ า งดีมี วิ ธี ก าร
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกด้วย ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมว่า นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนประเภทนี้
มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ จวบจนถึงปัจจุบัน เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน พร้อมทั้ง
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกัน กาหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาบวชเรียน
ซึ่งนับว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติงานทีส่ ืบทอดกันมาโดยลาดับ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดังกล่าว
จึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีตลอดมา โดยมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะรังสรรค์ความเจริญงอกงามให้
เกิดแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไป ในการนี้ ได้กาหนดเป็นนโยบายที่จะ
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกับโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนทั่วไปในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดาเนินงานบริหารโรงเรียน ซึ่งได้พิจารณา
เห็ น ว่ า โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษานั้ น แม้ ว่ า จะได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ปี
พุทธศักราช ๒๕๑๔ เป็นต้นมา แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทั้งตาม
นโยบายของมหาเถรสมาคมและตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานของกระทรวงศึ กษาธิการ โดยกฎ
ระเบีย บดังกล่ าวนั้ น ได้มีการปรับ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมมาโดยล าดับ ดังนั้น จึง สมควร
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ เป็นรูปเล่ม และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือคู่มือ
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การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานแห่งแนวทางปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นเอกภาพเดียวกันในทุก
โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก ก่อให้เกิดประโยชน์ความคล่องตัวและสร้างสามัคคีภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบภารกิจให้กองพุทธศำสนศึกษำ ดาเนินการ
ดังกล่าวในนามของ คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนสำหรับผู้บริหำร ครู และ
บุค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสำมั ญศึ ก ษำ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีความรู้ความชานาญในด้านการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการและคณะทางานดังกล่าวได้ทาหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการประชุมพิจารณาศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง นโยบาย และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์ เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันรวบรวมเรียบเรียง
จั ดทาเป็ น ต้ น ฉบั บ จนแล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์พร้ อมที่จ ะจัดพิ มพ์เผยแพร่ พร้อ มทั้ง จั ดให้ มี การประชุม ระดม
ความคิดรับฟังข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในการจัดทาต้นฉบับจากประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ครู นักวิชาการศาสนศึกษาผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
หนั ง สื อ “คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง ำนส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำร ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ”ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ แบ่งเนื้อหาการจัดพิมพ์
เป็น ๒ เล่ม โดยเล่มที่ ๑ เรียกว่า “คู่มือปฏิบัติงำนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ” มีเนื้อหา
ว่าด้ว ยแนวทางการปฏิบั ติ งานตามโครงสร้า งการบริห ารโรงเรียนพระปริยั ติธ รรม แผนกสามั ญศึกษา
ที่กาหนดไว้ ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ หมวดที่ ๒ การบริหารงานงบประมาณ หมวด
ที่ ๓ การบริหารงานบุคคล และหมวดที่ ๔ การบริหารงานทั่วไป สาหรับเล่มที่ ๒ เรียกว่า “คู่มือปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ และคำสั่งที่เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษา”
มีเนื้อหาว่าด้วยประมวลหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอขอบพระคุณ ขอบคุณคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
ทุกรู ป ทุกท่า น ที่ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทาหนั งสื อ “คู่มื อปฏิ บัติงำนสำหรั บผู้ บริ ห ำร ครู และบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ” ทั้งสองเล่มจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ท่ำนประธำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๙ และคณะ ที่เมตตา
เอื้ อ เฟื้ อ รวบรวมข้ อ มู ล ยกร่ า งจั ด พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง สองเล่ ม นี้
จะอานวยประโยชน์ ในเชิงปฏิบั ติงานแก่ผู้ บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้า ที่
ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาสงฆ์ ซึง่ จักได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เจริญมั่นคงสืบไป

(นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ข้อมูลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประวัติความเป็นมา
การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาที่ รั ฐ ก าหนดให้ มี ขึ้ น
ตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสั งฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) ว่า “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความ
เปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จาเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้าง
จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม
ควบคู่กันไป” ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้ว ยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และระเบียกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริม
สนับสนุนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทาให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับ
สนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยตรง คือ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งแยกมาจากกรมการศาสนา ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ร ะเบี ย บควบคุ ม การด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักร ก็จะได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดารงอยู่ในสมณธรรม สมควร
แก่ภ าวะ สามารถธ ารงและสืบ ต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิก ษุส ามเณร
เหล่านี้ลาสิกขาไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้
ก้าวหน้าแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไปด้วยเช่นกัน
ต่ อ มา โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ ไ ข (เพิ่ ม เติ ม )
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ ๒ มาตรา ๑๒ ว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ให้ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง”
และมาตรา ๑๘ (๒) กาหนดว่า “โรงเรียนได้แก่โ รงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัด
สถาบันพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น” ดังนั้น จึงถือได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เป็น สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ เพื่อให้ สอดคล้องกับข้อความใน
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วย
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ
กาลต่อมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงดังกล่าว โดย
มุ่ง เน้ น ให้ วัด ที่จั ด ตั้ง โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึก ษา ด าเนิ นการจั ดการเรีย นการสอนให้
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒

สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นสาคัญ มหาเถรสมาคม จึงได้ออกประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
โรงเรี ยนพระปริ ยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกาหนดให้ มีการบริห ารจั ดการศึกษา
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาก าหนด
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา
ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา และพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งต่ า ง ๆ มี สมเด็ จ พระวั น รั ต
เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้แทน
จากบุ คคลและหน่ วยงานสาคัญ ต่าง ๆ อาทิ ประธานกลุ่ มโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เป็ น คณะกรรมการ โดยมี ผู้ อ านวยการกองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

รูปแบบการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
โดยแบ่ ง เป็ น ๒ ระดั บ หรื อ ๒ ช่ ว งชั้ น คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐ และเอกชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ๘ กลุ่มสาระ คือ
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์
๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษา และพลศึกษา
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘) ภาษาต่างประเทศ
และมีวิชาเฉพาะ ที่กาหนดให้นักเรียนคือพระภิกษุสามเณรต้องเรียนตามนโยบายของคณะสงฆ์
โดยมหาเถรสมาคม คื อ วิ ช าภาษาบาลี และวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา (อั น ประกอบด้ ว ยพุ ท ธประวั ติ
ธรรมวินั ย และศาสนปฏิบั ติ) เพื่อเป็ น พื้นฐานในการศึกษาหลั กพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ พระไตรปิฎ ก
สามารถนาไปเป็นเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นหน้าที่สาคัญของพระภิกษุสามเณร ในฐานะ
ที่เป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรีย นพระปริ ยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งอยู่ในวัด ที่ธ รณีส งฆ์ หรือที่ดินของมูล นิธิ
ทางพระพุทธศาสนา จัดการศึกษาเฉพาะสาหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดตั้งได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ออก
ใบอนุญาต แก่เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียน
การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น เจ้าอาวาสวัดหรือพระภิกษุที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้ จัดการ
และผู้ จั ดการเป็ นผู้ คัดเลื อกพระภิกษุ ผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในประการคณะกรรมการการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะดาเนินการคัดเลือก
พระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรี ย นพระปริ ยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังได้สนองงานคณะสงฆ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและบาลีอีกด้วย โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรนักธรรมและบาลีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ ในการประชุม
มหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้าง
เวลาเรี ยนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามคาสั่งประธาน
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวงได้ โดยเพิ่มหน่วยกิตวิชาภาษา
บาลี และวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ) ทั้งนี้ ผู้ที่จะจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ ต้องสอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นอย่างต่า และจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้ ต้องสอบได้นักธรรมชั้นโทเป็นอย่างต่า (มติมหาเถรสมาคมที่ ๓๘๘/๒๕๕๕)
นอกจากนี้ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน)
หรือ สมศ. ยังได้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมาย
เฉพาะของสถานศึกษา (หลักสูตรารายวิช าเพิ่มเติมคือวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิช าศาสนปฏิบัติ
และวิช าภาษาบาลี ) นอกจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอีกด้วย ในการนี้ เพื่อดาเนินการดังกล่าว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดให้มีการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทธพุทธศาสนา หรือเรียกย่อว่า B-NET (Buddhism National Educational Test)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การบริหารงานวิชาการ

๕

การบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการ ถือเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วม
ในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียน
จะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องทาหน้าที่ในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งงานวิชาการที่ครูจะต้องปฏิบัติ
จะประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้

๑. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่สาระท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหาองค์ความรู้ที่
เกี่ย วข้องกับ ท้อ งถิ่น ในด้า นต่างๆ เช่น สภาพภูมิป ระเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ ม
ประวัติความเป็น มา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต การประกอบอาชีพอิส ระ ศิล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้ รับการถ่ายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคมนั้นๆ
ที่สถานศึกษากาหนด การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีแนวทาง
ในการจัดทาสาระท้องถิ่น ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรอบสาระ
การเรียนรู้ที่พัฒนาโดยคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้ง คณะกรรมการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๔. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น /ระดับชั้น ของกลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และกรอบสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ของคณะกรรมการการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
ปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่า ด้ ว ยคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ดาเนินการจัดทาสาระท้องถิ่นในลักษณะ
๑) จัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
๒) ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม หรือบูรณาการ
๗. ขอความเห็น ชอบใช้ห ลัก สูต รสถานศึก ษาจากคณะกรรมการโรงเรีย นพระปริยัติธ รรม
แผนกสามัญศึกษา โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้ลงนามในประกาศ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๖

๘. การบริห ารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑) การจัดสาระการเรียนรู้
๒) การกาหนดค่าน้าหนักและเวลาเรียนช่วงชั้นที่ ๓ -๔
๓) การกาหนดรหัสวิชา
๔) การกาหนดระดับผลการเรียน
๙. การบู รณาการภายในและระหว่ างสาระการเรียนรู้ /การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลั กษณะ
สาระการเรียนรู้ การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีของผู้เรียน
๑๐. ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑. จัดทาแผนการจั ดการเรีย นรู้แบบมีส่ วนร่ว มตามสาระและหน่ว ยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
๑) วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ
๒) มาตรฐานการเรียนรู้
๓) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๒. จัดกระบวนการเรี ย นรู้ ให้ยื ดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่อง
หรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อ ป้อ งกัน แก้ไ ขปัญ หาในชีว ิต ประจาวัน การเรีย นรู้จ ากประสบการณ์จ ริง และการปฏิบ ัติจ ริง
สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง
๓. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นรั ก การอ่ า นและใฝ่ เ รี ย นใฝ่ รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การผสมผสานความรู้ ต่ า งๆ
ให้สมดุลกัน
๔. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระกิจกรรม
๕. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๗. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
๘. ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน)
๙. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
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๗

๑๐. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่
จัดกิจกรรมแนะแนว โดย
๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก และจัดทาสื่อ
๓) ให้คาปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง
๔) ให้คาปรึกษาการศึกษาต่อและแนะนาอาชีพ
จัดกิจกรรมนักเรียน โดย
๑) สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน
๒) ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน
เช่น ชมรมทางวิชาการ
๓) ส่งเสริมการทาประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
๔) ส่งเสริมการฝึกทางานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
๖) จัดทาแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล
๑.๓ การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
เพราะเป็นส่วนที่นามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐาน
อย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานอย่างแท้จริงทุกองค์ประกอบ ของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี โดยครู ต้ อ งเข้ า ใจและสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ นั ก เรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ
ได้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีนั้นคืออะไร
องค์ประกอบที่สาคัญของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มี ๖ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๒. มาตรฐานการเรียนรู้
๓. สาระสาคัญของหน่วยการเรียนรู้
๔. ชิ้นงานหรือภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
๕. กิจกรรมการเรียนการสอน
๖. การวัดและประเมินผล
๑.๔ กระบวนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานใช้หลักการของ Backward Design คือ เริ่มจากการ
กาหนดมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากนั้นจึงกาหนดว่า ร่องรอยหลักฐานอะไรที่ให้
นักเรียนปฏิบัติแล้วสามารถสะท้อนความสามารถของผู้เรียน ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนั้น แล้วจึงวางแผน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่กาหนดให้นักเรียนปฏิบัติ
การออกแบบถอยหลังกลับหรือ Backward Design ที่นามาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน เป็ น กระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุ ดท้ายของการเรียน คือ มาตรฐานการเรียนรู้
เป็นหลักกระบวนการออกแบบวางแผนของครูผู้สอน ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘

ขัน้ ตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒

มาตรฐานการเรียนรู้ต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทาอะไรได้
อะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทาได้ตามที่มาตรฐาน
กาหนด
ขั้นตอนที่ ๓ จัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่นตามที่มาตรฐาน
กาหนดไว้
อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีความยืดหยุ่นสามารถเริ่มจาก
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี และวิเคราะห์คาสาคัญในตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกาหนดสาระ
หลั กและกิจ กรรมต่อ ไปหรื อ อาจเริ่ ม จากประเด็ น ปัญ หาส าคัญ ในท้อ งถิ่ น หรือ สิ่ ง ที่นั กเรีย นสนใจแล้ ว
จึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีข้อใด ดังแนวทางต่อไปนี้
รูปแบบที่ ๑

แนวทางการจัดทาหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดชั้นปี
ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี

กาหนดสาระ

กาหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ

กาหนดเกณฑ์การประเมิน

วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้

กาหนดเวลาเรียน
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๙

รูปแบบที่ ๒

แนวทางการจัดทาหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการกาหนดปัญหาสาคัญในท้องถิ่น
หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ
กาหนดประเด็นปัญหา/สิ่งที่นักเรียนสนใจ

กาหนดสาระสาคัญ

ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี

กาหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ

กาหนดเกณฑ์การประเมิน

วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้

กาหนดเวลาเรียน
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๑๐

๑.๕ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูต รท้องถิ่น หมายถึง หลั กสูตรที่ส ร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
หลั กสู ตรท้องถิ่น จะสอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสั งคมของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง ปรับตนเอง
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถ
นาความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ (กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. ๒๕๔๓:๓)
จึงอาจสรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้กับกลุ่มผู้เรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่จัดตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้ผู้เรียน
ได้นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น
๑.๖ หลักการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น มีหลักในการพัฒนาที่ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดปัญญา หรือเกิดการเรียนรู้ ดังนี้
๑) การเรี ย นรู้ เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ มีเป้ าหมายมุ่ง ที่ก ารเรีย นรู้ ส ภาพปั ญหา วิ ธีก ารแก้ปั ญหา
และการปรับปรุงอย่างลึก ซึ้ง คือ ให้รู้และเข้าใจอย่างกระจ่างว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนสามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้
๒) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง จนเกิดความชานาญและสามารถปฏิบัติได้ในทุกสถานการณ์
๓) การเรีย นรู้เ พื่อการอยู่ร่ว มกัน มีเป้าหมายมุ่ง ที่ก ารเรีย นรู้ เพื่อ เป็น ผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม
ด้วยการมีความเชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่ว มมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข
๔) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่งอก
งาม ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน์
๑.๗ ความสาคัญของหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียน ชุมชนและครูร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียน เรียนจากชีวิต เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิก
ที่ ดี ของสั งคมอย่ างมี ความสุ ข การเรี ยนการสอนจะสอนตามความต้ องการของผู้ เรี ยน โดยครู เป็ นผู้ คอย
ให้คาแนะนา ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น หลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑) เป็ น หลั กสู ตรที่ตอบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลั กสูตรสอดคล้ อง
กับความต้องการของผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง
๒) ทาให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้
๓) ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของ
ตนเองในวันข้างหน้า รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต
ของตนเอง
๔) ชุมชนและภูมิปั ญญาในชุมชน มีโ อกาสมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึกษาให้ กับผู้ เ รียน ซึ่งเป็น
สมาชิกของชุมชน
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๑.๘ ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น
๑) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความหลากหลายของปัญหามุ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เหมาะสม
กับเพศ วัย มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด และทักษะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงจนเกิดทักษะและสามารถนาไปใช้กับสถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม
๒) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ท้องถิ่นตนเอง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการทางาน
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรี ยนมีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของตนมีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษา
๓) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตจริง และมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ไม่แยก
ส่วนของกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้คอยให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษา และช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อันจะนาไปสู่การคิดเป็น ทาเป็น
และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
๔) เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๕) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม จริยธรรมและการ
ธารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชนและของประเทศชาติ
๑.๙ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การสารวจสภาพปัญหาของชุมชน
ขั้นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน
ขั้นที่ ๓ การเขียนผังหลักสูตร
ขั้นที่ ๔ การเขียนหลักสูตร
๑. การสารวจสภาพปัญหาของชุมชน คือ การศึกษาข้อมูลเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาหลั ก สู ตรท้ องถิ่ น ผู้ ส ารวจได้ แ ก่ ครู การศึ ก ษานอกโรงเรี ยน ผู้ เ รี ยน และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยสารวจข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลจากการวางแผนของศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ ข้อมูลจาก จปฐ. ข้อมูลจาก กชช.๒ ค และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รวบรวมไว้
แล้ว และสารวจข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้สารวจไปรวบรวมข้อมูลจากชุมชน เป็นข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริง และเป็นปัจจุบันของผู้เรียนและชุมชน
ประเด็นในการสารวจข้อมูล เช่น โครงสร้างด้านกายภาพ และประวัติชุมชนข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ
การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม การเมือง การปกครองและข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน
วิธีการสารวจสภาพปัญหาของชุมชน อาจใช้หลายๆ วิธีการผสมผสานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็นรูปธรรม เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต หรือการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น
๒. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เมื่อทาการสารวจชุมชนเสร็จแล้ว
ข้อมูลที่ได้จะมีสภาพปัญหาของชุมชนที่หลากหลาย มีทั้งปัญหาที่เป็นระดับความต้องการ (What) และ
ปัญหาความจาเป็น (Need) ดังนั้น จะต้องนาปัญหานั้นมาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของปัญหา เช่น แบ่งตาม
ประเภทความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการดาเนินการแก้ไขปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา และข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และนาทรัพยากรใช้ให้เกิดประโยชน์
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๓. การจัดทาผังหลักสูตร คาว่าผังหลักสูตร หมายถึง กรอบความคิดหัวข้อของหลักสูตร ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง หรือหัวข้อเนื้อหาหลัก และหัวข้อย่อยที่ได้จากความ
ต้องการ (เป็ นผลจากการวิเคราะห์ ส าเหตุของปัญหา จากการส ารวจมาจากชุมชน) ให้ นาหั ว ข้อความ
ต้องการมาจัดทาผังหลักสูตรท้องถิ่น โดยโครงสร้างของผังหลักสูตร ประกอบด้วย
หัวเรื่องหลัก (Theme) หรือหัวข้อเนื้อหาหลักเป็นหัวข้อที่บอกถึงชื่อเรื่ องใหญ่ได้จากกลุ่มความ
ต้องการ (ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา) ซึ่งจะคลุมความต้องการย่อยๆ ในขอบข่ายเรื่องเดียวกัน
หัวข้อย่อย (Title) เป็นหัวข้อเรื่องที่ตั้งจากความต้อ งการย่อยที่อยู่ในกลุ่มความต้องการใหญ่
ซึ่งอาจมีหลายเรื่อง ในการพิจารณาหัวข้อย่อย ให้พิจารณาความต้องการย่อยที่วิเคราะห์แล้วก่อน ถ้าเรื่องใด
เป็นเรื่องกลุ่มเดียวกัน โดยรวมเป็นหัวข้อเดียวกัน
การสร้ า งกรอบหั ว เรื่ อ งย่ อ ย จะต้ อ งจั ด ล าดั บ เนื้ อ หาจากง่ า ยไปสู่ เ นื้ อ หาที่ ย ากขึ้ น ตามล าดั บ
หรื อ จั ด ล าดั บ จากความเร่ ง ด่ ว น ไปสู่ เ นื้ อ หาที่ เ ร่ ง ด่ ว นน้ อ ยกว่ า การสร้ า งกรอบหั ว เรื่ อ งย่ อ ยสามารถ
สร้ า งเพิ่ ม เติ ม ได้ ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะหั ว ข้ อหลั ก ควรมี กรอบว่ า งไว้ ด้ ว ยเมื่ อ พบปั ญ หาใหม่ใ นเรื่อ งเดีย วกั น
ก็สามารถมาใส่กรอบเพิ่มเติมได้
๔. การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น ทาบา (Taba; อ้างถึงในกองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน. ๒๕๔๓) มีแนวคิดว่าการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอย่างไร ควรมี
องค์ประกอบ ๔ ประการด้วยกัน คือ ๑) วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา ๒) เนื้อหาวิชา
และจานวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา ๓) กระบวนการเรียนการสอนและ ๔) โครงการประเมินผลตามหลักสูตร
ดังนั้น การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น ได้กาหนดโครงสร้างการเขียนหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ
๑) ชื่อหลักสูตร
๒) ความสาคัญ
๓) จุดมุ่งหมาย
๔) วัตถุประสงค์
๕) เนื้อหาหลักสูตร
๖) เวลาเรียน
๗) แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน
๘) การวัดและประเมินผลการเรียน
๙) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐) โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร
หลักในการเขียนหลักสูตร มีดังนี้
๑) ความสาคัญ ของหลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาสามารถสร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการเรียนรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งของชุมชน โดยพัฒนาเนื้อหาสาระแบบมีส่วนร่วมของบุคคลหลายๆ ฝ่ายอย่างเป็นระบบ
มีขั้น ตอน และเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุผ ลตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ชุมชน และสังคมในภาพรวมได้
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๒) จุดมุ่งหมาย (Aims) หมายถึง ข้อกาหนดทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและทิศทางเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจน ที่ออกแบบไว้ให้บรรจุ ซึ่งผลผลิต หรือพฤติกรรมในอนาคต
ตัวอย่าง จุดมุ่งหมายของอาชีพโฮมสเตย์
- เพือ่ ให้ชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะความสามารถ
- จัดการท่องเที่ยวในชุมชนได้
๓) วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นคาที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นเครื่องบ่งชี้ผลลัพธ์กับหลักสูตร
เป็นลักษณะจุดประสงค์ปลายทาง
ตัวอย่าง การเขียนวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
- มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการโฮมสเตย์ (Home Stay)
- สามารถบริหารจัดการโฮมสเตย์ และจัดกิจกรรมนาเที่ยวได้
- มีค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๔) เนื้อหาหลักสูตร เป็นการนาหัวข้อหลัก (Theme) ที่กาหนดไว้มาเขียน ซึ่งเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร จะต้องตอบสนองต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทาบา (Taba. ๑๙๗๓: อ้างถึง
ในหรรษา นิลวิเชียร. ๒๕๔๔: ๑๒๖) เสนอแนะเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งเนื้อหาของ
หลักสูตรจะต้องถูกต้องและมีความสาคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเป็น
ความรู้พื้นฐานที่สาคัญ เนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน มีความสมดุลทั้ง
ความกว้างและความลึก สนองวัตถุประสงค์หลากหลายอันได้แก่การหาความรู้ใหม่ การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
เจตคติ ความสนใจ นิสัยที่เหมาะสมและทักษะสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
๕) เวลาเรี ย น ให้ ร ะบุ เวลาเรี ย นตลอดหลั กสู ตร ใช้เวลากี่ชั่ว โมง และแยกเป็นภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมง การกาหนดเวลาเรียนต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน
๖) แหล่ งการเรียนรู้และสื่ อประกอบการเรียน บอกแหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน เช่น
ศึกษาจากเอกสารวิชาการ ศึกษาจาก VCD ศึกษา Website ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๗) การวัดและประเมินผล ระบุว่ามีการวัด และประเมินผลด้วยวิธีใด เช่น การสังเกต การทดสอบ
การวัดจากชิ้นงาน เป็นต้น
๘) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บอกความคาดหวังของผลลัพธ์ทางการศึกษา ทั้งในระดับกว้างและ
ระดับเฉพาะ เช่น
- ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการโฮมสเตย์ได้
- ผู้เรียนและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของชุมชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์
๙) โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ให้นาหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละ
เรื่องทั้งหมดมาเขียนไว้พร้อมระบุจานวนชั่วโมง ในแต่ละหัวข้อหลัก

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔

๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษา
มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุ น การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การปฏิบัติงานวิชาการจึงต้องมีการ
วางแผน โดยมีการจัด ทาหลัก สูต รสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งกั บ สภาพปัญ หาความต้อ งการของผู้เ รีย น
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริห ารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา และมีการติด ตามประเมิน ผลและ
ปรับ ปรุง หลัก สูต รสถานศึก ษาและรายงานผลให้ห น่ว ยงานต้น สังกัด รั บทราบ การวางแผนงานด้าน
วิชาการที่สาคัญมี ดังนี้
๒.๑. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(๑) จัดทาแผนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
(๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทั้งด้านเวลาสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน
(๓) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
จากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
(๔) ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้
(๕) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
(๖) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง
๒.๒ การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
(๑) กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
(๒) จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา
(๓) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการ
เรียน
(๔) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่มีผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(๕) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
(๖) มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
(๗) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕

๒.๓ การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(๑) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
(๒) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา
(๓) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ของสถานศึกษา
(๕) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๔ การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา
(๒) จัดหา จัดทาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอและ
หลากหลาย
๒.๕. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(๑) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงและสอดคล้องกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
(๒) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่ อพัฒนา
การเรียนรู้
๒.๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
(๒) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
นาผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๗ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(๑) ดาเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคลในชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญา

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๓.๑ การวางแผนด้านงานวิชาการ
(๑) การรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
(๒) การทาแผนงานวิชาการ
๓.๒ การบริหารงานวิชาการ
(๑) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๒) การจัดกลุ่มการเรียน
(๓) การจัดตารางสอน
(๔) การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน
(๕) การจัดครูสอนแทน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖

๓.๔. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(๑) การจัดทาการใช้การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้
(๓) การจัดหาจัดทาใช้บารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
(๔) การจัดสอนซ่อมเสริม
๓.๕ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๖ งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
(๑) การดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
(๒) การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน
(๓) การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
(๔) การดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๓.๗ งานสามะโน การรับ และทะเบียนนักเรียน
๓.๘ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
(๑) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
(๒) การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ
(๓) การส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.๙ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(๑) การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ
(๒) การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๓.๑๐ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๓.๑๑ งานนิเทศการศึกษา
๓.๑๒ งานแนะแนวการศึกษา
๓.๑๓ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
(๒) การควบคุมภายใน
(๓) การประเมินผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
๓.๑๔ งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
(๑) การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
(๒) งานนักเรียนพระราชทาน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗

๓.๑๕ งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
(๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
(๒) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
(๓) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
๓.๑๖ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๑) การจัดครูสอนแทน
(๒) การจัดสอนซ่อมเสริม
๓.๑๗ การประเมินผลการดาเนินงานฝ่ายวิชาการ
(๑) การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
(๒) การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทา
หลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และ
สภาพสังคม
๔.๒ สาเหตุที่ทาให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้
หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้อ งการของบุคคล และสังคม พื้นฐานด้านต่างๆ
ที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องนามาพิจารณานั้นมีหลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ ที่ควรนามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร มี ๕ ด้าน ดังนี้
(๑) พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา
(๒) พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
(๓) พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
(๔) พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
(๕) พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
๔.๓ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามความเชื่อที่ว่าผู้เรียน
มีพื้นฐานแตกต่างกัน โดยกาหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
(๑) วินิจ ฉัย ความต้อ งการ สารวจสภาพปัญหา ความต้อ งการ และความจาเป็น ต่า งๆ
ของสังคม และผู้เรียน
(๒) กาหนดจุดมุ่งหมาย หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้วจะ
กาหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน
(๓) คัดเลือกเนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมายที่กาหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และสาคัญต่อการ
เรียนรู้
คู่มือปฏิบัติงาน
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(๔) จัดเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยคานึงถึงความต่อเนื่อง และความ
ยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน
(๕) คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(๖) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยคานึงถึงเนื้อหาสาระ
และความต่อเนื่อง
(๗) กาหนดสิ่ งที่ จะประเมิ นและวิ ธี การประเมิ นผล ตั ดสิ นใจว่ าจะต้องประเมิ นอะไร เพื่ อ
ตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้
เครื่องมืออะไร
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมถึงการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ และการปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรนั้น เป็นกระบวนการอันหนึ่ง
ของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้จัดลาดับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(๒) การกาหนดจุดมุ่งหมาย
(๓) การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ
(๔) การกาหนดมาตรการวัดและการประเมินผล
(๕) การนาหลักสูตรไปใช้
(๖) การประเมินผลการใช้หลักสูตร
(๗) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย
(๑) วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ
(๒) มาตรฐานการเรียนรู้
(๓) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(๔) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
(๕) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความบกพร่อง
หรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์
ตัวอย่าง
๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน
๔) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระกิจกรรม
๕) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๖) นาภูมิปัญูญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครื อข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
คู่มือปฏิบัติงาน
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๗) จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
๘) ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน)
๙ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
๑๐) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่
๑๐.๑) จัดกิจกรรมแนะแนว โดย
(๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(๒) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก และจัดทาสื่อ
(๓) ให้คาปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง
(๔) ให้คาปรึกษาการศึกษาต่อและแนะนาอาชีพ
๑๐.๒) จัดกิจกรรมนักเรียน โดย
(๑) สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน
(๒) ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เช่น ชุมนุมทาง
วิชาการ
(๓) ส่งเสริมการทาประโยชน์ต่อสังคม ต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
(๔) ส่งเสริมการทางานเป็นทีมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
(๖) จัดทาแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล
๕.๑ การออกแบบการเรียนรู้องิ มาตรฐาน
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานนี้ เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
เพราะเป็นส่วนที่นามาตรการการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
อย่างแท้จริง ผู้เขียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ขั้นตอน ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ได้ มาตรฐานอย่ า งแท้ จ ริ งทุ ก องค์ป ระกอบของหน่ ว ยการเรีย นรู้ ต้ องเชื่ อ มโยงกั บมาตรฐานการเรีย นรู้
เเละตัว ชี้วัดชั้นปี โดยครู ต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้ และปฏิบัติได้
ในมาตรฐูานเเละตัวชี้วัดชั้นปีนั้นคืออะไร
องค์ประกอบที่สาคัญของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มี ๖ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๒) มาตรฐานการเรียนรู้
๓) สาระสาคัญของหน่วยการเรียนรู้
๔) ชิ้นงานหรือภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
๕) กิจกรรมการเรียนการสอน
๖) การวัดและประเมินผล
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๕.๒. กระบวนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้องิ มาตรฐาน
การออกแบบหน่ว ยการเรีย นรู้อิงมาตรฐานใช้ห ลักการของ Backward Design คือ เริ่มจาก
การกาหนดมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากนั้นจึงกาหนดว่า ร่องรอยหลักฐานอะไรที่ให้
นักเรียนไปปฏิบัติ แล้วสามารถสะท้อนความสามารถของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนั้นแล้วจึงวางแผน
จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ก าหนดให้ นัก เรีย นปฏิ บั ติ ก ารออกแบบถอยหลั งกลั บหรื อ
Backward Design ที่นามาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึด
เป้าหมายสุดท้ายของการเรีย น คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก กระบวนการออกแบบวางแผนของ
ครูผู้สอนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ๓ ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ มาตรฐานการเรียนรู้ต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทาอะไรได้
ขั้นตอนที่ ๒ อะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนสามารถทาได้ตามที่มาตรฐานกาหนด
ขั้นตอนที่ ๓ จัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะสนั บสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่นตามที่มาตรฐาน
กาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่นสามารถเริ่มจาก
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วั ดชั้นปี และวิเคราะห์คาสาคัญในตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อกาหนดภาระ
หลั ก แล้ ว กิ จ กรรมต่ อ ไปหรื อ อาจเริ่ ม จากประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในท้ อ งถิ่ น หรื อ สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นสนใจแ ล้ ว
จึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีข้อใดดังแนวทางต่อไปนี้
๕.๓ สิ่งสาคัญของการจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีดังนี้
๑) การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องนาพาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน และต้วชี้วัด
ชั้นปีที่ระบุไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ
๒) การวัดและประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงานที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้ ควรเป็นการประเมิน
การปฏิบัติ
๓) ชิ้นงานหรือภาระงานที่กาหนดให้นักเรียนปฏิบัติ ควรเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด ๒ – ๓
มาตรฐานตัวชี้วัด
๔) มีความยืดหยุ่นในกระบวนการและขั้นตอนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ เช่น อาจเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เเละตัวชี้วัดชั้นปี หรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียนหรือสภาพ
ปัญหาของชุมชนก็ได้
๕.๔ กระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตามที่ได้นาเสนอแนวทางการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ไว้ ๒ แนวทาง ในที่นี้จะนาเสนอ เฉพาะแนวทาง
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่เริ่มจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีดังต่อไปนี้
๕.๕ ขั้นระบุมาตรฐานและตัวชีวัดชั้นปี/ช่วงชั้น
ทุกหน่วยการเรียนรู้ต้องระบุมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี ช่วงชั้นที่เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนสาหรับหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นไว้มากกว่าหนึ่งมาตรฐานและมากกว่าหนึ่งตัวชี้วัดชั้นปี /ช่วงชั้น แต่ก็ไม่ควร
มากเกินไป ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานจากกลุ่มสาระเดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระที่สอดคล้องกันก็ได้
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๕.๖ ขั้นกาหนดสาระสาคัญ
ในส่ว นสาระสาคัญนี้เป็น การกาหนดเนื้อหาและทักษะที่จะจัดการเรียนการสอนในหน่ว ยนั้นๆ
สาระสาคัญได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีว่าอะไร คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้และปฏิบัติได้ ที่ระบุอยู่ในตัวชี้วัด
ชั้นปีของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ หรือสาระสาคัญอาจนามาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางของตัวชี้วัดชั้นปี
แต่ละตัวชี้วัดอาจมีการสอนหรือฝึกซ้าได้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม
๕.๗ ขั้นกาหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
ชิ้นงานหรือภาระงาน อาจเป็นสิ่งที่ครูกาหนดให้ หรือครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดขึ้น เพื่อให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละหน่วย ชิ้นงานหรือภาระงานต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ได้ใช้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ใช้ทักษะ/กระบวนการคิดชั้นสูง และเป็นร่องรอยหลักฐานแสดงว่ามีความรู้
เเละทักษะถึงตัวชี้วัดชั้นปีที่กาหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น
ตัวอย่าง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) งานเขียน : เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบ ฯลฯ
๒) ภาพ/แผนภูมิ : แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ
๓) การพูด/รายงานปากเปล่า : การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง
สัมภาษณ์ ฯลฯ
๔) สิ่งประดิษฐ์ : งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจาลอง ฯลฯ
๕) งานที่มีลักษณะผสมผสานกัน : การทดลอง การสาธิต ละคร วีดิทัศน์ ฯลฯ
การกาหนดชิ้น งานหรื อภาระงานให้ นักเรียนปฏิบัติต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้ นปี และกิจกรรมที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้ชิ้นงานหรือภาระงานหนึ่ง
ชิ้น เชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานเดียวกันหรือหลายมาตรฐานในเวลาเดียวกันได้
๕.๘ วิธีการเลือกชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานหรือภาระงานที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักเรียนบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้น
ปีนั้นพิจารณาได้จาก
๑) ชิ้นงาน ภาระงานตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดชั้นปีนั้น (ถ้ามี)
๒) พิจารณาจากกิจกรรรมการเรียนรู้ในหน่วยว่านักเรียนต้องสร้างชิ้นงาน หรือปฏิบัติงานใดบ้าง
ระหว่างการจัดกิจกรรมจึงจะพัฒนาถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ต้องการ
๓) ระดับความคิดกับเพื่อนครูหรือนักเรียน เพื่อเลือกงานที่เหมาะสมให้นักเรียนปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้ได้มาตรฐานที่กาหนด ถ้าชิ้นงานยังไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่กาหนดไว้
อาจเพิ่มหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุม
๔) ขณะวางแผนก าหนดชิ้ น งานหรื อ ภาระงาน ควรพิ จ ารณาการพั ฒ นาสติ ปั ญ ญาหลายๆ
ด้านพร้อมๆ กัน (Multiple lntelligence) ครูอาจเลือกชิ้นงานประเภทเรียงความการแสดงละคร หรือ
บทบาทสมมติ การเคลื่อนไหวร่างกาย/มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานที่เหมาะสมกับสมณสารูปที่จะส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาหลายๆ ด้าน และมีโอกาสได้เรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เขาชอบ งานนั้นจึงจะ
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
๕) นาไปสู่การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยบุคคลต่างๆ เช่น เพื่อน
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือประเมินตนเอง ให้ทางเลือกในการปฏิบัติ หรือใช้วิธีปฏิบัติได้หลากหลาย
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๕.๙ ขั้นการประเมินผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งควรให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการกาหนดด้วย และควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าถึงวิธีการเเละเกณฑ์ในการประเมิน
การประเมินผลควรมีลักษณะ ดังนี้
๑) มีเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดชั้นปีที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้
๒) อธิบายลักษณะชิ้นงานหรือภาระงานที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
๓) รวมอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาอธิบายคุณภาพงาน
ทีช่ ัดเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดับ
๔) ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มหรือทั้งชั้น
๕) แจ้งผลการประเมิน เกี่ย วกับการเรียนรู้และพัฒ นาการของนักเรียน เพื่อเทียบเคียงไปสู่
มาตรฐาน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็นระยะ
๖) นาผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร
๗) การประเมินผลงานที่ได้รับให้นักเรียนปฏิบัติ และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกิจกรรม
ครูจะต้องกาหนดแนวการให้คะแนน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้อะไร และทาอะไรได้บ้าง ตามที่
มาตรฐานการเรียนรู้กาหนดไว้แต่ละหน่วยการเรียนรู้

๖. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๖.๑ การกาหนดระเบียบวัดและประเมินผล
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายพิจารณา
ยกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
๓) ประกาศใช้ระเบียบ
๔) ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๖.๒ ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และสาระพระพุทธศาสนา
(๑) ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรี ยนเป็นรายวิชา โดยประเมินตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นปี)
(๒) ดาเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียน
(๓) ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปี เพื่อนาผลไปตัดสินการผ่านผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา
(๔) เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมินสภาพ
จริงครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน
(๕) ซ่อมเสริ ม ปรั บ ปรุ งแก้ไขผลการเรียนของผู้ เรียนที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์การประเมิน และ
ส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ
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(๖) การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นปี)
ที่กาหนด และประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่านผลการเรียนที่ คาดหวังทุกข้อ
ร่วมกัน
(๗) จัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียน และให้
ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง “๑” ให้เรียนซ้าชั้น
(๘) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน
๒) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๑) ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม
(๒) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจานวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
(๓) ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น ๒ ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้รับการตัดสินให้
ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๒ ด้าน
(๔) ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด (ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
๓) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๑) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(๒) กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
(๓) กาหนดแนวทางการดาเนินการเป็นรายบุคคล โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
(๔) ดาเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี
(๕) การประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
(๖) ประเมินผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๔) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
(๑) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการกาหนดมาตรฐานเกณฑ์แนว
ทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลช่วงชั้น
(๒) ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
(๔) ดาเนินการประเมินปลายปีและประเมินผ่านช่วงชั้น
(๕) ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน
๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(๑) เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน
(๒) เตรียมตัวบุคลากร สถานที่ และอานวยความสะดวกในการรับการประเมิน
(๓) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความสาคัญแก่ครูและผู้เรียน
(๔) นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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๖.๓ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
๑) เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อให้ครูได้มีความรู้
ความเข้าใจ
๒) จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง (มาตรฐาน
ชั้นปี) สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพผู้เรียน
๓) นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ และใช้เป็นเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล
๔) พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๖.๔ งานทะเบียน
๑) ดาเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ
๒) ออกเลขประจาตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน
๓) รั บ มอบตั ว นั ก เรี ย นและดาเนิน งานเรื่ อ งการย้า ยเข้ าและย้า ยออกของนัก เรีย นในช่ว ง
ระหว่างปีการศึกษา
๔) สารวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และจัดทารายชื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๕) การจัดทารายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจานวนนักเรียน
๖) ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จานวนนักเรียน
๗) ดาเนินการด้านการย้าย ลาออก การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน
๘) งานเกี่ยวกับการจัดทา ขออนุมัติ และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
๙) งานเกี่ยวข้องกับการจัดทา และบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของนักเรียน เช่น
รบ.ต่าง ๆ หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียนทุก
ประเภท
๑๐) ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ ก่อนออกหลักฐานทางการเรียน
ให้
๑๑) งานเก็ บ รั ก ษาและรวบรวมสถิ ติ ข้อ มู ล ผลการเรีย นของนัก เรีย น รวมทั้ง เผยแพร่ แ ละ
รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
๑๒) เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับโปรแกรม OBEC
๑๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๖.๕ การเทียบโอนผลการเรียน
๑) ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษา
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จัดทามาตรฐาน กรอบและเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
(๒) จัดทาแผนการวัดผลและประเมินผล สร้างเครื่องมือแบบฟอร์มต่าง ๆในการดาเนินการ
เทียบโอน
(๓) จัดและดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๔) ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
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๒) เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายที่เรียนจากสถานประกอบการ จากพื้นฐานการประกอบอาชีพ
(๑) พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน
(๒) พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โดยการทดสอบ
(๓) จัดทาทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียน และออกหลักฐานการเรียน/การเทียบ
โอน
๖.๖ การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงชั้น
๑) นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณสมบั ติครบถ้วน
ตามเกณฑ์การจบช่วงชั้นของสถานศึกษา
๒) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เรียนที่จบช่วงชั้นพร้อมตรวจทานความถูกต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น
๓) เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบ
๔) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาออกค าสั่ งแต่งตั้งผู้ จัดทาเอกสารรายงานผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา (ปพ.๓)
ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า
๕) ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
๖) จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๗ การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา
การจัดทาเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒)
- แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔)
- เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)
- เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)
- ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)
- เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
- สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙)
ก. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
เป็นเอกสารสาคัญทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้การรับรอง
ผลการเรี ย นและวุฒิ การศึ กษาของผู้ เรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลให้ ผู้ เรี ยนได้รั บศั กดิ์ และสิ ทธิ์ ตามวุ ฒิ ก ารศึก ษา
ที่ได้รับการรับรองนั้นตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันเอกสารที่จัดทาขึ้นนี้จะใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ
รับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป สถานศึกษาจึงต้องดาเนินการจัดทาโดยใช้แบบพิมพ์
วิธีการจั ดทา การควบคุม การตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่า งมีเอกภาพและมี มาตรฐานในการ
ดาเนินการอย่างเดียวกัน เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับ มีดังนี้
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ปพ.๑ เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียน
ตามสาระการเรี ย นรู้กลุ่ มวิช าและกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ได้ เรียนในแต่ล ะช่ว งชั้นของหลั กสูตรการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จ ในการศึ กษาของผู้ เ รี ยนแต่ ล ะคนและ
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ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือดาเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกาหนด
ของเอกสาร มีดังนี้
(๑) สถานศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นโดยใช้ แ บบพิ ม พ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเท่านั้น ซึ่งจัดซื้อได้จากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้จัดพิมพ์จาหน่าย เพื่อให้ใช้เป็นแบบเดียวกัน และเกิดความสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อ เอกสารระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
(๒) สถานศึกษาจะต้องจัดทาต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บรักษา
ไว้ตลอดไป และระมัดระวังดูแลรักษาไม่ให้ชารุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลได้เป็นอันขาด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลใน
เอกสารนี้ไว้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ได้
(๓) เมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาแต่ละช่วงสถานศึกษา ต้องจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยดาเนินการจัดทาตามที่คาสั่งกาหนด
(๔) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดทาทะเบียนแสดงผลการเรียนของ
นั ก เรี ย นในช่ ว งชั้ น ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ก รอกข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ให้ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์
ให้ผู้เรียนนาไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนที่สถานศึกษาใหม่ ให้สถานศึกษาใหม่ที่
รับผู้เรียนไว้จัดทาต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน สาหรับผู้เรียนใหม่
โอนผลการเรียนและใช้เอกสารที่จัดทาให้ใหม่ บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนต่อไป ส่วน
ต้นฉบับจากสถานศึกษาเดิมให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบควบคู่
กับเอกสารที่จัดทาขึ้นใหม่
(๕) กรณีผู้เรี ย นรั บ ระเบี ยนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนไปแล้ ว เกิดการช ารุด
สูญหาย ถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แก่
ผู้เรียน โดยคัดลอกจากต้นฉบับเอกสารที่เก็บรักษาไว้ โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนาย
ทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม
(๖) กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้ออกเอกสารตาม
ข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ
(๗) กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสาร
๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) หรือ ประกาศนียบัตรเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออก
ให้กับ ผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี และผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา และรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของ
ตน ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
(๒) เป็ น เอกสารที่ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยสมบู ร ณ์ ดั ง นี้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ภาคบังคับ ๙ ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
(๓) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กาหนดรูปแบบเอกสาร ใบแทนเอกสาร และใบแปลเอกสาร
เพื่อให้ ส ถานศึกษานาไปใช้ออกให้ แก่ผู้ เ รียนที่จบการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็น ผู้
ควบคุมการจัดทาการเก็บรักษาและการออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเอง
(๔) กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่สถานศึกษา
จะต้ อ งออกเป็ น ใบแทนให้ โดยใบแทนจะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากเอกสารจริ ง ตาม
รูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
คู่มือปฏิบัติงาน
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(๕) สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารให้ ปลอดภัยอย่าให้
ชารุดสูญหายหรือมีผู้นาไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด
๓) แบบรายงานผู้ สาเร็ จ การศึก ษา (ปพ.๓) เป็นแบบบันทึก รายงานรายชื่ อและข้อมูล ของ
ผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบยืนยัน และ
รั บ รองความส าเร็ จ และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแต่ ล ะคนต่ อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) เอกสารสาหรับบันทึกรายงานรายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาหรับหลักสูตร
การศึกษา ๙ ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
(๒) ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(๓) ให้ ส ถานศึก ษาจั ด ทาเอกสารนี้ส าหรับช่ ว งชั้ นที่ ๑ และช่ว งชั้ นที่ ๒ จานวน ๑ ชุ ด
เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา สาหรับช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สถานศึกษา
จัดทาเอกสารนี้ จานวน ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ๑ ชุดและกระทรวงศึกษาธิการ อีก ๑ ชุด ที่เก็บรักษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ถือเป็นเอกสารต้นฉบับ
(๔) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้อย่าให้ชารุด
สูญหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้อ งเก็บรักษาไว้ในสถานที่มี
ความปลอดภัยไว้ตลอดไปเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บ
ข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ได้
(๕) สถานศึกษาจะต้องจัดทาส่งเอกสารที่จัดทาเรียบร้อยแล้ว ไปให้ หน่วยงานที่กาหนด
ภายในเวลา ๓๐ วัน หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
ข. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดาเนินการเอง
เป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อใช้สาหรับบันทึกตรวจสอบรายงาน
และรับรองข้อมูลผลการดาเนินการพัฒนาผู้เรียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของสถานศึ กษาใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาเอกสารของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง
ๆ ซึ่ ง แต่ ล ะสถานศึก ษาได้ก าหนดไว้ ทาให้ เ กิด ความคล่ องตั ว และประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น การของ
สถานศึกษา จึงให้แต่ละสถานศึกษาสามารถดาเนินการออกแบบจัดทาและควบคุมการใช้เ อกสารหลักฐาน
การศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถดาเนินการเองที่กาหนดใน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน มีดังนี้
๑) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการ
ด้า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นเกี่ย วกับ คุณ ธรรม จริ ยธรรมค่า นิ ยม และคุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์อื่ น ที่
สถานศึกษากาหนดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษเพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตาม
วิสั ย ทัศน์ ของโรงเรี ย น เป็ นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นสถานศึกษาจะต้องจัดทาเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน เพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน
เพื่อประกอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครทางาน ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
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(๑) เป็นเอกสารแสดงพัฒนาการ หรือสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ
ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น
(๒) ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถกาหนดตามความเหมาะสม ดังนี้
- เลขที่เอกสาร
- ชื่อสถานศึกษา
- ช่วงชั้นที่เรียน
- ชื่อ-สกุลและข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
- รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ
- รูปถ่ายของผู้เรียน
- ลายมือชื่อของผู้จัดทาเอกสาร
- ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา
- วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร
(๓) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบและจัดทาเอกสารให้มีความสวยงามและคงทนถาวร
สามารถเก็บรักษาไว้ได้ตลอดไป
(๔) สถานศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ให้กับผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นต่าง ๆ และต้องจัดทาสาเนาเอกสารที่ออกให้กับผู้สาเร็จการศึกษาเก็บรักษาตลอดไปด้วย
(๕) กรณีผู้เรียนรับเอกสารนี้ไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะรับเอกสารนี้ใหม่สถานศึกษา
จะต้องออกเป็นใบแทนให้ โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามลักษณะที่สถานศึกษา
กาหนด และจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจริง คือ
- อ้างเลขที่ของเอกสารจริงที่เคยออกให้ไปแล้ว
- สาเหตุของการออกเอกสารใบแทน
(๖) สถานศึกษาจะต้ องเก็ บรักษาต้น ฉบับเอกสาร และควบคุมแบบฟอร์มของเอกสาร
ให้ป ลอดภัยอย่าให้สู ญหาย มีการเปลี่ย นแปลงแก้ไขข้อมูล หรือมีผู้ ใดนาไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด
ให้ผู้เรียนเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานจากการศึกษาเช่นเดียวกับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)
เพราะจะต้องนาไปแสดงเพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครงานควบคู่กัน
๒) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) เป็นเอกสารสาหรับผู้สอนใช้บันทึก
เวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เรี ย นแต่ล ะคนที่เรี ย นในห้ องหรื อกลุ่ มเดียวกันเพื่ อใช้เป็นข้ อมูล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน
สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งข้อกาหนดของ
เอกสาร คือ ใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน และข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มที่เรียนร่วมกัน โดยบันทึกเป็นรายบุคคล
ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถพิจารณากาหนดได้ตามความเหมาะสม
- ข้อมูลของสถานศึกษา
- ชื่อ-สกุลผู้สอนหรือที่ปรึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
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- ชื่อ-สกุลและเลขประจาตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มที่
เรียนร่วมกัน
- กาหนดลักษณะการใช้เวลาในการเข้าเรียนหรือร่วมกิจกรรมการเรียน ผู้เรียน
ในช่วงเวลาที่สถานศึกษากาหนดให้เป็นเวลาเรียน จาแนกเป็นเวลามา มาสาย
ป่วย ลา ขาด
- สรุปรวมเวลาเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
- เวลาเรียนของแต่ละคนคิดเป็นร้อยละของเวลาเรียนเต็ม
- รายการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (ของรายวิชาที่ใช้เอกสาร)
- ระดับผลการเรียน
- เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน
- รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
- เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
ลักษณะการบันทึกข้อมูล
(๑) การบั นทึกเวลาเรี ยนตามลักษณะเวลาเรียนของแต่ละวิชา โดยบันทึกเวลาเรียนของผู้ เรียน
ทั้งห้องหรือกลุ่มตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา
(๒) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นให้ บั น ทึ ก คะแนนและข้ อ มู ล การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยบันทึกข้อมูลของทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินทุกฝ่าย
ไว้ในเอกสารเล่มเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์แต่ละรายวิชา
(๓) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนใน
ห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินทุกฝ่ายไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกผล
การประเมิน อาจบันทึกเป็นคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแต่ละประเภทหรือบันทึกเป็น
เส้นพัฒนาการ (Profile) หรือคาบรรยายคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการได้
(๔) การบั น ทึกผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ให้ บันทึกผล
การประเมินผู้เรียนทุกคนในห้อง หรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินที่สถานศึกษากาหนดไว้ในเอกสารเล่ม
เดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก
(๕) การออกแบบและจัดทาเอกสารสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทาเอกสาร โดยคานึงถึงความ
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล ความสะดวกชัดเจนในการบันทึกข้อมูลการนาเอกสารไปใช้เป็นสาคัญ
สถานศึกษาอาจออกแบบให้บันทึกข้อมูลในข้อ ๑) ๒) และ ๓) ไว้ในเล่มเดียวกันหรือแยกกันก็ได้
(๖) กรณี ผู้ เ รี ย นย้ า ยสถานศึ ก ษาระหว่ า งปี (ส าหรั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๓, ๔-๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) ให้สถานศึกษาจัดทาใบแจ้งจานวนเวลาเรียน ข้อมูลผลการเรียนผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนในปี
หรือภาคเรียนที่กาลังเรียน โดยคัดลอกจากเอกสารนี้ให้ผู้เรียนนาไปให้สถานศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ใช้เป็นข้อมูลสาหรับรวมกับข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาใหม่เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผู้เรียนต่อไป
(๗) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อใช้กรอกข้อมู ลแล้ว สถานศึกษาควรเก็บข้อมูลไว้
เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี
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๓) เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) เป็นเอกสารสาหรับบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่
บ้านเพื่อใช้สาหรับสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองของผู้เรียนให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัว
ผู้เรียนร่วมกัน ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๒) ข้อมูล ที่บัน ทึกในเอกสารสถานศึกษาสามารถพิจารณากาหนดตามความเหมาะสม
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนและเลขประจาตัวประชาชนของผู้เรียน
- เวลาเรียน
- การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการตัดสินผลการเรียน
- ผลงานหรือความสาเร็จที่น่าภาคภูมิใจ (เป็นการนารายชื่อผลงานดีเด่นของผู้เรียน
ทั้งที่เกิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการดาเนินงานส่วนตัวมาบันทึกไว้ปีละ
๑-๒ ชิ้น โดยผู้เรียนเป็นผู้กรอกแล้วให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาร่วมกันรับรอง
และแสดงความคิดเห็นต่อผลงานแต่ละชิ้น)ความเห็นชอบของสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนเกี่ยวกับผลการเรียน
- รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ อาจรายงานผลการ
ประเมิน
- เป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือคาบรรยายสรุปสภาพของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ก็ได้
- รายการกิจกรรมและผลการประเมินกิจกรรม
- ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
- รูปถ่ายของผู้เรียน
- ลายมือชื่อของผู้จัดทาเอกสาร
- ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา
- วัน เดือน ปีที่รายงานข้อมูล
- ข้อมูลที่สถานศึกษาเห็นสมควรนามาบันทึกไว้
(๓) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทาเอกสารนี้ใช้เองให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน
(๔) สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและส่งเอกสารนี้ให้ผู้ปกครองของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(๕) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาให้ผู้เรียนนาเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
ฉบับที่กาลังใช้อยู่ไปให้สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อใช้ดุลพินิจว่าจะใช้เอกสารฉบับเดิมต่อไปหรือจัดทาเอกสาร
ใหม่ ถ้าสถานศึกษาแห่งใหม่จะทาเอกสารใหม่ เมื่อคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมลงในเอกสารใหม่แล้วให้คืน
เอกสารเดิมแก่ผู้เรียนนาไปเก็บรักษาไว้
(๖) ให้ผู้เรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลา การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๑๒ ปี โดยเก็บรวมไว้กับระเบียนสะสม (ปพ.๘)
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๔) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ
เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งในกรณีผู้เรียนยังไม่สาเร็จการศึกษาและ
สาเร็จการศึกษาแล้ว ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวสถานศึกษา
ออกให้ แก่ผู้เรี ยน เพื่อน าไปใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ หรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบสมัครงานหรือศึกษาต่อ
(๒) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
(๓) ข้ อ มู ล ที่ จ ะบั น ทึ ก ในเอกสารสถานศึ ก ษา สามารถพิ จ ารณาก าหนดได้ ต ามความ
เหมาะสม
- ชื่อสถานศึกษาและสถานที่ตั้ง
- ชื่อ-สกุลผู้เรียน เลขประจาตัวนักเรียนและเลขประจาตัวประชาชน
- สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนที่สถานศึกษาให้การรับรอง
- วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร
- รูปถ่ายของผู้เรียน
- ลายมือชื่อผู้จัดทาเอกสาร
- ลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทาและควบคุมการออกเอกสารเอง
(๕) ใบรับรองผลการเรียนมีช่วงเวลารับรอง ๑๒๐ วัน
๕) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้ อมูล เกี่ยวกับพัฒ นาการและ
ผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ
ด้าน ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
๑) รายการสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
๒) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทาเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนและให้มี
ความคงทนสามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่องได้ตลอด ๑๒ ปี
๓) เป็ น เอกสารที่ ผู้ เ รี ย นใช้ ต่ อ เนื่ อ งกั น ได้ ต ลอด ๑๒ ปี ทั้ ง กรณี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
เดียวกันหรือย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
๖) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อบันทึกรายการ
รายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผล
การประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียน สาหรับใช้ศึกษาและ
นาไปแสดงให้บุคคลหรือหน่ว ยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ
ของสถานศึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ยผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นจากการเรี ย นแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ ผู้ เ รี ย นย้ า ย
สถานศึกษา ข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผล
การเรียน จากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่
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(๑) การจัดทาสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙)
สถานศึกษาต้องจัดทาสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) โดยสถานศึกษาดาเนินการ
ออกแบบและจัดทาแบบพิมพ์ของเอกสารเอง ควรออกแบบให้มีความสวยงาม สะดวกในการใช้และมีความ
คงทนถาวร ไม่ฉีกขาดหรือชารุดเสียหายง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเก็บรักษาไว้ตลอดไปสาหรับเป็นหลักฐานแสดง
โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเองซึ่งผู้เรียนเองอาจจะต้อง
นาไปแสดงเป็ น หลั กฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ผู้ เรียนจะต้องแสดง
รายละเอี ย ดของผลการเรี ย นตามหลั กสู ต รที่ไ ด้ ศึ กษามา เนื่ องจากหลั กสู ต รของแต่ล ะสถานศึ กษา ไม่
เหมือนกัน
ลักษณะของสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ควรออกแบบเป็นสมุดบรรจุรายวิชา
ทั้งหมดที่สถานศึกษาสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนในแต่ละช่วงชั้นและข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้
แต่ละรายวิชาควรบรรจุข้อมูล ดังนี้
- ชื่อรายวิชา
- รหัสของรายวิชา
- น้าหนัก/เวลาเรียนของรายวิชา
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- คาอธิบายรายวิชา
- ผลการเรียนรู้ด้านคุณภาพและปริมาณ
- ลายมือชื่อผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
- ข้อมูลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
- ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ข้อมูลสรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้น
- ลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถออกแบบสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้ (ปพ.๙) ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ให้บันทึกและรายงานผลการเรียนส่วนที่เป็น
ผลการเรียนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และใช้เป็นเอกสารควบคู่กันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
ในการบันทึกข้อมูลและการจัดทาเอกสารได้
สถานศึกษาจัดทาสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ให้ผู้ เรียนแต่ล ะคน เมื่อเริ่ม
การศึกษาแต่ละช่วงชั้น โดยบันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในแต่ละภาคหรือปีการศึกษาและ
บันทึกสะสมเรื่อยไปตลอดช่วงชั้นกรณีรับผู้เรียนใหม่เข้าเรียนระหว่างช่วงชั้น ให้ผู้เรียนใหม่นาสมุดบันทึกผล
การเรียนรู้ (ปพ.๙) จากสถานศึกษาเดิมไปใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
การเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา แล้วดาเนินการจัดทาสมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชาฉบับของ
สถานศึกษาให้กับ ผู้เรีย นใหม่ให้ได้ร ายวิช าต่าง ๆ ตามหลักสู ตรของสถานศึ กษาตามที่เทียบโอนได้แล้ ว
ดาเนินการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสะสมต่อไปตามปกติ ส่วนสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ฉบับ
ของสถานศึกษาเดิมให้คืนผู้เป็นเจ้าของนาไปเก็บรักษาไว้ต่อไปตามปกติ
คู่มือปฏิบัติงาน
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เมื่อสิ้ นสุดภาคเรีย นหรือสิ้นปีการศึกษา ให้สถานศึกษาส่งสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้
(ปพ.๙) ที่บันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในภาคเรียนหรือปีนั้น ๆ แล้วให้ผู้ปกครองรับทราบ
พร้อมกับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)
เมื่อผู้เรียนจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอร์มสรุปผล
การเรียนตลอดช่วงชั้น แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ให้ผู้เรียนนาไปเก็บรักษาแล้วใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงผลการเรียนของตนต่อไป
กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาระหว่างช่วงชั้น ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลผลการเรียน
ทั้งหมดของผู้เรียนที่เรียนได้ รายวิชาที่อยู่ระหว่างกาลังศึกษา ให้กรอกผลการเรียนเท่าที่มีทั้งหมด รวมทั้ง
จัดทาสรุปผลการเรียนตามที่เป็นจริงด้วย ให้ผู้เรียนนาสมุดนี้ไปมอบให้สถานศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป
เมื่อสิ้ นสุดภาคเรีย นหรือสิ้นปีการศึกษา ให้สถานศึกษาส่งสมุดบันทึกผลการเรียนรู้
(ปพ.๙) ที่บันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในปีนั้น ๆ แล้วให้ผู้ปกครองรับทราบพร้อมกับแบบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)
เมื่อผู้เรียนจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอร์มสรุปผล
การเรียนตลอดช่วงชั้น แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ให้ผู้เรียนนาไปเก็บรักษาและใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงผลการเรียนของตนต่อไป
รายวิชาที่อยู่ ระหว่างกาลั งศึกษาให้ กรอกผลการเรียนเท่าที่มีทั้งหมด รวมทั้งจัดทา
สรุปผลการเรียนตามที่เป็นจริงด้วย ให้ผู้เรียนนาสมุดนี้ไปมอบให้สถานศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อใช้ เป็น
ข้อมูลในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป
(๒) การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา (พ้นกาหนด ๑๐ ปี)
เมื่อมีผู้มายื่นขอให้สถานศึกษาออกใบสุทธิและใบรับรองที่ขอรับเมื่อพ้นกาหนด ๑๐ ปี
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบว่า จบการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวจริงหรือไม่ แล้วจึงออกใบสุทธิหรือ
ใบรับรองได้โดยปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
(๓) การออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา (กรณีสูญหายหรือเสียหาย)
- เมื่อ มีผู้ ม ายื่ น ขอให้ ส ถานศึกษาออกใบสุ ท ธิห รื อหนังสื อรับ รองความรู้ ในกรณี ที่
เอกสารเดิมเกิดการสูญหายหรือเสียหายให้สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
- ให้ผู้ขอแจ้งความถึงเหตุแห่งการสูญหายหรือเสียหายต่อเจ้าพนักงานตารวจเพื่อลง
บันทึกประจาวัน
- ยื่นคาร้องพร้อมแนบเอกสารการแจ้งความต่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
- ออกใบแทนใบสุทธิหรือหนังสือรับรองความรู้
- ลงบันทึกในหมายเหตุประจาวันของสถานศึกษาไว้เป็นหลักฐาน
- จัดทาทะเบียนการออกหนังสือรับรองความรู้
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๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๑) ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนาผลวิจัยมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
๓) ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
๔) ศึกษาเอกสารที่เกียวกับข้อมูลและแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ
๕) สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน
ระหว่าง โรงเรียน
๖) วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้
๑) สารวจแหล่งการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งใน
และนอกเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
๒) จัดทาเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่ งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่ว ยงาน
สถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง
๓) มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
๔) ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานที่จัด
การศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
๕) มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ พื่ อ นครู ไ ด้ ใ ช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ ชิ ง อนุ รั ก ษ์ ทั้ ง ภายใน
และภายนอก สถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนางานห้องสมุด
๑) มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสารวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับให้บริการแก่นักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย
๒) ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการ ยืม –
คืนหนังสือ ซ่อมบารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๓) มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน
๔) มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพ
๕) ใช้บริการเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกเอกสารต่อหน่วยงานในโรงเรียน
๖) ดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต
๗) มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนรักการ
อ่านและการเรียนรู้ เช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น
๘) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด
คู่มือปฏิบัติงาน
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๙. การนิเทศการศึกษา
๑) ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
- ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
- ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
- จัดทาเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
๒) ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
- สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
- กาหนดปฏิทินการนิเทศ
- ดาเนินการตามแผนนิเทศ
๓) ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
- ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ
- จัดทาเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ
- ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
๔) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
- ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการ
การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ
- ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
๕) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือ
เครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา ภายในจังหวัดหรือภายในกลุ่มโรงเรียน
- รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น
- ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น
- พั ฒ นาระบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระและผู้ บ ริ ห ารแบบ
กั ล ยาณมิ ต รหรื อ ระหว่ า งครู ผู้ ส อน ศึ ก ษาสถานการณ์ โ ลกและสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม
- ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถานบันอื่น ๆ
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
สาหรับการวางแผนและบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
สาระสาคัญพื้นฐานเกี่ยวกับระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการบริหาร
ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล คือตัวเลข ภาษา ข้อความ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนคนสิ่งของ
และความคิด ส่วน สารสนเทศ คือข้อมูลที่สื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ
จัดกระทา (Processing) แล้วให้สารที่สามารถสื่อความหมาย เพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ เป็นข้อมูล
ที่ผ่านการจัดกระทาให้มีความหมายหรือมีคุณค่าใช้ในการตัดสินใจได้ดังตัวอย่างข้อมูล และสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา เช่น จานวนนักเรียน จานวนครู หรือค่าใช้จ่าย แต่เมื่อนาข้อมูลเหล่านั้น
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๖

มาวิเคราะห์แจกแจง เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ สารสนเทศ ปรากฏในรูปอัตราส่วน
นักเรียนต่อรูปหรือค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นต้น
แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
แนวคิดพื้น ฐานที่เกี่ย วข้องกับ การจัดระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริห ารนั้นปัจจุบันนี้
ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าค่อนข้างมาก และเมื่อถึงยุคข้อมูลสารสนเทศ (Infomation age) ก็ได้พบว่าข้อมูล
และสารสนเทศที่เคยจากัดวงอยู่แต่ภายในองค์การหรือหน่วยงาน และเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับตัว
ผู้บริหารโดยตรงนั้น ได้ขยายขอบข่ายออกไป เป็นอันมาก มีหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมาก จนติดตามเเทบจะไม่ทัน
อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐานแบบง่ายๆ ที่น่าจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารนั้น พัฒนามาจากการที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยมีการคิดพิจารณาอย่างเป็น
ระบบรอบคอบ ซึ่งจะใช้แต่ระเบียบ กฎเกณฑ์และประสบการณ์ ดังเช่นที่เคยใช้ในอดีตอีกต่อไปไม่ได้ ต้องใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เชื่อกันว่าการ
ตัดสินใจ โดยใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานน่าจะเป็นการตัดสิ นใจที่มีประสิทธิภาพสูง ในโลก
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
สิ่งสาคัญคือ การที่จ ะต้องมีข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีค วามหมาย มีคุณ ค่าต่อ
การพิจารณาต่อการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ การจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าวในแต่ละองค์การ หรือในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้บริหารหรือคณะผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีนั้น วิชาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ระบุว่าต้องมีรายงาน (Report) ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้พร้อมมูล ทันสมัย ทันต่อเวลา เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้อง และตรงต่อความต้องการของกระบวนการตัดสินใจด้วยระบบข้อมูลและสารสนเทศ
รายงานดังกล่าวนี้คือ ข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ นั่นเอง ซึ่งผู้ที่จะบอกได้ว่า
ต้องการรายงานอะไรต้องการข้อมูลและสารสนเทศในประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่ดีที่สุดที่น่าจะระบุ
เรื่องนี้ได้ดีที่สุด ในตรรกะ แบบเดิมคิดกันว่าน่าจะเป็นตัวผู้บริหารเอง ตัวผู้บริหารเท่านั้นที่น่าจะต้องบอก
ออกมาให้ได้ ให้ชัดว่าต้องการ ข้อมูลใดต้องการสารสนเทศอย่างไร แต่ในโลกที่ก้าวหน้าได้พบว่าสุดวิสัยที่
ผู้บริหารจะบอกได้ในทุกเรื่องจึงมีนักจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วย ทาหน้าที่ดาเนินการหาให้
ด้วยวิธีการแบบต่างๆ ทั้งด้วยวิธีการรวบรวม การแจงนับ จัดกระทา สารวจ วิเคราะห์ ประมวลด้วยตนเอง
ด้วยการลงมือด้วยตนเองในแบบที่เรียกกันว่า Manual ด้วยการรวบรวมตัวเลข ข้อความ สาระที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเป็นตารางเป็นข้อมูลเชิงตีความ เป็นองค์ประกอบที่ใช้ชี้วัดได้ เพือ่ ให้ได้ Report ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ทีมีคุณค่าและความหมาย มีประโยชน์ต่อการใช้ในการตัดสินใจสาหรับการบริหารสาหรับการ
วางแผน หรือตัดสินใจในปัญหาใดปัญหาหนึ่งในหน่วยงาน
กระบวนการจัดกระทากับข้อมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนั้นในภายหลังได้มีความก้าวหน้า
เป็นอันมาก ในเทคนิคและกระบวนการจัดกระทา เริ่มตั้งแต่การใช้วิชาสถิติเข้าช่วย ใช้วิธีการวิเคราะห์
ทั้งเชิงปริ มาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เข้าช่ว ย จนกระทั่งการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งทาให้กระบวนการจัดกระทากับข้อมูล (Processing) เพือ่ ให้เป็นข้อมูล และสารสนเทศที่ทัน
ต่อเวลา เป็น ระบบและเป็น ไปได้ อย่างรวดเร็ ว กระบวนการจัดกระทากับข้อมูล เพื่อให้ได้รายงานที่มี
ความหมาย มีคุณค่าต่อการบริห ารการวางแผนและการตัดสินใจ ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก สามารถ
จั ด เป็ น ระบบเฉพาะที่ เ ราเรี ย กกั น ว่ า ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (Management
Information system - MIS) ขึ้น และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
จากข้อมูล กับ ประสบการณ์ของผู้ บริห าร มาเป็นระบบที่ มีเจ้าหน้าที่ ช่ว ยจัดหาจัดเตรียมให้
ต่อมาได้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ก้าวหน้า เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ก็ได้พบว่านอกจากระบบที่ก้าวหน้าแล้ว
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗

การมีเครือข่าย Internet ทาให้แหล่งข้อมูลที่สามารถเลือกมาใช้กระบวนการจัดกระทา หรือใช้ประกอบ
ในการประมวลให้ได้รายงาน (Report) นั้น ได้ขยายวงและแหล่งข้อมูลไปอย่างกว้างขวางมาก แหล่งข้อมูล
ที่สามารถเลือกมาใช้ในกระบวนการจัดกระทากับข้อมูลนี้ในอดีตเคยเรียกกันว่า ฐานข้อมูล หรือ Data Base
นั่นเอง
โครงสร้างทั่วไปและรูปแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ด้วยสาระที่เสนอนี้จะช่วยให้เห็นได้ว่า ระบบข้อมูลและสารสนเทศนั้น แท้ที่จริงแล้วหลักการ
พื้นฐานอยู่ที่ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริหาร ในการวางแผนหรือในการคิด
แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐาน ข้อมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องนั้น
ได้มาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากฐานข้อมูลหรือจากแหล่งข้อมูลที่สาคัญๆ แล้วนามา
จัดกระทาด้วยเทคนิค วิธีการและเครื่องมือที่ก้าวหน้าขึ้น มาเรื่อยๆ จนถึงยุคคอมพิวเตอร์และยุคข้อมูล
และสารสนเทศ ซึ่งสามารถจัดอย่างเป็นระบบได้ในแบบอัตโนมัติ
โครงสร้างทั่วไปของระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีลักษณะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน
ดังนี้
รายงานข้อมูล/สารสนเทศ
ที่ใช้ (Report)

กระบวนการจัดกระทา
(Data Processing)

แหล่ง/ฐานข้อมูล
(Data Bases)

จากตัว แบบนี้จ ะเห็น ได้ว่า วิธีก ารพัฒ นาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อ การบริห าร และ
การวางแผนการศึกษา โดยอาศัยการปฏิบัติการตามหลักพื้นฐาน จะเริ่มต้นจากการที่ต้องกาหนดให้ได้ใน
ขั้นต้นว่าในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องรับผิดชอบนั้น มีระบบงานเป็นอย่างไรขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านการศึกษามีมากน้อย แค่ไหนเพียงใด เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง และ
งานหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร ต้องมีการตัดสินใจสาคัญๆ ในเรื่องใดบ้าง
รายงาน/ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้างรายงานข้อมูลและสารสนเทศ
ที่พึงมีหรือควรมีเตรียมไว้คืออะไร รายงาน/ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ถ้าสามารถจัดให้มีเพิ่มเติมไว้ได้ น่าจะ
เป็นสิ่งที่จะมีผลดีต่อการบริหารจัดการงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบนั้น น่าจะ
เป็นรายงานข้อมูลและสารสนเทศในเรื่องใด
ต่อจากนั้นจึงคิดวิธีการประมวลผล และการให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยที่
สามารถประกันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลเหล่านั้น ส่วนการที่จะจัดให้เป็นระบบที่ก้าวหน้าได้มากน้อย
เพียงใดจะเป็นระบบที่ก้าวหน้าทันสมัย เป็นระบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นระบบพื้นฐานที่เหมาะสมกับกาลัง
ความสามารถ และทรัพยากรก็ตาม เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่อาจใช้ดุลยพินิจในการเลือกจัดได้แตกต่างกัน
สิ่งที่สาคัญก็คือต้องเป็นระบบที่สามารถให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีความหมาย มีคุณค่าต่อการ
บริหารต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ทันต่อเวลา ได้อย่างรวดเร็วตรงต่อความ
ต้องการเป็นระบบ และสามารถจัดเป็นระบบเฉพาะ ที่เราเรียกว่าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (Management Infomation System-MIS) สาหรับหน่วยงานของเราได้สารสนเทศสาหรับการ
วางแผนและบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ต่ อ ไปนี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งบางประการ ที่ ค าดว่ า พึ ง มี ใ นระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง สารสนเทศที่จาเป็น
สาหรับการวางแผนและบริหารการศึกษาด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เช่น
คู่มือปฏิบัติงาน
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๓๘

๑) จานวนประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) จานวนนักเรียนที่อยูใ่ นระบบ
๓) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
๔) ครู ภารโรง และบุคลากรทางการศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๖) อัตราซ้าชั้น
๗) อัตราการขาดเรียน
๘) ระดับสุขภาพของนักเรียน
๙) อัตราการเลื่อนชั้น
๑๐) อัตราการเรียนต่อ
๑๑) ฯลฯ
ด้านการสนับสนุน เช่น
๑) อาคารเรียน อาคารประกอบ
๒) ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
๓) งบประมาณ
๔) ฯลฯ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
๑) ด้านประชากร หมายถึง ข้อมูลทางด้านประชากรทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานขั้นต้น ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงถึงความต้องการทางการ
ศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องเตรียมการ หรือต้องวางแผนเพื่อสนองความต้องการไว้ล่วงหน้า ข้อมูลประชากรนี้อาจ
ใช้ในรูปของกลุ่มประชากรจาแนกตามอายุ เพศ อัตราและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่
นั้นๆ
๒) ด้านเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการวางแผน เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ให้
ภาพรวมระดับประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) งบประมาณทางการศึกษา และงบประมาณทั้งหมดของประเทศ
๓) ด้านสังคมและสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ข้อมูลนี้เริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อม ทาง
ภูมิศาสตร์ของเขตจังหวัด ซึ่งมักแสดงเป็นแผนที่แสดงที่ตั้งและพื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัด สถานที่ตั้งของ
โรงเรียน เขตการปกครอง ลักษณะอาชีพของคนในท้องถิ่น การกระจายของอาชีพ สภาพของทรัพยากรที่
ผูกพันกับอาชีพ รวมทั้งสภาพเเละปัญหาด้านภาษา ศาสนา ความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ ที่จะมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา
๔) ความต้องการกาลังคนและการมีงานทา ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการ
วางแผนการศึกษาในแต่ละจังหวัด การเก็บข้อมูลในขั้นแรก อาจทาได้ด้วยความยากลาบาก แต่คุ้มค่าต่อ
การลงทุนและแสวงหา เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและบริหารการศึกษาในพื้นที่ส่วนการศึกษานั้น
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๓๙

ดัชนีทางการศึกษา
ดัชนีหรือตัวบ่งชี้ คือสิ่งที่ชี้บอกหรือชี้ให้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่อนข้างแม่นยาได้ ลักษณะที่สาคัญของ
ดัชนีคือ จะมีการกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือค่าเป็นตัวเลขได้ มิใช่เป็นการบรรยายเป็น ข้อความ
การตีความ หมายถึง ค่าตัวเลขของดัชนีแต่ละตัวนั้น จะต้องนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือ
สถานที่จัดทาไว้ เป็นการเฉพาะในระยะหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะนามาใช้และ การ
ตีความ
สาหรับดัชนีทางการศึกษา คือดัชนีที่นามาใช้วัดหรือชี้สภาพการณ์ของการศึกษาในช่วงเวลาที่
ต้องการวัดหรือตรวจสอบ ที่พบว่าใช้ค่อนข้างบ่อยมาก ได้แก่ อัตราส่วนมากนักเรียนต่อประชากรในระบบ
การศึกษา ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศชาติ (GNP) เป็นต้น
การสร้างดัชนีและการนาดัชนีมาใช้นั้นมิได้มุ่งหมายหลายประการ มีดัชนีหลายตัวที่ทั้งนักวางแผน
การศึกษา นักบริหาร และนักวิจัยใช้ในลักษณะที่คล้ายคลึ งกันและให้จุดมุ่งหมายเหมือนกันแต่บางครั้ง
ก็อาจจะใช้ดัชนีเฉพาะบางตัวแตกต่างกันออกไป การใช้ประโยชน์หรือตัวชี้วัดทางการศึกษา มีใช้ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น
๑) ใช้ประกอบกับการกาหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย การกาหนดวัตถุประสงค์และนโยบายนั้น
ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในลักษณะที่กว้างๆ ดังนั้น การนาดัชนีมาช่วยเป็นส่วนประกอบจะช่วยให้ทราบถึง
สิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลได้ชัดเจนขึ้น ดังตัวอย่างนี้
- วัตถุประสงค์ : ให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
มากขึ้น และมีความเสมอภาคในโอกาสการเข้ารับบริการดังกล่าว
- นโยบาย : รัฐจะเร่งขยายการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้รับบริการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กในชนบทพร้อม
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมรับภาระให้มากยิ่งขึ้น
จากวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลกว้างๆ จาเป็นต้องทาให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดดัชนีเข้าช่วย เช่น อาจกาหนดไว้ว่า
เมื่อสิ้นช่วงแผนพัฒนา จะมีเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้ารับบริการเตรียมความพร้อมร้อยละ ๓๐ ของประชาชน
กลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ทั้งในเขตเมืองและชนบท หรือจะขยายบริการก่อนประถมศึกษาให้เด็กได้เข้ารับบริการ
เป็นจานวนเพิ่มขึ้นโดยส่วนรวมในอัตราการเพิ่มร้อยละ ๑๐ ต่อปี โดยในชนบทมีอัตราเพิ่มร้อยละ ๓๐ ต่อปี
และในเมืองมีอัตราเพิ่มร้อยละ ๕ ต่อปี การใช้ดัชนีประกอบในลักษณะหนึ่งข้างต้นนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่ช่วยให้นักวางแผนการศึกษาสามารถระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
๒) ใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการศึกษา โดยใช้ดัชนีทางการศึกษาในการติดตามผลทางการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัดส่วนจานวนนัก เรียนต่อประชากร ช่วยให้
ตรวจสอบได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ที่พึงประสงค์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
๓) ใช้ประโยชน์ในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ใช้ดัชนีทางการศึกษาเพื่อแทนลักษณะ
บางประการของระบบการศึกษาในงานวิจัยที่ต้องการศึกษาเปรี ยบเทียบงานการศึกษาทั้งหมดของประเทศ
หรือการเปรียบเทียบระบบการศึกษากับระบบย่อยอื่นๆ ในสังคม หรืองานวิจัยที่ต้องการวัดความ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของการศึกษาในประเทศหนึ่งๆ หรือในเขตการศึกษา การสร้างดัชนีและใช้เป็น
หน่วยในการวิเคราะห์ในงานวิจัยจะดีกว่าการใช้ตัวแปร (Variable) หลายๆ ตัวหรือเลือกใช้ตัวแปรเฉพาะ
บางตัวมาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์
คู่มือปฏิบัติงาน
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๔๐

๔) ใช้ในการจัดลาดับในระบบการศึกษา เพื่อช่วยกระตุ้นในการพัฒนาและช่วยจัดลาดับขั้นตอน
การพัฒนาของระบบการศึกษา ที่ค่อนข้างเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือได้ การใช้ดัชนี เพื่อจัดลาดับระบบ
การศึกษาจะช่วยให้นักวางแผน ผู้บริหารข้อมูลที่ใช้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิก
การจัดลาดับนี้อาจจะนามาใช้เปรียบเทียบกันระหว่างพื้นที่ก็ได้ จะช่วยชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนกัน
หรือที่แตกต่างกันโดยการใช้ดัชนี เดียวกันเป็นเครื่องวัด การจัดลาดับของ เขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่
ใกล้เคียงกัน จะช่วยให้เห็นว่าที่ใดยังต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ดัชนีพื้นฐานที่สาคัญบางตัวและการคานวณหาค่าดัชนี
อัตราการเข้าเรียน (Enrollment rate) อัตราการเข้าเรียน คืออัตราส่วนจานวนนักเรียนเข้าใหม่
ในชั้นเรียนต่อจานวนผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่พร้อมที่จะเข้าเรียนในชั้นนั้น โดยทั่วไปจะใช้กับชั้นประถมปีที่ ๑
ซึ่งคานวณได้โดยสูตร
อัตราการเข้าเรียนชั้น ป.๑ = จานวนนักเรียนเข้าใหม่ในชั้น ป.๑ ในปี ก./จานวนเด็กที่มีอายุ ๖ ปี
ในปี ก. อัตราดังกล่าวนี้ ใช้ประโยชน์มากในการคาดคะเนจานวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑
อัตราการซ้าชั้น (repetition rate) อัตราการซ้าชั้น คืออัตราส่วนจานวนนักเรียนที่ตก ซ้าชั้นใด
ชั้นหนึ่งต่อจานวนนักเรียนทั้งหมดเมื่อต้นปีการศึกษาในชั้นนั้น การคานวณใช้สูตรดังนี้
อัตราการซ้าชั้นของ
ป.๑ ปีการศึกษา ก.

=

จานวนนักเรียนตกซ้าชั้น ป.๑ ในปีการศึกษา ก.
จานวนนักเรียนทั้งหมดเมื่อต้นปีการศึกษา ก.

อัตราการเลื่อนชั้น (promotion rate) อัตราการเลื่อนชั้น คืออัตราส่วนจานวนนักเรียนที่อยู่ใน
ขั้นสูงขึ้นต่อจานวนนักเรียนทั้งหมดเมื่อต้นปีการศึกษา อาจเขียนเป็นสูตรตัวอย่างการคานวณ ดังนี้
อัตราการเลื่อนชั้น
=
ป.๒/ป.๑ ปีการศึกษา ก.

จานวนนักเรียน ป.๑ ที่เลื่อนชั้นไปอยู่ ป.๒
จานวนนักเรียนชั้น ป.๑ ทั้งหมดเมื่อต้นปีการศึกษา ก.

อัตราการออกกลางคัน (drop-out rate) อัตราการออกกลางคัน คืออัตราส่วนจานวนนักเรียน
ที่ออกไปจากการเรียนในชั้นหนึ่ ง โดยไม่ได้ไปเรียนต่อที่อื่นใด ต่อจานวนนักเรียนในชั้นนั้นทั้งหมดเมื่อต้นปี
การศึกษา คานวณได้ดังนี้
อัตราการออกกลางคัน =
ของ ป.๑ ปีการศึกษา ก.

จานวนนักเรียน ป.๑ ที่ออกกลางคันในปีการศึกษา ก.
จานวนนักเรียน ป.๑ ทัง้ หมดเมื่อต้นปีการศึกษา ก.

อัตราการเลื่อนชั้น อัตราการซ้าชั้น และอัตราการออกกลางคันนี้ นอกจากจะเป็นดั ชนีที่ใช้
ในการคาดคะเนจานวนนักเรียนในอนาคตแล้ว ยังเป็นดัชนีที่เป็นประโยชน์ต่อการคานวณหาอัตราการ
สูญเปล่า (wastage ratio) ของระบบการศึกษา ใช้ชี้วัดในเรื่องประสิทธิภาพภายใน (Internal effciency)
ของระบบการศึกษาอีกด้วย
อัตราการเรียนต่อ (transition rate) คือ อัตราส่วนจานวนนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นต้นของระบบ
การศึกษาที่สูงกว่าในปี การศึกษาหนึ่ ง ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษาของระดับการศึกษาที่ต่ากว่าในปี
การศึกษาที่ผ่านมา เช่น
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๑

อัตราการเรียนต่อ ม.๑ =

จานวนนักเรียน ม.๑ เข้าใหม่ปีการศึกษา ก.
จานวนผู้จบ ป.๖ ปีการศึกษา ก

เกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน คือสภาพที่พึงประสงค์ทั้งในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ ซึ่งสามารถแสดงให้ เห็นได้
ทั้งในเชิงปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตที่ผู้บริหารและครูจะต้องใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินการ
ในเรื่องนั้นๆ เพื่อพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่น มาตรฐานด้านผลผลิต มาตรฐานคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
องค์ประกอบของมาตรฐาน โดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ
มาตรฐาน ได้แก่ สภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งระบุถึงสภาพปัจจุบัน วิธีการดาเนินงาน หรือสภาพผลผลิต
ที่มีคุณภาพและต้องการให้เกิดขึ้นทุกโรงเรียน เช่น มาตรฐานการเรียนการสอนกาหนดไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ครูจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ เป็นตัวเกณฑ์ที่ใช้วัดเพื่อนาผลมาเป็นตัวแสดง เป็นตัวชี้ หรือเป็นตัวแทนที่ให้แสดงถึง
มาตรฐานหรือสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับมาตรฐานแต่ละตัว เป็นประเด็นที่ใช้พิจารณาและแสดงถึง
มาตรฐานนั้นๆ
ระดับคุณภาพ เป็นการให้ค่าระดับคุณภาพ ตัดสินโดยพิจารณาจากแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การจัดระดับคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นของผลผลิต หรือของกระบวนการ ว่าจัดไว้อย่างไร มีผลน่าพอใจอย่างไร
ระดับใด ตัวอย่างเช่น ถ้าจาแนกเป็น ๓ ระดับ เเต่ละระดับ หมายถึงคุณภาพ อาจมีผลน่าพอใจแตกต่าง
กันได้ ดังนี้
ระดับ ๑ คุณภาพที่มีผลน่าพอใจขั้นต่า
ระดับ ๒ คุณภาพที่มีผลน่าพอใจค่อนข้างสูง
ระดับ ๓ คุณภาพที่มีผลน่าพอใจขั้นสูง
บทบาทของคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในระบบสารสนเทศจะมีฐานข้อมูล ซึ่งเป็นศูนย์การเก็บสะสมข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมไว้อย่างมีระบบ
ตามลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูล ไม่มีการซ้าซ้อน สามารถเรียกใช้ได้สะดวกเพื่อให้ผู้บริหารใช้ หรือให้
แก่ผู้ใช้หลายฝ่ายพร้อมกันได้ตามความต้องการ
ฐานข้อมูล เป็นแหล่งสะสมข้อมูลทั้งหมดขององค์การ การเก็บข้อมูลจานวนมากไว้ในที่เดียวกัน
สามารถกระทาได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเก็บไว้ในแถบแม่เหล็ก จานแม่เหล็กเป็นต้น ในการเรียกใช้
ข้อมูล จะกระทาได้โ ดยใช้ร ะบบโปรแกรม ซึ่งทาหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ต้องการและส่ งให้ กับโปรแกรม
เพื่อจัดกระทาหรือประมวลผลให้เป็นสารสนเทศสาหรับประกอบการตัดสินใจในการบริหารและการวางแผน
ตามที่ต้องการ
ในระบบสารสนเทศที่ดี จะต้องเป็นระบบสารสนเทศที่มีส่ว นการรวบรวมข้อมูล และการเก็บ
รักษาข้อมูล คือ ส่วนที่ข้อมูลทั้งหลายจะต้องถูกบันทึกและเก็บเอาไว้ ส่วนตัวไปเป็นส่วนการวิเคราะห์และ
การประเมินข้อมูล และอีกส่วนจะเป็นส่วนของการเรียกข้อมูลมาใช้และการรายงานข้อมูลที่รวบรวมไว้
ซึ่งปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นอย่างมากในการทางานทั้ง ๓ ส่วน และในการพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ทันสมัย
ในงานสารสนเทศด้านเอกสาร คอมพิวเตอร์ก็จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ในการทารายงานบัญชี
แสดงรายละเอียดของเอกสาร รายการเลขหมู่หนังสือ บทคัดย่อ บันทึกรายละเอียดต่างๆของเอกสารและ
หนังสือ ตลอดจนใช้ในการค้นหา และจัดทาสารสนเทศจากเอกสาร ได้อย่างกว้างขวางและมีความสะดวก
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๒

และใช้ได้ง่ายระบบคอมพิวเตอร์โดยลาพังไม่ใช่ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศจะ
เริ่มจากการรับข้อมูลเข้ามาในหน่วยรับข้อมูลต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ในฐานข้อมูลหรือคลังข้ อมูล (data base)
เเล้วแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศตามที่ต้องการ ไว้สาหรับบริการแก่ผู้ใช้ และแสดงผลลัพธ์หรือ
แสดงสารสนเทศผ่านทางหน่วยแสดงผล เมื่อมีการเรียกใช้ตามที่ต้องการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน ในยุคปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู ศึกษานิเทศก์
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วม ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง ฯลฯ ควรร่วมมือกันจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการ
เรียน และเรียนอย่างมีความสุข
แผนภูมิแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนให้ผู้เรียน
นักวิชาการศาสนศึกษาประจากลุ่ม/
วางแผน/จัดเนือ้ หา/เสนอเทคนิค/จัด
กิจกรรม/ประเมินผล

ในอดีต การจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดการสอนตรงจากครูถึงนักเรียนโดยตรงนักเรียนจะได้
ความรู้จากครูโดยตรงเท่านั้น การจัดสถานการณ์การเรียนรู้มีน้อยมาก เพราะทุกอย่างมอบภารกิจ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ครูเท่านั้น ปัจจุบัน ในยุคปฏิรูปการศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เช่น
ครู เป็นผู้จัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ให้สนองกับความต้องการของผู้เรียน เป็นผู้จัดอานวย
ความสะดวกมากกว่าผู้สอน สนับสนุน ให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น แทนการที่จะสอนให้นักเรียนรับความรู้จากครู เพียง
ด้านเดียวเท่านั้น
นักวิชาการศาสนศึกษาประจากลุ่มโรงเรียน มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกาหนด
เป้าหมาย ร่วมกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ เสนอเทคนิคการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๓

ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมกับครูและผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน
และอานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และร่วมประเมินการดาเนินการ
นักเรียน ผู้เรียนเดิมมีบทบาทน้อยมากในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนในระบบใหม่สามารถ
เสนอความต้องการการเรียนได้ ร่วมวางแผน กาหนดกิจกรรม และประเมินการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถ
เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ
ผู้ปกครอง มีส่วนสาคัญมาก เพราะอยู่กับผู้เรียนเป็นส่วนใหญู่ สามารถให้ความร่วมมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ได้ผลดี เป็นที่ปรึกษาของบุตรหลานในการจัดกระบวนการ เรียนรู้
ชุมชน ก็มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ เพราะเดิมการจัดการเรียนการสอนจัดเฉพาะในห้องเรียน
สี่เหลี่ยมเท่านั้น ปัจจุบันชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและ เป็นแหล่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้จากชุมชนได้
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพราะเป้าหมายที่สาคัญของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ก็คือ ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความสุขในการเรียนรู้
การนิเทศมีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการแบบร่วมคิดร่วมทากับครู โดย
สามารถทาตาม
การนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล สามารถดาเนินการได้ เช่น
๑) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศืกษาขันพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับนโยบายของหน่วยเหนือ ต้องการให้มีการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ผู้เรียน เชื่อมโยงหลักสูตร สาระการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ วิธีสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
ให้แหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ประเมินผลจากของผู้เรียนและใช้วิธีการที่หลากหลายนอกจากนี้ยังต้องมีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ ศึกษานโยบายหน่วยเหนือเพื่อปรับเป็น เเนวปฏิบัติ ศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด นากรอบแนวคิดเทคนิควิธีการจัดการให้สนอง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและนโยบายของหน่วยเหนือพัฒนาครู /ผู้บริหารการศึกษาให้เข้าใจแนวคิด
กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่งเสริมให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระหว่างครูและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน (โรงเรียนบาลีดีเด่น) ส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนการ
นิเทศภายใน
อ้างอิง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ...และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒) วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ในระดับนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างผู้นาในการเปลี่ยนแปลง (ครู) เพื่อให้รู้
การค้นคว้าหาความรู้/ความจริงโดยการวิจัย มีการปรึกษาหารือ พึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน กาหนดแนวปฏิบัติส่งเสริมขวัญกาลังใจให้ครู สนับสนุนให้ครูดาเนินการวิจัยในการค้นหา
ความรู้ในโรงเรียน เพื่อแบบอย่างในโรงเรียนและชุมชน และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย และส่งเสริมให้ดาเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๔

๓) ส่งเสริม การจัดและประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบ การวัดและประเมินผล การทดสอบทางการศึกษา รวมถึงการทดสอบการศึกษา/การทดสอบ
ทางการศึกษา การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ดาเนินการให้ครู/ผู้บริหาร
การศึกษากาหนดรูปแบบ หลักการวิธีการดาเนินการวัดและประเมินผลให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
(สามารถทาโดยการจัดทาคู่มือหรือการประชุมปฏิบัติการ) การศึกษารูปแบบ หลักการ วิธีการดาเนินการวัด
และประเมินผลจะดาเนินการจัดทาเครื่ องมือสาหรับการวัดและประเมินผล ควบคู่กันไปและอาจมีการ
ทดสอบทางการศึกษา ร่วมมือกันทดลองเครื่องมือการวัดและดาเนินการ ประเมินสภาพจริงของโรงเรียน
การวัดและประเมินผล ตามสาระการเรียนรู้ ส่วนการทดสอบทางการศึกษาจะประสานความร่วมมือกับ
สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ส่งผลต่อการประเมินผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ทราบความสนใจ
ความถนัด ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง การวัดและการประเมินผลเป็นการทาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
มีการติดตามตรวจสอบ การวัดและการประเมินผล รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาคลังข้อมูล
เผยแพร่ให้ทราบ การดาเนินการด้านต่างๆ สามารถพัฒนาโครงสร้าง กลไกของโรงเรียน และของชุมชนให้
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ดูแล การกับการดาเนินงานของโรงเรียนได้การวัดและประเมินผล ทุกคนเข้า
สภาพจริงของโรงเรียน ครูต้องทาเรือ่ งนี้อย่างต่อเนื่องกับผู้เรียนทาความเข้าใจกับผู้เรียน พ่อเเม่ผู้ปกครอง
อ้างอิง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ..
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา จัดทาต้นแบบประชุม
เพื่อการแลกเปลี่ยนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนรูปแบบต้นแบบ ผลการศึกษา
เพื่อนาไปพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป
๕) ส่งเสริม/พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของสานักงานกลุ่มโรงเรียนฯ และสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้คุณธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูต้องคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพ
การเรียนรู้ มีการจัดระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ เพื่อการวางแผนการเรียนรู้ การจัดการ ร่วมกันพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ การแสวงหาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ การใช้วิธีการที่หลากหลาย ในการเรียนรู้ การตรวจสอบ
ความรู้ นาสาระ/กระบวนการเรีย นรู้ในรูปแบบต่างๆ นาไปทดลองใช้ ประเมิน /ปรับปรุงและเผยแพร่
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครูต้นแบบครูแห่งชาติ เพื่อนิเทศในโรงเรียนเดียวกัน
หรือต่างโรงเรียน รายงานผล จัดทารูปแบบ/คู่มือเผยแพร่เทคนิคและวิธีการ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
อ้างอิง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

๔๕

๖) การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา
วางแผนการนิเทศ ประชุมเตรียมการเรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการบริห ารจัด การการศึกษาของสถานศึกษา กาหนดเกณฑ์และการชี้วัด ดังนั้นการชี้วัด
การบริหารและการจัดการ สื่อ เอกสาร แบบสอบถามที่ใช้ในการนิเทศ สิ่งใดที่จะมอบให้โรงเรียน สิ่งใดที่จะ
ทากลับ สิ่งใดที่จะให้โรงเรียนดาเนินการต่อไป ดาเนินการการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล รายงานและเผยแพร่
อ้างอิง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ...และหลักสูตร
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๗) การศึกษา ค้นคว้า การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
การศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดาเนินการค้นคว้า
วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือข่าย
การนิเทศนาผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ การส่งเสริมและการ
ประสานงาน มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่ทางสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้ างความมัน ใจให้ ผู้ เกี่ย วข้องว่าผู้ เขีย นจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการพัฒ นา
ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ ตามมาตรฐานที่กาหนด ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจากกฎกระทรวง จัดระบบการบริหาร โครงสร้างการบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายทุก
คนมีส่วนร่วมในการทางาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษเพื่อกาหนดแนวทาง วิธีการ
ดาเนิน การ กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ เกี่ยวกับการดาเนินการของสถานศึกษา
เสนอสถานศึกษาเเต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดหาข้อมูลให้
เพียงพอ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดาเนินงานใน สถานศึกษา
ร่วมกันกาหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับสถานศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ร่วมกัน/เสนอแนะจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย
สภาพความสาเร็จของการพั ฒนา แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มาตรฐานการศึกษา
ร่วมดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนปฏิบัติการครอบคลุม
แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ร่วมการตรวจสอบคุณภาพ/ทบทวนคุณภาพ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาทบทวน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบและ
ทบทวนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์และวิธีสอนด้านกระบวนการ
เรียนรู้ การตอบสนองของผู้เรียน ตรวจสอบ/ทบทวนการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ การ
พัฒนาหลักสูตร ผลงานผู้เรียน ระบบการวัดและประเมินผล การสนับสนุนการเรียนรู้การตรวจสอบ/
ทบทวน การบริหารแล้วการจัดสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภาวะผู้นาและการบริหารโครงสร้างของ
องค์กร การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๖

ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาแกนหลัก/คุณลักษณะสาคัญของ ผู้เรียน
การจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR: Self Assessment Report) ระบุความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน ข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาแกนหลัก คุณลักษณะที่สาคัญของผู้เรียน เสนอ สานักงานกลุ่มโรงเรียนต้นสังกัด สาธารณชนการนิเทศ
กากับ ติดตามผล เป็นเรื่องที่ทาให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาประสบ ผลสาเร็
ประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริม/สนับสนุนให้สถานศึกษา
ประเมินตนเอง/จัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อนาผลการประเมินพัฒนาให้สถานศึกษาของตนเองดี
ขึ้น สถานศึกษาจะมีประสบการณ์ในการประเมิน ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก เพื่อเสนอต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสาน
การติดตามผล ประเมินภายนอก
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม/สนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการวิจัย/ประกันคุณภาพการศึกษา/ประเมินผลของสถานศึกษาต่างๆ นาผลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ้างอิง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบหลักเกณฑ์
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ

๑๐. งานแนะแนว
๑) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
- ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา
- วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา
๒) ดาเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
- ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพื่อทาความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน
- จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว้
๓) ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา
- จัดทาเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว
- ดาเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔) ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น
หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
- รวบรวมข้ อ มูล สถานศึ ก ษาที่จั ด ระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนั ก เรี ย นและแนะแนวดีเ ด่ นเป็ น
แบบอย่างได้
- ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น
- พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดาเนินงาน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๗

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกาหนด ดังนี้
- การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
- การดาเนินงานตามแผน
- การประเมินคุณภาพการศึกษา
- การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
- การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ควรยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุ มชนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น
สานักงานกลุ่มโรงเรียนต้นสังกัด และ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เป็นต้น
๒. จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดแนวทางและวิธีดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒) กากับติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
๓) เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทาหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจาปี) ทั้งนี้ให้กาหนดอานาจและหน้าที่ไว้ในคาสั่งแต่ งตั้ง
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง
๔) สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
๕) บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดทาแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
๖) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้องชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๗) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้
๘) จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหรื อ แผนกลยุ ทธ์ ข องสถานศึ กษา และจั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปีรองรับ โดยควรคานึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
- เป็ น แผนที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น ของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
- กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต และสภาพความสาเร็จของการ
พัฒนา เช่น ผลสมฤทธิ์ในวิชาการหลัก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่ง
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน และเป็นรูปแบบ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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- กาหนดวิธีการดาเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา ผลวิจัยหรือข้อมูล เชิงประจักษ์ที่
อ้างอิงได้ และสามารถนาไปสู่เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
- กาหนดแหล่ง/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
- กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชนไว้ให้ชัดเจน
- กาหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๙) จัดทาแผนการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
๑๐) ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์
๑๑) ดาเนินการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพเเผนกลุยทธ์
๑๒) ประเมินผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
๑๓) จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี (รายงานประจาปี) เสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกากับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
สร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เเละการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดในมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการ และการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการเพื่อให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามความหมายข้างต้นการศึกษาขั้นตอน
การดาเนินงานตามแนวคิดหลักต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ เเนวคิดเพื่อส่งเสริมและ
เสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดาเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
๒. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
๓. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่กากับดูแลใน
เขตพื้นที่

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔๙

แนวคิดตามหลักการบริหาร
ตามหลักการบริหาร การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาเหมือนกับการสร้างบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดาเนินการ
เมื่อสร้างเสร็จก็ เสร็จเลย แต่กระบวนการสร้างคนนั้น ผู้ที่เป็นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริหาร เป็นบุคคล
ภายในต้องร่ ว มพัฒ นาเด็กให้ มีคุณภาพดี ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดผู้บริห าร เเละครู
ในสถานศึกษามีการร่วมกันกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ถ้าจะให้เด็ก
มีคุณสมบัติช่วยกันคิด และช่วยกันวางเเผน (plan) ช่วยกันทา (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (check) ปรับปรุง
เเก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายกาหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ขึ้น โดยร่วมกันทางานเป็นทีม
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพแนวคิดตามหลักการบริหาร
พิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพด้วยการควบคุม และการตรวจสอบคุณภาพ
การบริห ารเป็น ระบบครบวงจร (PDCA) ประกอบด้ว ยการร่ว มกันวางแผน (P) ปฏิบัติตามแผน (D)
ตรวจสอบ (C) ปรับปรุง (A) มีความสอดคล้องกันดังนี้

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ คือ กระบวนการบริห ารเพื่อ พัฒ นาคุณภาพ
ตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือสถานศึกษาต้องร่วมกันวางแเผนและดาเนินการตามแผน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่
สถานศึกษาร่วมกันตรวจสอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หลักการสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน
หลักการสาคัญการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวคิดข้างต้น ได้เเก่
๑. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือการที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๕๐

๒. ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ต้องทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการและการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
๓. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู
อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร PDCA
การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ต้องไม่แปลกแยกจากการทางานตามปกติของสถานศึกษาเป็นระบบที่
ผสมผสานในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
พัฒนาระบบพัฒนาการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการทางาน
คานึงถึงเงื่อนไขสาคัญทาให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ผลที่ได้จากการวิจัยในสถานศึกษานาร่อง
ได้แก่ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนัก เข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิดร่วมทา จะต้องมีการ
ทางานเป็นทีม
ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการ
๑. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรสร้างความตระหนัก
- พัฒนาความรู้และทักษะ
๒. แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ

การดาเนินการ
๑. การวางแผนการปฏิบัตงาน (P)
- กาหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา
- จัดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กาหนดระยะเวลา
- กาหนดงบประมาณ
- กาหนดผู้รับผิดชอบ
๒. ดาเนินการตามแผน (D)
- ส่งเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก
สนับสนุน ทรัพยากร
- กากับ ติดตาม
- ให้การนิเทศ
๓. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ
๔. นาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบตั ิของบุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
- จัดทาข้อมูลสารนิเทศ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การรายงาน
จัดทารายงานประเมิน
ตนเองหรือรายงานประจาปี
- รวบรวมผลการดาเนินงานและ
ผลการประเมิน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

๕๑

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (InternaI Quality Assurance System)
สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุ ณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและตัว บ่งชี้ ที่กาหนดในหลั กสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึ่ ง ของการบริ ห ารการศึ ก ษา
ซึ่ ง เป็ น กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุม ชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริม สนับสนุน
และกากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย
๑) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยการจัดทาโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการ
ดาเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กาหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทาการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนามากาหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา
๒) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรกาหนด
๓) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ด้วยการจัดทาแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของ
ข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการ
พัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่ว มกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กาหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์ และ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กาหนดไว้โดยจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา
๕) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน
ภายในโดยนคลากรในสถานศึกษาดาเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานที่ต้นสังกัด
๖) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้น
ที่เป็นตัวประโยค ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ในวิชาพื้นฐานร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังก้ด และเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ
๗) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี เป็นการนาข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจาปีการศึกษา
ซึ่งจะนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
๘) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของระบบ
ประกันคุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงาน
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หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๑) สถานศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าโครงสร้ า งการบริ ห ารการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๒) สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี
อานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางและวิธีดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(๒) กากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการดาเนิน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๓) สถานศึกษาจะต้องจั ดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูล อย่างเพียงพอต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๔) สถานศึกษาจะต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) สถานศึกษาจะต้องจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงหลักการและ
ครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้
(๑) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาเป็นอย่าง
เป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจาปีรองรับ
(๒) กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาเร็จของการพัฒนาไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
(๓) กาหนดวิธีดาเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างถึงให้
ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
(๔) กาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียน รับผิดชอบและ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) กาหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(๗) กาหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการ
กากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
๗) ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดาเนินการตรวจสอบทบทวน
และรายงานการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สาหรับในการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม (การสังเกตพฤติกรรม
และกระบวนการทางาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนการสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณา
หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบสารวจ แบบสอบถาม
แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน) การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
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จะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๘) สถานศึ กษาจะต้องจัดให้ผู้ เรียนทุกคนในทุ กระดับช่ว งชั้นที่หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐู าน
กาหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระและคุณลักษณะที่สาคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
๙) สถานศึกษาจะต้องจั ดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยระบุความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลัก ฐานข้อมูล และผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ (๘) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
๑๐) หน่วยงานต้นสังกัดเเละหน่วยงานต้นสังกัดระดับกลุ่มโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ดาเนินการตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้
(๑) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(๒) จัดให้มีการกาหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชา
พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระและสาระการเรียนรู้ พุทธประวัติ ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา
ธรรมวินัย และกระทู้ธรรม หลักของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปี/รายภาค
(๓) จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาพื้นฐาน เเละคุณลักษณะที่สาคัญด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน
๑๑) หน่วยงานต้นสังกัดระดับกลุ่มโรงเรียน ดาเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้การ
ตรวจสอบและทบทวนให้เป็นไปตามข้อ (๗) โดยอนุโลม
๑๒) หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เเละเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ เทคนิค
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกากับ สนับสนุนส่งเสริม ติดตาม
ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้วย
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
(๑) ศึกษาและเตรียมการ
- ตั้งคณะทางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่าย
- ตั้งคณะทางานฝ่ายต่างๆ
(๒) วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
- กาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
- จัดทาสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
- จัดทาเเผนปฏิบัติการประจาปีตามแผนยุทธศาสตร์ในธรรมนูญสถานศึกษา
- จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษา
- ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
- จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
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(๓) ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา
- นิเ ทศ กากับ ติดตามผลการดาเนิน งานตามมาตรฐานคุณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา
๒) การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit)
(๑) ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
- กาหนดระยะเวลาเเละเเนวทางการตรวจสอบ
- ประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ ๒ หลังจาก
ปฏิบัติงานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
- จัดทาสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
(๒) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
- สรุปผลการตรวจสอบ จัดทาสารสนเทศ (ข้อมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒ และรายงานการ
ตรวจสอบ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) การประเมิน (Quality Assessment) และรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation)
- เตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐาน เเละประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
- จัดเตรียมหลักฐาน เเละข้อมูลต่างๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการ
ประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- ถ้าได้รับการรับรอง เเละได้ใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุ ณภาพให้คงไว้
และรายงานผลการประเมิน
- ถ้ายังไม่ได้รับการรับรอง สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข และขอรับการประเมินใหม่ตาม
เวลาที่กาหนด
แนวการดาเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) การศึกษา และเตรียมการ มีแนวการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตั้งคณะทางาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
- ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยกาหนดรูปแบบ
ที่สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาสื่อ เอกสาร คู่มือ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
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(๒) ให้การศึกษาแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพ การศึกษา เพื่อทุกภาคส่วนจะได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ให้ช่วยกันสร้างแนวคิดการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและกาหนด
รูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
(๓) ตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ในการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
- กาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานต่างๆ ที่สถานศึกษาต้องจัดทาเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- การสร้างทีมงานต่างๆ ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
- การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
- ของ สถานศึกษา
๒) การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางแผนการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
(๑) กาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นการกาหนดจากมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด มีขั้นตอน ดังนี้
- ตั้งคณะทางานยกร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ประชุมพิจารณา ความเหมาะสมของร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ปรับปรุง และจัดทาเป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บุคลากรของ
สถานศึกษานาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ให้เข้าสู่มาตรฐานของ
สถานศึกษา ต่อไป
(๒) จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อควบคุมให้ผู้รับผิดชอบงาน
คุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่กาหนดปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่าเสมอตลอดเวลา
มีขั้นตอน ดังนี้
- ตั้งคณะทางานยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับงานต่างๆ ที่วิเคราะห์มาจาก
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- จัดประชุมพิจารณาทบทวน และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เขียนขึ้นพร้อมกับ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
- จัดทาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและประกาศให้ทุกคนนาไปปฏิบัติ
(๓) สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่กาหนดขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดทาเป็นข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา ที่จะใช้ในการหาจุดที่จะพัฒนาสถานศึกษาต่อไป มีขั้นตอนดังนี้
- ตั้งกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- ดาเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน
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- ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
- จัดเก็บเครื่องมือเพื่อการนาไปใช้ต่อไป
(๔) ประเมินสุขภาพปัจจุบัน หรือเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
- วางแผนกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดปีการ ศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคณะเล็กๆ
คณะละ ๒-๓ คน โดยให้มีการประเมินข้ามฝ่าย เพื่อป้องกันการประเมินที่เข้าข้าง
ฝ่ายของตนจะได้ช่วยกันหากข้องบกพร่องของการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยกันแก้ไข ให้
งานนั้นๆ มีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้นๆ เกิดขึ้นอีก
- เตรียมเครื่องมือประเมิน โดยรวบรวมเครื่องมือประเมินที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือครู
หรือผู้ปกครอง ฯลฯ ให้เป็นฉบับเดียวกันสาหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้การประเมินเพียง
ครั้งเดียวแล้วทาให้ได้ข้อมูลทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานนั้นๆ
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความราคาญแก่ผู้ให้ข้อมูล
- ดาเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด
(๕) จัดทาสารสนเทศ หรือข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยนาผลการประเมิน
คุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดทาข้อมู ล พื้นฐานแสดงผลการปฏิ บัติงานของสถานศึกษา
โดยจัดกลุ่มของข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) จัดทาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี ขั้นตอน ดังนี้
- ตั้งคณะทางานร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- สารวจความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตรวจสอบนโยบายของรัฐ
ด้านการศึกษา สภาพขีดความสามารถของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสาหรับมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพที่ยังต้องปรับปรุง มา
เป็นข้อมูลหนึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
- ร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ ๓ ปี
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พิจารณา
ให้ ข้อเสนอแนะ
- ปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา สถานศึกษา
- ส่งให้ประธานคณะกรรมการโรงเรียน ให้ความเห็นชอบและลงนาม
- ประกาศใช้เป็น แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
(๗) จัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยการนากลยุทธ์และกิจกรรมใน
แต่ละปีการศึกษา ที่กาหนดไว้ นากลยุทธ์สถานศึกษา ไปวางแผนการปฏิบัติประจาปี ซึ่งอาจจะมีขั้นตอน
การดาเนินงานต่อไปนี้
- ตั้งคณะทางาน ยกร่างกาหนดกรอบเเผนงาน โครงการของสถานศึกษา
- ประชุมพิจารณากรอบแผนงาน โครงการ เเละงบประมาณ
- ให้ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ร่วมกันวางเเผนปฏิบัติการของตน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๕๗

-

ประชุมชี้แจง พิจารณาร่างเเผนปฏิบัติการ
ปรับปรุง และจัดทาแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียน
จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา

๓) การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงานต่างๆ ที่สถานศึกษาได้ทาการ
วางแผนไว้ให้ทุกคนเข้าใจ และนาไปปฏิบัติ
(๒) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาโดยดาเนินการ ดังนี้
- ให้ผู้เกี่ยวข้อง เละผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบ เเละปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ที่รับผิดชอบให้เต็มความสามารถ
พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ที่ค้นหาง่าย รวดเร็ว
- ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เเลัวติดตามการทางานตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
- แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามการปฏิบัติงาน
(๓) นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระหว่างที่ทุกฝ่ายของสถานศึกษา ได้ดาเนินงานไป ขณะเดียวกัน ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สาเร็จ
ลุล่วงไป เพื่อให้คุณภาพของสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานที่กาหนดไว้เร็วขึ้น
๔) การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) เเต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) กาหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ หรือวางแผนการตรวจสอบซึ่งการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรทาการตรวจสอบทั้งการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติง าน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาด้วย
(๓) เนิ นการตรวจสอบตามแผนที่ว างไว้ส าหรับการประเมินสุ ขภาพของสถานศึกษาตาม
มาตราฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครั้งที่ ๒ หลังจากได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้าง เเละทาการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากนั้ น จั ด ท าสารสนเทศหรื อข้ อมู ลพื้ นฐานของสถานศึ กษาครั้ งที่ ๒
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่บกพร่องที่พบจากการประเมิน
ครั้งที่ ๒ และเพื่อตรวจสอบ เละเเก้ไขสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป
๕) การพัฒนา และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
(๑) ปรั บปรุ ง เเก้ไขการปฏิบัติงานที่พบว่าไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๕๘

(๒) ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระยะเวลาที่เหมาะสมได้กาหนดไว้ว่าจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบ ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
(๓) สรุปผลการตรวจ และรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
(๔) สาหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ให้พัฒนาการปฏิบ้ติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นต่อไป
๖) การประเมินเเละรับรองคุณภาพ การเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมหลักฐานการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองไว้ล่วงหน้าให้พร้อม เพื่อรับการประเมินจากองค์กร
ภายนอก ที่เป็นผู้แทนสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาตามกาหนดระยะเวลาที่
องค์กรภายนอกจะมาประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
(๒) รับการประเมินจากองค์กรภายนอก โดยองค์กรภายนอกจะทาการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเมื่อองค์กรภายนอกจัดส่งรายงานข้อเท็จจริง
ดังกล่าวให้กับสานักงานรับรองมาตรฐานเเละประเมินคุณภาพการศึกษา
(๓) ถ้าสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณารายงาน
ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนทั้งหมด
ก็จะให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งหมายความว่า สถานศึกษาได้รับการ
รับรองคุณภาพการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วซึ่งการรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ ๕ ปี คือ เมื่อครบ ๕ ปี สถานศึกษาจะต้องถูกประเมินคุณภาพใหม่ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ระหว่างที่สถานศึกษาได้รับใบรับรองคุณภาพการศึกษา องค์กรภายนอกจะมาทาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ ตลอดเวลา
(๔) ถ้าสถานศึกษาไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาต้องปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
กาหนดแล้วขอรับการประเมินใหม่ แต่ถ้าถึงระยะเวลาที่กาหนดแล้ว สถานศึกษายังมีการพัฒนายังไม่ถึง
เกณฑ์ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรา ๕๑ ของหมวด ๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประเมิน คุณภาพภายใน (lnternaI Guality Assessment) เป็นกระบวนการประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่กระทาโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือ
เป็น กระบวนการตรวจสอบการทางานของตนเอง (self evaluation) สถานศึก ษาควรกาหนดให้
การประเมินภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา และถ้าโรงเรียนจัดทา
มาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรดาเนินการ
ประเมิน ๒ ลักษณะ ได้แก่
คู่มือปฏิบัติงาน
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๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมี
การดาเนินงานมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒) เพื่อนาผลการประเมินมาจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และนามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓) เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
๔) เพื่อเตรี ย มความพร้ อ มในการรับการประเมินจากองค์ กรภายนอกเพื่อนาไปสู่ การรับรอง
คุณภาพการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดี
๑) มีทักษะในการพูด การเขียน ที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจน
๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) มีความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบ และการประเมินภายในเป็นอย่างดี
๔) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานที่จะทาการตรวจประเมินผลพอสมควร (ที่เหลืออาจจะ
ศึกษาเพิ่มเติมอีก ก่อนทาการตรวจประเมิน)
๕) มีความเป็นกันเอง และบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่พอสมควร
๖) มีหลักการเเน่นอน ไม่เอนเอียงไปตามคาพูดของผู้รับการตรวจประเมิน
๗) สามารถวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล
๘) เข้าใจสถานการณ์ กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
๙) ควรผ่านการฝึกอบรมวิธีการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
๑) การให้การสนับสนุนของฝ่ายบริหารของสถานศึกษา ระหว่างที่ทาการตรวจประเมิน
๒) ความพร้อมของบุคลากร และหลักฐานต่างๆ เพื่อรับการตรวจ ตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
๓) ความชัดเจนของอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งความเป็นอิสระของคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
๔) ความร่วมมือของผู้บริหารตรวจประเมิน
๕) ความถูกต้อง ชัดเจนของการรายงานผลการตรวจประเมิน ซึ่งต้องรายงานการตรวจประเมิน
ให้ผู้บริหาร และผู้รับการตรวจประเมินทราบ
๖) การดูแลของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
พบระหว่างการตรวจประเมิน
๗) มีวิธีการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสม
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๖๐

ลักษณะการตรวจประเมินที่ดี
๑) ผู้ทาหน้าที่ตรวจประเมิน มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิ นที่ชัดเจนและ
ดาเนินการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน
๒) มีการวางแผน และเตรียมตัวที่ดี โดยต้องทาให้ผู้รับการตรวจประเมินมีความสบายใจไม่รู้สึก
เครียด วุ่นวาย และกังวล
๓) ต้องมีการแจ้งกาหนดการตรวจประเมินไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และก่อนเข้าไปตรวจ
ประเมิน ต้องแจ้งซ้าอีกครั้งหนึ่ง
๔) ผู้ตรวจประเมินต้องมีความเป็นกลาง และเป็นอิสระจากงานที่จะไปตรวจ (ไม่เป็นผู้ที่ทางานใน
ฝ่ายที่รับการตรวจ) มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจ มีการแจ้งข้อบกพร่องที่ชัดเจนและรับฟัง
คาอธิบายของผู้รับการตรวจทุกอย่าง อย่างเต็มที่ (แต่อย่าเชื่อ จนกว่าจะมีหลักฐานมาให้ดู)
๕) ผู้ตรวจประเมินต้องมีไหวพริบ ควบคุมอารมณ์ได้ดี วางตัวเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่จะตรวจอย่างชัดเจนตามมารยาทของผู้ตรวจประเมิน
มารยาทของผู้ตรวจประเมิน
๑) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินอย่างบริสุทธิ์ใจ ไมมีลับลมคมใน และไม่สับสน
๒) ให้มีการสื่อสาร ๒ ทาง ให้เกียรติแก่ผู้รับการตรวจประเมิน ไม่ทาพฤติกรรมสอบสวน คดี
๓) สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ให้ผู้รับการตรวจประเมินสบายใจและไม่รู้สึกว่ากาลังถูกจับผิด
๔) เชื่อในคาอธิบายของผู้รับการตรวจประเมิน แต่ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐาน
๕) พิจารณาบรรยากาศการทางานของผู้รับการตรวจประเมินให้รอบคอบ ก่อนทาการตรวจ
ประเมิน เเละไม่ใช้คาถามที่ทาให้เกิดความแตกแยก
๖) ไม่ดูถูก ไม่หัวเราะเยาะ และไม่พูดคาใส่ร้ายผู้รับการตรวจประเมิน
๗) ตรงต่อเวลานัดหมาย และรักษาคาพูด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
การดาเนิน การประเมิน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา
มีแนวทางในการดาเนินการประเมิน ๒ วิธี ได้แก่
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการนาผลการปฏิบัติงานพัฒนา
โรงเรียนเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง
๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเครื่องมือวัดสาหรับตัว
บ่งชี้ทุกตัว เเล้วประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน แล้วสรุปเขียนรายงานการ ประเมิน ตนเอง
วิธีที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการนาผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาโรงเรียนเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาวิ ธีนี้ โรงเรียนไม่ต้องสร้างเครื่องมือวัดแต่ครู
ทุกคนในโรงเรี ย นต้องช่ว ยกัน เก็บ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่โรงเรียนมอบหมายเป็นปกติ
ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ แล้วมาสรุปรวมกัน {ป็นหมวดวิชา/งาน/ฝ่าย โดยให้สรุปจากความถี่มากที่สุด
สาหรับข้อมูลตัวบ่งชี้เดีย วกัน ก็ได้มาจากหลายวิชา/หลายงานแล้วสรุปเขียนรายงาน กระบวนการ
ดาเนินงาน อาจจะมีลักษณะ ดังนี้
๑) แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการจัด การศึก ษาภายในโรงเรีย น ซึ่ง อาจจะ
ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มการบริหาร หัวหน้างาน เเละหัวหน้ากลุ่มสาระการ
คู่มือปฏิบัติงาน
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เรียนรู้ ให้มีหน้าที่ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/งาน ตามตัวบ่งชี้รายงานข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อการดาเนินการ แก้ไขต่อไป เเล้วสรุปเขียนเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง
๒) แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน หรือผลการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓) แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่
โรงเรียนมอบหมายอย่างเป็นปกติ (อาจจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ถ้าโรงเรียน
ได้จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เเล้ว พร้อมกับเก็บข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานเป็นปกติ เเยกเป็น
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ได้วิเคราะห์/ขั้นตอนที่ ๒ โดย เก็บข้อมูล เป็นระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้พร้อมเก็บหลักฐานการประเมินไว้สาหรับการตรวจสอบ
๔) แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย/
หมวด/งานเดียวกันมาสรุปเป็นคุณภาพการพัฒนาโรงเรียน โดยนาข้อมูลของผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวบ่งชี้
เดียวกันจากผู้ปฏิบัติงาน มาสรุปให้เป็นผลสุดท้ายสาหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ โดยสรุปจากความถี่ของระดับ
คุณภาพของตัวบ่งชี้นั้น ถ้าความถี่ของระดับคุณภาพใดมีมากที่สุดให้สรุปว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามตัวบ่งชี้นั้น เป็นไปตามระดับคุณภาพที่มีความถี่มากที่สุด บางตัวบ่งชี้ อาจจะต้องสรุปรวมจาก
หลายหมวดเพื่อตอบตัวบ่งชี้ ซึง่ เเล้วเเต่ดุลยพินิจของโรงเรียน
๕) สรุปคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
๖) แก้ไขข้อบกพร่องของผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน (มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่ยังมีคุณภาพ
ไม่เป็นที่น่าพอใจ)
๗) สรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง
วิธีที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาโดยการสร้างเครื่องมือวัด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา วิธีนี้โรงเรียนต้องสร้างเครื่องมือวัด คุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกตัวบ่งชี้ แล้วนามาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ระยะเวลาที่ต้องการทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิธีนี้ โรงเรียนอาจจะต้องทางานมากคือต้อง
สร้างเครื่องมือประเมินทุกตัวบ่งชี้ แล้วทาการประเมินคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งต้องใช้เวลาและต้องจั ดการ
เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินให้เป็นระบบ เช่น เครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของนักเรียน
ต้องนามาเข้ากลุ่มรวมกันไว้หมด เเล้วนามาประเมินนักเรียน เมื่อได้ผลการประเมินแล้วต้องนาคาตอบของ
นักเรียนมาแยกออกตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพื่อการสรุปรายงาน เป็นต้นกระบวนการดาเนินงาน
อาจจะเป็นดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
๒) สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประกอบด้วยบุคลากรจาก
ทุกฝ่ายของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ทาการตรวจประเมินข้ามฝ่ายกันเพื่อจะได้พบข้อบกพร่องของ
การทางานง่ายขึ้น ซึ่งจะได้ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อไป
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๔) อบรม/ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินภายใน และทาความเข้า ใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการ
สรุปผลการประเมิน
๕) โรงเรียนวางแผนกาหนดเวลาในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตลอดปี
๖) กรรมการตรวจประเมินวางแผนกาหนดระยะเวลาในการทาการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
แต่ละครั้ง แล้วแจ้งให้ผู้รับการตรวจประเมินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
๗) คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร และเครื่องมือประเมินหลายๆ ตัวบ่งชี้เข้าด้วยกัน
สาหรับการถามบุคลากรแต่ละประเภท เช่น ควรตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใช้กับนักเรียนทั้งหมด แล้ว
ออกแบบว่าจะจัดทากี่ฉบับ จะจัดพิมพ์อย่างไรจะดาเนินการอย่างไร เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความราคาญแก่
ผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้รับการประเมิน ซึ่งถ้าทาการสอบถามบ่อย หรือสอบถามทุกวัน จะทาให้เกิดราคาญ
และความเบื่อหน่ายของผู้ตอบ อันจะทาให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
๘) ดาเนินการตรวจประเมิน โดยใช้เครื่องมือประเมินที่สร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงที่พบ
ตามเครื่องมือประเมิน
๙) สรุปผลการตรวจประเมิน
๑๐) เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
๑๑) ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ตามความเหมาะสม
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล อาจจะดาเนินการได้ดังนี้ กาหนดกรอบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยวางแผนกาหนดสิ่งต่อไปนี้ ด้านที่จะประเมิน (ผลผลิต/กระบวนการ/ปัจจัย) มาตรฐานที่จะ
ประเมิน ตัวบ่งชี้ที่จะประเมิน แหล่งข้อมูล/แหล่งที่สามารถให้ข้อมูลได้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล เกณฑ์ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
การเตรียมการก่อนดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน การเตรียมการในเรื่องต่างๆ การเตรียมการมีความสาคัญมากที่สุดคือ
- เตรียมความพร้อมของบุคลากร
- การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อรับผิดชอบในการประสานงาน
๑. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ปัญหาสาคัญในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือการที่บุคลากรยังไม่เข้าใจ
ชัดเจนว่าการประกันคุณภาพภายใน คือการบริหารคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน ปกติ
๑.๑ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินคุณภาพภายในและการทางานเป็นทีม
๑) สถานศึกษาที่มีบุคลากรแกนนา
๒) ในกรณีที่การมอบหมายให้บุคลากรที่เป็นแกนนา
๓) การชี้แจงทาความเข้าใจ ไม่ว่าจะดาเนินการโดยบุคลากรภายใน หรือวิทยากรมืออาชีพ
๑.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
๑) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้ทุกคนเข้าร่วมประชุม
๒) ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ควรแบ่งเป็นช่วงๆ
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ช่วงแรก เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบ
ช่วงสอง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการกาหนดกรอบและวางแผน
ช่วงสาม เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในเป็นภารกิจของบุคลากร ในการดาเนินงานจาเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบใน
การประสาน กากับ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทางานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ ประเมินผลและการ
พัฒนาปรับปรุง มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผน เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อทางานให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนต้องมีการกาหนดเป้าหมาย ความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันโดยตลอด คือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นแผนระยะยาวที่ครอบคลุมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการวางแผนใน
การวางแผนมีขั้นตอนสาคัญ คือการกาหนดเป้าหมาย จัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย การกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
๑.๑ การกาหนดเป้าหมาย วางแผนควรทาเริ่มจากการกาหนดเป้าหมาย แสดงถึงคุณลักษณะที่
ต้องการในสถานศึกษา ระบุชัดเจนในธรรมนูญสถานศึกษากาหนดเป้าหมาย มีวิธีการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนการวางแผน ข้อมูลต่างๆ ที่ควรวิเคราะห์
๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
๑.๒ การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย ความสาคัญของเป้าหมายช่วยให้การวางแผนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สถานศึกษา ทราบเป้าหมายต่างๆ การนั้น เป้าหมายสาคัญมากน้อยกว่าเพียงใด เพื่อ
กิจกรรม บุคลากร ทรัพยากรและช่วงระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนาเป้าหมายนั้นๆ
๑.๓ กาหนดแนวทางการดาเนินหรือวิธีปฏิบั ติงาน กาหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ คือการนา
เป้าหมายที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ทาให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ คิดโครงการหรือกิจกรรมทาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ
๑.๔ การกาหนดระยะเวลา ทาแผนการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การกาหนดระยะเวลาจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ
๑.๕ การกาหนดงบประมาณ คิดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
๑.๖ การกาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนดผู้รับผิดชอบ ให้ดาเนินการแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้แผนดังกล่าวสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
๒. การปฏิบัติตามแผน เมื่อสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว บุคลากรร่วมกัน
ดาเนินการตามแผนที่จัดทาไว้โดยในระหว่างการดาเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรทุ กคนทางาน
อย่างมีความสุข
๓. การตรวจสอบประเมินผล เป็นกลไกสาคัญกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ทาให้ได้ข้ อมูลย้อนกลับ
สะท้อนให้เห็ นถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่ องใดบ้าง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานประเมินผล ไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการ
ประเมินที่มุ่งเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การตัดสินถูก-ผิด ไม่ใช่การประเมิน เพื่อประเมิน และไม่ใช่เรื่องทายาก ไม่
ต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินมากมาย
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๓.๑ การวางกรอบการประเมิน คณะกรรมการประชุมร่ว มกันกับผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนการ
ประเมินเพื่อกาหนดแนวทางในการประเมินว่า ประเมินอะไร ใครเป็ นผู้ประเมิน มีรูปแบบการประเมินเป็น
อย่างไรกรอบการประเมินต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา ระบุในแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ เพื่อกาหนดว่าควรประเมินอะไร เป้าตัวบ่งชี้ความสาเร็จการดาเนินงานตามเป้าหมาย
๓.๒ การจัดหา/จัดทาเครื่องหมาย คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นก็จัดหา-จัดทาเครื่องมือขั้นตอน
๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาจากประเด็นแนวทางการเก็บข้อมูล
๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบควรร่วมกันพิจารณา
กรอบการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์
๓.๕ การแปลความหมาย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นามาใช้ประโยชน์ต่อเมื่อสถานศึกษาได้แปล
ความหมายของข้อมูล มีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๖ การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน สถานศึกษาได้ดาเนินการแผนที่กาหนดไว้ ต้องมี
การตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมิน ความเหมาะสม ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๔. การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
บุคลากรแต่ล ะคน แต่ล ะฝ่ ายมีการประเมินผลเสร็จเรียบร้อย ส่งผลให้กับคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบ ต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมด เเล้วนาเสนอ
ผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
๔.๑ การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร
๔.๒ การวางแผนในระยะต่อไป
๔.๓ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
การจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หรือรายงานประจาปี
สถานศึกษาดาเนินการตามแผน มีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อย จัดทารายงานการประเมิน
ตนเองหรือรายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้เนื้อหาสาระที่นาเสนอในรายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจาปี ควรมีดังนี้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒. วิสัยทัศน์ เป้าหมายหรือมาตรฐาน
๓. ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
๔. สรุปผลการประเมินของมาตรฐานเเต่ละด้าน
๕. ภาคผนวก
บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
บทบาทเดิม
ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ มักจัดการศึกษาโดยไม่เน้นการประกันคุณภาพภายใน
อาจจะจั ดการเรียนการสอนโดยไม่ค่อยมีการวางแผน รวมทั้งบุคลากรและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมเท่าที่ควร
บทบาทที่พึงประสงค์
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สานักงานกลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการประกันคุณภาพภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน
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ผู้บริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกให้คาปรึกษา
แนะนา
ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา มีบทบาทร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ประกันคุณภาพ
ภายใน ขั้นตอน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทในการกากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
สถานศึกษา
ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทเข้ามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ชุมชน มีบทบาทร่วมคิด/ร่วมทา และใช้ข้อมูล เพื่อกาหนดเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนา ตรวจสอบ
สานักงานกลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานที่กากับดูแล มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้าน
วิชาการ
สื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์
ผลทีผ่ ้มู ีส่วนร่วมจะได้รับ
- ผู้เรียนเและผู้ปกครองมีหลักประกัน
- ครูได้ทางานอย่างมีอาชีพ
- ผู้บริหารมีภาวะผู้นาเเละความรู้
- กรรมการบริหารโรงเรียน ได้ทางานตามหน้าที่อย่างเหมาะสม
- หน่วยงานที่กากับดูเเล
- ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนที่ดี

๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
๑) ดาเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันทางสังคมอื่น
๓) สนั บ สนุ น และช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โ
โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น การจัดองค์กร กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่แตกต่างกับโรงเรียนอื่นๆ บ้างเล็กน้อย ตามสภาพของท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้
ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียน จากยุทธศาสตร์ นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน
สภาพความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้กาหนด
โครงสร้างในการบริหารงานที่เอื้อกับการปฏิบัติงาน

๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
๑) ระดมทรัพ ยากรเพื่อ การศึก ษา ตลอดจนวิท ยากรภายนอกและ ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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๒) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
๓) ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ
๔) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เอ็มโอยู
(MOU-Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความ
สมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง
๕) โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะ
ปฏิ บั ติ ดั ง ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ เช่ น สถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทย ท าบั น ทึ ก ความเ ข้ า ใจกั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
ขณะที่ บันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement) อันเป็นหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่
ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นข้อกติกา
ข้อที่นัดหมายกันไว้ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จึงมีใช้ได้ทั้ง 2 คา แต่จะใช้บันทึกความเข้าใจมากกว่า เช่น
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ในการแลกเปลี่ยนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการฟ้องละเมิดกันจะได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในฐานะอาจเป็น
สัญญาได้ ส่วนสัญญานั้น นักกฎหมายต่างทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นทางการมากกว่า มีสภาพบังคับ และมีผล
ตามกฎหมายที่ต้องการให้เป็นไปแต่ละเรื่อง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๖๗

(ตัวอย่าง)
บันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
ระหว่าง
โรงเรียน……………… อาเภอ……………. จังหวัด……………
กับ
สานักงานเทศบาล……………….. ตาบล……………… อาเภอ………………. จังหวัด……………
.......................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างโรงเรียน…………..……………….... อาเภอ……..……
จังหวัด…………….. กับสานักงานเทศบาล………………….. ตาบล……………… อาเภอ…………… จังหวัด…………
เพื่อให้การสนับสนุนดูแลนักเรียนและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน
องค์กรภาครัฐ และเอกชนเพื่อระดมสรรพกาลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการ และการดาเนินการบริหารจัดการรถรับ – ส่ง
ในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนอาหาร อาหารเสริม (นม) และส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนทุกรูป
มีคุณภาพตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ ถึง ๖
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและชุมชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชน ได้เกิดการเรียนรู้และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
มีขวัญ กาลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
๗. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๘. ฯลฯ
ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดาเนินงาน
ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป
บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทาขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทาความ
เข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละ ๑ ฉบับ
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ลงนาม ณ สานักงานเทศบาล……………………. ตาบล………………..………….. อาเภอ…………….………
จังหวัด…………….. เมื่อวันที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ๒๕…………
(ลงนาม)
(………………………………)
ผู้อานวยการโรงเรียน…………….

(ลงนาม)
(………………………………)
นายกเทศมนตรี…………………..

(ลงนาม)
(……………………..)
ปลัดเทศบาล…….……………..
(ลงนาม)

พยาน

(……………………….)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…………..
(ลงนาม)

พยาน

(……………………..)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………………

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๑๔. การส่ง เสริม และสนับ สนุน งานวิช าการแก่บุคคล ครอบครัว องค์ก ร หน่ว ยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
๑) ส ารวจและศึกษาข้อ มูล การจั ดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุ น
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๓) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๑๕. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เมื ่อ สถานศึก ษาจัด ท าหลัก สูต รที ่ส อดคล้ อ งกับ หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั ้ น พื ้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแล้ว ภารกิจต่อไปคือ วางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวัดและประเมินผล
ในระดับ ชั้น เรี ย นส าหรั บ ผู้ ส อน โดยในการประเมิ นความรู้ และทักษะต่างๆ ตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ควรบูรณาการไปพร้อมๆ กับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ที่ครูผู้สอนดาเนินการนั้น นาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ก าหนด ได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และ
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี โดยสมรรถนะส าคั ญ ทั้ ง ๕ ประการนั้ น ควรเป็ น ผลการประเมิ น
องค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ไปพร้อมๆ กับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทาง
การดาเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ตามแนวทาง
และวิธี การของการวัดและประเมิน ผลแต่ล ะองค์ประกอบ และกาหนดเอกสารบั นทึกผลการประเมิ น
ให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผล
๒) ให้ครูผู้สอนนาผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนดและนาเสนอผู้บริหารโรงเรียน
๓) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
๔) ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
๕) ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้ รับผิ ดชอบ ปรับปรุง พัฒ นาผู้ เรีย น
ที่ได้ผลการเรียนซ้ารายวิชาหรือซ้าชั้น
๖) สถานศึ ก ษาก าหนดแนวทางในการก ากั บ ติ ด ตามการบั น ทึ ก ผลการประเมิ น ในเอกสาร
หลั ก ฐานการศึ ก ษา ทั้ ง แบบที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด และแบบที่ ส ถานศึ กษาก าหนด แนวท าง
การวัดและประเมินผลองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
คู่มือปฏิบัติงาน
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และสาระพระพุทธศาสนา
เป็น การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร
ซึ่งจะน าไปสู่ การสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ ของผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป ภารกิจของสถานศึกษา
ในการดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้
๑) กาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้ค วามสาคัญของ
คะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น ๖๐ : ๔๐ : ๗๐ : ๓๐ : ๘๐ : ๒๐ เป็นต้น
๒) กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน สาหรับระดับมัธยมศึกษากาหนดเป็นระดับผลการเรียน
๘ ระดับ และกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ของผลการเรียน เช่น การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ร.) การไม่มีสิทธิเข้า
รับการสอบปลายภาค (มส.) เป็นต้น นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจกาหนดคุณลักษณะของความสาเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับคุณภาพเพิ่มอีกก็ได้
๓) กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๔) กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน “๐”
หรือมีระดับคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ และแนวดาเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขคือ “ร” หรือ
“มส”
๕) กาหนดแนวทางในการอนุมัติผลการเรียน
๖) กาหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สาคัญซึ่งจาเป็นต้องปลูกฝังและ
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกระบวนการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ขณะเดีย วกันก็จ าเป็ นต้องตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้ เรียนจะได้รับการพัฒ นาตามล าดับอย่างต่อเนื่อง
ในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ กระบวนการตรวจสอ บ
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะดาเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ
หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑) เป็ น การประเมิ น เพื่ อการปรับ ปรุง พัฒ นาผู้ เรีย นและประเมิน เพื่อ การตัด สิ นการเลื่ อ นชั้ น
และจบการศึกษาระดับต่างๆ
๒) ใช้วิธีการที่ประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถดังกล่าว
อย่างเต็มตามศักยภาพและทาให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อมั่น
๓) การกาหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน
ที่กาหนด
๔) ใช้รูปแบบวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
๕) การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
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แนวดาเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นกระบวนอย่างชัดเช่น สามารถตรวจสอบดาเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาอาจดาเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ซึ่ง ประกอบด้ว ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ แ ทนคณะกรรมการบริห ารโรงเรี ยน ผู้ แ ทนครูผู้ ส อน ผู้ แ ทน
ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และ
ตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบ
การศึกษาแต่ละระดับชั้น
๒) ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนกาหนด
ขอบเขต และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
๓) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากาหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา
และประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา
๔) กาหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้ วัดที่กาหนดใน ข้อ ๒ และกาหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ประเมิน
เป็น ๔ ระดับ คือดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค
(ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น
๕) ดาเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
๖) สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้าน
การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น จึ ง ได้ ก าหนดความหมายและขอบเขตการประเมิ น เป็ น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อตัดสินการ
เลื่อนชั้นและจบการศึกษาแต่ระดับ
ความสาคัญของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน
จากหนังสือ ตาราเรียน เอกสาร และสื่อต่างๆ เพื่อหาและหรือเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรีย์
และประยุ กต์ใช้ แล้ ว น าเนื้ อหาสาระที่อ่ านมาคิด วิเคราะห์ นาไปสู่ แ สดงความคิดเห็ น การสั งเคราะห์
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มี
เหตุผ ลและลาดับ ขั้น ตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้ อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับ
ความสามารถในแต่ระดับชั้น
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ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อให้ผู้อ่านนาไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปคุณค่าแนวคิดที่ได้นาไปประยุกต์ใช้ด้ว ย
วิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์หรือรายงาน ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทบาท สุนทรพจน์ คาแนะนา คาเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑) สามารถคั ด สรรสื่ อ ที่ ต้ อ งการอ่ า นเพื่ อ หาข้ อ มู ล สารสนเทศได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ส ามารถ
สร้างความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน
๒) สามารถจับประเด็นสาคัญ และประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
๓) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลาดับความ และความเป็นไป
ได้ของเรื่องอ่าน
๔) สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
๕) สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งสนับสนุน โน้มน้าว โดยการ
เขียนสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์แนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง
หรือสนับสนุน ทานาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็นข้อเขียน
เชิ ง สร้ างสรรค์ รายงาน บทความทางวิ ช าการอย่ า งถูก ต้ อ งตามหลั ก วิช า เช่น อ่ า นบทความวิ ช าการ
วรรณกรรมประเภทต่างๆ
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑) สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
๒) สามารถจับประเด็นสาคัญลาดับเหตุการณ์จากการอ่านหนังสือทีม่ ีความซับซ้อน
๓) สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ
ในแง่มุมต่างๆ
๔) สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดทีไ่ ด้จากการอ่านอย่างหลากหลาย
๕) สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล
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รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคน
จะต้องได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้น
และผ่านการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ถือเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับ
เพื่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
แเละเขีย น โดยสถานศึกษาอาจเลื อกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรู ป เเบบในการประเมิ น
ไปใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การบูรณาการตัวชี้วดั ของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนร่วมกับการ
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียน
สารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เเละเขียน
มีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้นาเข้าไปบูรณาการ
ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้น เมื่อนาหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ เป็นผลงานในรายวิชานั้น นับเป็นผลการประเมินความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วย หากมีการวางแผนกาหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี
(ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุกรายวิชา ในที่สุด
ส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทนความสามารถในการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนด แล้วนาผลการประเมินทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รายปี/รายภาค โดย
อาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Average) รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง
รูปแบบที่ ๒ การใช้เครื่องมือเเบบทดสอบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สถานศึกษาสามารถที่จะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบ ที่มี
ประสิทธิภ าพ ซึ่งต้องมั่น ใจในความเที่ยงตรง (Validity) ความยุติธ รรม (Fairly) และความเชื่อถือได้
(Reliability) ของแบบทดสอบนั้น ๆ ที่จ ะนามาประเมิน กับผู้เรียนทุกคน หรือ ติด ต่อ ขอใช้บ ริก าร
แบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานที่ให้บริการแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อประเมินความสามารถการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน เช่น สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบนี้เหมาะสาหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พเิ ศษ
รูปแบบที่ ๓ การกาหนดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียนให้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ
ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเป็น
รายบุคคลหรื อการมอบหมายให้ ผู้ เรี ย นไปศึกษาค้นคว้าแล้ ว เขียนเป็นรายงานเกี่ยวกับการอ่านการคิด
วิเคราะห์ และการเขียน หรือรวบรวมและนาเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินศักยภาพของ
ผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนามาคิดสรุปเป็นความรู้
ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน นาไปสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์ และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความที่สะท้อนถึงสติปัญญา
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ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่าง
เหมาะสมและมีคุณค่า เช่น โครงการรักอ่าน รักการเขียน เป็นต้น รูปแบบนี้เหมาะสาหรับโรงเรียนที่มี ความ
พร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญู่พิเศษ
รูปแบบที่ ๔ การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการอ่า น คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์ และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วบูรณาการเข้ากับแผนการจั ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนาแผนการจัด
กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้เรียนรู้ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามกิจกรรมนับเป็นการประเมินที่นาข้อมูลมา
ตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ โดยนาไปเทียบกับเกณฑ์และแนวทางการให้
คะแนน (Rubric) ตามที่สถานศึกษากาหนด ไปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง
มีครูที่ครบชั้นเรียนและมีครูพเิ ศษบ้าง ครูคนหนึ่งอาจรับผิดชอบทั้งงานสอนและงานพิเศษ
วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
วิธีการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรจัดในระหว่างการเรียนการ
สอนในห้ องเรี ย นตามปกติเป็ น ดีที่สุ ด ไม่ควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายปี
ของการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นถ้าสถานศึกษาได้พัฒนา
แบบทดสอบหลายๆ ด้าน โดยนามาใช้ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ในระหว่างการเรียนการสอนแล้วนามาสรุปผลเป็นระยะๆ สาหรับรายงานผลความก้าวหน้าเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนดไว้ ทั้งนี้ ก่อนที่จะทาการประเมินผลสิ่งใด ผู้ที่ประเมินควร
ทาความเข้าใจสิ่งที่จะประเมินให้ชัดเจนครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
๑) อะไรคือสิ่งที่จะทาการประเมิน
ผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย ขอบเขตและตัวชี้วัดของความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ให้เข้าใจว่า เราต้องการให้ผู้เรียนคิดในสิ่งที่อ่าน อ่านโดยใช้กระบวนการคิด ที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ควรคานึงถึงการประเมินผลให้เป็นการประเมินลักษณะองค์รวม โดยประเมินผลงานที่เป็นการเขียน
ตามเกณฑ์ที่ครอบคลุมความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการ
เขียนที่อธิบายระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ไว้ ก่อน และควรแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน
๒) อะไรคือเป้าหมายของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ก่อนจะเลือกวิธีการหรือเครื่องมือประเมินผลที่ เหมาะสม การกาหนดเป้าหมายของการประเมิน
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจเป็นอันดั บแรกมีเป้าหมาย
เพื่ อ น าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการตั ด สิ น การเลื่ อ นชั้ น การตั ด สิ น การจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินไปใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนไปสู่เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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๓) ขอบเขตและตัวชี้วัดอะไรบ้างที่จะทาการประเมิน
การเตรียมการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียน ครูควรพิจารณาถึงความสามารถผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาจะสามารถทาได้ผลงานจากการเขียน
สื่อสารความรู้ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ แล้วยังเป็นหลักฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อีกด้วย และถ้าหากผลงานเขียนชิ้นเดียวนั้นมาจากการคิดในสิ่งที่อ่านเป็นหลักฐานที่ใช้ประเมินได้
ทั้งการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนั้น ครูต้องศึกษาขอบเขต และตัวชี้วัดการประเมินก่อนจึงจะช่วยให้
เลือกวิธีการที่จะใช้ในการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนได้อย่างเหมาะสม
๔) ผลของการประเมินจะรายงานอย่างไร
การรายงานผลการประเมินเป็นสิ่งสาคัญ ครูจะต้องดาเนินการอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
การจัด การเรีย นรู้ การวางแผนร่ว มกันของผู้บ ริห าร ครู และคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน จะจัดให้มีการรายงานกี่ครั้ง ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการรายงานผลการประเมินระหว่าง
พัฒ นาการ เเละผลการประเมิน สรุป แบบรายงานผลการประเมิน ควรออกแบบอย่า งง่า ยต่อ การสื่อ
ความหมาย และทาให้เห็นร่องรอยของพัฒนาการ ไม่ควรเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่น และเป็นการ
รายงานที่รวดเร็วให้ความยุติธรรมแก่ผู้เรียนเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
๕) วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทาได้อย่างไร
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามแนว
ทางการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วร่วมกันกาหนดรูปแบบการประเมินที่ เหมาะสม
กับสภาพความพร้อมและบริ บทของโรงเรียนที่สามารถดาเนินการประเมินความสามารถการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากสถานศึกษามักจะบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือใช้หลายๆ รูปแบบ เช่น การมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติจัดทาเป็น
โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการใช้แบบทดสอบมาตรฐานทดสอบ
ผู้เรียนทุกคน ทั้งนี้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานศึกษา และไม่ควรเพิ่มภาระงานและเวลาของครูมากนัก
๖) จะประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ได้ในเวลาใด
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรประเมินในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที่สุด
หรื อใช้เวลานอกห้ องเรี ยนจากการมอบหมายให้ ผู้ เรียนทางานกลุ่ มที่ส ะท้อนความสามารถในการอ่า น
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเป็นครั้งๆ แล้วนาผลมา
สรุปรวม โดยควรแบ่งระยะเวลาสรุปเป็นช่วงๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินควรร่วมกันพิจารณาเพื่อมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เเละเขียนของผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และสถานศึกษากาหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการตัดสิน
การจบระดับการศึกษา ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
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การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
ดีเยี่ยม หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไข หลาย ประการ
นาผลการประเมินมาอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื่อประกาศให้นักเรียน
และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่านครูผู้สอน
และคณะกรรมการประเมินควรเร่งดาเนินการจั ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง สมควรได้ร้บการ เเก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ และ
สร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เช่น มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้อ่าน ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสื่อสารสาระสาคัญจากเรื่อง
ที่อ่านโดยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนาผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน
ที่สถานศึกษากาหนดตั้งแต่ระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน
ข้อแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการประเมิน
เพื่อให้ได้ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่สะท้อนความสามารถ
ที่แท้จริงของผู้เรียนผู้ประเมินควรให้ความสาคัญกับเครื่องมือและวิธีการประเมินในประเด็น ต่อไปนี้
ลักษณะภาระงานที่กาหนดให้ผ้เู รียนปฏิบัติ
- ชื่อที่ให้ผู้เรียนต้องอ่านมีความสอดคล้องกับขอบเขตการประเมินในแต่ละระดับ
- การกาหนดเงื่อนไขการปฏิบัติให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบ
- ประเด็นคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ ความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ที่อ่านและเขียน ถ่ายทอดความรู้ความคิดของตนเอง
ลักษณะเครื่องมือวิธีการประเมิน
- ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
- ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน
- การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง/เพื่อนประเมิน
- การพูดคุย ซักถาม ถามตอบปากเปล่า
- การตรวจผลงาน
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การใช้ผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผ้เู รียน
สาหรับการปรับปรุงพัฒนา ดูความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการเรียน เน้นลักษณะการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Assessment of
Learning) มีผลการวิจัยระบุว่าการใช้ข้อมูลย้อนกลับด้วยคาพูดจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งกาหนด
สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปเเล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว จะนาไปสู่การมีสมรรถนะ
สาคัญ ๕ ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่หลักสูตรกาหนดนั้นต้องได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่างๆ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมเพื่อนามาประเมินและตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ กาหนด ซึ่งมีอยู่ ๘ คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
เอกสารนี้ได้นาเสนอนิยาม ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ คุณลักษณะ
ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
แนวดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
ที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
เกิดขึน้ แก่ผู้เรียน
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกระทาได้โดยนาพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรม
ที่แสดงออกของคุณ ลักษณ์ แต่ละด้านที่วิเคราะห์ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเช่น โครงการวันพ่อ
วันแม่แห่งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษาตามรอยคนดี หรือวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ
โดยอาจประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค หรือรายปี เพื่อให้มีการสั่งสม และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน แล้วสรุปปรับเงินผลเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับ
การศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๗๘

สถานศึกษาควรดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบชัดเจน
แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งอาจใช้แนวทางในแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพ แสดงขั้นตอนการดาเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

จากแผนภาพดังกล่าว สถานศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษา โดย
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อ
ดาเนินการ ดังนี้
- กาหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข ปรับพฤติกรรม
- พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา)
และการจบการศึกษาแต่ละระดับ
- จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และส่งต่อข้อมูล
ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัด หรือพฤติกรรม
บ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ และหากสถานศึกษาได้กาหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพิ่มเติม สถานศึกษาต้องจัดทานิยาม พร้อมทั้งตัวชี้วัดเพิ่มเติมด้วย
๓) กาหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษา กาหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตร
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๗๙

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐูาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดไว้ ๔ ระดับ คือดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) แจ้งให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทะเบียน
วัดผล ๑ กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๕) ฝ่ายทะเบียนและวัด ผลประมวลผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนด สรุปผลการ
ประเมิน และบันทึกข้อมูลลงใน ปพ.๑ แล้วส่งครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้น
๖) ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้นแจ้งผลการประเมินต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
๗) คณะกรรมการฯ นาข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาวางแผนงานต่อไป
แนวทางการพัฒนาและประเมินที่นาเสนอในตัวอย่างแต่ละรูป แบบต่อไปในสถานศึกษาสามารถ
เลือกนาไปใช้ได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบนี้เหมาะสาหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก
และเหมาะส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งการเน้ น ด้ า นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
สู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายที่จะให้บุคลากรครูทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทุกข้อตามที่ส ถานศึกษากาหนด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลที่คอยช่วยเหลือคณะครูในการที่พบว่าผู้เรียนบางคน
มี ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและไม่ ส ามารถจะพั ฒ นาด้ ว ยกระบวนการธรรมดาได้ จ าเป็ น ต้ อ งท ากรณี ศึ ก ษา
คู่มือปฏิบัติงาน
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๘๐

คณะกรรมการชุดนี้จะทางานร่วมกับครูประจาชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูท่านอื่นที่สนใจทากรณีศึกษา
รวมกัน นอกจากนี้ อาจนาสภานักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย
โดยสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของสภานักเรียนถึงวิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
สถานศึกษาที่มีความพร้ อมสู งสามารถเลื อกใช้รูปแบบการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์
ที่ส อดแทรกการพัฒ นาคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ทั้งในชั่ว โมงการเรียนของผู้ เรียนและการเชิญ ผู้ เรียน
มาทาความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เมื่อพบว่าผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มเล็กๆ มีคุณลักษณะ
บางประการอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ เป็นการอบรมสั่งสอนในลักษณะกัลยาณมิตร แบบพ่อแม่สอนลูก
ที่มีบรรยากาศของความรักและห่วงใย นอกจากนี้ สถานศึกษายังอาจจัดกิจกรรมเสริ มสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติม ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนหรือเป็นกิจกรรมเสริมจุดเน้นของ
สถานศึกษาก็ได้ เช่น โครงการค่ายอบรมวิปัสสนากรรมฐานประจาปี โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยที่ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนหรือ
กิจกรรมเสริม จะเน้นการพัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดเวลา ไม่ได้คานึงว่าจะ
สอดคล้องกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในบทเรียนหรือไม่ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจมีเป้าหมายว่า ผู้เรียนร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป จะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ “ดี” เป็นอย่างน้อย
การประเมิน คุณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ ควรแยกจากการประเมิ นของกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑) คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทาความ
เข้าใจกับคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถึงนโยบายของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยขอให้ครูที่ปรึกษาครู
ประจาสาระวิชา ครูผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ได้ให้ความสนใจร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ เรี ย นทุกข้อ และร่ ว มกาหนดตัว ชี้วัดหรือพฤติกรรมบ่งชี้ห รือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ล ะ
คุณลักษณะตามที่คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาได้วิ เคราะห์
ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน
๒) กาหนดเกณฑ์และคาอธิบายระดับ คุณภาพ ให้ ส อดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด
๓) กาหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด
๔) ดาเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการประเมินเป็นระยะๆ
๕) กาหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ว่า พฤติกรรมผู้เรียนอยู่ในระดับ “ เสี่ยง” กล่าวคือ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีธรรมดา อาจจะไม่สามารถทาให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเกณฑ์ได้ ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา ต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาโดยอาจทากรณีศึกษา
๖) เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี ครูผู้สอนแต่ละคนส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ เ รี ย นทุ ก คนที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานศึกษา โดยมีครูวัดผลเป็นเลขานุการ
๗) ครูวัดผลดาเนินการประมวลผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๘) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๑

เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง กล่าวคือ มีจานวนบุคลากรครู
ที่ครบชั้นเรียน มีครูพิเศษบ้างแต่ไม่มากนัก ครูคนหนึ่งอาจต้องทางานทั้งเป็นผู้สอนเเละทางานส่งเสริม
รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย สถานศึกษาประเภทดังกล่าวสามารถเลือกใช้รูป แบบการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รูปแบบนี้ โดยการเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เฉพาะข้อที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในกลุ่มสาระนั้นๆ ด้วยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ก็ดาเนินการร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสถานศึกษาคาดหวังว่าเมื่อ
ได้ดาเนินการในภาพรวมแล้ว การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะครบทุกข้อตามที่ สถานศึกษากาหนด
โดยดาเนินการดังนี้
๑) คณะกรรมการการพัฒนาแล้วประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุ่มสาระวิชา และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์ของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย
๒) ครูผู้สอนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่คัดเลือกไว้ไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดาเนินการพัฒนาและประเมินร่วมกัน
๓) ครูผู้สอนส่งผลการประเมินให้ครูวัดผล เพื่อสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด และนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๒

ตัวอย่างรูปแบบที่ ๓ ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและประเมิน

รูปแบบที่ ๓ เป็นรูปแบบที่เหมาะสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น หรือครบชั้นพอดี
แต่ครูคนหนึ่งต้องทางานหลายหน้าที่ อีกทั้งความพร้อมของทรัพยากรด้านอื่นๆ มีน้อย ดังนั้นการดาเนินการ
พัฒนาและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนอันได้แก่ พ่อเเม่
ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วยซึ่งจะทาให้ผลการประเมินมี
ความเที่ยงตรงมากขึ้น
การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบนี้ ครูประจาชั้นและครูประจา
วิชาร่วมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคน ทุกข้อโดยดาเนินการ ดังนี้
๑) ครูประจาชั้นและ/หรือครูประจาวิชา ซึ่งรับผิดชอบการสอนมากกว่าหนึ่ งชั้น หรือหนึ่ง
กลุ่มสาระบูรณาการทุกกลุ่มสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ร่วมกันพัฒนาและประเมิน
โดยอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ชุมชน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมประเมินด้วย ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้เรียนบางคนไม่ผ่านการประเมินคุณลัก ษณะอันพึง
ประสงค์ข้อใด ครูร่วมกับชุมชนดาเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่ าผู้เรียนมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์แล้ว จึงให้ผ่านการประเมิน
๒) ครูประจาชั้นและ/หรือครูประจาวิชาร่วมกันสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด และนาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๓

การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เมื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมิน
และวิธีการหาคุณภาพของเครื่ องมือเเล้ว ครูผู้สอนสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในชั้นเรียนได้ ดังนี้
๑) กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน
๒) วิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญของพฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน
๓) เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน
๔) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน (sconing Rubnics)

ดังตัวอย่างการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยในตารางที่ ๓.๑
การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นิยมใช้ในสถานศึกษา เนื่องจากใช้ง่าย
และสะดวก ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน ประมาณค่า
แบบวัดสถานการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบรายงานตนเอง ครูผู้สอนควรใช้เครื่องมือ เเละวิธีการ
ตลอดจนแหล่งข้อมูลและผู้ประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
กับพฤติกรรมบ่งชี้
การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรคานึงถึงการเขียนข้อความ หรือรายการ
ที่จะวัดว่ามีความชัดเจน และเป็นพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ที่
กาหนดไว้แล้วในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ถ้าเป็นข้อความที่แสดงพฤติกรรมสาคัญ และยังไม่สามารถ
ประเมินได้ ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมสาคัญย่อยๆ เช่น คุณลักษณะการมีวินัย พฤติกรรมบ่งชี้มี
๑ ข้อ คือ ปฏิบัติตามข้อบกพร่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียน และ สังคม

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๔

เมื่อพิจารณาจากตัวบ่งชี้จะพบว่า บางพฤติกรรมไม่สามารถดูรายละเอียดและประเมินได้ ดังนั้น
จาเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าวให้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ ดังนี้
๑) จัดเก็บสิ่งของเป็นที่ระเบียบ
๒) นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๓) มีมารยาทในการเข้าประชุม
๔) เข้าแถวรับอัฐบริขาร / สิ่งของตามลาดับ
๕) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้
๖) ทากิจวัตรของตนตามเวลา / บิณฑบาต / ทาวัตรเช้า-เย็น
๗) ไปโรงเรียนทันเวลา
๘) เมื่อถึงชั่วโมงเรียน เข้าเรียนตามเวลา
๙) ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
เมื่อกาหนดข้อความหรือรายการที่จะวัดแล้วก็สามารถนาไปไว้ในเครื่องมือประเมินได้ดังตาราง
ที่ ๓.๒ แสดงตัวอย่างแบบสารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตารางที่ ๓.๓ แสดงตัว อย่างแบบบัน ทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และตารางที่ ๓.๔ แสดงตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อไปนี้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๕

ตารางที่ ๓.๒ แสดงตัวอย่างแบบสารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๓ มีวินัย
ชื่อ-สกุล..........................................ชั้น……………….... ภาคเรียนที่………...... ปีการศึกษา.......................
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ ๓ มีวินัย
คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย / ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
………... ๑. จัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบ
............ ๒. นุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
............ ๓. มีมารยาทในการเข้าประชุม
............ ๔. เข้าแถวรับอัฐบริขาร / สิ่งของตามลาดับ
............ ๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้
............ ๖. ทากิจวัตรของตนตามเวลา / บิณฑบาต / ทาวัตรเช้า - เย็น
............ ๗. ไปโรงเรียนทันเวลา
............ ๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา
............ ๙. ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
......... ๑๐. เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
ลงชื่อ.................................................. ผู้ประเมิน
(............................................... )
สถานภาพของผู้ประเมิน ตนเอง เพือ่ น พ่อแม่/ผู้ปกครอง
เกณฑ์การประเมิน
แสดงพฤติกรรม ๙-๑๐ พฤติกรรม
เเสดงพฤติกรรม ๗-๘ พฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม ๕-๖ พฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม ๑-๔ พฤติกรรม
สรุปผลการประเมิน

ครู
หมายถึง ดีเยี่ยม (๓)
หมายถึง ดี (๒)
หมายถึง ผ่าน (๑)
หมายถึง ไม่ผ่าน (๐)

ผ่าน มีพฤติกรรม ๕-๑๐ ข้อ
ไม่ผ่าน มีพฤติกรรมน้อยกว่า ๕ ข้อ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๖

ตารางที่ ๓.๓ แสดงตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๓ มีวินัย
ชื่อ-สกุล.......................................................ชั้น……………….... ภาคเรียนที่………...... ปีการศึกษา
.......................
คาชี้แจง ให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย / ในแต่ละครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม
รายการพฤติกรรม
ครั้งทีส่ ังเกต
รวม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๑. จัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบ
๒. นุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบของ โรงเรียน
๓. มีมารยาทในการเข้าประชุม
๔. เข้าแถวรับอัฐบริขาร / สิ่งของ
ตามลาดับ
๕. ทิง้ ขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้
๖. ทากิจวัตรของตนตามเวลา /
บิณฑบาต /ทาวัตรเช้า – เย็น
๗. ไปโรงเรียนทันเวลา
๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา
๙. ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
รวมทั้งหมด
ลงชื่อ.................................................. ผู้ประเมิน
(............................................... )
สถานภาพของผู้ประเมิน
ตนเอง เพือ่ น พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู
เกณฑ์การประเมิน
แสดงพฤติกรรม ๙-๑๐ พฤติกรรม
หมายถึง ดีเยี่ยม (๓)
เเสดงพฤติกรรม ๗-๘ พฤติกรรม
หมายถึง ดี (๒)
แสดงพฤติกรรม ๕-๖ พฤติกรรม
หมายถึง ผ่าน (๑)
แสดงพฤติกรรม ๑-๔ พฤติกรรม
หมายถึง ไม่ผ่าน (๐)
สรุปผลการประเมิน
ผ่าน มีพฤติกรรม ๕-๑๐ ข้อ
ไม่ผ่าน มีพฤติกรรมน้อยกว่า ๕ ข้อ
สรุปผลการประเมิน หาค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงแล้ว เทียบกับเกณฑ์การประเมิน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๗

ตารางที่ ๓.๔

แสดงตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ ๓ มีวินัย
ชื่อ-สกุล..................................................ชั้น……………….... ภาคเรียนที่………...... ปีการศึกษา.......................
คาชีแ้ จง ให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง
ระดับคะแนน ๓
หมายถึง
ปฏิบัติเป็นประจา
๒
หมายถึง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
๑
หมายถึง
ปฏิบัติน้อย
๐
หมายถึง
มีพฤติกรรมไม่ชัดเจน หรือไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
คะแนน
รายการพฤติกรรม
๓ ๒ ๑ ๐
๑. จัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบ
๒. นุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๓. มีมารยาทในการเข้าประชุม
๔. เข้าแถวรับอัฐบริขาร / สิ่งของตามลาดับ
๕. ทิง้ ขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้
๖. ทากิจวัตรของตนตามเวลา / บิณฑบาต / ทาวัตรเช้า – เย็น
๗. ไปโรงเรียนทันเวลา
๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา
๙. ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย
รวม คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
สถานภาพของผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  พ่อแม่/ผู้ปกครอง  ครู
เกณฑ์การประเมิน
แสดงพฤติกรรม ๙-๑๐ พฤติกรรม
หมายถึง ดีเยี่ยม (๓)
เเสดงพฤติกรรม ๗-๘ พฤติกรรม
หมายถึง ดี (๒)
แสดงพฤติกรรม ๕-๖ พฤติกรรม
หมายถึง ผ่าน (๑)
แสดงพฤติกรรม ๑-๔ พฤติกรรม
หมายถึง ไม่ผ่าน (๐)
สรุปผลการประเมิน
 ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๘๘

การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ จะต้อ งกาหนดเกณฑ์ก ารประเมิ นให้ ชั ดเจนเหมาะสม
เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประเมินค่า
ผลการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้คือสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัย
เกณฑ์การประเมินมี ๒ ลักษณะ คือ
๑) เกณฑ์การประเมิน เเบบภาพรวม (HolistiC Rubrics) คือ แนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคาอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ ละระดับไว้อย่างชัดเจน
เช่น มีวินัย
ระดับ ๓

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมหรือทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง
ระดับ ๒
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวเเละโรงเรียน
โดยต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง
ระดับ ๑
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน
โดยต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญู่
๒) เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (AnalyticaI Rubrics) คือ แนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติ ซึง่ แต่ละส่วนจะต้องกาหนดคาอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในส่วนนั้นๆ
ไว้อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย
รายการประเมิน
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน
การตรงต่อเวลา

สรุปผลการประเมิน

ระดับคะแนน
๑
๒
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัตติ ามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ระเบียบ
ของครอบครัวและโรงเรียน ข้อบังคับของครอบคร้ว
โดยมีการเตือนเป็นบางครั้ง และโรงเรียนโดยมีการ
เตือน
ปฏิบัติกิจกรรมหรือทางาน ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทันเวลาได้ด้วยตนเองโดย เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ต้องมีการเตือนเป็นส่วน
ตนเองโดยมีการเตือน
ใหญ่
เป็นบางครั้ง
๕ – ๖ คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม
๓ – ๔ คะแนน หมายถึง ดี
๑ – ๒ คะแนน หมายถึง ผ่าน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓
ปฏิบัตติ ามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยไม่มีการ
เตือน
ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง

๘๙

การสรุปผลการประเมิน
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื่องของ
การพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน การวัดและประเมินผลจึงต้องคานึงถึงผลที่
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางการ
สรุปผลการประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรมสาหรับผู้เรียน จึงขอเสนอแนวทางการกาหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผล
การประเมินในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ดารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจานวน ๓-๔ ตัวชี้วัด
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑-๒ ตัวชี้วัด
และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓ ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๓ ตัวชี้วัด
และระดับผ่าน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
๑.ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑-๒ ตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา
หนังสือเรียน เป็ นสื่ อการเรียนรู้ที่ มีเนื้อหาหรือสาระการเรี ย นรู้ ตามที่หลั กสูตรกาหนด
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาพื้นฐาน ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระพระพุทธศาสนา คือ
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๙๐

- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- พระพุทธศาสนา
แบบฝึกหัด (หมายรวมถึงแบบฝึกกิจกรรม/แบบฝึกทักษะ) เป็นสื่อการเรียนรู้สาหรับให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ให้มีแบบฝึกหัด เฉพาะเท่าที่จาเป็นใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ ประถมศึกษาเท่านั้น คือ
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นและแบบฝึ ก หั ด เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ได้จากบัญชีกาหนดสื่ อการเรียนรู้สาหรับเลื อกใช้ในสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ใ นสถานศึกษาทั้ง ๒ ฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึ กษา/สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับของสานักพิมพ์
เอกชนที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา รวมถึงฉบับของสานักพิมพ์เอกชนที่
ผ่านการประกันคุณภาพโดยผู้ผลิต
๒. ให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้/รายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายเรียน
ฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้จากบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึ กษา โดยสถานศึกษา
สามารถเลือกใช้ฉบับของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือฉบับของสานักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจประเมินและ
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ใน สถานศึกษา รวมถึงฉบับของสานักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการประกันคุณภาพโดยผู้ผลิต
กระบวนการคัดเลือกหนังสือ เรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่าง มีคุณภาพ
ให้สถานศึกษาดาเนินการโดยให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสื่ อการเรียนรู้ที่สถานศึกษากาหนด เสนอให้คณะกรรมการ
วิ ช าการของสถานศึ ก ษาพิ จ ารณาก่ อ นเสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
คณะกรรมการภาค ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการนักเรียน และผู้แทนชุมชน)
สื่ อ การเรี ย นรู้ ส าระการเรี ย นรู้ พื้ น ฐานและสาระการเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อ จากที่
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดไว้ในนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาสามารถพิจารณา
เลือกใช้ได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา แต่ต้องไม่บังคับให้นักเรียน/ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
สามารถเลือกใช้จากบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาที่ สพฐ. จัดทาแยกไว้จากบัญชี
ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
สถานศึกษาสามารถศึกษาบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาได้จากเว็บไซต์
ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๙๑

สื่อเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม/หนังสืออ่านประกอบ หนังสือค้นคว้า อ้างอิง
สื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ต่างๆ เช่น สื่ อคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน วี ดี ทัศน์ ฯลฯ ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ
จากที่ กระทรวงศึ กษาธิการกาหนดไว้ในนโยบายเรียนฟรี สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกใช้เพื่ อ
การศึกษา ค้นคว้าของผู้เรียนและผู้สอนได้ตามความต้องการ/จาเป็นโดยอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา แต่
ต้องไม่บังคับให้นักเรียน/ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่าย
ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ ที่เลือกใช้อย่างสม่าเสมอ โดยให้ครูผู้สอน ประเมิน
หรือประเมินในรูปคณะกรรมการ
ให้สถานศึกษารายงานรายชื่ อสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้ให้สานัก งานกลุ่มโรงเรียน รวบรวม จัดเป็น
ข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสื่อการเรียนรู้ แล้วรายงานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑) ศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพ
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริห ารงานวิช าการ
ของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม
๒) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานด้านวิชาการ
๓) เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการของ กลุ่มโรงเรียน และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดาเนินการคัดเลือกในรูป
ของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม่าเสมอ
๔) ผลิ ต พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมการเรีย นการสอน รวมทั้ ง ประเมิน คุ ณ ภาพสื่ อ ฯ เพื่ อ เลื อ กใช้
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
๖) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ ใช้ จั ด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการกั บ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
๗) ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๘) เผยแพร่ สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ค รู ผ ลิ ต และพั ฒ นาให้ เ พื่ อ นครู
สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การบริหารงานงบประมาณ

๙๒

การบริหารงานงบประมาณ
๑. การจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ
งบประมาณงบเงินอุดหนุนที่ได้รับ
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกัน ในการรับ การศึกษาไม่น้อยกว่าสิ บสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณ ภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
หมวด ๒ มาตรา ๑๐ “การจั ดการศึก ษาต้อ งจัดให้ บุค คลมีสิ ทธิและโอกาสเสมอกั นในการรั บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และหมวด ๘
มาตรา ๖๐ (๑) “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุ ดต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุ ค คลที่ เ หมาะสมแก่ ผู้ เ รี ย นการศึ ก ษาภาคบั ง คับ และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ จั ด โดยรั ฐ และเอกชน
ให้เท่าเทียมกัน” จากบทบัญญัติดังกล่าว รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารและการจัดการศึ กษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบโรงเรียน
จึงกาหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารงบประมาณทั่วไป
๒. ให้โรงเรียนมีอานาจปกครอง ดูแล บารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้
บริ จ าคให้ เว้ น แต่ ก ารจ าหน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ โ รงเรี ย น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
๓. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดาเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ที่มีผู้อุทิศให้หรือ
โครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน
๔. กรณีโรงเรียนดาเนินคดีเป็นผู้ฟ้องหรือถูกฟ้องร้อง รองผู้อานวยการซึ่งเป็นฆราวาสผู้บริหารจะต้อง
ดาเนินคดีแทนโรงเรียนหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรอบ
อานาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
๕. โรงเรียนจัดทางบดุลประจาปีและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกสิ้นปีงบประมาณ

๒. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑. งบประมาณที่สถานศึกษานามาใช้จ่าย
๑.๑ แนวคิด
การบริ ห ารงานงบประมาณของโรงเรี ย นมุ่ ง เน้ น ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การ
มีค วามคล่ อ งตั ว โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ยึ ด หลั ก การบริ ห าร มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละบริห ารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการ
มาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๙๓

๑.๒ วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
๑.๒.๑ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
๑.๒.๒ เพื่ อให้ โรงเรี ยนสามารถบริ หารจั ดการทรั พยากรที่ ได้ อย่ างเพี ยงพอและมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓ ขอบข่ายภารกิจ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๑ พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๓.๒ พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓.๓ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๓.๔ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ ๒๕๕๑
๑.๓.๕ แนวทางการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาและ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔ แนวทางการดาเนินการ
ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ด าเนิ น การจั ด สรรและจ่ า ยเงิ น งบประมาณ
งบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ดังนี้
งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป
๑. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
๑.๑ ค่าใช้จ่ายรายรูปโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียน ไม่เกิน ๑๒๐ รูป
๑.๒ ค่าใช้จ่ายรายรูปโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียน เกิน ๑๒๐ รูป แต่ไม่
เกิน ๓๐๐ รูป และขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียน เกิน ๓๐๐ รูปขึ้นไป
๒. ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเป็นนักเรียนประจา
๒.๑ ค่าภัตตาหาร
๒.๒ ค่าไตรจีวร
๒.๓ ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวสาหรับพระภิกษุ สามเณร
๓. อุดหนุนสมทบค่าตอบแทนครูตามจานวนนักเรียน (อัตราครู ๑ รูป/คน:นักเรียน ๒๐ รูป)
๔. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖. ค่าหนังสือเรียน
๗. ค่าพาหนะ (เฉพาะนักเรียนที่เดินทางมาเรียน)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ขั้นตอนการได้รับเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาเนินการจัดสรรและจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ดังนี้
ขั้นตอนการโอนเงินอุดหนุน
 หน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑. จัดสรรเงินให้กับโรงเรียน โดยพิจารณาจากจานวนนักเรียนที่ มีอยู่จริงตามรายงานที่
สถานศึกษาแจ้ง (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี)
๒. แจ้งวงเงินจัดสรรและโอนเงินให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อโอนเงินให้กับโรงเรียน
๓. แจ้งวงเงินจัดสรรให้กับโรงเรียนทราบ
 หน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๑. รวบรวมข้ อ มู ล จ านวนนั ก เรี ย นที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ของโรงเรี ย นเพื่ อ รายงานส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒. รับทราบวงเงินจัดสรร
๓. รวบรวมใบคาขอเงินผ่านธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร และโอนเงินเข้า
บัญชีให้กับโรงเรียนเป็นรายเดือน
๔. กากับ ติดตาม ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
 หน้าที่ของโรงเรียน
๑. รายงานข้อมูลจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกปี
๒. รับทราบวงเงินจัดสรรและจานวนเงินที่ได้รับการโอนผ่านธนาคาร
๓. ส่ ง ใบค าขอเงิ น ผ่ า นธนาคารพร้ อ มทั้ ง แนบส าเนาสมุ ด บั ญ ชี คู่ ฝ ากธนาคาร ให้ กั บ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๔. ตรวจสอบจานวนเงินที่ได้รับโอนให้ถูกต้องกับจานวนเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร
๕. บริหารจัดการเงินที่ได้รับให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ งบเงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่
กระทรวงการคลังกาหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
สาระสาคัญที่ควรทราบ
๑. การใช้จ่ ายเงิน ต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นลาดับแรก และใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด
๒. บั น ทึ ก การรั บ -จ่ า ย ตามระบบบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานย่ อ ย หรื อ การควบคุ มการเงิ น
ของหน่วยงานย่อย
๓. หลักการใช้จ่ายเงิน โรงเรียนเก็บไว้เพื่อตรวจสอบได้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย และ
จุดเน้นของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒. เสนอแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรงเรียน
๓. รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ
๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาของโรงเรียน
ลักษณะการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โดยจัดสรรตามรายการ ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
๒. ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเป็นนักเรียนประจา
๒.๑ ค่าภัตตาหาร
๒.๒ ค่าไตรจีวร
๒.๓ ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวสาหรับพระภิกษุ สามเณร
๓. อุดหนุนสมทบค่าตอบแทนครูตามจานวนนักเรียน (อัตราครู ๑ รูป/คน:นักเรียน ๒๐ รูป)
๔. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖. ค่าหนังสือเรียน
๗. ค่าพาหนะ
ให้ใช้ในลักษณะแบบถัว จ่าย ทุกรายการที่ได้รับจัดสรร โดยให้ ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง (โดยอนุโลม) ตามงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
๑. งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนครู ค่าตอบแทนครู
๒. งบดาเนินงาน ได้แก่
๒.๑ ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนครูพิเศษ
๒.๒ ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่าจ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๒.๓ ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องใช้สานักงาน ค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต
๓. งบอุดหนุน สามารถเลือกวิธีดาเนินการจ่ายหรือจัดหาที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ได้ตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
๓.๑ ค่าภัตตาหาร
- จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร จ้างบุคคลภายนอกทาอาหาร หรือจ่ายเงินสด
๓.๒ ค่าไตรจีวร
- จัดซื้อ หรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายในแก่ผู้เรียน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓.๓ ค่าของใช้จ่ายส่วนตัว
- จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่ผู้เรียน
๓.๔ ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือศึกษาดูงาน
๓.๕ ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าหนังสือเรียน
- จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน หรือให้ยืมใช้
๓.๖ ค่าพาหนะ
- จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน หรือจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน

๓. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
การดาเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สถานศึกษาต้องดาเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ที่ทางสานักงาน
พระพุ ทธศาสนาแห่ ง ชาติ กาหนด เพื่อให้ การใช้จ่ ายเงินถู ก ต้องตามระเบียบและวั ตถุป ระสงค์ รวมทั้ ง
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน จึงได้สรุปขั้นตอนและแนวทางดาเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรายการ
ที่สาคัญเพื่อให้สถานศึกษาศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ดังนี้
๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครู
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๔. การเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียน
๕. การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน
๖. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
๗. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
๘. การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์
๙. การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
๑๐.การยืมเงินอุดหนุน
การเบิกจ่ายเงินเดือนครู
หมายถึง การเบิกจ่ายเงินเดือน ในลักษณะงบบุคลากร
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนครูและเงินประกันสังคม
๑. คาสั่งสถานศึกษาแต่งตั้งครู
๒. บันทึกการขออนุมัติเบิกเงินเดือนและเงินประกันสังคม
๓. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู
๔. แบบรายการแสดงการนาเงินสมทบ
๕. ใบเสร็จรับเงินของสานักงานประกันสังคม

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที…่ ……………………………….……………………….......……..วันที…่ ……………………………………..………………………..
เรื่อง การขออนุมัติเบิกเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.........................................
ตามที่โรงเรียนได้อนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามคาสั่งโรงเรียน ที่................./.................
สั่ง ณ วันที่............เดือน...............พ.ศ.................และตามบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รวม...............ราย เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม กาหนดให้โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจ่ายเงินสมทบ
กองทุ น ประกั น สั ง คมในอั ตราร้ อ ยละ ๕ ของค่ าจ้ า งในฐานะนายจ้ า ง จึง ขออนุมั ติ เบิ กเงิ นอุ ดหนุ น
ค่าใช้จ่ายรายหัว (งบดาเนินงาน) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจาเดือน.....................
พ.ศ.....................เป็นเงินรวม........................บาท (...........................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........................................
(........................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน
อนุมัติ
ลงชื่อ..........................................
(........................................)
ตาแหน่ง...................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๙๘

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกที่สอน
ในวิชาที่สถานศึกษาขาดแคลนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าตอบแทนการสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานที่สอนในสถานศึกษาหมายถึง เงินที่เบิกจ่าย
ให้กับครูที่สอนนอกเวลาการเรียนการสอนปกติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมิใช่การสอนในภาคฤดูร้อนหรือหลักสูตรเสริมพิเศษเฉพาะด้าน
อนึ่ง การสอนดังกล่าว ๑ หน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการ
๒. กาหนดตารางสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
๓. หนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก หรือ บุคลากรในสถานศึกษา
๔. จัดทาบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน
๕.
จั ดทาหลั กฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในสถานศึกษาตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
๑. บันทึกการขออนุมัติการเบิกจ่าย
๒. โครงการ/ตารางสอน/แผนการสอน
๓. หนังสือเชิญวิทยากร
๔. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน
๕. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
๖. ใบสาคัญรับเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๙๙

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ที…่ ……………………………….……………………….......……..วันที…่ ……………………………………..………………………..
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..................................
ตามหนังสือ ที่ ปส....................................ลงวันที่..................................................ได้เชิญให้
(นาย /นาง /นางสาว)..................................................เป็นวิทยากรในโครงการ...............................................
วิชา......................................ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....................ได้ดาเนินการสอนตามโครงการครบ
ตามแผนการสอนแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก จานวน..........................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่.................................................................
จานวน..................................บาท (...........................................................)

ลงชื่อ...............................................
(.................................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา.........................
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารดังกล่าวแล้วถูกต้อง
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
ได้จานวน..............................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
๑. อนุมัติ
๒. ลงนามในหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ค่าสอนพิเศษ ฯ
ลงชื่อ............................เจ้าหน้าที่การเงิน
(...............................)
วันที่...............................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คาสั่ง
- ทราบ
- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว
ลงชื่อ........................................
(......................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..................
วันที่..........................................

๑๐๐

(ตัวอย่าง)
ตรา รร.

ที่ ปส ........../...............

โรงเรียน.......................................
....................................................
วันที่....................................

เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน (นาย/นาง/นางสาว).........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสอน ๑ ชุด
ด้วยโรงเรียน............................................................................มีความประสงค์ขอเชิญท่าน
เป็นวิทยากร เพื่อทาการสอนวิชา................................................................................................................
ระดับชั้น...............................................จานวน..............คาบ / ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่........................................
ถึงวันที่............................................................ ตามตารางการสอนที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(.....................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน............................

งาน.................................................
โทร.................................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๑

(ตัวอย่าง)
ตารางสอน
ชื่อวิทยากร..........................................................................................................................................
สอนชั้น........................... โรงเรียน.....................................ปีการศึกษา..................ภาคเรียนที่............
ชื่อรายวิชา........................................................................รหัสวิชา...................................................
วัน เวลา
ที่สอน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

๘.๓๐ ๙.๒๐ น.

๙.๒๐๑๐.๑๐ น.

๑๐.๑๐ ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ ๑๑.๕๐ น.

๑๑.๕๐ ๑๓.๐๐ น.
พัก

รวมเวลาที่สอน.................................หน่วยชั่วโมง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓.๐๐ ๑๓.๕๐ น.

๑๓.๕๐ ๑๔.๔๐ น.

๑๔.๔๐ ๑๕.๓๐ น.

๑๐๒

(ตัวอย่าง)
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะวิทยากร
โรงเรียน....................................ชั้น...........................ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา.................
ชื่อรายวิชา................................................................รหัสวิชา.....................................................
วัน เดือน ปี
ที่สอน

ชื่อ – สกุล
ของวิทยากร

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................ครูผู้ควบคุม
(................................)
ตาแหน่ง................................

ลงชื่อ..................................ผู้ต รวจ
(..................................)
ตาแหน่ง................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๓

(ตัวอย่าง)
ใบสาคัญรับเงิน
ที่....................................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่............ .......
ถนน............................ตาบล.......................อาเภอ.........................จังหวัด..............................
ได้รับเงินจาก............................................................................................................. ..............
จานวนเงิน
บาท
สต.

รายการ
ได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยากร............จานวน........ชั่วโมงละ ๆ....... บาท

รวมเงิน
จานวนเงิน (ตัวอักษร).................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับเงิน
(..............................................)

(ลงชื่อ)............................................ผู้จ่ายเงิน
(............................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๔

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึง การได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียนให้ไปปฏิบัติ
ราชการนอกที่ตั้งสานักงาน (สถานศึกษา)
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่าย คือ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เนื่องจากการเดินทางไปราชการ
๑. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง/วัน/คน อัตรา ๒๔๐ บาท/คน/วัน
๒. การเบิกค่าที่พัก/วัน/คน อัตราเหมาจ่ายวันละ ๘๐๐ บาท/คน/วัน
๓. การเบิกค่าพาหนะ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
๔. การใช้สิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง เบิกได้ในอัตรา ดังนี้
๑) ข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพ เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
๒) ข้ามเขตจังหวัดอื่น
เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ภายใต้เงื่อนไข:
- ไม่มีพาหนะประจาทาง
- มีพาหนะประจาทาง แต่มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของราชการให้ชี้แจงเหตุ
และความจาเป็น
- การเดินทางโดยใช้พาหนะรับจ้าง
- เป็นระดับผู้บริหารขึ้นไป
- เป็นกรณีเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านพักหรือสถานศึกษากับสถานีขนส่ง
หรือ สถานที่ที่ได้จัดพาหนะไว้ให้ โดยเบิกในอัตรา ดังนี้
- การเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพัก กับสถานที่ที่ไปปฏิบัติราชการ
ภายในจังหวัดเดียวกัน เบิกได้ไม่เกินวันละ ๒ เที่ยว
- การเดินทางไปราชการในเขต กทม.
- ตั้งแต่ระดับครูลงมา ขอเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ต้องมีสัมภาระ
๕. การใช้สิทธิเบิกค่าชดเชยกรณีที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว
๑) อัตราค่าชดเชย
- รถยนต์
กิโลเมตรละ ๔ บาท
- รถจักรยานยนต์
กิโลเมตรละ ๒ บาท
๒) การคานวณระยะทาง
- ใช้เส้นทางกรมทางหลวงกาหนด
- หน่วยงานอื่น เช่น จังหวัด ท้องถิ่น เป็นต้น กาหนด
- ถ้าไม่มีให้ผู้ขอเบิกรับรอง

ขั้นตอนการดาเนินการ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๕

๑. บันทึกการขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติราชการต่อผู้อานวยการโรงเรียน โดยระบุ
รายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
๑.๑ ชื่อผู้ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติราชการ
๑.๒ วันที่ไปปฏิบัติราชการ (รวมวันเดินทางไป – กลับด้วย)
๑.๓ สถานที่ขอไปปฏิบัติราชการ
๑.๔ กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยรถของทางราชการ ให้ขออนุญาตโดยระบุ
หมายเลขทะเบียนรถและพนักงานขับรถไว้ด้วย
๑.๕ กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการโดยพาหนะส่ ว นตั ว ให้ ร ะบุ ก ารขอใช้ ร ถยนต์
ส่ ว นตั ว ด้ ว ย
๒. เมื่อเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด (แบบ ๘๗๐๘) และแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เช่น การเบิกค่าน้ามัน
รถกรณีเดินทางไปโดยรถของทางราชการ การโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น
๓. บันทึกขอเบิกเงินพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
๔. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติและ
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
๑. บันทึกขออนุมัติเบิก
๒. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
๓. สาเนาหนังสือ/คาสั่งให้ไปราชการ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๖

(ตัวอย่าง)
สัญญาเงินยืมเลขที่…………………………………………………วันที่……………………………………
ชื่อผู้ยืม………………………………………………………...จานวนเงิน.............................บาท

ส่วนที่ ๑
แบบ ๘๗๐๘

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
.................(๑)...................................
(๒) วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ...................(๓).........................
ตามคาสั่ง/บันทึก ที…่ ….................(๔).............. ลงวันที่................................... ได้อนุมัติให้
ข้าพเจ้า..........................(๕)...................................... ตาแหน่ง.............................(๖)..............................
สังกัด..........................(๗)..............................พร้อมด้วย...............(๘)......................................................
ออกจากบ้านเลขที่.....................................(๙)..........................................................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ.....................(๑๐)..............................................................................................
................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก
 บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่.........เดือน........(๑๑)........พ.ศ........เวลา..........น.
และกลับถึง  บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย วันที่.........เดือน......(๑๒)......พ.ศ.......เวลา.......น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้….……(๑๓)…………วัน………………..ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท............(๑๔).................. จานวน...... (๑๕).......วัน รวม........(๑๖).........บาท
ค่าเช่าที่พัก........................(๑๗)................................. จานวน........(๑๘).......วัน รวม.......(๑๙)..........บาท
ค่าพาหนะ.........................................(๒๐)......................................................... รวม.......(๒๑)..........บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น......................................(๒๒)......................................................... รวม........(๒๓).........บาท
รวมทั้งสิ้น.............(๒๔).........บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร).......................................(๒๕)...................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน.........(๒๖)..........ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ................(๒๗)...............ผู้ขอรับเงิน
(.........................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๗

- ๒ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ......................(๒๘)...........................
(..........................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่..........................(๒๙).........................

อนุมัติให้จ่ายได้
ลงชื่อ.................(๓๐).............................
(.......................................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.....................(๓๑)...........................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน………….……(๓๒)………..…………บาท
(...........................................(๓๓)....................................................ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ…………(๓๔)......…………ผู้รับเงิน
ลงชื่อ………(๓๕)…………. ผู้จ่ายเงิน
(............................................)
(.......................................)
ตาแหน่ง..............................................
ตาแหน่ง...........................................
วันที่................(๓๖).............................
วันที่...............(๓๗)...........................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่..........................(๓๘)....................... วันที่.....................(๓๙)...............................
หมายเหตุ …………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง ๑. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่าง
กันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
๒. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี
ที่รับเงินกรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ ๒)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๘

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)

สถานที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง เมื่อได้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว
วันเดือนปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้มีอานาจการจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี
คาสั่ง หรือ บันทึกอนุญาตให้ไปราชการ
ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตาแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
ชื่อโรงเรียน
กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะระบุชื่อผู้เดินทาง
บ้านพัก/ที่อยู่ของผู้ขอเบิกเงิน กรณีออกจากโรงเรียนให้เขียนออกจากโรงเรียน
สถานที่ที่ไปราชการ และเรื่องที่ไปราชการ
วันเดือนปี เวลา ที่ออกเดินทางจากบ้านพัก/โรงเรียน
วันเดือนปี เวลา ที่กลับถึงบ้านพัก/โรงเรียน
จานวนวันและชั่วโมง ที่ไปราชการ
ระบุประเภทและอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ก หรือ ประเภท ข)
จานวนวันที่มีสิทธิได้ค่าเบี้ยเลี้ยง
จานวนเงินที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง
ระบุอัตราที่พักที่ได้รับ
จานวนวันที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
จานวนเงินที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
ประเภทค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
จานวนเงินค่าพาหนะที่เบิก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิก (ระบุรายการ) เช่น ค่าทางด่วน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน เป็นต้น
จานวนเงินที่เบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จานวนเงินรวมที่ขอเบิกทั้งสิ้น
จานวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร
จานวนหลักฐานที่ใช้ขอเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่ง ของเจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการตรวจหลักฐาน
วันเดือนปี ที่เจ้าหน้าที่การเงินตรวจหลักฐาน
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่งผู้ที่มีอานาจอนุมัติ (สาหรับโรงเรียนหมายถึง
ผู้อานวยการโรงเรียน)
วันเดือนปี ที่ผู้มีอานาจอนุมัติ (สาหรับโรงเรียนหมายถึงผู้อานวยการโรงเรียน)
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ได้รับเงินจริง
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ได้รับเงินจริง เป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแน่งของผู้รับเงิน
วันเดือนปี ที่ได้รับเงิน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๐๙

(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)

ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และ ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่จ่ายเงิน
วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
ระบุสัญญาเลขที่ (กรณียืมเงิน)
ระบุวันที่ที่ยืมเงินตามสัญญา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๒๗

(ตัวอย่าง)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ ๒
ชื่อส่วนราชการ.....................(๑)..........................................จังหวัด................................(๒)....................................................
แบบ ๘๗๐๘
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ.......................................................(๓)............................ลงวันที.่ ..................เดือน...........(๔)...............พ.ศ.....................
ค่าใช้จ่าย
ลายมือชื่อผู้รับ วันเดือนปี หมายเหตุ
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่ง
รวม
เงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่รับเงิน
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

รวมเงิน

(๑๕)

(๑๖)

(๑๗)

(๑๘)

(๑๙)

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่.....................................
วันที่..................................................................

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น............................(๒๐)............................................................
คาชี้แจง ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละ และจานวนวันที่ขอเบิกแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
๒. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม
๓. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ลงชื่อ…...........(๒๑)...............ผู้จ่ายเงิน
(..........................................)
ตาแหน่ง.......................................
วันที่.................(๒๒)....................

๑๒๙

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๒
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)

ชื่อโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ขอเบิก
ชื่อจังหวัด
ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
เลขลาดับของผู้ที่ขอเบิกเงิน
ชื่อ – สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตาแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
จานวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่ขอเบิก
จานวนเงินค่าเช่าที่พักที่ขอเบิก
จานวนเงินค่าพาหนะที่ขอเบิก
จานวนเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ขอเบิก เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
จานวนเงินรวมที่ขอเบิกของแต่ละคน
ลายมือชื่อของผู้รับเงินแต่ละคน
วัน เดือน ปี ที่รับเงินแต่ละคน
จานวนเงินรวมค่าเบี้ยเลี้ยงของทุกคน
จานวนเงินรวมค่าเช่าที่พักของทุกคน
จานวนเงินรวมค่าพาหนะของทุกคน
จานวนเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมของทุกคน
จานวนเงินรวมที่ขอเบิกของทุกคน
จานวนเงินรวมทั้งสิ้นของทุกคนเป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ - สกุล ตาแหน่ง ของผู้จ่ายเงิน (กรณีที่ยืมเงิน)
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๐

(ตัวอย่าง)
แบบ บก. ๑๑๑
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ .......................(๑)................................
วัน เดือน ปี
รายละเอียดรายจ่าย
.....(๒)....... ๑. ค่ารถ......(๓)..................จาก.................(๔)..............
ถึง.....................(๕).................................ไป – กลับ
จานวน.......................เที่ยว ๆ ละ .......บาท เป็นเงิน
๒. …………….………………………………………………………..
…………….………………………………………………………..
…………….………………………………………………………..
๓. ………………………..…………………………………………….
…………….………………………………………………………..
…………….………………………………………………………..

รวมทั้งสิ้น

(ตัวอักษร)..........................(๗).................................

จานวนเงิน

หมายเหตุ

......(๖).......

..................

ข้าพเจ้า………….(๘)………….ตาแหน่ง………(๙)…………กอง………….….(๑๐)……………..…
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงาน
ของราชการโดยแท้
ลงชื่อ....................(๑๑)....................
วันที่ ......./...(๑๒)..../.............

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๑

คาอธิบายการกรอก บก. ๑๑๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

สถานที่ที่เขียนขอเบิก ถ้าเขียนที่โรงเรียนให้ใส่ชื่อโรงเรียน
วันเดือนปี ที่เดินทางไปราชการ
ประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
สถานที่ที่ออกเดินทาง
สถานที่ที่ไปราชการ/สถานีรถประจาทาง (ถ้ามีการเดินทางหลายต่อ ให้ เขียนให้ครบ
และระบุจานวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละเที่ยว)
(๖) จานวนเงินที่ขอเบิก
(๗) จานวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ขอเบิกทั้งเป็นตัวเลข และตัวอักษร
(๘) ชื่อ – สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
(๙) ตาแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
(๑๐) ระบุว่าผู้ขอเบิกเงินสังกัดโรงเรียน......................................
(๑๑) ลายมือชื่อผู้ขอเบิกเงิน
(๑๒) วัน เดือน ปี ที่เขียนขอเบิกเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๒

การเบิกจ่ายค่าภัตตาหารนักเรียน
ด้วย งบประมาณเงินอุดหนุน ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดอาหารให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น
การจั ด ภัตตาหารเพล หรื อการจั ดภั ตตาหารส าหรั บนัก เรี ยนประจา ซึ่ง ตามหลั กเกณฑ์ การใช้ จ่ าย
งบประมาณงบเงิน อุดหนุน ของส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณ
ดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑. จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบภัตตาหาร
๒. จ้างเหมาประกอบภัตตาหาร
๓. จ่ายเงินสดให้นักเรียนโดยตรง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ สถานศึกษาสามารถดาเนินการจัดหาในคราวเดียวกัน
กับเงินรายได้สถานศึกษาประเภทเงินภัตตาหารเพล
ส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น สดให้ นั ก เรี ย นโดยตรงตามข้ อ ๓ สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
อย่างน้อย ๓ คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
ขั้นตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
กรณีที่ ๑ การจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
๑.๑ การจัดซื้อวัตถุดิบประจาวัน
ขั้นตอนการดาเนินการ ดาเนินการดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารนักเรียน ดาเนินการโดยจัดทารายงาน
ขอซื้อวัสดุ (วัตถุดิบสาหรับประกอบอาหาร) พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามแบบใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
(ตัวอย่างหน้า.............) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา
๒) เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ตามรายละเอียด
ในใบจั ดซื้อวัส ดุเ ครื่องบริโ ภคเสนอต่อผู้ อานวยการโรงเรียนพิจารณา
อนุมัติ และใช้เป็นหลักฐานการจ่ายในแต่ละวัน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
๑.๒ การยืมเงินเพื่อสารองจ่ายในการจัดทาภัตตาหาร
ขั้นตอนการดาเนินการ ดาเนินการดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องภัตตาหารนักเรียนทาสัญญาการยืมเงิน พร้อม
ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ส ารองจ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ประกอบภัตตาหารในแต่ละวัน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
๒) เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บผิ ด ชอบเรื่ อ งภั ต ตาหารนั ก เรี ย น ด าเนิ นการการจั ด ซื้ อ
วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ประกอบภั ต ตาหารแต่ ล ะวั น โดยใช้ แ บบใบจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
เครื่องบริโภคและดาเนินการเหมือนข้อ ๑.๑

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๓

๔) เจ้ า หน้ าที่ผู้ รับ ผิ ดชอบเรื่อ งภั ตตาหารนัก เรี ยน รวบรวมใบจัด ซื้อ วัส ดุ
เครื่ อ งบริ โ ภคของแต่ ล ะวัน ไว้ เมื่อ ครบก าหนดตามสั ญ ญาการยื มเงิ น
จึงรวบรวมหลักฐานการจ่ายทั้งหมด พร้อมด้วยเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี)
๕) เจ้ าหน้ า ที่ ก ารเงิน ตรวจสอบหลั กฐานถู กต้ อ ง และเสนอผู้ อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณาอนุมัติการล้างลูกหนี้เงินต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- สัญญาการยืมเงิน
- ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
กรณีที่ ๒ การจ้างเหมาทาภัตตาหาร
๒.๑ จ้างเหมาประกอบภัตตาหาร
กรณีสถานศึกษาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดประกอบภัตตาหารสาหรับนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการ ดาเนินการดังนี้
๑) เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท ารายงานเสนอขออนุ มั ติ จั ด จ้ า งบุ ค คลภายนอก
ประกอบภัตตาหารต่อผู้อานวยการโรงเรีย น พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามตัวอย่าง..........)
๒) เมื่ อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นอนุ มั ติ แ ล้ ว จึ ง จั ด ท าข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ
โดยระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด ประกอบภั ต ตาหาร ระยะเวลา
จานวนนักเรียน ตามที่สถานศึกษาต้องการ พร้อมทั้งเงื่อนไขการชาระเงิน
ซึ่ ง สามารถท าข้ อ ตกลงจ้ า งตลอดภาคเรี ย นได้ โดยก าหนดเงื่ อ นไข
การชาระเงินเป็น รายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือจะชาระ
ครั้งเดียวเมื่อผู้รับจ้างจัดทาอาหารแล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้
๓) ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับทุกวันที่ผู้รับจ้ าง
จัดทาอาหารส่งมอบให้สถานศึกษา โดยใช้แบบตรวจรับพัสดุ
(ตามตัวอย่าง......................)
๔) เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งจั ด ประกอบภั ต ตาหารแล้ ว เสร็ จ ตามข้ อ ตกลง ให้ จั ด ท า
เอกสารส่งมอบพัสดุ เพื่อให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ดาเนินการตรวจรับ (ตามตัวอย่าง..................)
๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องภัตตาหารนักเรียน บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
(แบบใบสาคัญรับเงินตามภาคผนวก.....)
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- รายงานขอจ้าง
- บันทึกตกลงจ้าง
- ใบตรวจรับพัสดุ
- ใบสาคัญรับเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน
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๑๓๔

๒.๒. จ้างบุคคลภายนอกมาประกอบภัตตาหาร
กรณีที่สถานศึกษาจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบภัตตาหารแต่จ้างบุคคลภายนอก
เป็นผู้ประกอบอาหารภัตตาหาร
ขั้นตอนการดาเนินการ ดาเนินการ ดังนี้
๑) การจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ มาประกอบภั ต ตาหาร ให้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ เหมื อ น
กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบภัตตาหาร กรณีที่ ๑
๒) การจ้างบุคคลมาประกอบภัตตาหาร ให้ดาเนินการเหมือนกรณี จ้างเหมา
ประกอบภัตตาหาร กรณีที่ ๒ (ตามตัวอย่าง.....................)
กรณีที่ ๓ จ่ายเงินสดให้นักเรียนโดยตรง
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดประกอบภัตตาหารให้ นักเรีย น สามารถจ่ายเงินสดให้
นักเรียนโดยตรงได้
ขั้นตอนการดาเนินการ ดาเนินการ ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินต่อผู้อานวยการโรงเรียน
พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย ๓ คน
(ตามตัวอย่าง.................)
๒) ใช้แบบใบสาคัญรับเงินให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
(ตามตัวอย่าง..........)
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน
- ใบสาคัญรับเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๕

(ตัวอย่าง)
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
ส่วนที่ ๑ รายงานขอซื้อ
ด้วยโรงเรียน..................(๑)...................ขอจัดซื้อวัสดุ
เครื่องบริโภคตามรายการต่อไปนี้เพื่อประกอบภัตตาหาร
ให้กับนักเรียนรับประทานวันที่............(๒).....................
การจัดซื้อครั้งนี้ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจาก
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการอาหาร เครื่องปรุง
จานวน
........(๓)............

..........(๔).......... .........(๕)..............

(ลงชื่อ)...................(๖)....................ผู้จัดทารายการ
(.................................................)
วันที่................................................
ส่วนที่ ๒ การอนุมัติการจัดซื้อ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน......(๗)...........................
เพื่อโปรดทราบ
๑. เห็นชอบตามรายงานขอซื้อ
๒. แต่งตั้งบุคคลทาการตรวจรับ
๒.๑ .......(๘).......................
๒.๒ ……(๙)......................
๒.๓ ........(๑๐)....................
(ลงชื่อ)...............(๑๑)......................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(..........................................)
(ลงชื่อ)...........(๑๒)...............หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(........................................)
วันที่..............................................

ส่วนที่ ๓ ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ข้าพเจ้า...............................(๑๔).........................................
ตาแหน่ง..............................(๑๕).........................................
ได้จ่ายเงินจานวน..................(๑๖)..................................บาท
(...........จานวนเงินตัวอักษร...........................) โดยไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ตามรายการต่อไปนี้
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
.........(๑๗)........

........(๑๘)...........

.......(๑๙).......

(ลงชื่อ)...................(๒๐)....................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................)
วันที่.................................................
ส่วนที่ ๔ ผลการตรวจรับและอนุมัติการจ่ายเงิน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน .........(๒๑).................
เพื่อโปรดทราบ พัสดุตามรายการข้างต้น ได้ทาการ
ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว
(ลงชื่อ) ...............(๒๒)................ คณะกรรมการ
(ลงชื่อ)................(๒๓)................. ตรวจรับ
(ลงชื่อ)................(๒๔)............... พัสดุ
(ลงชื่อ)..............(๒๕).......................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(............................................)
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง จึงขอเบิกเงิน
.............(๒๖)...................จานวน...........(๒๗)............บาท
(ลงชื่อ).......................(๒๘)..............เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่....................................

อนุมัติตามเสนอข้อ ๑ และ ข้อ ๒
(ลงชื่อ)............(๑๓)..............ผู้อานวยการโรงเรียน
(..................................................)
วันที่.........................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ทราบและอนุมัติตามรายการที่ขอเบิกและจ่ายเงินได้
(ลงชื่อ)..........(๒๙).............ผู้อานวยการโรงเรียน
วันที่...............................
ผู้รับเงิน.......................(๓๐)..........................
ผู้จ่ายเงิน....................(๓๑)............................

๑๓๖

คาอธิบายการกรอกรายละเอียดใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
แบบจั ด ซื้ อ นี้ ใช้ ส าหรั บ กรณี จั ด ซื้ อ อาหารสด-แห้ ง เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการประกอบ
ภัตตาหาร โดยให้กรอกรายการในแบบให้ครบถ้วนดังนี้
(๑) ชื่อโรงเรียน
(๒) วันที่ประกอบภัตตาหารตามรายการที่ขอซื้อ
(๓) รายการอาหารที่จัดทาในวันนั้น เช่น แกงเขียวหวาน เป็นต้น
(๔) เครื่องปรุงที่จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบภัตตาหารตามรายการ (๓)
(๕) จานวนหน่วยของเครื่องปรุงแต่ละรายการ
(๖) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทารายการอาหาร
(๗) ระบุชื่อโรงเรียน
(๘) - (๑๐) รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๑๑) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
(๑๒) ลายมือชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
(๑๓) ลายมือชื่อผู้อานวยการโรงเรียน
(๑๔) - (๑๕) ชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินค่าเครื่องปรุงรายการอาหารที่ซื้อ
อาจเป็น คนเดี ย วกับ ผู้จัด ทารายการอาหารก็ไ ด้ หรือ เจ้า หน้า ที่ผู้ยืม เงิน
กรณีจ่ายจากการยืม
(๑๖) จานวนเงินรวมที่จ่ายเป็นค่าเครื่องปรุงรายการอาหารที่ซื้อ
(๑๗) ราคาต่อหน่วยของเครื่องปรุงแต่ละรายการ
(๑๘) จานวนเงินรวมของเครื่องปรุงแต่ละรายการ ได้จาก (๕) และ (๑๗)
(๑๙) ข้ อ ความอื่ น ๆ เช่ น กรณี ซื้ อ เครื่ อ งปรุ ง จากเงิ น โครงการอาหารกลางวั น
หลายประเภท ให้ระบุว่าซื้อจากเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรือเงินรายได้สถานศึกษา-อาหาร
กลางวัน จานวนเท่าไรบ้าง
(๒๐) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
(๒๑) ระบุชื่อโรงเรียน
(๒๒) - (๒๔) ลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๒๕) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
(๒๖) ประเภทเงินทีข่ อเบิก ได้แก่ เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันหรือ
เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรือเงินรายได้สถานศึกษา-อาหารกลางวัน
(๒๗) จานวนเงินที่เบิกจ่าย
(๒๘) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน
(๒๙) ลายมือชื่อผู้อานวยการโรงเรียน ผู้มีอานาจในการอนุมัติจ่ายเงิน
(๓๐) ลายมือชื่อบุคคลเดียวกับ (๒๐)
(๓๑) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๗

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ..................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาทาภัตตาหาร/จ้างบุคคลประกอบภัตตาหาร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน....................................................
ด้วยโรงเรียน....................................มีความจาเป็นขอ  จ้างเหมาประกอบภัตตาหาร
 จ้างบุคคลประกอบประกอบภัตตาหารเพล ให้แก่นักเรียนรับประทานวันที่......เดือน............พ.ศ........
ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ...........ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้วิธีตกลงราคา จานวนเงิน............................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบ
๒. แต่งตั้ง ( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้
๒.๑ ชื่อ...................................ตาแหน่ง....................ผู้ตรวจรับ/ประธานกรรมการ
๒.๒ ชื่อ...................................ตาแหน่ง....................กรรมการ
๒.๓ ชื่อ...................................ตาแหน่ง....................กรรมการ
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
๑. เห็นชอบ
๒. อนุมัติ
(ลงชื่อ).............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่................................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๘

(ตัวอย่างกรณีจ้างเหมาทาภัตตาหาร)
บันทึกตกลงจ้าง
เขียนที่.........................................
วันที่...........................................................
บันทึกตกลงจ้างนี้ทาขึ้นเพื่อแสดงว่า...............................................................................
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.......................................................ผู้ได้รบั มอบหมายอานาจจากสานักงาน
พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เรี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ า ง” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ........................................
อยู่ที่....................................ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้
๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทาภัตตาหารให้นักเรียนจานวน.................รูป
ฉันภัตตาหาร ระหว่างวันที่.........เดือน................พ.ศ.......... ถึง วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............
รวม...........วัน เป็นเงิน.............................................บาท (........................................................................)
๒. ผู้ รั บ จ้ า งต้องจั ดทาภัตตาหารและส่ ง มอบให้ ผู้ ว่ าจ้าง โดยจัดให้ นักเรี ยนฉัน ภัตตาหารที่
โรงเรียนในวันที่เปิดทาการเรียนการสอน ในเวลา................น. และต้องจัดภัตตาหารให้เพียงพอสาหรับ
นักเรียน จานวน......... คน โดยผู้รับจ้างต้องจัดภัตตาหารให้ไม่น้อยกว่าวันละ. .............อย่าง โดยผู้รับ
จ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบภัตตาหาร ซึ่งอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วต้องประกอบไปด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของนักเรียน
๓. ถ้าผู้ รั บจ้ างไม่ส่ งมอบพัส ดุตามข้อ ๒ ผู้ รับจ้างยอมช าระค่าปรั บให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา
วันละ..................บาท (............................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกข้อตกลงที่มี
ปัญหาได้ โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. หากวันใดสถานศึกษาหยุดทาการเรียนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วัน
๕. การชาระเงินผู้ว่าจ้างจะชาระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ ...............(ทุกวั น / ทุกสัปดาห์ /
ทุกเดือน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง
ข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น ๒ ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ฝ่ายละ ๑ ฉบับ
ลงชื่อ.............................................ผู้ว่าจ้าง
(............................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้รบั จ้าง
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(...........................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๓๙

(ตัวอย่างกรณีจ้างประกอบภัตตาหาร)
บันทึกตกลงจ้าง
เขียนที่.................................
วันที่..........................................
บันทึกตกลงจ้างนี้ทาขึ้นเพื่อแสดงว่า.............................................................................................
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน..............................ผู้ได้รบั มอบหมายอานาจจากสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ....................................อยู่ที่............................................
ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงดังนี้
๑. ผู้ว่าจ้ างตกลงจ้ างและผู้ รั บ จ้างตกลงรับจ้าง ประกอบภัตตาหารให้ นักเรียนรับประทาน
ระหว่างวันที่.........เดือน................พ.ศ.......... ถึง วันที่........เดือน..............พ.ศ.............รวม...........วัน
โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบภัตตาหารเอง
๒. ผู้รับจ้างต้องประกอบภัตตาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนรับ ประทาน
ที่โรงเรียนในวันที่เปิดทาการเรียนการสอน ในเวลา................น. ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
ในแต่ละวัน
๓. ถ้า ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส่ ง มอบพั ส ดุต ามข้อ ๒ ผู้ รั บจ้ า งยอมช าระค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ างในอั ต รา
วันละ...............บาท (.........................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกข้อตกลงที่มีปญ
ั หาได้
โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ................... (.............................)
๕. การชาระเงินผู้ว่าจ้างจะชาระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง.................(ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง
ข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น ๒ ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงชื่อ...................................ผู้ว่าจ้าง
(...................................)
ลงชื่อ..................................ผู้รับจ้าง
(...................................)
ลงชื่อ..................................พยาน
(...................................)
ลงชื่อ.................................พยาน
(.................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๐

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .................................................................................. วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าภัตตาหารเพล/ค่าอาหารนักเรียนพักนอน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน........................................
ตามที่โรงเรียน....................................................ได้จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานเป็น
 ค่าภัตตาหารเพล  ค่าภัตตาหารนักเรียนพักนอน ให้นักเรียนจานวน...............คน นั้น
จึงขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจ่ายให้นักเรียนระหว่างวันที่........เดือน.....................พ.ศ...........
ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ...........เป็นเงิน ................บาท (...............................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติให้จ่ายเงิน
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจ่า ยเงิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ งบเงิ น
อุดหนุนของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังนี้
๒.๑.............................ตาแหน่ง........................ประธานกรรมการ
๒.๒.............................ตาแหน่ง........................กรรมการ
๒.๓.............................ตาแหน่ง........................กรรมการ

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(...........................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
๑. เห็นชอบ
๒. อนุมัติ
(ลงชื่อ).....................................
(....................................)
ตาแหน่ง..................................
วันที่.........................................
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๐

(ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินกรณีจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง)
ใบสาคัญรับเงินภัตตาหารเพล / ค่าอาหารนักเรียนพักนอน
วันที่...................เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ.......................
นักเรียนจานวน..............................คน ได้รับเงิน  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารนักเรียนพักนอน จากโรงเรียน............................................................................ ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จานวนวัน
จานวนเงิน
วันที่รับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงิน

รวมจานวนเงินทั้งสิ้น (......................................................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน
(..............................................)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ............................................ผู้จ่า ยเงิน
(.............................................)
กรรมการ

ลงชื่อ.......................................ผู้จา่ ยเงิน
(.......................................)
กรรมการ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๑

(ตัวอย่าง)
ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่............................................
ตามที่โรงเรียน.................................................ได้ตกลงจ้าง.......................................................
ประกอบภัตตาหาร  เช้า  กลางวัน  เย็น ให้กับนักเรียนรับประทาน ตามบันทึกขอตกลงจ้าง
ลงวันที่..................................................
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุทุกวันตามข้อตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจ
รับไว้ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงจ้างแล้ว ดังนี้
วัน เดือน ปี

รายการอาหาร

ลายมือชื่อผู้ส่งมอบงาน

ผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน......................................
เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง งวดวันที่.......เดือน
..................พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน......................พ.ศ...........................
เป็นเงิน.......................................บาท (.............................................)

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ.................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
๑. ทราบ
๒. อนุมัติ
ลงชื่อ.....................................
(..................................)
ตาแหน่ง................................
วันที่.......................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๒

การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน
การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับส่งนักเรียน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ๒ วิธี
๑. จ่ายให้นักเรียนโดยตรง
๒. จ้างเหมาพาหนะรับ - ส่งนักเรียน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
๑. บันทึกคาขออนุมัติเบิกเงิน
๒. บันทึกขอเบิก / รายงานขอจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
๓. รายชื่อนักเรียน
๔. ใบสั่งจ้าง / บันทึกตกลงจ้าง (แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบัตร-ผู้เสียภาษี
และสาเนาทะเบียนรถ)
๕. ใบส่งมอบงาน
๖. บัญชีคุมการเดินทาง
๗. ใบตรวจรับเงิน
๘. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินของผู้รับจ้าง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๓

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า...........................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..............................
ด้วย...................................................ได้จัดส่งเอกสารขอเบิกเงินค่า..........................................
จากแผนงาน.............................................................งาน/โครงการ......................................................................
หมวดรายจ่าย.................................จานวนเงิน.....................................บาท (.................................................)
ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วถูกต้อง เห็นควรอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่
(.............................................)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง.....................................
วันที่............................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๔

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อนักเรียน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับชั้น

หมายเหตุ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๕

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะค่าใช้สอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับ
จ้างปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง อย่างใด โดยการจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
๑. จ้างรักษาความปลอดภัย
๒. จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่ของทางราชการ
๓. จ้างเหมาบริการคนสวน
๔. จ้างเหมางานพิมพ์ดีด
๕. จ้างเหมางานธุรการ
๖. จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
๗. จ้างเหมาตกแต่งสถานที่
การจ้ างเหมาบริ การตามข้อ ๑ – ๖ หากสถานศึกษาจ้างบุคคลให้ ปฏิบัติงานตามที่ ได้รับ
มอบหมายเป็นรายวัน ให้เลือกใช้ใบสั่งจ้างที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับงาน
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ในลักษณะค่าใช้สอยที่เป็นการจ้างเหมาทั้ง
สิ่งของและแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมหรือบารุงรักษาทรัพ ย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เมื่อสถานศึกษามีความต้องการจ้างเหมาบริการหรือจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ต้องดาเนินการจัด
จ้าง ดังนี้
กรณีที่ ๑ ดาเนินการตามปกติ
กรณีที่ ๒ กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่เ กิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดาเนินการ
ตามปกติได้ทัน
ขั้นตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา กรณีดาเนินการตามปกติ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. การเตรียมการ
๑.๑ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งความต้องการจ้างเหมาบริการ
หรือซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑.๒ ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ
๑.๓ ตรวจสอบรายการจ้าง / ประมาณการจ้าง
๒. การดาเนินการ
๒.๑ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท ารายงานขอจ้ า งพร้ อ มเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจรั บ พั สดุ ห รื อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อขอความเห็นชอบ
๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณีจาเป็นหรือ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
๒.๓ กรณีวงเงินจัดจ้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจา
เพียงคนเดียวเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
๒.๔ แจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบคาสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้าง ตามรายงานขอจ้างภายในวงเงินที่

๑๔๖

ได้รับความเห็นชอบ
๓. การจัดทาใบสั่งจ้าง
๓.๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสั่งจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
๓.๒ จัดทาใบสั่งจ้าง ๒ ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ ๑ ฉบับ
๓.๓ กรณีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทาใบสั่งจ้างก็ได้
๓.๔ การปิดอากรแสตมป์ในอัตรา ๑ บาท ทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาท
๔. การตรวจรับพัสดุ
๔.๑ เมื่อผู้รับ จ้างส่งมอบงานจ้าง ให้ผู้ ตรวจรับพัส ดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ
ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งจ้าง
๔.๒ โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการเสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทาการ
๔.๓ จัดทาใบตรวจรับพัสดุ
๔.๔ รายงานผลการตรวจรับให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
๔.๕ ส่งมอบหลักฐานการดาเนินการจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- บันทึกรายงานขอจ้าง
- ใบสั่งจ้าง (ถ้ามี)
- ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน
- ใบตรวจรับพัสดุ
การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา กรณีจาเป็นและเร่งด่วน ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน หากไม่ดาเนินการไปก่อนจะทาให้ราชการเสียหาย ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดาเนินการไปก่อน
๒. รายงานขอความเห็น ชอบต่อผู้ อานวยการโรงเรียนแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่ าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
๓. กรณี ตั ว อย่ า งการจั ด จ้ า งกรณี จ าเป็ น และเร่ ง ด่ ว น เช่ น ท่ อ น้ าประปาแตก/ไฟฟ้ า ดั บ
ต้องจัดจ้างซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- บันทึกรายงานขอความเห็นชอบ
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีทดรองจ่ายไปก่อน) หรือใบส่งของ
- เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้างเต็มจานวนเงินที่จ้าง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๗

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง รายงานขอ ( ) ซือ้ ( ) จ้าง ............................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..................................
ด้วยโรงเรียน......................................มีความจาเป็นที่จะต้อง ( ) ซื้อ ( ) จ้าง........................
เนื่องจาก........................................................................จานวน..............รายการ กาหนดใช้งานภายใน. .......วัน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา
ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๓๙ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ...............................................
เป็นเงิน................................บาท ดังนี้
ที่

รายการ

(...............................................................)

จานวน
หน่วย

ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง

จานวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้าง

รวมเงินทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบ
๒. แต่งตั้ง ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / งานจ้าง ( ) ผู้ตรวจรับ ดังนี้
๒.๑ .....................................ระดับ..................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
๒.๒ .....................................ระดับ................... ..กรรมการ
๒.๓ .....................................ระดับ......................กรรมการ
๓. แต่งตั้ง..................................................ผูค้ วบคุมงาน (ถ้ามี)
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ).....................................รอง ผอ. โรงเรียน

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ).........................................
(...........................................)
ตาแหน่ง................................
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๘

(ตัวอย่าง)
ใบสั่งจ้าง
ที.่ ........../..............

เขียนที่ โรงเรียน.................................
วันที่...................................................

เรียน......................................................
ตามที่ได้ตกลงรับจ้าง จานวน...............รายการ เป็นเงิน...............................บาท ดังนี้
ที่

รายการ

(..........................................................................)

จานวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จานวนเงิน

รวมเป็นเงิน

โรงเรียน............................................................ตกลงจ้างตามรายละเอียดข้างต้น จึงเรียนมา
เพื่อจัดส่งมอบงานจ้าง ไปยังโรงเรียน............................ภายใน.........วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้างฉบับนี้
ถ้ า ส่ ง มอบเกิ น ระยะเวลาก าหนดตามใบสั่ ง จ้ า ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งช าระค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท จนถึงวันที่งานจ้างนั้นแล้วเสร็จ
ในกรณี ที่ผู้ รั บ จ้ างไม่ส ามารถปฏิบัติตามใบสั่ งจ้างนี้ได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่ งจ้าง
หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้ว่าจ้างอาจพิจ ารณาดาเนินการบอกเลิก
ใบสั่งจ้าง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้างอาจ
พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าที่จาเป็น
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้รับจ้าง

(………….………………………)

(…………………………..………)

หมายเหตุ ๑. ปิดอากรแสตมป์ในอัตรา ๑ บาท ทุกจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ เศษของ ๑,๐๐๐ บาท
๒. การจัดหา (ซือ้ -จ้าง) ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๔๙

(ตัวอย่าง)
ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ โรงเรียน..........................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ……………
ด้วย.............................................ได้ส่งมอบพัสดุ..........รายการ ให้โรงเรียน.............................
ตาม ( ) ใบสั่งซื้อ ( ) ใบสั่งจ้าง เลขที่............../……..…. ลงวันที่.........เดือน.............................พ.ศ………..…....
เพื่อให้ ( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับพัสดุแล้วปรากฏผล ดังนี้
๑. ครบกาหนดวันที่..............เดือน........................พ.ศ………………..
๒. ส่งมอบเมื่อ วันที่..............เดือน........................พ.ศ……………….
๓. ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ เลขที่................/..................
ลงวันที่................................ ณ โรงเรียน..........................................
๔. ได้ตรวจรับและให้ถือว่า ( ) ถูกต้อง จานวน........รายการ ( ) ไม่ถูกต้อง
จานวน..............รายการ ตั้งแต่วันที่......................................เกินกาหนด..............วัน
๕. ได้เชิญผู้ชานาญมาปรึกษาด้วย คือ………………………………………….
๖. มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).......…..……..........…......ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
(....................................)
(ลงชื่อ).…………...........……..…..กรรมการ
(.....................................)
(ลงชื่อ).………............…………..กรรมการ
(.....................................)
(ลงชื่อ)...……….........…..….…..ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)
(........……………………….)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.................................................
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้อง และได้รับมอบพัสดุดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงิน
ให้แก่ ( ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้าง เป็นเงิน....................................บาท
- ทราบ
- อนุมัต.ิ ................................................
(ลงชื่อ................................................)
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.....................................................

(ลงชื่อ)…………………………….เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..............................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………………….รอง.ผอ.โรงเรียน
(ตัวอย่าง)

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๐

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายเงิน กรณี ซื้อ / จ้าง ตามข้อ ๓๙ วรรคสอง
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน….............................
ด้วยข้าพเจ้า.............................................................................. มีความจาเป็นที่จะต้องใช้พัสดุ
เพื่อ......................................................................................................... ...........เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่อาจ
ดาเนินการตามปกติได้ทัน จึงได้ดาเนินการ ( ) ซื้อ ( ) จ้าง จาก…….....................จานวน...............รายการ
เป็นเงิน.........................................บาท (...............................................................) ตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบ
๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ให้แก่...........................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..........................................
ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วถูกต้องตามระเบียบฯ
ข้ อ ๓๙ วรรคสอง เห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก ได้ จ ากเงิ น
นอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน
จานวนเงิน....................................บาท
(..........................................................)

- เห็นชอบ
- อนุมัติ...........................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่....................................................

(ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้า ที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..................................................รอง.ผอ.โรงเรียน

(ตัวอย่าง)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๑

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน…....................................................
ตามที่ โรงเรียนได้จัดซื้อ/จัดจ้าง...................................................จานวน.....................รายการ
จาก.......................................จานวนเงิน............................บาท (.......................................) ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
หรือสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่......................ลงวันที่............................................จากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ.................................................................นั้น
บัดนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เห็นควรเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จานวนเงินขอเบิก
...........................................บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
...........................................บาท
มูลค่าสินค่า
...........................................บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
...........................................บาท
ค่าปรับ
...........................................บาท
คงเหลือจ่ายจริง
...........................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(................................................)
วันที่.....................................................
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..................................
(........................................)
ตาแหน่ง.................................
วันที่.......................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๒

(ตัวอย่าง)
ใบสั่งจ้าง
เลขที่................../......................

โรงเรียน.................................................
วันที่.............เดือน......................................พ.ศ.................

เรียน......................................................
ด้วยโรงเรียน.............................................โดยได้รับมอบอานาจจากสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ขอตกลงจ้างจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้
ลาดับที่

รายการ

ราคาต่อหน่วย

จานวนหน่วย

จานวนเงิน

จานวนเงิน (....................................................................)
โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างไว้ต่อกัน ดังนี้
๑. ผู้ รั บ จ้ า งตกลงจะท างานจ้ า งตามรายการที่ ก าหนดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
.............................. โดยปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่...........................และส่งมอบงาน
ให้กับโรงเรียน ภายใน ๓ วันทาการนับจากวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
๒. ถ้าผู้รับจ้างทาผิดข้อตกลงหรือไม่ส่ งมอบงานจ้างดังกล่าวภายในกาหนด โรงเรียนมีสิทธิบอกเลิก
ใบสั่งจ้างและผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง
และหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคา ที่กาหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการจ้างใหม่ให้แก่โรงเรียน
๓. ในกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างดังกล่าวล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามข้อตกลง แต่โรงเรียนยังมิได้บอก
เลิกใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ...................บาท (.............................................)
นับจากวันถัดจากวันครบกาหนดจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ หรือจนถึงวันที่บอกเลิกใบสั่งจ้าง ในกรณีที่มี
การบอกเลิกใบสั่งจ้าง
๔. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานตามรายละเอียดข้างต้นในวันเปิดทาการของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.
– ๑๖.๐๐ น. หรือวันปิด ทาการของโรงเรียน ถ้าผู้ว่าจ้างร้องขอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ตามกาหนดเวลาดังกล่าวได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
๕. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคคลให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ ๔ ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
หักเงินค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายวัน
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ว่าจ้าง
(....................................................)
ตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับจ้าง
(...................................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๓

ค่า สาธารณู ปโภค หมายถึง รายจ่ ายค่ าบริ การสาธารณูป โภค สื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้
๑. ค่าไฟฟ้า
๒. ค่าประปา ค่าน้าบาดาล
๓. ค่าโทรศัพท์
๔. ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น
๕. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาดาวเทียม เป็นต้น
ขั้นตอนการดาเนินการ
เมื่อสถานศึกษาได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
๒. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
๓. จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
๔. น าใบเสร็ จ รั บ เงินแนบรวมกับหลั กฐานขอเบิก และประทับตราจ่ายเงินแล้ ว พร้อมลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปีที่จ่ายเงิน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- ใบแจ้งหนี้
- ใบเสร็จรับเงิน

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๔

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ประเภท.................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน................
ด้วย......................................................................ได้รับใบแจ้งหนี้ค่า........................................
ประจาเดือน........................................จาก........................................ดังนี้
๑. ใบแจ้งหนี้หมายเลข..................จานวนเงิน.......................................บาท
๒. ใบแจ้งหนี้หมายเลข..................จานวนเงิน.......................................บาท
รวมเป็นเงิน.....................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(.................................................)

อนุมัติ
ลงชื่อ...............................................
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๕

การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
๑. รายจ่ า ยเพื่อ จั ดหาสิ่ งของ ซึ่ งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ ว ย่อมสิ้ นเปลื องหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น
๒. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๕. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
๑. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุดเกินกว่า
๕,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
๒. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. รายจ่ า ยเพื่ อ ประกอบ ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท
๔. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
๕.
เพื่อ
การซื้อโดยวิธีตกลงราคา มี ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ดาเนินการตามปกติ
กรณีที ๒ กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่เ กิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดาเนินการ
ตามปกติได้ทนั
ขั้นตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีดาเนินการตามปกติ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. การเตรียมการ
๑.๑ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุทราบ
๑.๒ ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ
๑.๓ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ
๒. การดาเนินการ
๒.๑ เจ้ า หน้ าที่ พัส ดุจั ดท ารายงานขอซื้ อ พร้ อมเสนอแต่ งตั้ งผู้ ตรวจรับ พัส ดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ เสนอต่อผู้ อานวยการโรงเรี ย น โดยผ่ านหัว หน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ เพื่อขอความ
เห็นชอบ
๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒.๓ กรณีวงเงินจัดซื้อไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๕๖

เพียงคนเดียวก็ได้
๒.๔ แจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบคาสั่ง
๒.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย ตามรายงานขอซื้อภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบ
๓. การจัดทาใบสั่งซื้อ
๓.๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสั่งซื้อ ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
๓.๒ จัดทาใบสั่งซื้อ ๒ ฉบับ มอบให้ผู้ขาย ๑ ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ ๑ ฉบับ
๓.๓ กรณีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทาใบสั่งซื้อก็ได้
๓.๔ การจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบใบสั่งซื้อด้วย
๔. การตรวจรับพัสดุ
๔.๑ เมื่ อ ผู้ ข ายส่ ง มอบพั ส ดุ ให้ ผู้ ต รวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ
๔.๒ โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทาการ
๔.๓ จัดทาใบตรวจรับพัสดุ
๔.๔ เมื่ อ ได้ ต รวจรั บ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ล งบั ญ ชี วั ส ดุ หรื อ ทะเบี ย น
คุมทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี
๔.๕ รายงานผลการตรวจรับให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
๔.๖ ส่งมอบหลักฐานการดาเนินการจัดซื้อให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- บันทึกรายงานขอซื้อ
- ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)
- ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน
- ใบตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีจาเป็นและเร่งด่วน ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน หากไม่ดาเนินการไปก่อนจะทาให้ราชการเสียหาย ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดาเนินการไปก่อน
๒. รายงานขอความเห็น ชอบต่อผู้ อานวยการโรงเรียนแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่ าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
๓. กรณีตัวอย่างการจัดซื้อกรณีจาเป็นและเร่งด่วน เช่น
- ระหว่างการจัดฝึกอบรม จาเป็นต้องถ่ายเอกสารเพิ่มเติม
- ระหว่างการเดินทางไปราชการ รถยนต์ยางแตกจาเป็นต้องปะยาง/เปลี่ยนยาง
- ท่อน้าประปาแตก ต้องจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์มาทาการซ่อมแซม

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๗

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- บันทึกรายงานขอความเห็นชอบ
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีทดรองจ่ายไปก่อน) หรือใบส่งของ
การจั ด ซื้อวัส ดุ จ ากห้ า งสรรพสิ นค้า ต้องปฏิ บัติตามระเบีย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ย
การพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะใช้กรณีดาเนินการตามปกติ หรือกรณีจาเป็นและเร่งด่ว น
ให้พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นในแต่ละเรื่อง โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. วั น ที่ จั ด ท ารายงานขอซื้ อ
กรณี ด าเนิ น การตามปกติ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากผู้อานวยการโรงเรียน ไม่เกินวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
๒. การซื้อวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องมีใบสั่งซื้อ
๓. ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนใบส่งของ และต้องเป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อย
จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
๓.๒ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
๓.๓ รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
๓.๔ จานวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
๓.๕ ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
๑. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
๒. เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเต็มจานวนเงินที่ซื้อ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๘

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง รายงานขอ ( ) ซือ้ ( ) จ้าง ..................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..................................
ด้วยโรงเรียน.........................................มีความจาเป็นที่จะต้อง ( ) ซื้อ ( ) จ้าง......................
เนื่องจาก........................................................................จานวน..............รายการ กาหนดใช้งานภายใน..........วัน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา
ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๓๙ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ...............................................
เป็นเงิน...........................บาท ดังนี้
ที่

รายการ

(...............................................................)

จานวน
หน่วย

ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง

จานวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้าง

รวมเงินทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบ
๒. แต่งตั้ง ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ( ) ผู้ตรวจรับ ดังนี้
๒.๑ .....................................ระดับ..................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
๒.๒ .....................................ระดับ..................... กรรมการ
๒.๓ .....................................ระดับ..................... กรรมการ
๓. แต่งตั้ง..................................................ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ).....................................รอง ผอ. โรงเรียน

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ).........................................
(..........................................)
ตาแหน่ง................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๕๙

(ตัวอย่าง)
ใบสั่งซื้อ
ที่.........../..............

เขียนที่ โรงเรียน............................................
วันที่.....................................................................

เรียน......................................................
ตามที่ได้ตกลงขายพัสดุ จานวน..............รายการ เป็นเงิน...............................บาท ดังนี้
ที่

รายการ

(................................................................)

จานวน
หน่วย

ราคา
ต่อหน่วย

จานวนเงิน

รวมเป็นเงิน

โรงเรียน.......................................................ตกลงซื้อตามรายละเอียดข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อจัดส่งพัสดุไปยัง.................................................. ภายใน..........วัน นับถัดจากวันลงนาม
ถ้าส่งมอบพั สดุเกิน ระยะเวลากาหนด ผู้ ขายจะต้องช าระค่าปรับเป็นรายวันให้ แก่ผู้ ซื้อในอัตราร้อยละ ๐.๒
ของราคาพัสดุที่ยังมิได้ส่งมอบจนกว่าจะได้ส่งของถูกต้องครบถ้วน
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามใบสั่ ง ซื้ อ นี้ ไ ด้ และจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตามใบสั่ ง ซื้ อ นี้
หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุดังกล่าว ผู้ซื้ออาจพิจารณาดาเนินการบอกเลิกใบสั่งซื้อ
เว้น แต่ผู้ ขายยิ น ยอมเสี ย ค่าปรั บ ให้ แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น ผู้ ซื้ออาจพิจารณาผ่ อนปรน
การบอกเลิกใบสั่งซื้อได้เท่าที่จาเป็น
(ลงชื่อ)………………………………ผู้ซื้อ
(……..…………...………………)

(ลงชื่อ)……..…………………….ผู้ขาย
(………..…………………….)

หมายเหตุ การจัดหา (ซือ้ -จ้าง) ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทจะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

คู่มือการปฏิบัติงาน
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๑๖๐

(ตัวอย่าง)
ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ โรงเรียน..................................
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ……………
ด้วย..........................................ได้ส่งมอบพัสดุ..........รายการ ให้โรงเรียน.........................
ตาม ( ) ใบสั่งซื้อ ( ) ใบสั่งจ้าง เลขที่......../……….ลงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ…………....
เพื่อให้ ( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับพัสดุแล้วปรากฏผล ดังนี้
๑. ครบกาหนดวันที่..............เดือน........................พ.ศ………………..
๒. ส่งมอบเมื่อ วันที่..............เดือน........................พ.ศ……………….
๓. ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่........../..................
ลงวันที่................................ณ โรงเรียน......................................................
๔. ได้ตรวจรับและให้ถือว่า ( ) ถูกต้อง จานวน........รายการ ( ) ไม่ถูกต้อง
จานวน.......รายการ ตั้งแต่วันที่......................................เกินกาหนด..............วัน
๕. ได้เชิญผู้ชานาญมาปรึกษาด้วย คือ………………………………………….
๖. ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) .......…..……..........…......ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
(..................................... )
(ลงชื่อ) .…………...........………..กรรมการ
(.....................................)
(ลงชื่อ) .………..........…………..กรรมการ
(....................................)
(ลงชื่อ)...……….........……….. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)
(........………………….)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.......................................
คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้อง และได้รับมอบพัสดุดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงิน
ให้แก่ ( ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้าง เป็นเงิน....................................บาท
(ลงชื่อ)…………………………….เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………….…….รอง.ผอ.โรงเรียน
(ตัวอย่าง)

- ทราบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)......................................
(...........................................)
ตาแหน่ง.....................................
วันที่...............................................
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๑

ใบเบิกพัสดุ
เล่มที่...............
โรงเรียน........................................................... เลขที่.............
กอง/ฝ่าย................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ...............
ลาดับ
ที่

ข้าพเจ้าขอเบิกพัสดุตามรายการต่อไปนี้ เพื่อใช้ในงาน.........................................
จานวน
หมายเหตุ
รายการ
ขอเบิก
เบิกได้

อนุญาตให้เบิกจ่ายได้
........................................................ผู้ส่งั จ่าย
ได้ตรวจ, หัก จานวนแล้ว
.......................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้รับของไปถูกต้องแล้ว
.......................................................ผู้รบั ของ
(........................................)
......../.................../...........

..........................................ผู้เบิก
(.......................................)
ตาแหน่ง..........................................
ได้มอบให้..............................................
เป็นผู้รับของแทน....................................
ลงชื่อ....................................................ผู้มอบ
ลงชื่อ................................................ผู้รับมอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๒

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง รายงานขอ ( / ) ซือ้ ( ) จ้าง ..................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน….............................
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า ………………………..........................มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ พั ส ดุ
เพื่อ.................................................................................................................เนื่องจ ากเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่อาจ
ดาเนินการตามปกติได้ทนั จึงได้ดาเนินการ ( ) ซื้อ ( ) จ้าง จาก……..................จานวน.............รายการ
เป็นเงิน....................บาท (......................................) ตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบ
๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ให้แก่...........................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...........................
ได้ ต รวจสอบรายละเอี ย ดแล้ ว ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๓๙ วรรคสอง เห็นควรอนุมัติให้เบิกได้
จากเงินนอก-งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนจานวน
เงิน...............บาท
(..............................................)
(ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ).................................................รอง.ผอ.โรงเรียน

- เห็นชอบ
- อนุมัติ...........................................
(
ล
ง
ชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่..............................................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๓

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน….............................
ตามที่โรงเรียนได้จัดซื้อ /จัดจ้าง................................................จานวน.................รายการ
จาก....................................จานวนเงิน...........................บาท (............................................................................)
ตามใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง เลขที่...................... ลงวันที่........................................
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ..................................................... นั้ น
บัดนี้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เห็นควรเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จานวนเงินขอเบิก
.................................................. บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
.................................................. บาท
มูลค่าสินค้า
.................................................. บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
.................................................. บาท
ค่าปรับ
.................................................. บาท
คงเหลือจ่ายจริง
.................................................. บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(.......................................)
วันที่............................................
อนุมัติ
ลงชื่อ............................................
(...................................)
ตาแหน่ง...................................
วันที่...............................
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๔

การยืมเงินอุดหนุน
การยืมเงินอุดหนุน สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจพิจารณา
อนุมัติให้ยืมเงินเฉพาะเท่าที่จาเป็น เพื่อใช้ในราชการหรือกรณีอื่น ที่จาเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และห้ามมิให้
อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ ในกรณีผู้ยืมมิได้ชาระเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. ผู้ยืมเงินตรวจสอบงบประมาณ
๒. ผู้ยืมเงินจัดทาเอกสารการยืมเงินดังนี้
๒.๑ บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
๒.๒ สัญญาการยืมเงิน จานวน ๒ ฉบับ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่ น กรณียืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้องแนบบันทึก
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เป็นต้น
๓. ผู้ยืมเงินยื่นเอกสารตามข้อ ๒ เสนอผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผ่าน
เจ้าหน้าที่การเงิน
๔. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ยืมเงิน / จ่ายเงิน
๕. เจ้าหน้าที่การเงินลงทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
๖. การจ่ายเงิน
๖.๑ ให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน และตามจานวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน
๖.๒ ผู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้รับเงินในสัญญายืมเงิน
๖.๓ เจ้าหน้าที่การเงินคืนสัญญาการยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงิน ๑ ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
๗. การส่งคืนเงินยืม
ผู้ยื มเงิน ส่ งใบส าคั ญการจ่ายพร้อมด้ว ยเงินสดคงเหลื อ (ถ้ามี) ส่งชดใช้เงิ นยืมภายใน
กาหนดเวลา ดังนี้
กรณีที่ ๑ ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่งชดใช้ภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันที่กลับมาถึง
กรณีที่ ๒ ยืมเงินเพื่อเป็นการปฏิบัติราชการอื่นนอกจากกรณีที่ ๑ ส่งชดใช้ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันรับเงิน
๘. ผู้ ยื มเงิ น มิ ไ ด้ด าเนิ น การส่ ง หลั ก ฐานชดใช้เ งิน ยื มตามข้ อ ๗ ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
เรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้น โดยเร็วอย่างช้าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบ
กาหนดตามสัญญาการยืมเงิน
๙. เมื่อผู้ยื มเงิน ส่งใช้เงิน ยืม เป็นใบส าคัญหรือเงินสด (ถ้า มี) ให้ เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก
การรับคืนด้านหลังสัญญาการยืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ
๑๐. เจ้ าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อทราบ
และอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อชดใช้เงินยืมต่อไป

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๕

เอกสารประกอบการยืม
- บันทึกการขออนุมัติยืมเงิน
- สัญญาการยืมเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๖

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน….............................
ด้วยข้าพเจ้า...................................................ตาแหน่ง....................................ขออนุมัติยืมเงิน
อุดหนุน...........................................โครงการ...................................................................ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสถานศึกษา ประจาปี........................................................................เป็นเงิน..........................................บาท
(.................................................) รายละเอียดตามสัญญาเงินยืมและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ยืม
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน. ................................................
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอยืมเงินแล้วถูกต้อง มีงบประมาณเพียงพอ และไม่มีเงินยืม
ค้างชาระ จึงเห็นควร
๑. อนุมัติให้ยืมเงิน
๒. อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ยืม เป็นเงิน..............................บาท
(ลงชื่อ)..............................เจ้าหน้าที่การเงิน
(...............................)
วันที่............................................

- อนุมัติตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒
(ลงชื่อ)....................................
(........................................)
ตาแหน่ง.................................
วันที่.........................................

(ตัวอย่าง)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๗

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ .............................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน….............................
ตามที่โรงเรียน............................................................................ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้ายืมเงิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย..................................................................................... .....................ตามสัญญาการยืมเงิน
เลขที่...........................เป็นเงิน........................บาท (....................................................... .......) และกาหนด
ใช้คืนภายในวันที่...................................................นั้น
ข้าพเจ้าขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญายืมเงินดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. หลักฐานการยืมเงิน
เป็นเงิน........................................ บาท
๒. เงินสด (ถ้ามี)
เป็นเงิน........................................ บาท
รวมเป็นเงิน..................................... บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยืม
(..................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน .............................
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งใช้
เงินยืมดังกล่าวแล้วถูกต้อง จึงเห็นควร
๑. อนุมัติใบสาคัญเพื่อส่งใช้เงินยืม
เป็นเงิน.................................บาท
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการ
(ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(..........................................)
วันที่............................................

- อนุมัติ
- แจ้ง
(ลงชื่อ)................................
(......................................)
ตาแหน่ง..................................
วันที่.....................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๘

(ตัวอย่าง)
สัญญาการยืมเงิน
ยื่นต่อ........................................................................(๑)

เลขที่..................................................
วันครบกาหนด
...............................................

ข้าพเจ้า............................................................................ตาแหน่ง............................................................
สังกัด..............................................................................จังหวัด.................................. .............................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.................................................................................................... .............(๒).
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ......................................................................(๓) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ตัวอักษร...........................................................) รวมเงิน (บาท)

.............................................................

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ใ นระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ ภายใน.........วัน
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลายมือชื่อ.........................................................ผู้ยืม วันที่.......................................... ................................
เสนอ..................................................................(๔)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน........................................บาท
(...........................................................................................)
ลงชื่อ..............................................................................วันที่..................................... ..................................
คาอนุมัติ
อนุญาตให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น เป็นเงิน...........................................................................................บาท
(......................................................................................................)
ลงชื่ออนุมัติ...................................................................วันที่..................................................................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน............................................บาท (.............................................. .....................)
ไปเป็นการถูกต้อง
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับเงิน วันที่............................... ..............................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๖๙

รายการส่งใช้เงินยืม
ครั้งที่

วัน เดือน
ปี

รายการส่งใช้
เงินสดหรือ จานวนเงิน
ใบสาคัญ

คงค้าง

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

ใบรับเลขที่

หมายเหตุ ๑. ยื่นต่อ ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินเดือน
๓. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินยืมไปใช้จ่าย
๔. เสนอต่อผู้มีอานาจอนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๐

(ตัวอย่าง)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของ..............................................................กับคณะรวม......................................................คน
ไปราชการที่.........................................................ระหว่างวันที่.......................... ............................รวม.........วัน
ค่าใช้จ่าย ดังรายการต่อไปนี้
ที่ รายชื่อผู้ไปราชการ ระดับ

เบิกจ่ายเป็นค่า
จานวน
วัน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ อื่น ๆ

รวม

หมาย
เหตุ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินตามประมาณการนี้ต่อไป
........................................
(.......................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๑

๔. การจัดทาบัญชีการเงิน
ประเภทของบัญชี
๑. บัญชีประเภทสินทรัพย์
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
- บัญชีเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์
- บัญชีลูกหนี้
- บัญชีวัสดุสิ้นเปลื อง หมายถึง วัสดุประเภทต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น วัส ดุส านักงานวัส ดุ
เกี่ยวกับการสอน วัสดุที่ใช้ในการกีฬา แผนกพยาบาล เป็นต้น
- บัญชีอาคาร เช่น อาคารเรียน อาคารอานวยการ โรงอาหาร โรงฝึกงาน โรงกีฬา สโมสร อาคาร
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
- บัญชีอุปกรณ์ เช่นอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เครื่อง
อัดสาเนา อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
- บัญชีสิ่งก่อสร้าง หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากอาคาร เช่น สนามกีฬา รั้ว ถนน ทางเดิน
ที่จอดรถ เป็นต้น
๒. บัญชีประเภทหนี้สิน
- บัญชีเจ้าหนี้
- บัญชีเงินกู้
- บัญชีเงินประกันค่าเสียหาย
- บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๓. บัญชีประเภททุน
- บัญชีทุน (ทุนดาเนินการของสถานศึกษาที่ได้สะสมไว้แต่ละปี)
๔. บัญชีประเภทรายได้
- บั ญ ชี ร ายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น เช่ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า หน่ ว ยกิ ต
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) ค่าบารุงห้องสมุด ค่าบารุงกีฬา ค่าบารุง
ห้องพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น
- บั ญชีร ายได้ ค่าธรรมเนี ย มการเรีย นอื่นๆ หมายถึง รายได้นอกจากค่ าธรรมเนีย มการเรีย น
การสอน เช่น ค่ากระดาษสอบ ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
- บัญชีรายได้เงินอุดหนุน (สาหรับสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
- บัญชีรายได้เงินบริจาค
- บัญชีรายได้อื่นๆ หมายถึง รายได้ที่เกี่ยวกับที่กล่าวข้างต้นและไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
โดยตรง เช่น ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่าร้านอาหารของสถานศึกษา บัญชีรายได้อื่นๆ หมายถึง รายได้ที่
เกี่ย วกับ ที่กล่ าวข้างต้น และไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง เช่น ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่า
ร้านอาหารของสถานศึกษา ค่ารถรับ – ส่งนักเรียน ค่าขายอาหารในสถานศึกษา เงินกาไร
จากการขายเครื่องเขียนแบบเรียน เป็นต้น

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๒

๕. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย
สามารถแยกเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยแต่ ล ะแผนก เพื่ อ ความสะดวกในการค านวณต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
แผนกนั้น ๆ ได้แก่
๕.๑ ค่าใช้จ่ายแผนการสอน เช่น
- บัญชีเงินเดือนครู – อาจารย์
- บัญชีวัสดุการสอนใช้ไป
- บัญชีค่าใช้จ่ายห้องฝึกภาษา
- บัญชีค่าเสื่อมราคา-อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
- บัญชีค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์
- บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
๕.๒ ค่าใช้จ่ายแผนกบริหาร เช่น
- บัญชีเงินเดือนฝ่ายบริหาร
- บัญชีส่วนลดการศึกษา
- บัญชีวัสดุสานักงานใช้ไป
- บัญชีค่าพาหนะ
- บัญชีค่าบารุงและซ่อมแซม
- บัญชีค่ารับรอง
- บัญชีค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งก่อสร้าง - บัญชีค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
- บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
๕.๓ ค่าใช้จ่ายแผนกกีฬาและการจัดงาน เช่น
- บัญชีค่าอุปกรณ์กีฬา
- บัญชีค่าจ้างกรรมการผู้ตัดสิน ฯลฯ
๕.๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนกพยาบาล – ค่าเวชภัณฑ์ เช่น
- บัญชีค่ายารักษาโรค
- บัญชีค่าวัสดุในการรักษาพยาบาลใช้ไป ฯลฯ
๕.๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น
- บัญชีค่าหนังสือ
- บัญชีค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมหนังสือ ฯลฯ
๕.๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนกรับส่ง – นักศึกษา เช่น
- บัญชีค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- บัญชีค่าบารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
๕.๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น
- บัญชีค่าไฟฟ้า
- บัญชีค่าน้าประปา
- บัญชีค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
๕.๘ ดอกเบี้ยจ่าย
๕.๙ อื่นๆ
ประโยชน์ของการบัญชี
๑. เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายในขอบเขตของงบประมาณและระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของทางราชการและของโรงเรียน
๒. เป็นเครื่องแสดงว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรั กษาตัวเงินได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม และเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
๓. เป็นหลักฐานให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการการเงินที่เกิดขึ้นว่า การรับจ่ายเงินที่เกิดขึ้นเป็นไป
โดยสุจริตและถูกต้อง
๔. ให้ตัวเลขและข้อความต่างๆ เกี่ยวกับผลของรายการการเงินที่ เกิดขึ้น เช่น รายรับ รายจ่าย หรือ
ด้านทุนในการดาเนินการต่างๆของโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป
๕. ให้ ตั ว เลขและข้ อ ความอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารงานทุ ก ขั้ น ในการวางแผนหรื อ โครงการ
ดาเนินงานต่อไป
๖. ทาให้การรวบรวมตัวเลขและข้อความ เพื่อทารายงานการเงินต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารงานเป็นไปได้
โดยรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริหารงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆได้
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๓

การจัดหมวดหมู่และการกาหนดเลขที่บัญชี
๑. การจัดหมวดหมู่บัญชี
การจัดหมวดหมู่บัญชี คือการแบ่งบัญชีต่างๆออกเป็นประเภทๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชีอย่างมีหลักเกณฑ์
จากสมการบัญชีที่ว่า สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ จะเห็นได้ว่าการจัดหมวดหมู่บัญชี
อย่ า งน้ อ ยก็ แ บ่ ง ออกเป็ น ๓ หมวด คื อ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้ า ของ และในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
กิจ การจะต้ องมีร ายได้ (Revenue) เกิ ดขึ้ น ซึ่ง จะมีผ ลท าให้ ส่ ว นของกิ จการเพิ่ มขึ้ นและในทางตรงกัน ข้า ม
หากกิจการมีค่าใช้จ่าย (Expenses) หรือมีการถอนใช้ส่วนตัว (Withdrawals) เกิดขึ้น ก็จะมีผลทาให้ส่ว น
ของเจ้าของกิจการลดลง แต่เนื่องจากในการจัดทาบัญชีจะไม่นิยมนารายได้และค่าใช้จ่ายไปบันทึกปนกับบัญชี
ส่วนของเจ้ าของ คือบัญชีทุน ซึ่งเป็น บัญชีที่เปิดไว้สาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือการถอนทุน
เท่านั้น แต่นิยมที่จะบันทึกไว้ต่างหากเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ กิจการมีรายได้
และค่าใช้จ่ายเท่าใด และเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บัญชีทั้ง ๓ คือ ถอนใช้ส่วนตัว รายได้ และค่าใช้จ่ายที่
ถูกปิ ด ไป ดังนั้ น บั ญชีทั้ ง ๓ นี้ ถื อว่า เป็ น บั ญชีชั่ ว คราว (Temporary Account) การแยกหมวดหมู่บัญ ชี
จึงแบ่งออกเป็น ๕ หมวดหมู่ ดังนี้
หมวด
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภทบัญชี
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
รายได้
ค่าใช้จ่าย

๒. การกาหนดเลขที่บัญชี
หลังจากที่แยกหมวดหมู่บัญชีเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป คือ การกาหนดเลขที่บัญชี ( Account
Numbers) เพื่อใช้ในการจัดเรียงบัญชีและใช้ในการอ้างอิง การกาหนดเลขที่บัญชี มีหลายแบบ ดังนี้
๑. แบบตัวเลขหรือตัวอักษรเรียงตามลาดับ เช่น
๑. บัญชีเงินสด
๒. บัญชีลูกหนี้
หรือ
A บัญชีเงินสด
B บัญชีลูกหนี้
๒. แบบตัวเลขผสมตัวอักษร เช่น
A – ๑๐๑
บัญชีเงินสด
B – ๑๑๐
บัญชีอุปกรณ์สานักงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓. แบบหมวดหมู่ เช่น
๑๐๐
หมวดสินทรัพย์
๒๐๐
หมวดหนี้สิน
๔. แบบเป็นช่วงเป็นตอน เช่น
๑๐๐ – ๑๙๙ หมวดสินทรัพย์
๒๐๐ – ๒๙๙ หมวดหนี้สิน
๕. แบบเป็นจุดทศนิยม เช่น
๑.๐๑
บัญชีเงินสด
๑.๐๒
บัญชีฝากธนาคาร

๑๗๔

กิจการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่แบบที่ นิยมใช้มากที่สุด คือ แบบเป็นช่วง หรือ
เป็นตอนหรือที่เรียกว่า Block Code
ตัวอย่าง การกาหนดเลขที่บัญชีหมวดสินทรัพย์
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
เงินสด
๑๐๑
เงินฝาก
๑๐๒
ลูกหนี้
๑๐๓
การกาหนดเลขที่บัญชีหมวดหนี้สิน
ชื่อบัญชี
เลขทีบ่ ัญชี
เจ้าหนี้
๒๐๑
เงินกู้
๒๐๒
การกาหนดเลขที่บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ทุน
๓๐๑
กาไร (ขาดทุน) สะสม ๓๐๒
การกาหนดเลขที่บัญชีหมวดรายได้
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
รายได้ค่านายหน้า
๔๐๑
รายได้เบ็ดเตล็ด
๔๐๒
การกาหนดเลขที่บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ค่าพาหนะ
๕๐๑
ค่าโฆษณา
๕๐๒
ค่าเบี้ยประกันภัย
๕๐๓

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๕

การจัดหมวดหมู่บัญชีและการกาหนดเลขที่บัญชีดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เรียกว่า การทาผังบัญชี
(Chart of Account) การทาผังบัญชีจะต้องทาอย่างมีหลักเกณฑ์ และจะต้องทาไว้ล่วงหน้าก่อนที่กิจการ
จะมีการบันทึกบัญชี ในทางปฏิบัติการจัดเรียงเลขที่บัญชีอาจจะเว้นช่องไว้สาหรับบัญชีที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
จะไม่ส ามารถแทรกได้ การก าหนดเลขที่ ต้ องแก้ปั ญ หาด้ ว ยการใส่ จุด แทนซึ่ งจะดูไ ม่ ส วยงามและไม่ เ ป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีกิจการบางแห่งปฏิบัติ เช่นนั้น
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างผังบัญชี (แบบ Block Code) ของสานักงานตรวจสอบบัญชี
หมวดสินทรัพย์
เลขที่บัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุสานักงาน
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
อุปกรณ์สานักงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สานักงาน
เครื่องตกแต่ง
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง
รถยนต์
ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์
อาคาร
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
หมวดหนี้สิน
เจ้าหนี้
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกู้ธนาคาร
เงินกู้จานอง

เลขที่บัญชี
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๒๑
๒๒๒

หมวดส่วนของเจ้าของ
ทุน-เจ้าของกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

เลขที่บัญชี
๓๐๑
๓๐๒

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๖

(ตัวอย่าง)
การลงบัญชี
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
รายการรับ - จ่าย
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รับเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าภัตตาหาร
๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินเดือนครู
๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าไตรจีวร
๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกเงินสดจากธนาคาร เป็นเงิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินสดเป็นค่าภัตตาหาร เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินสดเป็นเงินเดือนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
รับเงินสดเป็นเงินบริจาคให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นค่าน้า,ค่าไฟฟ้า
เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท
นาเงินสดฝากธนาคาร เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเช็คค่าไตรจีวร
เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท
รับเงินสดเป็นเงินบริจาค เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินเป็นค่าน้า,ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน
๓,๐๐๐ บาท
รับเงินรายได้ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน
๑,๕๐๐ บาท
รับเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าภัตตาหาร
๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินเดือนครู
๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าไตรจีวร
๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกเงินสดจากธนาคาร เป็นเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินสดเป็นค่าของใช้ส่วนตัว เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินสดเป็นเงินเดือนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
เป็นเงิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเช็คค่าไตรจีวร
เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๗

(ตัวอย่าง)
การลงรายการในสมุดบัญชีเงินสด
หน้า ๑

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๘

(ตัวอย่าง)

หน้า ๑
การลงรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
รายได้เงินอุดหนุนค่าภัตตาหาร

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๗๙

หน้า ๒
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนครู

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หน้า ๓

๑๘๐

รายได้เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๘๑

หน้า ๔
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนครู

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หน้า ๕

๑๘๒

รายได้เงินบริจาค

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๘๓

หน้า ๖
รายได้ดอกเบี้ย

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หน้า ๗

๑๘๔

รายจ่ายเงินเดือนครู

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๘๕

หน้า ๘
รายจ่ายค่าไตรจีวร

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หน้า ๙

๑๘๖

รายจ่ายค่าน้า - ค่าไฟฟ้า

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๘๗

หน้า ๑๐
รายจ่ายค่าภัตตาหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หน้า ๑๑

๑๘๘

รายจ่ายค่าของใช้ส่วนตัว

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๑๙๐

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายรับ - รายจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน วันที่
ต.ค

๓๑

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

รายการรับ

จานวนเงิน
สต
บาท

รายได้เงินอุดหนุนค่าภัตตาหาร
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนครู
รายได้เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร
รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น ค่ า ของใช้
ส่วนตัว
รายได้เงินบริจาค
รายได้ดอกเบี้ย

๓๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

รวมรายรับเดือนนี้

๑,๐๓๑,๕๐
๐

-

หมายเหตุ

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

รวมเงิน
พ.ศ.๒๕๕๖
สต เดือน วันที่
บาท
ต.ค

๑,๐๓๑,๕๐๐ -

รายการจ่าย

๓๑ ค่าเงินเดือนครู
ค่าไตรจีวร
ค่าน้า - ค่าไฟฟ้า

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

จานวนเงิน
สต
บาท
๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

-

ค่าภัตตาหาร
รายได้สูงกว่ารายจ่าย

๑๐๐,๐๐๐
๕๗๘,๕๐๐

-

รวมรายจ่ายเดือนนี้

๑,๐๓๑,๕๐
๐

-

รวมเงิน
สต
บาท

๑,๐๓๑,๕
๐๐

๑๗,๐๐๐ บาท
๕๖๑,๕๐๐ บาท

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ................................................
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................
ผู้ทาบัญชี

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

-

๑๙๑

บัญชีรายรับ - รายจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน วันที่
พฤศจิกายน ๓๐

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

รายการรับ
รายได้เงินอุดหนุนค่า
ภัตตาหาร
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือน
ครู
รายได้เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร
รายได้เงินอุดหนุนค่าของใช้
ส่วนตัว
รายได้เงินบริจาค
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายจ่ายเดือนนี้

หมายเหตุ

จานวนเงิน
สต
บาท

พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน
วันที่

รายการจ่าย

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

จานวนเงิน
บาท
สต.

รวมเงิน
บาท

สต.

พฤศจิกายน ๓๐
๖๐๐,๐๐๐

-

ค่าเงินเดือนครู

๖๐๐,๐๐๐

-

๘๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

-

ค่าของใช้ส่วนตัว
ค่าไตรจีวร

๑๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

ค่าน้า - ค่าไฟฟ้า
ค่าภัตตาหาร
รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย

๓,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-

๘๗๘,๕๐๐

-

๒,๐๓๑,๕๐๐

-

๒,๐๓๑,๕๐๐

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

รวมเงิน
สต
บาท

-

๒,๐๓๑,๕๐๐ -

รวมรายจ่ายเดือนนี้

๒,๐๓๑,๕๐๐ -

๑๗,๐๐๐ บาท
๘๖๑,๕๐๐ บาท

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ................................................
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................
ผู้ทาบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๒

(ตัวอย่าง)
งบแสดงผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
****************************************
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากเงินงบประมาณ :
เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการบริจาค
รายได้จากดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าภัตตาหาร
ค่าเงินเดือนครู
ค่าไตรจีวร
ค่าของใช้ส่วนตัว
ค่าน้า - ค่าไฟฟ้า
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน สุทธิ
หมายเหตุ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒,๐๑๓,๕๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๑๕๓,๐๐๐
๘๗๘,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดคงเหลือ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จานวน ๘๗๘,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย
เงินสด
๑๗,๐๐๐ บาท
เงินฝากธนาคาร
๘๖๑,๕๐๐ บาท

ลงนาม.......................................
(.....................................)
ผู้ทาบัญชี

ลงนาม.........................................
(....................................)
ผู้จัดการโรงเรียน
ลงนาม............................................
(................................................)
ผู้ตรวจสอบ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๓

(ตัวอย่าง)
การลงบัญชี
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
************************************
กรณีมีเงินสดและเงินฝากธนาคารยกมาต้นปี
ตัวอย่างรายการรับ – จ่าย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีเงินสด ๒,๐๐๐ บาท เงินฝากธนาคาร ๓,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

รั บ เงิน อุ ดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา จากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าภัตตาหาร
๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินเดือนครู
๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าไตรจีวร
๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว
๑๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เบิกเงินสดจากธนาคาร
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ่ายค่าภัตตาหาร
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินเดือนครู
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รับเงินบริจาคให้โรงเรียนเป็นค่าน้า,ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นาเงินสดฝากธนาคาร
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ่ายเช็คค่าไตรจีวร
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ รับเงินบริจาค
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ่ายค่าน้าค่าไฟฟ้า
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
รับเงินรายได้ค่าดอกเบี้ยฝากธนาคาร
จานวน ๑,๕๐๐ บาท
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รับเงินอุดหนุนอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าภัตตาหาร
๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินเดือนครู
๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าไตรจีวร
๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว
๑๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เบิกเงินสดจากธนาคาร
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ่ายค่าของใช้ส่วนตัว
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินเดือนครู
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖จ่ายเช็คค่าไตรจีวร
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ตัวอย่าง

๒๐๔

หน้า ๑
การลงรายการในสมุดบัญชีเงินสด

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๕

(ตัวอย่าง)
หน้า ๑
การลงรายการในสมุดบัญชีเงินสด

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๖

(ตัวอย่าง)

หน้า ๑
การลงรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
รายได้เงินอุดหนุนค่าภัตตาหาร

หน้า ๒
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนครู

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๗

หน้า ๓
รายได้เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร

หน้า ๔
รายได้เงินอุดหนุนค่าของใช้ส่วนตัว

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๘

หน้า ๕
รายได้เงินบริจาค

หน้า ๖
รายได้ดอกเบี้ย

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๐๙

หน้า ๗
รายจ่ายเงินเดือนครู

หน้า ๘
รายจ่ายค่าไตรจีวร

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๐

หน้า ๙
รายจ่ายค่าน้า - ค่าไฟฟ้า

หน้า ๑๐
รายจ่ายค่าภัตตาหาร

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๑

หน้า ๑๑
รายจ่ายค่าของใช้ส่วนตัว

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๒

ตัวอย่าง
บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน วันที่
ต.ค

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

รายการรับ

รายได้สะสมยกมา
ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓๑ รายได้เงินอุดหนุนค่า
ภัตตาหาร
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนครู
รายได้เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร
รายได้เงินอุดหนุนค่าของใช้
ส่วนตัว
รายได้เงินบริจาค
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายรับเดือนนี้
รวมรายรับเดือนนี้

จานวนเงิน
บาท
สต

รวมเงิน
บาท
สต

๑

หมายเหตุ

พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน วันที่
ต.ค

๕,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-

-

๓๑

รายการจ่าย
ค่าเงินเดือนครู
ค่าไตรจีวร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าภัตตาหาร

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

จานวนเงิน
บาท
สต
๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

รวมเงิน
บาท
สต

-

๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๓๑,๕๐๐
๑,๐๓๑,๕๐๐

๑๙,๐๐๐ บาท
๕๖๔,๕๐๐ บาท
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ................................................
ผู้ตรวจสอบ

-

๑,๐๓๑,๕๐๐
๑,๐๓๖,๕๐๐

-

รวมรายจ่ายเดือนนี้
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
รวมรายจ่ายเดือนนี้

๔๕๓,๐๐๐
๕๗๘,๕๐๐
๑,๐๓๑,๕๐๐

-

๔๕๓,๐๐๐
๕๘๓,๕๐๐
๑,๐๓๖,๕๐ ๐

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ...................................
ผู้ทาบัญชี
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๓

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน วันที่
พ.ย.

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

รายการรับ

รายได้สะสมยกมา
รายได้เงินอุดหนุน
๓๐ รายได้เงินอุดหนุนค่า
ภัตตาหาร
รายได้เงินอุดหนุนเงินเดือนครู
รายได้เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร
รายได้เงินอุดหนุนค่าของใช้
ส่วนตัว
รายได้เงินบริจาค
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายรับเดือนนี้

จานวนเงิน
บาท
สต

รวมเงิน
พ.ศ.๒๕๕๖
บาท
สต เดือน วันที่

๑

หมายเหตุ

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

พ.ย.

รายการจ่าย

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่

จานวนเงิน
สต
บาท

๓๐

๕,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

-

ค่าเงินเดือนครู
ค่าไตรจีวร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าภัตตาหาร

๖๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๕๐๐

-

ค่าของใช้ส่วนตัว

๑๐๐,๐๐๐

-

รวมรายจ่ายเดือนนี้
รายได้สูงกว่ารายจ่าย

๑,๑๕๓,๐๐๐
๘๗๘,๕๐๐
๒,๐๓๑,๕๐๐

-

๒,๐๓๑,๕๐๐

-

๒,๐๓๑,๕๐๐

-

๒,๐๓๑,๕๐๐

-

๒,๐๓๖,๕๐๐

-

รวมเงิน
สต
บาท

๑,๑๕๓,๐๐๐

๘๘๓,๕๐๐
๒,๐๓๖,๕๐๐

๑๙,๐๐๐ บาท
๘๖๔,๐๐๐ บาท

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ................................................
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ...................................
ผู้ทาบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

-

๒๑๔

งบแสดงผลการดาเนินงาน
โรงเรียน...................................................
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
********************
รายได้จาการดาเนินงาน:
- รายได้สะสมยกมา
บาท
รายได้จากเงินงบประมาณ:
- เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
บาท
รายได้จากแหล่งอื่น:
- รายได้จากการบริจาค
บาท
- รายได้ดอกเบี้ย
บาท
รวมรายได้
บาท
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน:
- ค่าภัตตาหาร
บาท
- ค่าเงินเดือนครู
บาท
- ค่าไตรจีวร
บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว
บาท
- ค่าน้า - ค่าไฟฟ้า
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการ
บาท
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน สุทธิ
บาท
หมายเหตุ

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๓๖,๕๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐ บาท
๑,๑๕๓,๐๐๐
๘๘๓,๕๐๐

ยอดคงเหลือ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จานวน ๘๘๓,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๕

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

ลงนาม................................................
(.............................................)
ผู้ทาบัญชี

๑๙,๐๐๐ บาท
๘๖๔,๕๐๐ บาท

ลงนาม............................................
(..........................................)
ผู้จัดการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๖

(ตัวอย่าง)
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
โรงเรียน.....................................อาเภอ.........................................................จังหวัด
.......................................
ประจาวันที่...................เดือน............................................พ.ศ....................
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์
เช็ค...........ฉบับ................................................
อื่นๆ (ระบุชื่อ)................................................
...................................................
....................................................
รวมทั้งสิ้น..................................................บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)...............................................................................
(ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).......................................................หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ข้างต้นแล้วจึงได้นาเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
.............................................
กรรมการ

...............................................
กรรมการ

.............................................
กรรมการ

ทราบแล้ว
........................................................
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..........................เดือน.......................................................พ.ศ. ๒๕................................
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่
การเงิน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๗

(ตัวอย่าง)
ใบสาคัญรับเงิน
ที่.................................................
(โ รงเ รี ย นเป็ น
ผู้ให้)
วันที่................เดือน.......................................พ.ศ
.................
อาตมา/ข้ า พเจ้ า .............................................................วั ด /บ้ า นเลขที่
..........................................ซอย.................................ถนน....................................ตาบล................................
อาเภอ...........................................จังหวัด................................................. .......ได้รับเงินจากโรงเรียน/วัด
......................................................................ดังรายการต่อไปนี้
ที่

รายการ

จานวนเงิน
บาท
สตางค์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร..........................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้รับเงิน
(......................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้จ่ายเงิน
(......................................................)
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๘

๕. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุน
การจัดทาบัญชีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดาเนินการให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามัญ ควบคู่
กันไป โดยรั ฐ ให้ สิ ทธิป ระโยชน์ และเงิน อุดหนุน ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจน และโปร่งใส ผู้บริหารโรงเรียนควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจัดทาบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประเภทของสมุดบัญชี
แบบบัญชีที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จาเป็นต้องมี คือ
๑. สมุดเงินสด
๒. สมุดเงินฝากธนาคาร
๓. สมุดบัญชีแยกประเภท
๔. ทะเบียนทรัพย์สิน
การควบคุมและตรวจสอบการเงินและบัญชี
เป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติทางการเงินบัญชีถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งการบันทึกบัญชี และสรุปผลรวมทั้งรายงาน
ทางการบัญชี โดยวิธีการและแนวทางคือ
๑. การเปิดบัญชีเงินฝากและใบนาส่งเงินฝาก (pay in) แต่ละคราว ให้ระบุชื่อบัญชีว่า “โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัด..........................” ห้ามฝากในนามบุคคลหรือระบุชื่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นเจ้าของเงิน
ในกรณีที่ฝากเงินไว้กับธนาคารให้ระบุชื่อผู้มีอานาจถอนเงินไว้อย่างน้อย ๓ คน คือ
๑. ผู้จัดการ หรือผู้ใหญ่
๒. ผู้อานวยการ
๓. เจ้าหน้าที่การเงิน หรือนายทะเบียน
การสั่งจ่ายให้ลงนามในเช็คสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ โดยมีผู้จัดการลงนามด้วยทุกครั้งจึงถอนเงินได้
๒. ผู้บริหารจะต้องออกคาสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีการเงินของโรงเรียน (ตามแบบ ปส.
๑๑-๑๒)
๓. ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทา
บัญชีว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
๔. ระยะเวลาที่ผู้บริหารจะตรวจควรตรวจสอบทุกเดือน ไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป นอกจากนี้
ยังตรวจได้เสมอ ในเมื่อมีความประสงค์จะตรวจ เมื่อผู้บริหารได้ตรวจบัญชีถึงหน้าใดแล้วก็ให้ลงบันทึกไว้มุม
หนึ่งของหน้าบัญชีนั้นว่า “ตรวจแล้ว” พร้อมกับลงนามและวันที่ตรวจกากับไว้ด้วยในการตรวจตราดูแล
บัญชีผู้บริหารอาจมอบหมายให้บุคคลหรือพระภิกษุอื่น ที่มีความรู้ทางบัญชีทาการตรวจแทนได้
๕. การตรวจสอบหลักฐานในการลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงินให้นาเลขที่ของใบเสร็จรับเงินบัญชีมา
ลงบัญชีด้วย สาหรับกรณี ที่ไม่มีใบเสร็จ เช่น ค่าจ้างคนงาน ค่าเช่ารถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่
สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ โรงเรียนจะต้องทาหลักฐานการรับเงินหรือใช้ใบสาคัญรับเงินก็ได้
๖. โรงเรียนใดมีการเก็บรักษาเงินสด ควรมีการจัดทารายงานเงินสดคงเหลื อประจาวันและแต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน จานวนกรรมการเก็บรักษาเงินขึ้นอยู่กับจานวนเงินสดที่เก็บรักษา
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๑๙

หากเก็บ รั กษา ไว้วัน หนึ่ งๆ เกินหนึ่ งหมื่นบาท จะตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเพียง ๒ รูป/คน ก็ได้ โดย
กรรมการต้อ งตรวจนั บ ตัว เงิน และหลั กฐานแทนตัว เงิน (ถ้ามี) เมื่อสิ้ นวันทาการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
กรรมการทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันนั้นด้วย และนาเสนอผู้บริหารโรงเรียนทราบ
๗. หน้าบัญชีในสมุดเงินสดให้ใช้หน้าบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท เช่น เบิกเงินฝาก
ธนาคารให้ใส่ตัวย่อเป็นหน้าบัญชี ธ.๑ รายรับเงินอุดหนุนที่ใส่สมุดเงินสดหน้า ๑ ก็ให้ใส่ตัวย่อเป็นหน้าบัญชี
ย.๑ ในสมุดเงินสดและในบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชีให้ใส่ งส.๑ คือยกมาจากสมุดเงินสดหน้า ๑
๘. การลงบั ญชีในสมุดเงิน สด และสมุดบัญชีแยกประเภท จะต้องนาเลขที่ใบเสร็จรับเงินและ
จ่ายเงินมาลงบัญชีในช่อง “ที่เอกสาร” ของสมุดบัญชีทุกครั้ง

๖. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สินหรือพัสดุ
พัสดุ หมายถึง วัสดุและครุภัณฑ์
วัสดุ หมายถึง วัสดุสานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ ที่มีมูลค่าต่ากว่า
๕,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้สานักงาน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เช่น เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
๑. การควบคุมวัสดุ
๑.๑ ใช้ระบบบัญชีที่ใช้ตามแบบตัวอย่างที่กาหนด เมื่อได้รับสิ่งของวัสดุ ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชี
ก่อน โดยลงบัญชีวัสดุแยกเป็นชนิด และจัดเก็บบัญชีอย่างเป็นระบบง่ายและสะดวกในการค้นหา จึงจะให้
เบิกใช้ได้ การลงบัญชีให้แสดงจานวนสิ่ งของ ราคาที่เหลือครั้งสุดท้าย รับใหม่ และจ่ายให้เท่าใด ทุกคราว
และให้เก็บหลักฐาน การรับจ่ายไว้
๑.๒ รายละเอียดการรับพัสดุ ได้ แก่ ใบตรวจรับพัสดุ หลักฐานการับเงินบริจาคพัสดุ หลักฐาน
แสดงการรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นมอบให้ นาลงบัญชีพัสดุ
๑.๓ หลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่ ใบเบิกพัสดุ
๑.๔ การอ้างอิงหลักฐาน การรับ – จ่าย ให้ลาดับเป็นปีงบประมาณ
๒. การควบคุมครุภัณฑ์
๒.๑ จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไปตามเกณฑ์คือทรัพย์สินที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ โดยเขียนหมายเลขไว้ในทะเบียนให้ตรงกับ
หมายเลขที่ให้ไว้กับครุภัณฑ์ทุกชิ้น และแสดงรายการสิ่งของ ขนาด จานวนราคาให้ชัดเจนและแจ้งไว้ด้ วยว่า
นาไปใช้ที่ใด
๒.๒ กรณีทรัพย์สินที่คานวณ การตีราคาแล้วเหลือมูลค่าสิทธิเหลือศูนย์บาท แต่ยังไม่สามารถใช้
งานให้คงมูลค่าสุทธิเหลือ ๑ บาท แทน
๒.๓ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้บันทึกไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การรายงานตรวจสอบพัสดุประจาปี ก่อนสิ้ น เดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุประจาปี และดาเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันทาการแรกของปีถัดไป และรายงานผลให้
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ทราบภายใน ๓๐ วันทาการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๐

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ คือ
๑. เมื่อได้รับของมาแล้วต้องรีบลงทะเบียนทันที
๒. เมื่อถึงสิ้นเดือนกันยายน ต้องทารายงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน
๓. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ต้องลงเป็นรายชื่อ
๔. ทะเบียนวัสดุสิ้นเปลื้องต้องมียอดคงเหลือทุกครั้งที่มีการเบิก
๕. การจาหน่ายครุภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนก่อน
หมายเหตุ การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ถ้าเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ในกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
๒) ค่ า สิ่ ง ของที่ ส่ ว นราชการหรื อ โรงเรี ย นซื้ อ มาใช้ ใ นการบ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ซ่ อ มแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ
“ค่าวัสดุ” หมายความว่า
๑. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทา ทาเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ
ดังต่อไปนี้
- สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลื้อง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีก
ต่อไป
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน ๑ ปี หรือ
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานระยะเวลา ประมาณ ๑ ปี ขึ้นไป แต่มี
ราคา หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ
- สิ่งของที่ส่วนราชการหรือโรงเรียนซื้อมาใช้ในการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม
๒. ค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง ต้อ งชาระพร้อ มกับ ค่า สิ่ง ของ เช่น ค่า ขนส่ง ค่า ภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายการจ่ายค่าวัสดุ
ข้อยกเว้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ

“ค่าครุภัณฑ์” หมายความว่า
๑. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทา ทาเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ
ดังต่อไปนี้
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานระยะเวลา ประมาณ ๑ ปี ขึ้นไป และมีราคา
หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือ
- สิ่งของตามตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งของตามข้อ ๑ เพื่อให้
มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น
๓. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชาระพร้อมค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภั ย ค่า
ติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายการจ่ายค่าครุภัณฑ์
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๑

ข้อยกเว้น

รายการต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์
๒) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)

“ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้ าง” หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาการปรับปรุงที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ
การควบคุมและการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
เป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติทางการเงินบัญชีถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องรวมทั้งการบันทึกบัญชี และสรุปผลรวมทั้งรายงานทางการ
บัญชี โดยวิธีการและแนวทาง คือ
๑. การปิดบัญชี
๒. ผู้บริหารจะต้องออกคาสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีการเงินของโรงเรียน
๓. ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรวจตราดูแลการปฏิบัติ งานของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทา
บัญชีว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
๔. ระยะเวลาที่ผู้บริหารจะตรวจควรตรวจสอบทุกเดือน ไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป นอกจากนี้
ยังตรวจได้เสมอ ในเมื่อมีความประสงค์จะตรวจ เมื่อผู้บริหารได้ตรวจสอบบัญชีถึงหน้าใดแล้วก็ให้ลงบันทึก
ไว้มุมหนึ่งของหน้าบัญชีนั้นว่า “ตรวจแล้ว” พร้อมกับลงนามและวันที่ตรวจกากับไว้ด้วย ในการตรวจตรา
ดูแลบัญชี ผู้บริหารอาจมอบหมายให้บุคคลหรือพระภิกษุรูปอื่น ที่มีความรู้ทางบัญชีทาการตรวจแทนได้
๕. การตรวจสอบหลักฐานในการลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงินให้นาเลขที่ของใบเสร็จรับเงินบัญชีมา
ลงบัญชีด้วย ส าหรั บกรณีไม่มีใบเสร็จ เช่น ค่าจ้างคนงาน ค่าเช่ารถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึ่งไม่
สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ โรงเรียนจะต้องทาหลักฐานการรับเงินหรือใช้ใบสาคัญรับเงินก็ได้
๖. โรงเรียนใดมีการเก็บรักษาเงินสด ควรมีการจัดทารายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน จานวนกรรมการเก็บรักษาเงินขึ้นอยู่กับจานวนเงินสดที่เก็บรักษา
หากเก็บรักษาไว้วันหนึ่งๆ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท จะตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเพียง ๒ รูป/คนก็ได้ โดย
กรรมการต้องตรวจนั บ ตัว เงิน และหลั กฐานแทนตัว เงิน (ถ้ามี) เมื่อสิ้ นวันทาการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
กรรมการทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันนั้นด้วย และนาเสนอผู้บริหารโรงเรียนทราบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๓

(ตัวอย่าง)
ทะเบียนคุมบัญชีวัสดุ
แผ่นที่……………………………………………….
ประเภท..........................................................................ชื่อหรือชนิดวัสดุ.....................................................................................รหัส………………………………………………………………………..
ขนาดหรือลักษณะ.........................................................................................................................................................จานวนอย่างสูง……………………………………………………………………….
หน่วยที่นับ..........................................................................ที่เก็บ......................................................................................จานวนอย่างสูง…………………………………………………………………….
วัน เดือน ปี

รับจาก/จ่ายให้

เลขที่เอกสาร

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รับ

จานวน
จ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๔

คาอธิบายตัวอย่างบัญชีวัสดุ
๑. ให้กรอกเลขที่แผ่นที่ตามลาดับชนิดของวัสดุ และทับด้วยลาดับหน้าบัญชีของวัสดุชนิดนั้น ในกรณีใช้แผ่นเดียวไม่พอ เช่น วัสดุ ๑๐๐ ชนิด
ควรใช้ลาดับเลขที่ ๑ ถึง ๑๐๐ ชนิดใดลงบัญชีหน้าเดียวไม่พอให้ทาเครื่อง “ทับ (/)” เช่น แผ่นที่ ๑ หน้า ๑ ก็กรอกว่า ๐๐๑/๑ หน้า ๒
ก็กรอกว่า ๐๐๑/๒ เป็นต้น สาหรับหน่วยงานที่มีวัสดุจานวนมากชนิด ควรให้ลาดับประเภท ชนิด และหน้า เพื่อทราบว่าประเภทใดมีกี่ชนิด
เช่น ประเภทลาดับที่ ๑ ชนิดที่ ๙๙ หน้า ๑ ก็กรอกว่า ๐๑/๐๙๙/๑
๒. ให้ระบุชื่อหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุ เพื่อจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น
๓. ให้ระบุประเภทของวัสดุตามที่กาหนด
๔. ให้ระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เช่น ดินสอดา ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เป็นต้น และหากหน่วยงานใดต้องการแยกชนิดย่อยลงไปอีก
โดยจัดทาบัญชีควบคุมย่อยลงไปก็ได้ เช่น ดินสอดา ๒B ดินสอดา ๔B หรือดินสอสีเขียว เป็นต้น
๕. ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้นๆ ตามที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) “รหัส” หมายถึง รหัสทั่วไปซึ่งอาจกาหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
อื่นใดที่มีหน้าที่กาหนดรหัส หรือเป็นรหัสของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ซึ่งกาหนดเป็นสากลเพื่อสะดวกในการจัดหาก็ได้
๖. ให้ระบุหน่วยงานตามลักษณะของวัสดุและปริมาณที่ใช้ เช่น หน่วยพัสดุกลางอาจใช้หน่วยนับของดินสอเป็นโหล หน่วยงานย่อยอาจใช้หน่วยนับ
ของดินสอเป็นแท่ง แต่ทั้งนี้หน่วยนับสาหรับช่องรับ ช่องจ่าย และช่องคงเหลือ จะต้องเป็นอย่างเดียวกัน
๗. ให้ระบุจานวนอย่างสูงที่สมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ และจานวนอย่างต่าที่หากไม่จัดหาเพิ่มเติมจะทาให้งานของทางการราชการเสียหาย
๘. ให้ลงเลขที่เอกสารตามลาดับที่รับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี โดยแยกเป็นเอกสารฝ่ายรับ (ร.) และเอกสารฝ่ายจ่าย (จ.) และให้ลงเลขที่
ลาดับที่ ๑ ใหม่ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ฝ่ายรับเริ่มตั้งแต่ลาดับ ร.๑ ร.๒ ร.๓ ฯลฯ จ.๑ จ.๒ จ.๓ ฯลฯ ควรใช้กระดาษฝ่ายจ่ายเป็นสีอื่น
ต่างไปจากเอกสารฝ่ายรับ เพื่อสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พัสดุยิ่งขึ้น

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๕

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)
ส่วนราชการ ..........................................................................
หน่วยงาน...............................................................................
ประเภท............................................................รหัส..............................................ลักษณะ/คุณสมบัติ.................................................................รุ่น/แบบ……………………………………………………
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ....................................................................................ชือ่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค……………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์ …………………………………………………………………….
ประเภทเงิน  เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ
 อื่น ๆ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ
 รับบริจาค
วัน เดือน
ที่เอกสาร
ปี

รายการ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

มูลค่า
รวม

อายุ
ใช้งาน

อัตรา
ค่าเสื่อม
ราคา

ค่าเสื่อม
ราคา
ประจาปี

ค่าเสื่อม
ราคา
สะสม

มูลค่า
สุทธิ

หมาย
เหตุ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๖

คาอธิบายตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์
๑. ให้ระบุชื่อหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น
๒. ให้ระบุประเภทของครุภัณฑ์ตามที่กาหนด
๓. ให้ระบุชื่อหรือชนิดของครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะผู้จัดการโรงเรียน โต๊ะประชุม เป็นต้น
๔. ให้ลงลาดับของเลขที่ของครุภัณฑ์ เช่น เลขที่ของโต๊ะอธิบดี ลง ต.๑ หรือลงรหัสประจาโต๊ะอธิบดีที่กาหนด(ถ้ามี)
๕. ให้ระบุหมายเลขประจาครุภัณฑ์ที่ผู้ผลิตทาไว้ และหมายเลขที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ถ้ามี)
๖. ให้ระบุวิธีการที่ได้ครุภัณฑ์นั้นมา เช่น ซื้อโดยวิธีตกลงราคา แลกเปลี่ยนหรือจ้างทาโดยวิธีประกวด
ราคา (ถ้าได้มาจากการยืม ไม่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์)
๗. ให้ลงเลขที่ตามลาดับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้รับครุภัณฑ์นั้นไว้
๘. ให้ลงหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานใดได้รับครุภัณฑ์นั้นไว้
๙. ให้ระบุการเคลื่อนย้ายของครุภัณฑ์นั้น เช่น ย้ายจากที่เดิมไปไว้ที่อื่น หรือจาหน่ายออกจากบัญชี
๑๐. ให้ลงเลขที่เอกสารในการเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์นั้น

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๗

(ตัวอย่าง)
ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๘

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๒๙

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเดือนครู
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่ทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน นั้น
ทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอเบิกเงินเดือนครูประจาเดือน.............................โดยมีครูจานวน..............ท่าน
เป็นจานวนเงิน...........................................บาท (......................ตัวอักษร......................) ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

....................(ชื่อ นามสกุล)....................... จานวนเงิน...................................บาท
....................(ชื่อ นามสกุล)....................... จานวนเงิน...................................บาท
....................(ชื่อ นามสกุล)....................... จานวนเงิน...................................บาท
....................(ชื่อ นามสกุล)....................... จานวนเงิน...................................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
(...........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
อนุมัติ
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
หมายเหตุ

บันทึกนี้เป็นการขออนุมัติจ่ายเงินเดือน
๑. แสดงชื่อครูผู้ปฏิบัติงาน
๒. ในการรับเงินเดือนทุกครั้งต้องมีการเซ็นรับทุกครั้ง โดยทาใบเสร็จรับเงินเพิ่มขึ้นอีกใบ
๓. กรณีที่จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารให้แนบสาเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงินเป็น
หลักฐาน
๔. กรณีจ่ายเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมของธนาคาร(วิ่งแผ่น) ให้สาเนารายละเอียดการโอน
และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราของธนาคารและเซ็นชื่อรับรองเป็นหลักฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๐

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าภัตตาหาร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่ทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน นั้น
ทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอเบิกค่าภัตตาหารประจาเดือน........................เป็นจานวนเงิน ..................บาท
(................ตัวอักษร..............) โดยจ่ายให้................................(ผู้รบั จ้างทาอาหาร)..........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(...........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
อนุมัติ
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)

หมายเหตุ

บันทึกนี้เป็นการขออนุมัติจ่ายค่าภัตตาหาร โดยมีเอกสารแนบท้าย ดังนี้
๑. รายละเอียดในการจัดทาอาหาร
๒. สาเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้างทาอาหาร พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๑

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่.......เดือน................. พ.ศ...........
ข้าพเจ้า.................................................................อยู่บ้านเลขที่...........................................
.........................................................................................................................................................................
ได้รับเงินจากโรงเรียน.............................................................................................................ดังรายการต่อไป
รายการ

จานวนเงิน

รวม
จานวนเงิน......................................................
(....................ตัวอักษร................)
ผู้รับเงิน...........................................................
(...........................................................)
ผู้จ่ายเงิน.........................................................
(...........................................................)
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๒

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
โรงเรียน..................................................................................................................... ...............
วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).....................................................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................ ตาแหน่ง ................................ ..................
ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้น ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการ
โดยแท้
ลงชื่อ.................................................
วันที่...................................................
หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๓

(ตัวอย่าง)
กรณีได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่โรงเรียน...................................................................ได้รบั ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ประจาเดือน.....................................................ดังนี้
๑. ค่าไฟฟ้า
เดือน......................... เป็นเงิน .......................บาท
๒. ค่าน้าประปา
เดือน......................... เป็นเงิน .......................บาท
๓. ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต เดือน......................... เป็นเงิน .......................บาท
รวมเป็นเงิน.....................................บาท (............ตัวอักษร..............)
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ค่ า สาธารณู ป โภค ตามรายการข้ า งต้ น
เป็นจานวนเงิน.....................................บาท (..................ตัวอักษร................)
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
..........................................ผู้รบั เงิน
วันที่................................................
........................................ผู้จา่ ยเงิน
วันที่................................................
........................................ผู้ลงบัญชี
วันที่................................................
หมายเหตุ

อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)

๑. ผู้เสนอบันทึก คือ เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ
๒. ผู้อนุมัติ คือ ผู้บริหารของโรงเรียน(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการ)
๓. ผู้รับเงิน คือ เจ้าหน้าที่ที่นาเงินไปจ่ายให้กับบุคคลภายนอก
๔. ผู้จ่ายเงิน คือ เจ้าหน้าที่การเงิน(อาจเป็นคนเดียวกันกับผู้รับเงินก็ได้)
๕. ผู้ลงบัญชีจะต้องเป็นคนละคนกับผู้จ่ายเงิน และการลงบัญชีจะต้องลงบัญชีในวันที่จ่ายเงิน
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๔

(ตัวอย่าง)
กรณีขอเบิกเงินหลังจากที่ได้รับของแล้ว
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่า.................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่โรงเรียน.............................................อนุมัติจัดซื้อ......................................................
จากร้าน........................................................................บัดนี้ ได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินค่า.....................................................เป็นจานวนเงิน
...................................................... (..................ตัวอักษร................) ให้แก่ร้าน..................................ต่อไป
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
..........................................ผู้รบั เงิน
วันที่................................................
........................................ผู้จา่ ยเงิน
วันที่................................................
........................................ผู้ลงบัญชี
วันที่................................................

หมายเหตุ

อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)

๑. ผู้เสนอบันทึก คือเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ
๒. ผู้อนุมัติ คือ ผู้บริหารของโรงเรียน(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการ)
๓. ผู้รับเงิน คือ เจ้าหน้าที่ที่นาเงินไปจ่ายให้กับบุคคลภายนอก
๔. ผู้จ่ายเงิน คือ เจ้าหน้าที่การเงิน(อาจเป็นคนเดียวกันกับผู้รับ เงินก็ได้)
๕. ผู้ลงบัญชีจะต้องเป็นคนละคนกับผู้จ่ายเงิน และการลงบัญชีจะต้องลงบัญชีในวันที่จ่ายเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๕

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง อนุมัตขิ อซื้อ.................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่ทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน นั้น
ทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอจัดซื้อ..............................................................เพื่อใช้ในโรงเรียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
๑. จัดซื้อ.........................................จานวน......................เป็นเงิน.................................บาท
(............ตัวอักษร.........) จากร้าน..........................................................................................
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจานวน ๓ คน
๑. ...............................................................................ประธานกรรมการ
๒. ................................................................................กรรมการ
๓. ................................................................................กรรมการ
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
หมายเหตุ

บันทึกนี้เป็นการขออนุมัติจัดซื้อของ เช่น ไตรจีวร หนังสือเรียน ฯลฯ ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. เมื่อได้รับของเรียบร้อยแล้ว จัดทาขอใบอนุมัติเบิกเงิน
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๖

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่ฝ่าย/กลุ่ม ได้จัดซื้อ/จัดซ่อม ...................................................เพื่อใช้ในฝ่าย/กลุ่ม
เป็นการเร่งด่วนและ......................................................................ได้สารองจ่ายเงินไปแล้ว นั้น
จึงเรียนมาเพื่อ
๑. อนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง..........................................................เป็นเงิน..........................บาท
(................ตัวอักษร.................) จากร้าน.......................................................................
๒. อนุมัติเบิกเงินจานวน.....................................บาท (.................ตัวอักษร...............)
เพื่อจ่ายคืนให้แก่......................................................................ต่อไป
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
..........................................ผู้รบั เงิน
วันที่................................................
........................................ผู้จา่ ยเงิน
วันที่................................................
........................................ผู้ลงบัญชี
วันที่................................................

หมายเหตุ

อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)

การจัดทาบันทึกนี้ในกรณี
๑. เป็นการจัดซื้อ จัดซ่อมเร่งด่วน
๒. ในการจ่ายเงิน ผู้บันทึกเสนอเป็นผู้สารองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว ขอเบิกคืนภายหลัง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๗

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ด้วย.........................................................................................มีความประสงค์ขอยืมเงิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย.................................................................ตั้งแต่วันที่...........เดือน...............พ.ศ...................
ถึงวันที่.............เดือน........................................พ.ศ.................. ตามโครงการและหรือรายละเอียดการปฏิบัติ
ราชการดังแนบมาพร้อมนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากประมาณ..................งาน/โครงการ......................................
จานวน...................................บาท ลงวันที่................เดือน.................................................พ.ศ.......................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
..........................................ผู้รบั เงิน
วันที่................................................
........................................ผู้จา่ ยเงิน
วันที่................................................
........................................ผู้ลงบัญชี
วันที่................................................

หมายเหตุ

อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)

ในการจัดทาบันทึกขออนุมัติยืมเงิน เป็นการบันทึกเพื่อ
๑. ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในสานักงานภายในเดือน โดยการยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน
จะต้องคืนเงินภายใน ๓๐ วัน เมื่อส่งใช้เงินเรียบร้อยแล้ว จึงขอยืมเงินใหม่ได้
๒. ใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปอบรมหรื อ รั บ นโยบาย ฯลฯ ที่ น อกเหนื อ จาก
ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนจะต้องคืนเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่กลับจากงานนั้น

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๘

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ส่งใช้เงินยืม
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ตามที่โรงเรียน..............................................................อนุมัติให้.......................................
ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย........................................................ ตั้งแต่วันที่............. เดือน..............พ.ศ....................
เป็นจานวนเงิน............................................บาท
บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ......................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................... ...............................
๓. ......................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย...........................................................
จานวน...................................บาท (................ตัวอักษร.................) เพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองต่อไป
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าที่ผู้นาเสนอ
อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
หมายเหตุ

การจั ด ท าบั น ทึ ก นี้ เป็ น การจั ด ท าในกรณี ที่ จ ะส่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม โดยรวบรวมหลั ก ฐาน
เอกสารต่างๆ พร้อมเงินสด (กรณีที่มีเงินเหลือ) เพื่อส่งใช้เงินยืมรายการนั้น

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๓๙

(ตัวอย่าง)
ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที.่ ........................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง รายงานการขอซ่อมแซมครุภัณฑ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ประจาห้อง...............................................................................................
มีความขัดข้องไม่สามารถใช้เพื่อปฏิบัติงานได้ตามปกติ จึงขออนุญาตซ่อมแซมรายการดังต่อไปนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ประจา......................................................................................
ปัญหา...................................................................................................................................
 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ประจา..............................................................................
ปัญหา...................................................................................................................................
 เครื่องปรับอากาศ ผู้ใช้ประจา........................................................................................
ปัญหา...................................................................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................
ปัญหา...................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
๑. ทราบ
๒. อนุมัติ
…………………………………
(..........................................)
เจ้าหน้าทีผ่ ู้นาเสนอ
อนุมัติ
……………………….………………………
(............................................................)
(ผู้อานวยการหรือผู้จัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๔๐

หมายเหตุ

บันทึกในกรณีที่ครุภัณฑ์ที่ใช้ในรงเรียนชารุดต้องส่งซ่อม
(ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างฯ)

ตรา
รร.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………..………………….……
ที่ ปส.................................................................................วันที.่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
นมัสการ ผู้จัดการ/ผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................
ด้วยโรงเรียน.........................................................มีความจาเป็นต้ องจัดซื้อ/จัดจ้าง
.........................................................เพื่อใช้สาหรับ...............................................โดยขอเบิกจากเงินรายได้
(ค่าภัตตาหาร/ค่าไตรจีวร/ค่าของใช้ส่วนตัว ฯลฯ) ...........................................งบเงินอุดหนุน จากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ..........................................จานวน..........................บาท
รายการ กาหนดส่งมอบพัสดุวันที่.....................เป็นเงิน....................บาท (................ตัวอักษร.................)
ตามประมาณการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามเสนอ
๒. อนุญาตแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/กรรมการตรวจพัสดุ/ตรวจการจ้าง ดังนี้
๒.๑ ................................................ ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
(กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ................................................ กรรมการ
๒.๓ ................................................ กรรมการ
๓. ทราบผลการตรวจรับสิ่งของ และสิ่งมอบให้ นาย/นาง/นางสาว.....................................
เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่...........................................
และหรือ
๔. อนุมัติให้จ่ายเงิน จานวน...................บาท ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว..............................
ซึ่งได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว
ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
คาสั่ง
๑. อนุมัติตามข้อ ๑ และหรือ ข้อ ๔
๒. อนุญาตตาม ข้อ ๒
๓. ทราบตาม ข้อ ๓
ลงชื่อ.......................................
(.......................................)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการโรงเรียน...................

ลงชื่อ..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(........................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๔๑

(ตัวอย่าง)
ประมาณการพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

ราคา
ท้องตลาด

ราคาต่อ
หน่วย

รวมเงิน

หมายเหตุ

รวมเงิน
ตัวอักษร (.............................................................)

ลงชื่อ...............................................ผู้ประมาณการ
(..............................................)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๔๒

ใบสาคัญ......................./.........................
ประจาเดือน............................. พ.ศ. ....................
หมวดรายจ่าย.......................................................งบเงินอุดหนุน โรงเรียน................................................

ติดใบเสร็จรับเงิน กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(มีผู้ตรวจรับพัสดุ เพียงคนเดียว)

ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินตามรายการในใบสาคัญนี้เพื่อเป็นค่าวัสดุ...................................................
(และหรือได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วจริง)
ลงชื่อ...................................................ผู้จา่ ยเงิน
(...............................................)
ได้ตรวจรับพัสดุตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจพัสดุ
(........................................)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๔๓

ใบสาคัญ......................./.........................
ประจาเดือน............................. พ.ศ. ....................
หมวดรายจ่าย.......................................................งบเงินอุดหนุน โรงเรียน.................................... ............

ติดใบเสร็จรับเงิน กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
(มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง จานวน ๓ ราย)

ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินตามรายการในใบสาคัญนี้เพื่อเป็นค่าวัสดุ..................................................
(และหรือได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วจริง)

ลงชื่อ...................................................ผู้จา่ ยเงิน
(...............................................)

คู่มือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๔๔

ใบตรวจรับพัสดุ
วันที่...............................................................
หสน./หจก./หจก..................................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................... .......................
ได้นาพัสดุตามรายการ ข้างต้น มาส่งมอบให้แก่โรงเรียน..................................................................................
ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

จานวนเงิน หมายเหตุ

รวมเงิน
ตัวอักษร (.................................................................................)
๑. วันครบกาหนดส่งของ วันที่....................................................
๒. ได้ส่งมอบไว้เมื่อวันที่........................................................
๓. ได้ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างครบถ้วนถูกต้องแล้ว
๔. ได้มอบพัสดุให้แก่ นาย/นาง/นางสาว..................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
ครบถูกต้องแล้วเมื่อ วันที่................................................
จึงขอรายงานต่อผู้จัดการ/ผู้อานวยการโรงเรียน.............................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจพัสดุ
ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ...........................................กรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ...........................................กรรมการ
(...........................................)
ได้รับมอบสิ่งของตามรายการข้างต้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(..........................................)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กษา

การบริหารงานบุคคล

๒๔๕

การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทางานได้ผลดีที่สุด
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจที่จะให้
ความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
๑. ปัจจัยทางการบริหารงานบุคคล ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สาคัญที่สุด
๒. การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
๓. การจั ดบุ คลากรให้ ป ฏิบั ติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่ ว นทาให้ บุคลากร
มีขวัญกาลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งสม่าเสมอและต่ อ เนื่ อ งจะทาให้
บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
๕. การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ

๑. การวางแผนอัตรากาลัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งเป็น ๓ ขนาด
๑. โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ รูป โดยมีกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
๑.๑ ตาแหน่งผู้อานวยการ ๑ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ ๑ อัตรา
๑.๓ ตาแหน่งครู ๑ อัตรา ต่อนักเรียน ๒๐ รูป (จานวนไม่เกิน ๖ อัตรา)
๑.๔ ตาแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา ๑ อัตรา
๒. โรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ รูป แต่ไม่เกิน ๓๐๐ รูป โดยมีกรอบ
อัตรากาลัง ดังนี้
๒.๑ ตาแหน่งผู้อานวยการ ๑ อัตรา
๒.๒ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ ๒ อัตรา
๒.๓ ตาแหน่งครู ๑ อัตรา ต่อนักเรียน ๒๐ รูป (จานวน ๖ – ๑๔ อัตรา)
๒.๔ ตาแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา ๒ อัตรา
๓. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนเกิน ๓๐๐ รูป ขึ้นไป โดยมีกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
๓.๑ ตาแหน่งผู้อานวยการ ๑ อัตรา
๓.๒ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ ๓ อัตรา
๓.๓ ตาแหน่งครู ๑ อัตรา ต่อนักเรียน ๒๐ รูป (จานวนตั้งแต่ ๑๕ อัตรา)
๓.๔ ตาแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา ๓ อัตรา

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๔๖

๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการ
ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ กาหนดให้ การสรรหา การว่าจ้าง การเลิกจ้าง ครูและผู้ส นับสนุน
การศึก ษาของโรงเรีย น ให้เ ป็น ไปตามระเบี ย บหรือ ข้อ บัง คับ ของโรงเรีย น โดยผ่า นความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการโรงเรียน ฉะนั้น ในการเสนอขอแต่งตั้งครู และผู้สนับสนุนการศึกษา โรงเรียนจะต้อง
แนบรายงานการประชุม ของคณะกรรมการฯ พร้อ มแบบคาเสนอขอแต่ง ตั้ง พนัก งานศาสนการ
ด้านการศึกษา ซึ่งจาแนกตามลักษณะเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มบริห าร ได้แ ก่ ประธานกลุ่มโรงเรียน รองประธานกลุ่มโรงเรีย น ผู้อานวยการ และ
รองผู้อานวยการ
๒. กลุ่มปฏิบัติงานสอน ได้แก่ ครู
๓. กลุ่มสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการศาสนศึกษา และเจ้าพนักงานศาสนศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้ามของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
พนักงานศาสนการด้านการศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๔ เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา
๒. ลักษณะต้องห้าม
๒.๑ เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๒ เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
๒.๓ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๔ เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๕ เป็นผู้เคยได้รับโทษทางวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรง
๒.๖ เคยมีประวัติว่า เป็นผู้พยายามบ่อนทาลายความสามัคคี และหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อยในทางการปกครองคณะสงฆ์
๒.๗ เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางศีลธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของ ผู้จัดการ และพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ผู้จัดการ และพนักงานศาสนการด้านการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อนี้
๑. ผู้จัดการ มีพรรษาพ้น ๕
๒. ผู ้อานวยการ มีพ รรษาพ้น ๕ จบนัก ธรรมชั้น เอก มีว ุฒ ิไ ม่ต่ากว่า ปริญ ญาตรี
ทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ในกรณีสาขาอื่น ต้องมีวุฒิตั้งแต่เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป หรือต้องมีวุฒิ
ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓. รองผู้ อานวยการ มี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา และมี ป ระสบการณ์
การทางานด้านการศึกษาไม่ต่ากว่า ๕ ปี มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี กรณีคฤหัสถ์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา หลังได้รับการแต่งตั้งภายใน ๑๒๐ วัน
๔. ครูเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ และต้องมีวุฒิไม่ ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรื อ
สาขาอื่น กรณีคฤหัสถ์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกเว้นผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาและบาลี
๕. ผู้สนับสนุนการศึกษา ต้องมีวุฒิไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
กรณีการเลิกจ้าง ให้โรงเรียนรายงานผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรอง
ประธานคณะกรรมการ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเลิกจ้าง
๒.๓ มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ
๑. ประเภทผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยมีหน้าที่ในการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๕) ประสานความร่ ว มมื อกั บผู้ ปกครองและบุ คคลในชุ มชนเพื่ อร่ ว มกั นพั ฒ นาผู้ เรี ยน
ตามศักยภาพ
๖) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในเกณฑ์
ดังนี้
๑. ในครึ่งปีทแี่ ล้วมา มีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนเงินเดือน
๒. ในครึ่งปีที่แล้วมา จนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิด
ที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน
๔. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ขาดการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๕. ในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๖. ในครึ่ งปี ที่แล้ วมา ถ้าเป็ นผู้ ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึ กอบรม และดูงาน
ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๗. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าสถานศึกษากาหนด
๘. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติงานหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมวันลา
ดังต่อไปนี้
๑) ลาอุปสมบท
๒) ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
๓) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทาการ
๔) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไป หรือ
กลับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
๕) ลาพักผ่อน
๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
๗) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

๔. การลาทุกประเภทของครูและบุคลากรทางการศึกษา
การลา แบ่งออกเป็น ๙ ประเภท คือ
๔.๑ การลาป่วย
๔.๒ การลาคลอดบุตร
๔.๓ การลากิจส่วนตัว
๔.๔ การลาพักผ่อน
๔.๕ การลาอุปสมบท
๔.๖ การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
๔.๗ การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
๔.๘ การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
๔.๙ การลาติดตามคู่สมรส
๔.๑ การลาป่วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ จนถึ ง ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตก่ อ นหรื อ ในวั น ที่ ล า
เว้ น แต่ ใ นกรณี จ าเป็ น
จะเสนอ หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณี ที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ข อลา มี อ าการป่ ว ยจนไม่ ส ามารถจะลงชื่ อ
ในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ ว การลาป่วย
ตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรอง
ของแพทย์ซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียว
คู่มือปฏิบัติงาน
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หรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบ
ใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
๔.๒ การลาคลอดบุตร
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาคลอดบุ ต ร ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้
จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีรับรองของ
แพทย์ การลาคลอดบุ ตรจะลาในวัน ที่คลอดก่อนหรือหลั งวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ ว
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
๔.๓ การลากิจส่วนตัว
ครู และบุ คลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลากิจส่ วนตัว ให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี
เหตุ จ าเป็ น ไม่ ส ามารถรอรั บ อนุ ญ าตได้ ทั น จะเสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาพร้ อ มด้ ว ยระบุ เ หตุ จ าเป็ น ไว้
แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่ อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้ อ มทั้งเหตุผ ลความจ าเป็ น ต่อผู้ บังคับบัญชาตามล าดั บจนถึงผู้ มีอานาจอนุญาตทันที ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทาการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ลาคลอดบุตรตามข้อ ๔.๒ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา
๔.๔ การลาพักผ่อน
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สิ ท ธิ ล าพั ก ผ่ อ นประจ าปี ใ นปี ห นึ่ ง ได้ ๑๐ วั น ท าการ
เว้นแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ
ยังไม่ถึง ๖ เดือน
๑. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออก
จากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
๒. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ ง ต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
๓. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปีใดครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลา
พักผ่อนประจาปี แล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้ส ะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
แต่วัน ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวัน ลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ ส าหรับผู้ที่ได้รับ
ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน
ได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๕๐

๔.๕ การลาอุปสมบท
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา ให้ เ สนอ
หรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ จนถึ ง ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตก่ อ นวั น อุ ป สมบท
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษไม่ อ าจเสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาก่ อ นตามวรรคหนึ่ ง ให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
ความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท จะต้อง
อุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับ
แต่วันที่ลาสิกขา
๔.๖ การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลา
รับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น
โดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานการลาไปตามลาดับจนถึงหัวหน้าสถานศึกษา
๔.๗ การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปปฏิบั ติ งานในองค์ก รระหว่ างประเทศ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๘ การลาติดตามคู่สมรส
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ประสงค์ ติ ด ตามคู่ ส มรส ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าสถานศึกษาขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี
ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ สาหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าสถานศึกษาขึ้นตรง และครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในราชบัณฑิตยสถาน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานคร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
๔.๙ การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศให้ เสนอหรื อจั ดส่ งใบลาต่อผู้ บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัว หน้า
สถานศึกษาขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในกระบวนการ
บริห ารทรั พยากรมนุษย์ โดยที่องค์ป ระกอบต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยัง
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีส่วนสาคัญที่จะ
ช่วยให้การหาทรั พยากรบุ คคลเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรสาหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
คู่มือปฏิบัติงาน
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นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารทราบจุดเด่น จุดด้อย ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่า
ของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่ อการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็ นระบบและมี มาตรฐานแบบเดี ยวกั น มี เกณฑ์ การประเมิ นที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ
ให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ศูนย์การประเมินผล (Assessment Center)
ศูนย์การประเมินผล (Assessment Center) เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการประเมิน
ศัก ยภาพของบุ ค คล เพื่ อเข้า สู่ ส ายงานในระดั บบริ ห ารโดยรวมเทคนิ ค การประเมิน ผลหลาย ๆ อย่ า ง
เข้า ด้ว ยกัน การประเมิน ผลโดยวิธ ีนี ้ ผู ้ป ระเมิน และผู ้ถ ูก ประเมิน ต้อ งใช้เ วลาร่ว มกัน หลายวัน
การใช้แบบทดสอบขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรงานหรือตาแหน่งนั้นๆวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพ
สูงและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร
๒. ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indecators : KPIs)
การชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator - KPIs) KPIs หมายถึง ตัวบ่งชี้ถึงผลงานหลัก
ที่มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของผลงานที่ต้องการในตาแหน่งงานนั้น ๆ กระบวนการ
กาหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)
๑) ระบุกิจกรรมของตาแหน่งงานเพื่อให้ทราบตาแหน่งนั้น ๆ มีกิจกรรมใดบ้าง ซึ่งสามารถ
พิจารณาจากลักษณะงาน
๒) กาหนดผลงานที่ต้องการ การพิจารณาผลงานที่องค์กรต้องการ จากงานหรือกิจกรรมนั้นๆ
ว่าคืออะไร งานหนึ่ง ๆ อาจมีผลงานที่ต้องการมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้
๓) การจัดกลุ่มของผลงาน มีการจัดกลุ่มผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็น ๓ – ๗ กลุ่ม
๔) การกาหนดชื่อของกลุ่มผลงานเมื่อจัดกลุ่มผลงานแล้ว ขั้นต่อไป คือ การกาหนดชื่อ
KPIs สาหรับกลุ่มผลงานนั้นๆ โดยใช้คาหรือข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานในภาพรวม
๕) การกาหนดตัวชี้วัดย่อย (Objectives) ของ KPIs การกาหนดตัวชี้วัดย่อยหลัก
มีดังต่อไปนี้ คือ
- ความเฉพาะเจาะจง - สามารถวัดได้ - ความเป็นไปได้ - เวลา - ตรวจสอบได้
๖) กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ งานประจาปี การนา KPIs และตัวชี้วัดย่อยไปตั้งเป็น
เป้าหมายในการประเมินผลงานประจาปี ทั้งนี้ KPIs ของแต่ละตาแหน่งงานและตัวชี้วัด
ย่อยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละ
องค์กร
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๓. ความสามารถ (Competencies)
ความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะแรงจูงใจ
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ ความส าเร็ จ ของเป้ า หมายในต าแหน่ ง นั้ น ๆ แนวคิ ด การจั ด ท า
Competencies
๑) การวิจัย (Research-Based Approach) การจัดทา competencies โดยการวิจัย
พฤติกรรมของผู้ ประสบความสาเร็จมาแล้วเพื่อค้นหาพฤติกรรมอะไรทาให้เขาประสบ
ความสาเร็จ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
๒) กลยุท ธ์ข ององค์ก ร (Strategy-Based Approach) การจัด ทา competencies
โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ขององค์ การในอนาคตว่า competencies ใดสาคัญ และ
จาเป็น จากการเก็บ ข้อมูลโดย สัมภาษณ์ผู้ บริหาร หรือนาข้อมูลพฤติกรรมในอดีต
มาทานายอนาคต
๓) คุณ ค่า ขององค์ก ร (Value-Based Approach) การกาหนด competencies
โดยพิจ ารณาจากคุณค่ าขององค์กรผู้ บริหารระดับสูงอาจเป็นผู้ กาหนดเพียงผู้เดียว
วิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารนาไปสู่กรอบของภารกิจ (mission) และกลยุทธ์ของ
องค์กรต่อไป
๔. การประเมินผลแบบ ๓๖๐ องศา (๓๖๐ Degree-Feedback)
การประเมินผลแบบ ๓๖๐ องศา (๓๖๐-Degree feedback) หมายถึง วิธีการประเมินผล
ความสามารถ (competencies) ผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยมุมมองของบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาตนเอง
๕. การประเมินผลแบบ ๕๔๐ องศา (๕๔๐ Degree- Feedback)
การประเมินผลแบบ ๕๔๐ องศา (๕๔๐-Degree feedback) หมายถึง การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานที่ มี มุ ม มองของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน ตนเอง
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชานั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การประเมิ น แบบนี้ จ ะได้ ข้ อ มู ล
ที่ค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านน ามาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพฤติ ก รรม
หรือการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริหารทราบว่าครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีผลงาน
ตรงตามปริ ม าณและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพว่ า บุ ค ลากร
มีความสามารถปฏิบั ติงานได้ดีเพีย งใดจึ งใช้การประเมินบุคคลเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และควบคุมการทางานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งกระทาหลังจากที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาทางาน
ในโรงเรียนแล้ว และหากมีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีจะช่วยให้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา ต่อไปได้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๕๓

๖. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
วินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินั ย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลมตามข้อบัญญัติที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด ๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
โทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้
วินัยไม่ร้ายแรง
๑. ภาคทัณฑ์
๒. ตัดเงินเดือน
๓. ลดขั้นเงินเดือน

วินัยร้ายแรง
๔. ปลดออก
๕. ไล่ออก

- การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทาทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ในกรณีที่เป็นความผิด
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ
- การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทาเป็นหนังสือ แต่การทาทัณฑ์บนต้องทาเป็นหนังสือ
(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง)
- โทษภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่
ต้องห้ามการเลื่อนเงินเดือน
- โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่
กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
- โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น การลดโทษความผิด
วินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ากว่าปลดออก
- ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนลาออกการสั่งให้ออก การเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่โทษทางวินัย
๖.๑ วินัยไม่ร้ายแรง
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
๑. ไม่ ส นั บ สนุ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางโรงเรียน และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๔. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางโรงเรียนและหน่วยงานฯ
การศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล
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๕. ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง
และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม
๖. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อย และไม่รักษา
ความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน หรือผู้ร่วมงาน
ไม่ต้อนรับหรือให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๘. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
๙. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
๑๐. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน อาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล
กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
๑๒. กระทาการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
๑๓. ไม่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทา
ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
๖๒ วินัยร้ายแรง
วินัยร้ายแรง ได้แก่
๑. ทุจริตต่อหน้าที่
๒. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติ ครม.
หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๓. ขั ดค าสั่ งหรื อหลี กเลี่ ยงไม่ ปฏิบั ติตามคาสั่ งของผู้ บั งคั บบั ญชาซึ่งสั่ งในหน้ าที่ ราชการ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๔. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
๕. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๖. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
๗. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
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๘. กระท าการหรื อยอมให้ ผู้ อื่ นกระท าการหาประโยชน์ อั นอาจท าให้ เสื่ อมเสี ย ความเที่ ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้หรือ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนาเอาผลงานทางวิชาการ
ของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
๑๐. ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
๑๑. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ หรือ
ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะ
เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่น
กระทาการในลักษณะเดียวกัน
๑๒. กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
๑๔. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
๑๕. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
๖.๓ การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินัย (อนุโลมตาม ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙)
หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสั่งลงโทษซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีลาดับก่อนหลัง
ต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวนการพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
และการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้
ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาหลักการดาเนินการทางวินัย
๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
อยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินัยได้ทันที
๒. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคา ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี พร้อม
รวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้งกรรมการ
สืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่มีมูล
ก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือชื่อและที่อยู่
ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ มติ ครม. ห้ามมิให้
รับฟังเพราะจะทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่
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๒๕๖

๖.๔ ขัน้ ตอนการดาเนินการทางวินัย
๑. การตั้งเรื่องกล่าวหา
เป็นการตั้งเรื่องดาเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย มาตรา ๙๘ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน ความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
บรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ เป็นผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๒. การแจ้งข้อกล่าวหา
ในการสอบสวนจะต้อ งแจ้ง ข้อ กล่า วหาและสรุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหา
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและ
นาสืบแก้ข้อกล่าวหา
๓. การสอบสวน
การรวบรวมพยานหลั ก ฐานและการด าเนิ น การทั้ ง หลายอื่ น เพื่ อ จะทราบข้ อ เท็ จ จริ ง และ
พฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม และเพื่อพิจารณาว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยจริงหรือไม่
๓.๑ การกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
๑) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิดและผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาประจักษ์ชัด
๒) กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคา
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน โดยมีการบันทึกถ้อยคา
เป็นหนังสือ
๓.๒ การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
๑) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุ กโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุกหรือลงโทษที่หนักกว่าจาคุก
๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชา
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ
๓) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึก
ถ้อยคาเป็นหนังสือ
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๒๕๗

๗. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๗.๑ การอุทธรณ์
โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์
เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้
ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ ต้องทาเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง
การอุทธรณ์คาสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอานาจ
ของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยู่
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากการปฏิบัติงาน ต้องอุทธรณ์ต่อ ประธานกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน หรือคาสั่งพัก
ราชการหรือให้ออกจากการปฏิบัติงาน ไว้ก่อน ก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เช่นเดียวกัน
๗.๒ การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคาสั่งของฝ่ายบริหาร หรือ
คับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคาสั่ง
หรือทบทวนการกระทาของฝ่ายบริหารหรือของผู้บังคับบัญชา ภายใน ๓๐ วัน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
๑) ถูกสั่งให้ออกจากตาแหน่ง
๒) ถูกสั่งพักงาน
๓) ถูกสั่งให้ออกจากตาแหน่งไว้ก่อน
๔) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน

๘. การออกจากการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรม แผนกสามัญ ศึก ษา
ปฏิบัติหน้าที่หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อ
๑. มรณภาพ/ตาย
๒. พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับอนุญาตให้ลาออก
๓. ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับอนุญาตให้ลาออก
๔. ถูกสั่งให้ออก
๕. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

ออกจากการ
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๒๕๘

๖. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๙. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
ทะเบี ย นประวั ติ เ ป็ น เอกสารที่ อ้ า งอิ ง เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ใช้ ยื น ยั น ข้ อ มู ล ในบั ต รประวั ติ ทั้ ง หมด
ที่มีความสาคัญ ต้องใช้เอกสารของทางราชการประกอบ เช่นสาเนาหลักฐานการศึกษา สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหนังสือสุทธิ หนังสือสั่งการต่าง ๆ การจัดทาทะเบียนประวัติ จะทาให้
มีฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ทั้งระบบ ซึ่งจะทาให้การทางานไม่ซ้าซ้อน มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนอัตรากาลังคน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
๙.๑ ทะเบียนประวัติ
ทะเบียนประวัติมีข้อมูลสาคัญ ๒ ส่วน ได้แก่
๑. ข้อ มูล ส่ว นตัว ชื่ อ สกุล วั น เดือ นปีเ กิด คู่ส มรส บิด ามารดา ประวัติก ารศึก ษา ตั้ง แต่
ชั้น ประถมศึกษาจนถึงชั้นสูงสุด การฝึกอบรม การดูงาน สถานที่เกิด สถานที่อยู่ ภาพถ่ายและลายมือชื่อใต้
ภาพถ่าย
๒. ข้อมูลการปฏิบัติงาน โรงเรียนที่สังกัด ชื่อตาแหน่ง เลขที่ใบแต่งตั้ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ความผิ ดทางวินั ย อัตราเงิน เดือน
๙.๒ การบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ
การบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ มี ๒ ส่วน ได้แก่
สวนที่ ๑ เจ้าของประวัติ เป็นผู้เขียนบันทึก ประกอบด้วย ตาแหน่งชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด
วันเกษียณอายุ สถานที่ เกิด ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อคูส่ มรส ชื่อบิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝึกและการอบรม
ส่วนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้เขียนบันทึก ประกอบด้วย ชื่อ หน่วยงานต้นสังกัด อาเภอ
จังหวัด ตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง วันเริ่มปฏิบัติงาน บันทึกการเปลี่ยนแปลง ความผิดทางวินัย ตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือน
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในทะเบี ย นประวั ติ ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก จะต้ อ งมี ค วามส าคั ญ เพราะจะเป็ น
เอกสารอ้างอิงของการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต จึงมีความสาคัญมาก ดังนั้น ต้องบันทึกตามความเป็นจริง
ตามหลักฐานที่มีอยู่จริง ต้องเขียนบันทึกด้วยปากกาสีดาหรืปากกาสีน้าเงิน ลายมือตัวบรรจงชัดเจนและอ่านง่าย
ข้อควรระวังในการกรอกทะเบียนประวัติ
๑. ก่ อ นเริ่ ม ท างานวั น แรกโรงเรี ย นควรให้ ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาท าทะเบี ย นประวั ติ
ให้เรียบร้อย โดยโรงเรียนต้องจัดทาแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
๒. การเขียนต้องบรรจง ชัดเจน สวยงามและอ่านง่าย
๓. วัน เดือน ปี ให้เขียนเต็ม อย่าย่อ และให้ใช้ ปี พ.ศ. เท่านั้น

๑๐. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ านการปฏิ บั ติ ต น และด้ า น
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย ๓ รางวัล
ดังนี้
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๕๙

๑๐.๑ คุรุสดุดี
คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้ มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กาหนดจรรยาบรรณของวิช าชีพ
เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าวที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่อง
อย่างสูงของของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์
แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงกาหนดวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติคุรสุ ดุดี
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
๑) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ ๙ ข้อ อย่างเคร่งครัด
๒) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเด่นชัดเป็นพิเศษ (๑ ใน ๙ ข้อ)
๓) ไม่เคยกระทาความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๔) ไม่มีกรณีถูกดาเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยแม้จะได้รับการล้างมลทิน
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว
๕) ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
ที่คุรุสภากาหนด
๖) ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี มาก่อน
๑๐.๒ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติ
ผู้ป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติส ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ (๕) (๖) ดังนั้น คุรุสภาจึงกาหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่ อรับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่า งของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้ง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้
๑. ปัจ จุบั น เป็ นผู้มีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตาแหน่ง ต่อเนื่องกัน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันออกประกาศ
๒.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ ต้องมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดารงตาแหน่งแล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันออกประกาศ
๓. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี มาก่อน
๔. ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดี
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๕. ไม่เป็นผู้ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ
จนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ชุมชน หรือสังคม ทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว
๖. เป็นผู้มีความสามารถในการครองงาน โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองตามแบบประเมิน ที่คุรุสภากาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์ ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการครองตน (วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
- มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ
- มีวินัยในตนเอง สารวม ระวังความประพฤติ ละเว้นจากอบายมุข
- มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจในการปฏิบัติงาน
- เป็นผู้พัฒนาตนเอง ทันต่อเหตุการณ์ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ
๒. ด้านการครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม)
- รักเมตตา และเอาใจใส่ต่อศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
- วางตนเป็นกลาง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน โดยเห็นประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
- รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ
- มีลักษณะความเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม
๓. ด้านการครองงาน (การปฏิบัติงาน)
- มีความสามารถทางวิชาการ การมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง
- ใฝ่ เ รี ย นรู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร และข้ อ มู ล
ทางวิชาการนามาพัฒนางานและพัฒนาตนอย่างสม่าเสมอ
- กระตือรือร้นหาสาเหตุของปัญหาในงาน และหาแนวทางแก้ไขได้ดีอยู่เสมอ
- วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ (สกสค.)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
กาหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสังกัดที่เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน
และด้านการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และ
เป็ น การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ (สกสค.)
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการ (สกสค.) ส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอประกาศหลั กเกณฑ์การคั ดเลื อกครู
และบุคลากรทางการศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๖๑

ความหมายและขอบข่าย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ านการปฏิ บั ติ ต น และด้ า น
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
๑. เป็น ครู ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา และบุค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรีย นพระปริยัติธ รรม
แผนกสามัญศึกษา
๒. เป็น ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยและไม่เคยต้องโทษ
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ทั้งนี้การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ แก่ผู้ได้รับการล้างมลทิน
ทั้งสิ้น
๔. เป็นผู้ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการ (สกสค). ในระดับประเทศ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก พิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติตน
๑.๑ คฤหัสถ์
๑) เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ
๓) เป็นผู้มีการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของครอบครัวและชุมชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๒ พระภิกษุ
๑) เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
๒) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสมณวิสัย (มีศีลาจารวัตรงดงาม)
๓) เป็นที่เคารพศรัทธาและยอมรับของผู้ร่วมงาน
๒. ด้านการปฏิบัติงาน
๒.๑ การแสวงหาและประยุกต์ความรู้
๑) เป็นผู้ศึกษาหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา ตนเองให้มี
ความรู้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
๒) เป็นผู้นาความรู้ไปประยุกต์และพัฒนางานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและชุมชน
๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่
๑) เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
๒) เป็นผู้มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อดทน
เหนื่อยยาก หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารและ/หรือพื้นที่เสี่ยงภัย

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓) เป็นผู้เสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์ส่วนตัวอุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานให้กับชุมชน
และสังคมนอกเหนือเวลางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๒.๓ ผลงาน
๑) เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
๒) เป็นผู้มีผลงานดีเด่น สะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
๔) เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือของศิษย์ ชุมชน และบุคคลทั่วไป

๑๑. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑.๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้
๑. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
๒. การพัฒนาหลักสูตร
๓. การจัดการเรียนรู้
๔. จิตวิทยาสาหรับครู
๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา
๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน
๗. การวิจัยทางการศึกษา
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙. ความเป็นครู
สาระความรู้และสมรรถนะของครู
๑. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
สาระความรู้
๑) ภาษาไทยสาหรับครู
๒) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สาหรับครู
๓) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
สมรรถนะ
๑) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
๒) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
๒. การพัฒนาหลักสูตร
สาระความรู้
๑) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
๒) ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
๔) ทฤษฎีหลักสูตร
๕) การพัฒนาหลักสูตร
๖) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
๗) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๘) ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ
๑) สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
๒) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
๓) สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
๔) สามารถจัดทาหลักสูตร
๓. การจัดการเรียนรู้
สาระความรู้
๑) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
๒) รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
๓) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๔) การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
๖) เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
๗) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
๘) การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙) การประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะ
๑) สามารถนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค
๒) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
๓) สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจาแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการประเมินผล
๔. จิตวิทยาสาหรับครู
สาระความรู้
๑) จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
๒) จิตวิทยาการศึกษา
๓) จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา
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สมรรถนะ
๑) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
๒) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
๓) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา
สาระความรู้
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๒) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
๓) การประเมินตามสภาพจริง
๔) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๕) การประเมินภาคปฏิบัติ
๖) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
สมรรถนะ
๑) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
๒) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน
สาระความรู้
๑) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
๒) ภาวะผู้นาทางการศึกษา
๓) การคิดอย่างเป็นระบบ
๔) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
๕) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
๖) การติดต่อสื่อสารในองค์กร
๗) การบริหารจัดการชั้นเรียน
๘) การประกันคุณภาพการศึกษา
๙) การทางานเป็นทีม
๑๐) การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
๑๑) การจัดโครงการฝึกอาชีพ
๑๒) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
๑๓) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๑๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
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สมรรถนะ
๑) มีภาวะผู้นา
๒) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
๓) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
๔) สามารถในการประสานประโยชน์
๕) สามารถนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
๗. การวิจัยทางการศึกษา
สาระความรู้
๑) ทฤษฎีการวิจัย
๒) รูปแบบการวิจัย
๓) การออกแบบการวิจัย
๔) กระบวนการวิจัย
๕) สถิติเพื่อการวิจัย
๖) การวิจัยในชั้นเรียน
๗) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
๘) การนาเสนอผลงานวิจัย
๙) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัย ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
๑๐) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
๑๑) การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย
สมรรถนะ
๑) สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒) สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สาระความรู้
๑) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้
๒) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๓) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
๔) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
๕) การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม
สมรรถนะ
๑) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
๒) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
๓) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
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๙. ความเป็นครู
สาระความรู้
๑) ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
๒) พัฒนาการของวิชาชีพครู
๓) คุณลักษณะของครูที่ดี
๔) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
๕) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
๖) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการ
๗) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
๘) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๙) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สมรรถนะ
๑) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
๒) อดทนและรับผิดชอบ
๔) มีวิสัยทัศน์
๕) ศรัทธาในวิชาชีพครู
๖) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๑๑.๒ มาตรฐานประสบการณ์ของครู
ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภา
กาหนด ดังนี้
๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
๒. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของครู
๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
สาระการฝึกทักษะ
๑) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
๒) ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล
และนาเสนอผลการศึกษา
๓) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนาหลักสูตรไปใช้
๔) ฝึกการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
๕) ฝึกปฏิบัติการดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา
๖) การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
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สมรรถนะ
๑) สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
๒) สามารถจัดทาแผนการเรียนรู้
๓) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทาแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผล
และปรับปรุง
๔) สามารถจัดทาโครงงานทางวิชาการ
๒. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึกทักษะ
๑) การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้
๔) การเลือกใช้ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
๕) การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๗) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘) การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๙) การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
๑๐) การสัมมนาทางการศึกษา
สมรรถนะ
๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
๓) สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๔) สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
๑๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ องค์กรหรือหน่วยงาน หรือ
สมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงาน
หรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด
ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้อง
คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
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มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง
หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นผลิต
เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติ
จริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวร
ติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
โดยครูนาเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
๑) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียน
๒) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน
๔) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ
ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ
ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
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มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญรับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ ๑๐ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูสามารถวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการนาเอาปัญหาหรือความจาเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ในโรงเรีย นมากาหนดเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาของผู้ เรียนที่ถาวรเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนาเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนาครูจาเป็นต้องมองมุม
ต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน
ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา
มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัวครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส
มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
๑๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติตน
จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซือ่ สัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้า
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกายวาจาและ จิตใจ
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
และผู้รับบริการ
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจ
และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์
จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม ๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นา
ในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

๑๒. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑๒.๑ ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นหลักฐานการอนุญาตให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาเป็น วิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๓ ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา ๕๓
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ ยกเว้น
บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน ผู้บริหารการศึกษา
ระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพิเศษทางการศึกษารวมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ
ให้ ผู้ อื่ น เข้า ใจว่ าตนมี สิ ทธิ ห รื อพร้ อมที่จ ะประกอบวิช าชี พ รวมทั้ งสถานศึก ษาที่ รับ ผู้ มิ ได้ รั บใบอนุญ าต
เข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาจะต้องได้ รับโทษตามที่กาหนดไว้นาพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
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๑๒.๒ ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะออกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท คือ
๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมทุกตาแหน่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อจะประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก็จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพประเภทนั้น ๆ อีก
๑๒.๓ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
และกาหนดให้เวลาผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ยื่นคาแบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตภายใน ๑๒๐ วัน ซึ่งมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑. ครูซึ่ง เป็น สมาชิก คุรุส ภาตาม พ.ร.บ. ครู ๒๔๘๘ อยู่ก่อ นวัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๔๖
(วันที่ พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ) ซึ่งได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูกรุงเทพมหานคร พนักงานครูเทศบาล และครูโรงเรียนเอกชน ให้ยื่นแบบคาขอโดยไม่ต้องแสดง
วุฒิปริญญาทางการศึกษา
๒. ครูซึ่งบรรจุแต่งตั้งให้ทาการสอนตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. สภาครูฯ ใช้บังคับ (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖)
เป็นต้นมา และครูอัตราจ้างให้ยื่นแบบคาขอได้โดยจะต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่น
ที่ ก.ค. กาหนดเป็นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครูด้วย
๓. ครูซึ่งประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖)
ต่อมาลาออกหรือเกษียณอายุหรือพ้นจากหน้าที่ครู ถ้าหากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้ยื่นแบบคาขอโดยไม่ต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ที่ต้องมีใบอนุญาต)
ให้ยื่นแบบคาขอมีใบอนุญาตโดยจะต้องขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ที่ตนประกอบวิชาชีพอยู่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก
๕. ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นครูแต่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นแบบคาขอพร้อม
ทั้งแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดให้วุฒิที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นครู
และบุคลากรทางการศึกษาครู แต่ยื่นได้ไม่เกินวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
๑๒.๔ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคาขอ
การยื่ น คาขอต้ องใช้ แบบคาขอขึ้นทะเบี ยนของคุ รุส ภา ซึ่งสามารถขอรับได้ จากหน่ว ยงาน
ทางการศึกษา หรือ Download จาก Website ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีเอกสารประกอบ
ดังนี้
๑. สาเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. สาเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ. ครู พ.ศ. ๒๔๘๘
หรือหลักฐานอื่น เช่น บัตรประจาตัว คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
(ผู้ที่เป็นครูตั้งแต่วัน พ.ร.บ.ประกาศใช้ หรือครูอัตราจ้างไม่ต้องแสดงบัตรการเป็นสมาชิกคุรุสภา)
๓. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
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๔. หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดเป็นวุฒิที่ใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครู (สาหรับผู้ที่เป็นครูตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖
เป็นต้นมา ฉบับละ ๕๐๐ บาท)
๑๒.๕ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพทางการศึกษา กาหนดไว้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้ว ยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีอายุใช้ได้คราวละ ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตไม่น้อยกว่า
๑๘๐ วัน
๑๒.๖ คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๓. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๔. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๑๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๓.๑ การฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือ
การวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึง
การฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนฝึ กอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่ วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือ
ต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
๑๓.๒ การดูงาน
การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให้ดาเนินการเป็นการฝึกอบรม)
๑๓.๓ การศึกษาต่อ
การศึ ก ษาต่ อ หมายถึ ง การเพิ่ ม พู น ความรู้ ด้ ว ยการเรี ย นหรื อ การวิ จั ย ตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรมหรือ
การดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย
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การบริหารงานทั่วไป
งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของโรงเรีย นให้ บ รรลุ ตามนโยบาย และมาตรฐานการศึก ษาที่โ รงเรีย นก าหนดให้ มี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล เช่น การดาเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานงานพัฒนาระบบ
และเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการจัดการระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิช าการ งบประมาณ บุคลากรและ
บริ ห ารทั่ ว ไป การดู แ ลอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม การจั ด ท าส ามะโนผู้ เ รี ย น การรั บ นั ก เรี ย น
การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา การ
จัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะซึ่งควรที่จะได้รับรู้แนวปฏิบัติในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การกาหนดเวลาทางานและวันหยุด
พนั กงานศาสนการด้านการศึกษา ผู้ ปฏิบัติงานในโรงเรียน ต้องปฏิ บัติตามระเบียบว่าต้ อง
กาหนดเวลาทางานและวันหยุดของโรงเรียน ดังนี้
๑. ให้โรงเรียนเริ่มทางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เป็นเวลาทางานตามปกติ โดยมีวันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันพระและวันอาทิตย์ ซึ่งหยุดราชการเต็มวันทั้ง
สองวัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เวลาทางานในโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ของผู้บริหารโรงเรียน
๒. วันปิ ดภาคเรี ยนให้ ถื อว่าเป็ นวันพั กผ่ อนของนักเรียน ซึ่งโรงเรี ยนอาจอนุญาตให้ พนักงาน
ศาสนการด้านการศึกษาหยุ ด พัก ผ่อ นด้ว ยก็ไ ด้ แต่ถ้า มีง านจาเป็น ให้พ นัก ศาสนการด้า นการศึก ษามา
ปฏิบัติงานเหมือนการมาปฏิบัติงานตามปกติ
๓. วันที่โรงเรียนทาการสอนชดเชยหรือทดแทน เนื่องจากโรงเรียนสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษ หรือ
กรณีพิเศษต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็นวันทางานปกติ
๒. การเปิดและปิดโรงเรียน
ช่ ว งเวลารอบปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง ถื อ ว่ า วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม เป็ น วั น เริ่ ม ต้ น ปี ก ารศึ ก ษา
และวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีถัดไป เป็นวันสิ้นปีการศึกษา ซึ่งในรอบปีการศึกษาหนึ่งโรงเรียนได้กาหนด
วันเปิดและปิดโรงเรียนเป็น ๒ ภาคเรียน คือ
๑. ภาคเรียนที่หนึ่ง
 วันเปิดภาคเรียน คือ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
 วันปิดภาคเรียน คือ วันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒. ภาคเรียนที่สอง
 วันเปิดภาคเรียน คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน
 วันปิดภาคเรียน คือ วันที่ ๑ เมษายน ของปีถัดไป
ในการเปิด – ปิดโรงเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กาหนดตามที่เห็นสมควร
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๓. การสอบ
ในการดาเนินการจัดการสอบทุกประเภท ผู้ ทาหน้าที่กากับการสอบมีส่ วนสาคัญที่จะทาให้
การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนั้น ผู้กากับการสอบจึงจาเป็นต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านที่พึงกระทาและไม่พึงกระทา ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตาม
สมควร หากไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
๒. กากับการสอบ ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่อธิบายคาถามใด ๆ ในข้อสอบแก่ผู้สอบ
๓. ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ รวมทั้งไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการ
ทาให้การปฏิบัติของผู้กากับการสอบไม่สมบูรณ์
๔. แต่งกายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้อยตามแบบที่ โ รงเรียนกาหนด หากผู้ ก ากับการสอบไม่ ปฏิบั ติ
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความผิดและลงโทษตามควรแก่กรณี
๕. ผู้กากับการสอบมีความประมาทเลินเล่อหรือจงใจ ละเว้นหรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
หรือไม่รายงานจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้นถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
๔. การศึกษานอกสถานที่
การนานัก เรียนไปนอกโรงเรีย น หมายความว่า การที่ครู หรือ ผู้บริห ารโรงเรียน นานักเรีย น
ไปทากิจกรรมการเรียนการสอนนอกโรงเรียนตั้งแต่สองรูปขึ้นไปซึ่งอาจไปเวลาเปิดทาการสอนหรือไม่ก็
ได้ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม และการไปนอกสถานที่ตามคาสั่ง
การขออนุญาตนานักเรียนไปนอกสถานที่
การขออนุญาตนานักเรียนไปนอกสถานที่ สามารถจาแนกได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑. การนาไปนอกโรงเรียนไม่ค้างคืน
ขั้นตอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการทาเรื่องเสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุญาต
๒. การนาไปนอกโรงเรียนค้างคืน
ขั้นตอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการทาเรื่องเสนอผู้บริหารโรงเรียน
ส่งเรื่องให้ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พิจารณาอนุญาต
๓. การไปนอกราชอาณาจักร
ขั้นตอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการทาเรื่องเสนอผู้บริหาร และโรงเรียนส่งเรื่องให้ประธาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พิจารณาเพื่อดาเนินการตาม
ขั้นตอน
ทั้ง นี ้ การน านัก เรีย นไปศึก ษานอกสถานที่ โรงเรีย นต้อ งจัด ท าประกัน ชีว ิ ต ให้กับ ครูแ ละ
นักเรียนทุกรูป/คน ทุกครั้ง
ข้อกาหนดที่ควรทราบ
๑. ครูผู ้ค วบคุม จ าเป็น ต้ อ งมีค รูที ่เ ป็น ผู ้ช ่ว ยผู ้ค วบคุม เพื ่อ ดูแ ลในการเดิน ทาง โดย
กาหนดให้ครู ๑ รูป/คน ต่อนักเรียนไม่เกิน ๓๐ รูป
๒. ทาการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อขอคาแนะนาหรือขอความ
ร่วมมือ และต้องทาป้ายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียน
๓. การดาเนินการทุกขั้นตอน ต้องดาเนินการขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนทุกครั้ง และ
หลังจากกลับมาต้องรายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกโรงเรียนให้กับผู้สั่งอนุญาตทราบ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๕. การจัดระบบงานและกิจการในการแนะแนวให้คาปรึกษา
กิจ กรรมแนะแนว หมายความว่า กิจ กรรมที่เ กี่ย วกับ งานแนะแนว การให้คาปรึก ษา และ
ฝึก อบรมเพื่อ ส่ง เสริม ความประพฤติที่เ หมาะสม ความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม และความปลอดภัย แก่
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานแนะแนว
การให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. พัฒ นาระบบงานแนะแนวที่จ ะช่ว ยเหลือ ดูแ ลนัก เรีย นเป็น รายบุค คล ครูทุก รูป /คน
มีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้ าใจผู้เรียน ค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
ให้คาปรึกษาด้านการดารงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. สารวจ เฝ้า ระวัง และติดตามนั ก เรียนที่เสี่ยงต่อ การกระทาผิด เพื่อจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. แจ้งให้ผู้ป กครองของนักเรียนที่เสี่ยงต่อ การกระทาผิดทราบถึง พฤติกรรม และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๔. จั ด ให้ มีม าตรการส่ งเสริ มความปลอดภัย ป้อ งกั น และแก้ ไขปัญ หาความรุ นแรง โดยมี
แผนงาน ผู้รับผิดชอบ และการติดตามตรวจสอบ
๕. สนับ สนุน ให้ผู ้ป กครองและชุม ชนมีส่ว นร่ว มรับ ผิด ชอบในการส่ง เสริม ความประพฤติ
และความปลอดภัยของนักเรียน
๖. จัด ให้มีร ะบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่ว ยงานต้น
สังกัด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๖. การลงโทษนักเรียน
โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทาผิดมี ๕ สถาน ดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. พักการเรียน โดยการพักการเรียนให้ทาได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น
- แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือธรรมวินัยอย่างร้ายแรง
- แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- กระทาการที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ การให้ พ้ น การเรี ย นจะสั่ ง พั ก การเรี ย นครั้ ง หนึ่ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น ๗ วั น โดยให้ อ านาจ
ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา ผ่านความเห็นชอบของประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
การดาเนินการเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑. ทาคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทาความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ
๒. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม
๓. ส่ งจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งการดาเนินการในส่วนนี้จาเป็นต้องทา
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๗๖

๗. ความสัมพันธ์กับชุมชน
การบริหารโรงเรียนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการดาเนินงานของบุคคลในโรงเรียน
เพื่อสร้ างความสั มพัน ธ์กับ ชุมชน ส าหรั บบุคคลในโรงเรียนนั้น ประกอบด้วย ผู้ บริห ารโรงเรียน ผู้ ช่ว ย
ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งครู อาจารย์ทุกคน จะดาเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เช่น การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสอนให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ที่บ้านหรือนาไปใช้ในชุมชน หรือนา
ความรู้ไปช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน บุคคลในโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมในชุมชน โรงเรียนให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนใช้ทรัพยากรในชุมชน เป็นต้น
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนจะช่ ว ยพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพหรื อ เป็ น คนเก่ ง คนดี ไ ด้ เช่ น
การสอนให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ที่บ้าน หรือนาไปใช้ในชุมชน ไม่ใช่สอนให้ท่องจา ไม่ใช่ สอนให้นาความรู้ไป
สอบหรือการสอนให้นักเรียนนาความรู้ไปช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ หรือการเชิญปูชนียบุคคลในชุมชนมา
ให้ ความรู้ แก่ผู้ เรี ยน ย่ อมจะทาให้ ผู้ เรี ยนมีความรู้กว้างขวางขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารงานด้านการสร้าง
ความสั มพันธ์ กับ ชุม ชนจะต้องด าเนิ น งานไปพร้อ ม ๆ กั บการบริห ารงานด้านอื่ น ๆ อย่างเท่าเทียมกั น
จึงจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การดาเนินการอย่างจริงจังและจริงใจจะช่วยแก้ปัญหาการศึกษา
ได้อย่างดี โดยการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนสามารถดาเนินการได้หลายวิธี ดังนี้
๑. การสอนให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน เช่น การละเว้นจากยาเสพติด การลด
ละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใช้ยาฆ่าแมลง ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกป่า
รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหล่านี้เมื่อผู้เรียนเรียนในโรงเรียนแล้วผู้สอนจะย้าให้ผู้เรียน
นาไปใช้ในครอบครัวและชุมชน และติดต่อประสานงานกับผู้ ปกครองให้อบรมดูแลว่ า ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ไปใช้ได้หรือไม่อย่างไร
๒. โรงเรียนขอความร่วมมือจากชุมชน ตัวอย่างเช่น
- ขอความร่ ว มมือในด้านการเป็นวิทยากร หรือ เป็นแหล่ งศึกษาหาความรู้ เช่น ในชุมชนมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้
- ขอความร่วมมือในด้านทุนทรัพย์ วัสดุ ครุภัณฑ์จ ากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงินจากธนาคาร/
บริษัท/ห้างร้าน ในชุมชนเพื่อนามาใช้จ่ายในโรงเรียน หรือเป็นเงินทุนสาหรับผู้เรียนที่ยากจน ขอบริจาค
หนั ง สื อ เครื่ อ งเขี ย นจากส านั ก พิ มพ์ โรงพิม พ์ ร้ า นจ าหน่ ายเครื่ อ งเขี ย นแบบเรี ย นขอบริ จ าคข้ า วสาร
ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ จากประชาชนในชุมชนเพื่อนามาทาอาหารกลางวันแก่ผู้เรียนในโรงเรียน เป็นต้น
๓. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือชุมชน ตัวอย่างเช่น
- จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การตอน การติด
ตา การต่อกิ่งต้นไม้ การเกษตรผสมผสาน การใช้คอมพิวเตอร์ การแก้และซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
- ให้ ความช่ว ยเหลื อในด้านความรู้ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ แก่ประชาชนในชุมชน เช่น
ความรู้เกี่ยวกับอาหาร การรักษาโรคแบบธรรมชาติบาบัด อันตรายจากยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมทางเลือก เป็นต้น
- จัดบริการข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น โรงเรียนทาหอกระจาย
ข่าว แล้วถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เป็นความรู้เพื่อประชาชนจะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
หรืออ่านข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น
- การเป็นผู้นาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โรงเรียนจะดาเนินการได้โดยจัดโครงการ
พัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ทาความสะอาดชุมชน เป็นต้น
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๗๗

๔. บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชน เช่น ให้ประชาชนในชุมชนใช้
หอประชุม ใช้ห้องสมุด ใช้ห้องพยาบาล ใช้โรงอาหาร เป็นต้น
๕. การออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครอง และผู้เรียนตามวัด เช่น เมื่อผู้เรียนเจ็บป่วย หรือผู้สอนไปแนะนา
ผู้เรียน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น
๖. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน เช่น จัดให้มีสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนอาจทาในรูป
ของจดหมายข่าว วารสาร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม หรือให้ความ
สะดวกแก่ผู้ติดต่อโรงเรียน
๗. การเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เช่น ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันเปิด
เรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา เป็นต้น
๘. การรายงานผลการเรียนอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ เช่น การรายงานเป็นประจาวันหรือทาสมุด
พกประจาตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอื่น ๆ
๙. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการ แบ่งออกได้เป็น ๔ ข้อย่อย ดังนี้
๑) ทรัพ ยากรบุค คล ได้แ ก่ นัก วิช าการ ครู อาจารย์จ ากโรงเรีย นอื ่น ศิล ปิน พื ้น บ้า น
ผู ้อ าวุโ ส ผู้ เ ป็ น ปู ช นี ย บุ ค คลในหมู่ บ้ า น ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ซึ่ ง น ามาใช้ ใ นลั ก ษณะขอค าปรึ ก ษาและ
ข้อเสนอแนะ หรือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น
๒) ทรัพยากรวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอื่น นามาใช้ในลักษณะของ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น
๓) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แร่ธ าตุ สัตว์ป่า สมุนไพร
ซึ่งจะนามาใช้ในลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น
๔) ทรั พ ยากรสั ง คม ได้ แ ก่ วั น ส าคั ญ ศิ ล ปะพื้ น บ้ า น วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งจะนามาใช้ได้ในลักษณะให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโดยตรง จัดนิทรรศการ การศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น
๑๐. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ความใกล้ชิดและเป็นกันเองของบุค ลากรกับชุมชนถือเป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างแนบแน่น โรงเรียนเรานั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์
กับชุมชนหลายงานด้วยกัน คือ
๑) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูทุกคนจะต้องมีเด็กที่ต้องดูแล ด้วยการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของบุคลากรทุกท่านเพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา ความพึงพอใจและความต้องการ
ของชุมชนต่อโรงเรีย น และโรงเรีย นต่อชุมชน จึงเป็น ส่ว นหนึ่งให้ผู้ปกครองนักเรียน และครูได้มีส่ว น
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๒) การต้อนรับผู้ปกครองที่เข้ามาสู่ โรงเรียนด้วยไมตรีจิตที่ดี ทักทาย พูดคุย แนะนาข้อมูลด้วย
ความเป็นกันเอง
๓) การมีโอกาสที่ได้พบปะสังสรรค์กับชุมชนนอกโรงเรียน

อ้างอิงข้อมูลจาก ๑. รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์ การบริหารโรงเรียนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
๒. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
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๑. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในโรงเรียน
๑.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในโรงเรียน
การปฏิรูปการศึกษารอบสอง มีความต้องการเน้น ๒ เรื่องหลัก คือ คุณภาพการศึกษาและโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งจะเน้นไปที่คุณภาพครู เพราะเป็นปัจจัยสาคัญไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นตรรกะที่ชี้ชัดอยู่แล้วว่า คุณภาพของครูจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ เก่ง มีคุณธรรม
มีรากเหง้าของความเป็นไทย ขณะเดียวกันจะให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิตของเราในสังคมข้างนอก
ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้การปฏิรูป
การศึกษารอบสอง จะต้องทาให้เด็กของเราเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข แนวความคิดปฏิรูปการศึกษาจึงจะต้อง
ปรับเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่ถูกกาหนดโดยเอาแต่ตามตัวบทกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กาหนด
ชัดเจนมานานว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Student Center) มีครูเป็นผู้อานวยให้เกิดความรู้ (Facilitator)
นาหลักเรื่องการศึกษาของทุกคน และทุกคนเพื่อการศึกษา (Education for all-All education) เพื่อให้
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัด การศึกษาของชาติ แต่ยังมีปัจจัยสาคัญที่ต้องนามาพิจารณาอีกมาก เช่น
คุณลักษณะประจาชาติข องคนไทย (National characteristics) และกระบวนทัศ น์ใ นกระแสหลัก
โลกาภิวัฒ น์ (Globalization – main streams) ล้วนเป็นองค์ประกอบสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในระบบ (Formal Education) ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ใส่เข้าไป (In-put) สาหรับผู้เรียน
และกระบวนการในการจั ดการศึกษาระบบนี้เอง คือ สิ่งที่อบรม สั่งสอน (Imposition Oriented
Approach) ให้กับผู้เรียน กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมเด็กให้ มีคุณลักษณะประจาชาติ อัตลักษณ์
ของความเป็นชาติ (Out-put) จะเป็นลักษณะพึงประสงค์ของความเป็นคนไทยอย่างที่ค าดหวัง ดังนั้น
จึงมีแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ๔ ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี
มีความสุข ดารงรักษาความเป็นไทย และรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก
ประการที่สอง คือ การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรม
ครูประจาการให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพที่สูง
ประการที่สาม คือ การพัฒนาโรงเรียนและแหล่งความรู้ยุคใหม่ โดยโรงเรียน ทุกระดับและทุก
ประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สาหรับเด็กและประชาชน
ทั่วไป
ประการที่สี่ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอานาจ เพื่อที่ให้
การบริหารโรงเรียนมีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแนวทาง ๔ ประการให้สาเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และการส่งเสริมและการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนต้องทบทวนการจัดระบบบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมกับองค์ภาระงาน
ความจาเป็นของโรงเรียน เอื้อต่อการดาเนินงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์วางแผน กาหนดเป้าหมาย
ความส าเร็ จ อย่ างชัดเจน บนพื้น ฐานของการมีส่ ว นร่ว มของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ เรียน ครูผู้ ส อน
คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน มีการกระจายอานาจอย่างสมดุลและคุณภาพได้รับการพัฒนา
จากการนาผล การวิเคราะห์วิจัยมาใช้ การจัดระบบสารสนเทศเน้นให้เกิดการบันทึก การเก็บและวิเคราะห์
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ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ มีความครอบคลุม และตรวจสอบได้ นามาใช้ในการตัดสินใจได้ โรงเรียน
อาจจะพัฒนาให้ทันสมัย เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Information
Systems: CBIS) ในโรงเรียน เป็นต้น
๑.๒ แนวคิดและหลักการของระบบบริหารและสารสนเทศ
ระบบบริหารและสารสนเทศภายในโรงเรียน
๑. แนวคิดและหลักการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในโรงเรียน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการดาเนิ น การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการพัฒ นาคุณภาพ
ของโรงเรี ย น เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ต้ อ งการ และครอบคลุ ม ภารกิ จ ด้ า นบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่นาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึง
ระบบสารสนเทศที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ เป็ นระบบ ถูกต้ อง สมบู รณ์ เป็นปั จจัย และสามารถเรีย กใช้ ข้อมู ล
สารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารโรงเรียนสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ส าหรั บ การวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนให้ ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย น
ผู้ ที่เกี่ ย วข้ องควรศึก ษาแนวคิด และด าเนิ นการทั้งสองส่ ว นควบคู่กั นไปในขณะเดีย วกัน เพื่อ ให้ มี ความ
สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรี ย นทุกแห่ ง มีค วามต้อ งการให้ อ งค์ กรบรรลุ เ ป้าหมายอย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพเป็น ที่
ยอมรับของสังคม ต้องได้ดาเนินการ สร้างระบบ กลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สร้างความมั่นคงและหลักประกันต่อผู้ป กครอง ชุมชน และสังคมว่า โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตาม
แนวคิดและหลักการบริหารโรงเรียนให้ได้คุณภาพจึงมีความสาคัญต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะนาองค์
ความรู้ไปใช้ในการวางระบบการบริหารโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
๒. ระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ในโรงเรีย นมีข ้อ มูล มากมายกระจัด กระจายอยู ่ใ นส่ว นต่า ง ๆ ตามภาระหน้า ที่
ความรับผิดชอบของครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการจัดระบบข้อมู ลสารสนเทศให้เป็นระบบ
ระเบียบแล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการนาไปใช้ หรือมีข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ขอนาเสนอความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน ดังนี้
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือ
สัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผล
หรือการวิเคราะห์จัดทา จึงทาให้ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พ อที่จะนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างของข้อมูล เช่น จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน
น้าหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ O-NET B-NET ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานหลักสูตรโรงเรียน เป็นต้น
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 สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ผ่ า นการประมวลผลหรื อ
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือนาไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น อัตราส่วน
ครู ต่ อ นั ก เรี ย น การเปรี ย บเที ย บผลการดาเนิ น งาน ตั้ งแต่ เริ่ มด าเนินการ การจั ด
เรียงลาดับคะแนนของนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น
 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บ
รักษาอย่างมีระบบเพื่อความสะดวกต่อการนาไปใช้ สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ที่ถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนาไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับผู้บริหารโรงเรียน
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของโรงเรียน จึงเกิดจากการนาข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาจัดทา
ประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงลาดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ
ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ (คานวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
แปรปรวน ฯลฯ) ผลที่ได้จากการจัดกระทาด้วยวิธีต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารนาเสนอได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือ การบรรยายความเรียง เป็นต้น
ในส่ ว นของระบบสารสนเทศนั้ น จากข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี อ ยู่ ม ากมายในโรงเรี ย น
ต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศที่ดีจึงจะได้สารสนเทศที่มีคุณ ภาพ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยทั่วไป การจัดระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอนการดาเนินงานหลัก ๆ ๕ ขั้นตอน คือ
๑. การรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแหล่ งต่าง ๆ นั้น จะต้องกาหนดรายการข้อมูล ที่ต้อ งการ
กาหนดวิ ธีก ารจั ด เก็บ สร้ างหรื อ จั ดหาเครื่ อ งมือในการจัดเก็ บให้ ส อดคล้ องกั บลั กษณะของข้อมู ล และ
แหล่งข้อมูล เช่น แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสังเกต เป็นต้น นอกจากนั้น
ควรกาหนดเวลาในการจัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยในการจัดเก็บโดยต้องคานึ งถึงข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการที่กาหนดไว้และมีความเชื่อถือได้
การกาหนดรายการข้อมูลที่ต้องการนั้น อาจดาเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา
ในระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ.
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฯลฯ จากนั้นจึง
กาหนดวิธีการและเครื่องมือสาหรับรวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน เช่น กาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ควรเป็นแบบสอบถาม หรือใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เครื่องมือ
ที่ใช้ก็ควรเป็นแบบสังเกต เป็นต้น
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๒. การตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนาไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องข
องข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
๓. การประมวลผลข้อมูล
ขั้นนี้ เป็นการนาข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบที่นาไปใช้ป ระโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นามาจัดกลุ่ม แยกแยะตาม
ลั กษณะและประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้น อาจเป็ นการจัด หมวดหมู่ การเรี ยงล าดั บ
การแจงนับ ตลอดไปถึงการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ การดาเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าทาด้วยมือ
ใช้เครื่องคานวณเล็ก ๆ มาช่วย จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ คอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายและตรงที่สุด ค่าสถิติที่นิยมนามาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรือแม้กระทั่งการ แจกแจงความถี่ ที่เป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด
๔. การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล ที่ผ่ านการประมวลผลหรือจั ดทาเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจน มี ความ
กะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการนาไปใช้ อาจนาเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ
หรื อ การบรรยายเป็ น ความเรี ย งก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมของการนาไปใช้ แ ละลั กษณะของ
สารสนเทศนั้น ๆ
๕. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
เป็ น การจั ด เก็ บ ทั้ ง ส่ ว นที่ เป็ น ข้ อ มูล และส่ ว นที่ เป็ น สารสนเทศไว้ ในสื่ อ ต่ าง ๆ อย่ า งมี
ระเบี ยบ สะดวกต่อการค้น หาเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ การจัดเก็บอาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้ม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามศั ก ยภาพของโรงเรี ย น แต่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ระบบของการค้ น หาให้ ส ะดวกต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน การนาข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนาสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในงานต่าง ๆ
โรงเรียนที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรง
ตามความต้องการ จะช่วยให้ โรงเรียนสามารถดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผ ล เป็ น การสร้ า งความมั่นใจที่ตั้ งอยู่บนรากฐานของหลั กวิช า หลั ก ฐานข้อเท็จจริง ที่
สามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล เพราะ
สารสนเทศทั้งหลายนั้น นอกจากจะใช้ในการวางแผนการดาเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ ว ยัง
นาไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการดาเนินการต่าง ๆ ด้วย
ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้แฟ้มเอกสาร อาจแบ่งได้ ดังนี้
๑. แฟ้มข้อมูลหลัก
: เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของงาน
๒. แฟ้มข้อมูลย่อย
: เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับ
ให้เป็นปัจจุบัน
๓. แฟ้มดัชนี
: เป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลัก
๔. แฟ้มตารางอ้างอิง : เป็นแฟ้มรวบรวมข้อมูลในลักษณะตารางซึ่งใช้ประโยชน์การอ้างอิง
๕. แฟ้มข้อมูลสรุป
: เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล
๖. แฟ้มข้อมูลสารอง : เป็นการสร้างแฟ้มสารองข้อมูลสาคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ข้อมูล
เดิมสูญหาย
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กระบวนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน
๑ องค์ประกอบของระบบบริหารภายในโรงเรียน
โรงเรียนเป็นองค์กรที่เป็นระบบ ประกอบด้วยระบบย่อยภายในอีกหลายระบบด้วย ซึ่งแต่ ละระบบ
มีวัตถุป ระสงค์เฉพาะ มีโ ครงสร้ างและกลไกในการสร้างงานเฉพาะของตน ซึ่งจะนาไปสู่ วัตถุประสงค์
ของโรงเรียน ทั้งนี้ ระบบย่อยภายในโรงเรียนมีองค์ประกอบสาคัญ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ปัจจัยนาเข้า (Input) เป็นทรัพยากรหรือสิ่งที่จาเป็นเพือ่ นาไปสู่ระบบและก่อให้เกิดการทางาน
ได้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี หลักสูตร โรงเรียน เป็นต้น
๒. กระบวนการ (Process) เป็นการทาหน้าที่แปรสภาพทรัพยากรหรือประมวลผลให้เป็นผลผลิต
ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เป็นต้น
๓. ผลผลิต (Output) เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของระบบ ได้แก่ นักเรียนที่จบ
การศึกษามีความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและครู เป็นต้น
๔. ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback) เป็ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ค วบคุ ม การท างานของระบบให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงชี้ให้เห็นข้อดีและข้อบกพร่องของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งจะนาไปสู่
การปรั บ ปรุ งเพื่อให้ ได้มาซึ่งคุณภาพตามต้องการ ได้แก่ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
๕. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นสภาพทั่วไปของบริบทที่อยู่ล้อมรอบระบบหรือองค์ก ร
ได้แก่ ที่ตั้ ง ชุ มชน ผู้ ป กครอง บรรยากาศขององค์ก ร เป็นต้น ความสั ม พันธ์ร ะหว่ างระบบบริห ารและ
สารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย ระบบ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพกับหลั กการบริหารที่เป็นระบบ ต้องมีความ
สอดคล้องกัน
๒ รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน
การส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
แล้วนาไปสู่การขยายผลภายในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร ในรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียน ทั้งระบบ (Whole School Approach) เพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบถัดไป
๓ สารสนเทศในโรงเรียน
ปัจจุบันในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล มักมีการใช้เทคโนโลยี
เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดาเนินการดังกล่าวสามารถกระทาได้รวดเร็วและถูกต้อง
ทั้งนี้ การประมวลผล อาจจัดกระทาในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหนึ่ งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ในรูปของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งพัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอนาเสนอ
โปรแกรมประยุกต์ใช้และแนวปฏิบัติในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน เทคนิควิธีการปฏิบัติ
โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยด้วยแล้วผู้บริการที่ดีจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ทักษะในการนา
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในปัจจุบันได้แบ่งงาน
ออกเป็ น ๔ ด้ า น ดั ง นี้ การบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงานบุ ค ลากร การบริ ห ารงานทั่ ว ไป
และการบริหารงบประมาณ ซึ่งงานแต่ละงานมีความสาคัญต้องดาเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบัน โดยแต่ละงานยังใช้ข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมที่แตกต่างกัน เช่น eis ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา โปรแกรม e-office ด้านงานธุรการ การบริหารงานวิชาการจะใช้โปรแกรม Student ๔๔ ในด้าน
งานทะเบียนและวัดผล ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จัดทาขึ้นจะต้องนาไปใช้ในการให้บริการหน่วยงานอื่ นและผู้
ขอรับบริการจากโรงเรียน e-citizen ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล GPA โปรแกรมจัดทาผลการเรียนเฉลี่ย
เป็นต้น
ประเภทของสารสนเทศในโรงเรียน มีดังนี้
๑. งานวิชาการ
๒. งานงบประมาณ
๓. งานบริหารงานบุคคล
๔. งานบริหารงานทั่วไป
เนื่องจากการบริหารงานของโรงเรียนจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ผู้บริหารในฐานะ
ผู้นาจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการบริหารและใช้ข้อมูลสารสนเทศ และมีทักษะในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น บทบาทสาคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร
สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑. คั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นการใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ให้ มี ห น้ า ที่ จั ด ทาข้ อ มู ล ตามระบบการใช้ โ ปรแกรมข้อ มู ล สารสนเทศ ให้ เ ข้ า รั บการอบรม
ในโปรแกรมต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จั ด ขึ้ น บุ ค ลากรในด้ า นนี้ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน บุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๓. ผู้บริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางโรงเรียนได้
จัดทาขึ้นก่อนนาไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของโรงเรียน
๔. ผู้ บ ริ ห ารควรสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ และสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ทางโรงเรียนจัดทาขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดทาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ
และให้ ผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ทาข้ อมู ล สารสนเทศในด้ านต่ าง ๆ เป็น ผู้ แนะนาขั้น ตอนการสื บค้ น ข้อ มู ล
สารสนเทศ
๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ต่อไปนี้ เ ป็ น ตั ว อย่ างข้ อมูล สารสนเทศของโรงเรีย น ที่ เกิด จากการปฏิบั ติงานตามภาระหน้า ที่
ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศนั้น โรงเรียนต้องประเมินจากผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
จะได้ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ พร้อมนาไปใช้ในการเขียนรายงานและเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป
คู่มือปฏิบัติงาน
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ลักษณะหรือรูปแบบการจัดเก็บ อาจจาแนกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่
๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
๒. ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
๓. ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
นอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้ อย ๓ ปี เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งควรจัดเก็บ
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน (ผลจาก SAR ของโรงเรียนย้อนหลัง)
๒. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีย้อนหลัง
๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนย้อนหลัง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน.........................ที่ตั้ง............ตาบล................อาเภอ...................จังหวัด..................
สังกัด.................โทร...................โทรสาร...................e-mail………….website…………………………………………
เปิดสอนระดับชั้น...............................ถึงระดับชั้น.....................เนื้อที่......................ไร่............................
ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ................................................................................................................................................
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ….………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนที่โรงเรียนโดยย่อ

๑.๒ รองผู้อานวยการโรงเรียน..........................รูป/คน
ชื่อ-สกุล/ฉายา.......................................วุฒิการศึกษาสูงสุด........................โทร........................
ชื่อ-สกุล/ฉายา.......................................วุฒิการศึกษาสูงสุด........................โทร.......................
ชื่อ-สกุล/ฉายา.......................................วุฒิการศึกษาสูงสุด........................โทร.......................

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น...........................รูป
๒) จานวนนักเรียนทั้งสิ้น.......................รูป จาแนกตามระดับชั้นเปิดสอน
นักเรียน
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง
รวม
พระ
สามเณร
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวมทั้งหมด

เฉลี่ย
ต่อห้อง

๓) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย..............................รูป คิดเป็นร้อยละ.....................
๔) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย.....รูป คิดเป็นร้อยละ.............
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.........รูป คิดเป็นร้อยละ.....................................
๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ................รูป คิดเป็นร้อยละ.......................................
๗) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ............................รูป คิดเป็นร้อยละ............................................
๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ.......รูป คิดเป็นร้อยละ.............................
๙) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)...........รูป คิดเป็นร้อยละ..................................
๑๐) สถิติการขาดเรียน / เดือน ...................รูป คิดเป็นร้อยละ.................................................
๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น ..............รูป คิดเป็นร้อยละ...................................................
๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน............รูป คิดเป็นร้อยละ....................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน............รูป คิดเป็นร้อยละ....................................................
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ………………… : ………………….
๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ
อายุ
ที่

ชื่อ-สกุล

จริง งาน

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา
/ชั้น

จานวนครั้ง
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

๑
๒
ฯลฯ
๑) จานวนครูผู้สอนที่สอนวิชาตรงเอก......................รูป/คน คิดเป็นร้อยละ..............................
๒) จานวนครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด..................รูป/คน คิดเป็นร้อยละ.............................
ครูพิเศษ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/
ชั้น

จ้างด้วยเงิน

๑
๒
ฯลฯ
๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน...............................หลัง อาคารประกอบจานวน................................หลัง
๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
เงินลงประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท

งบดาเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ...................ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ............................ของรายรับ
๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ .........มีประชากรประมาณ...............................
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่......................อาชีพหลักของชุมชน คือ.......................ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา...........ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ..............................................
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ.............อาชีพหลัก คือ.........................ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา.............ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี .............บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว..............คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้ แหล่งการเรียนรู้ อยู่ ใน
บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยู่ใกล้แหล่งเสื่อม
โทรม โรงงาน ฯลฯ
๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน…………………………………………………………………………………………
๑.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด.....................ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด..................เล่ม
การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบ ................................
๒) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน......................ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน.....................ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน.........................ห้อง
ห้องอื่นๆ.................(ระบุ) จานวน......................ห้อง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๘๘

๓) คอมพิวเตอร์ จานวน........................................เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน..................................เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..................เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ..................................เครื่อง
๔) แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งการเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

๑.
๒.
ฯลฯ
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

๑.
๒.
ฯลฯ
๖) ปราชญ์ช าวบ้ า น/ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ โ รงเรี ย นเชิ ญ มาให้ ความรู้ แ ก่ ค รู
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
๖.๑) ชื่อ-สกุล.............................ให้ความรู้เรื่อง..........................เมื่อ...................................
๖.๒) ชื่อ-สกุล.............................ให้ความรู้เรื่อง..........................เมื่อ...................................
๖.๓) ชื่อ-สกุล.............................ให้ความรู้เรื่อง..........................เมื่อ...................................
ฯลฯ
๑.๑๐ เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑) ผลงานดีเด่น
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน
ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)
ครู (ระบุชื่อ)
นักเรียน (ระบุชื่อ)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๒๘๙

ที่

๒) งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อ
หลักฐานยืนยัน
งาน/โครงงาน/กิจกรรม
ความสาเร็จ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๒. ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
จากการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รโรงเรี ย น โดยผ่ า นการเรี ย นรู้ ทั้ ง ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกิดคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวสามารถนามาจัดระบบ
สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับดีมาก หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ระดับดี หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๘๖
ระดับพอใช้ หมายถึงผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๗๔
ระดับปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ตารางที่ ๑ เป็นตัวอย่างแบบบันทึกสารสนเทศที่แสดงผลการเรี ยนรู้และรายวิชาของผู้เรียน ที่สอด
รับกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ตารางที่ ๑ ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน รายวิชา..............ชั้น...................
เป็นรายหน่วยการเรียนรู้และโดยรวม
หน่วย
การ
เรียนรู้

๑
๒
๓

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
(ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

๑

ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานที่
๒
๓
๔
๕

เฉลี่ย
๖

ฯลฯ

ท๑.๑ ม.๑/๑
ม.๑/๒ ม.๑/๓...
ให้ระบุตามที่จัดในหน่วย
ให้ระบุตามที่จัดในหน่วย
ฯลฯ
รวมเฉลี่ย

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

๒๙๐

ตารางที่ ๒ เป็นตัวอย่างแบบบั นทึกสารสนเทศที่แสดงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน
ตารางที่ ๒ เฉลี่ยร้อยละและระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................เป็นรายระดับชั้นเรียนและโดยรวม
ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวมเฉลี่ย

ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗๖.๖๖ ๘๒.๕๐ ๘๓.๓๓ ๗๑.๖๖ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐

๗๖.๖๖ ๘๒.๕๐ ๘๓.๓๓ ๗๑.๖๖ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๗๘.๑๙

ดี

๗๘.๑๙

ดี

ฯลฯ

ตารางที่ ๓ เป็นตัวอย่างแบบบันทึกสารสนเทศที่แสดงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ระดับโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางที่ ๓ เฉลี่ยร้อยละและระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้และโดยรวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑
ภาษาไทย
๗๗.๔๔
คณิตศาสตร์
๘๐.๐๐
วิทยาศาสตร์
๘๕.๐๐
สังคมศึกษา ศาสนาและ ๙๒.๖๖
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐.๐๐
ศิลปะ
๘๐.๐๐
การงานอาชีพและ
๘๘.๖๖
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
๗๘.๓๓
รวมเฉลี่ย
๘๔.๐๑

เฉลี่ยร้อยละผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
๒
๓
๔
๕
๖
ฯลฯ
๘๕.๐๐ ๘๓.๖๖ ๗๔.๓๒ ๗๔.๐๐ ๘๒.๓๓
๗๙.๔๖
๗๘.๐๐ ๘๐.๓๓ ๗๕.๖๖ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐
๗๖.๕๐
๘๐.๐๐ ๘๓.๔๕ ๗๘.๓๓ ๗๒.๒๐ ๘๐.๐๐
๗๙.๘๓
๙๐.๐๐ ๘๕.๖๖ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๒.๓๓
๘๔.๒๘

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

๙๐.๐๐ ๘๕.๖๖ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๒.๓๓
๘๒.๐๐ ๘๕.๓๓ ๗๕.๖๖ ๗๒.๐๐ ๘๐.๐๐
๘๒.๐๐ ๘๕.๓๓ ๗๕.๖๖ ๗๒.๐๐ ๘๐.๐๐

๘๔.๑๖
๗๙.๑๗
๘๒.๖๖

ดี
ดี
ดี

๘๐.๐๐ ๘๓.๖๖ ๗๒.๓๓ ๖๕.๐๐ ๗๐.๓๓
๘๒.๗๙ ๘๔.๘๒ ๗๖.๖๖ ๗๓.๐๙ ๗๙.๓๗

๗๔.๙๔
๘๐.๑๒

พอใช้
ดี

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๙๑

ตารางที่ ๔ เป็ น ตัว อย่ างแบบบัน ทึ ก สารสนเทศระดั บ ห้ อ งเรี ยน ที่ แสดงคุ ณ ภาพผู้ เ รี ยน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เป็นรายบุคคล ในรายวิชา .......................ชั้น.................
ตารางที่ ๔ ระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน รายวิชา................ชั้น................
เป็นรายบุคคลและโดยรวม
รายชื่อนักเรียน

ระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
ฯลฯ
ดี
ดี
ดีมาก พอใช้ พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก
ดี
ดีมาก

๑ สามเณรจิณวัตร แก้วใส
๒ สามเณรชนก ชื่นใจ
๓ สามเณรวิษณุ ทรัพย์มาก
ฯลฯ
สรุปคุณภาพโดยรวม
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
หมายเหตุ สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode)

ดี

ดี

คุณภาพ
โดยเฉลี่ย
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๓. ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียน นอกจากจัดการเรียนรู้แล้ว ยังต้ องปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรมในความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจาปี ผลจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต้อง
นาไปจัดกระทาหรือประมวลผลให้อยู่ในลักษณะของสารสนเทศ เพื่อนาไปประกอบการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังตัวอย่าง ในตารางต่อไปนี้ (ควรเรียงลาดับตาม
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี ตามภาระการบริหารงานนิติบุคคลของโรงเรียน และ
ควรตรวจสอบว่าตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนครบทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้หรือไม่)
ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ขั้นตอนกิจกรรม

งานวิชาการ
๑. โครงการพัฒนา - พัฒนาครูให้มีความสามารถใน
ทักษะการคิดของ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียน
ทักษะการคิด
- จัดทา/จัดหา ชุดฝึกทักษะการ
คิดของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น
- ใช้ชุดฝึกทักษะการคิดกับ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น
- ประเมินทักษะการคิดฯ ของ
นักเรียนทุกรูป

ข้อมูล/สารสนเทศที่ได้จาก
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียนที่

การนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้

- ครู จานวน....../รูป.คน
คิดเป็นร้อยละ.............
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
- ครู จานวน.......รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ..........
จัดทาชุดฝึกทักษะการคิด
ของครู (สื่อการสอน)
จานวน..........ชุด
- นักเรียนจานวน....รูป
คิดเป็นร้อยละ.........ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทักษะ
การคิด

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
-๔.๔

- การทาวิจัยในชั้นเรียน
ของครู
- การทาวิจัยของผู้บริหาร
โรงเรียน (วิจัยสถาบัน)
- การทาผลงานทาง
วิชาการ
- ประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน
- เขียนรายงานประจาปี
ของโรงเรียน
- กาหนดแผนงาน/
โครงการในปีต่อไป
- กาหนดนโยบายของ
ผู้บริหารโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓
-๗.๔

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๙๒
ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ขั้นตอนกิจกรรม

๒. โครงการเข้า
ค่ายฝึกอบรม
คุณธรรมนักเรียน

-จัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรม
นักเรียน โดยเชิญภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพระสงฆ์เป็นวิทยากร
เน้นคุณธรรม
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม
ความภูมิใจในความเป็นไทย
ความกตัญญูกตเวที ฯลฯ
-อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนทุกวัน
-อบรมและสอดแทรกคุณธรรม
ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
๓. โครงการพัฒนา - ประชุมครู กาหนดหลักสูตร
ความสามารถใน การฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ -จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดทา
ที่เน้นผู้เรียนเป็น แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค/
สาคัญของครูโดย วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ใช้การนิเทศ
เป็นสาคัญ การใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในแบบมีส่วน และภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัด
ร่วม
และประเมินผลตามสภาพจริง
โดยวิทยากรภายนอก
-นิเทศภายในโดยผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้นิเทศภายในที่
ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการ นิเทศ
ภายในตาม
๔. โครงการ.....
- ปฏิทิน
ฯลฯ
- ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญของครูทุก
รูป/คน
งานงบประมาณ
๑.โครงการ.......
...................................................
ฯลฯ
ฯลฯ
งานบริหารงาน
บุคคล
๑. โครงการ......... ...................................................
ฯลฯ
ฯลฯ
งานบริหารงาน
ทั่วไป
๑.โครงการ......... ...................................................
ฯลฯ
ฯลฯ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ข้อมูล/สารสนเทศที่ได้จาก
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียนที่
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
– ๑.๖

การนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้

............................................
ฯลฯ

มาตรฐานที่.....
ตัวบ่งชี้ที่.........

…………………………………
ฯลฯ

............................................
ฯลฯ

มาตรฐานที่.....
ตัวบ่งชี้ที่.........

…………………………………
ฯลฯ

............................................
ฯลฯ

มาตรฐานที่.....
ตัวบ่งชี้ที่.........

…………………………………
ฯลฯ

-นักเรียนจานวน..รูป
คิดเป็นร้อยละ..........
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของโครงการและตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรโรงเรียน

-ครูจานวน….รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ.........
ได้รับการพัฒนาโครงการ
ฝึกอบรม
-ครูจานวน...รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ..........
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
-ครูจานวน....รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ..........
ได้รับการนิเทศการสอน
-ครูจานวน....รูป/คน
คิดเป็นร้อยละ........
มีผลการประเมินการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญอยู่ในระดับดี

๒๙๓

(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง ๓ ปี
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน (ผลจาก SAR ของโรงเรียนย้อนหลัง)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*ระดับคุณภาพการศึกษา
ย้อนหลังปีที่ ๑ ย้อนหลังปีที่ ๒ ย้อนหลังปีที่ ๓
(๒๕๕…..)
(๒๕๕…..)
(๒๕๕…..)

มาตรฐานที่ ..... (เพิ่มเติม)
หมายเหตุ* ระดับคุณภาพ (ให้ระบุ)...................................................................................................................................

๒. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีย้อนหลัง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
ย้อนหลังปีที่ ๑
ย้อนหลังปีที่ ๒
ย้อนหลังปีที่ ๓
(๒๕๕…..)
(๒๕๕……)
(๒๕๕…….)
๑.โครงการ............................................ ผู้เรียนร้อยละ................. ผู้เรียนร้อยละ....................... ผู้เรียนร้อยละ....................
กิจกรรม............................. ฯลฯ
๒.โครงการ............................................ ผู้เรียนร้อยละ................. ผู้เรียนร้อยละ....................... ผู้เรียนร้อยละ....................
กิจกรรม............................ ฯลฯ

๓.ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนย้อนหลัง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับโรงเรียน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ภาพรวมเฉลี่ย

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ระดับ ๓ ขั้นไป
ย้อนหลังปีที่ ๑ (๒๕๕……) ย้อนหลังปีที่ ๒ (๒๕๕…..) ย้อนหลังปีที่ ๓ (๒๕๕…..)
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ เป้าหมาย ผลสาเร็จ เป้าหมาย ผลสาเร็จ
๗๐
๗๔
๗๐
๗๗
๗๐
๗๗
๖๕
๖๙
๖๕
๕๙
๖๕
๖๓
๖๕
๕๓
๖๕
๖๖
๖๕
๖๔
๗๕
๗๒
๗๕
๗๓
๗๐
๗๖
๙๐
๙๒
๘๕
๘๘
๘๐
๘๒
๘๕
๙๐
๘๐
๘๓
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๐
๘๒
๗๕
๘๐
๗๕
๖๐
๘๐
๘๒
๗๕
๘๐
๗๖.๒๕
๗๔.๓๘
๗๓.๑๓
๗๓.๒๕
๗๑.๘๘
๗๓.๓๘
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๙๔

๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับชาติ)
๒.๑) ชั้นมัธยมปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี
ย้อนหลังปีที่ ๑ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๒ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๓ (๒๕๕...)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ของผู้เรียน ร้อยละ ของผู้เรียน ร้อยละ ของผู้เรียน

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

๒.๒) ชั้นมัธยมปีที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี
ย้อนหลังปีที่ ๑ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๒ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๓ (๒๕๕...)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ของผู้เรียน ร้อยละ ของผู้เรียน ร้อยละ ของผู้เรียน

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

๓) ผลการทดสอบความรู้ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
๓.๑) ชั้นมัธยมปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี
ย้อนหลังปีที่ ๑ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๒ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๓ (๒๕๕...)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ของผู้เรียน
ร้อยละ ของผู้เรียน ร้อยละ ของผู้เรียน

ธรรม
ศาสนปฏิบัติ
บาลี

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๙๕

๓.๒) ชั้นมัธยมปีที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี
ย้อนหลังปีที่ ๑ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๒ (๒๕๕...) ย้อนหลังปีที่ ๓ (๒๕๕...)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ของผู้เรียน
ร้อยละ ของผู้เรียน ร้อยละ ของผู้เรียน

ธรรม
ศาสนปฏิบัติ
บาลี

๓.๓) ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับชั้น

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ย้อนหลังปีที่ ๑ ย้อนหลังปีที่ ๒ ย้อนหลังปีที่ ๓
(๒๕๕...)
(๒๕๕...)
(๒๕๕...)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวมจานวนนักเรียน
สรุปคุณภาพโดยรวม
หมายเหตุ สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode)

๓.๔) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน
ระดับชั้น

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ย้อนหลังปีที่ ๑ ย้อนหลังปีที่ ๒ ย้อนหลังปีที่ ๓
(๒๕๕...)
(๒๕๕...)
(๒๕๕...)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวมจานวนนักเรียน
สรุปคุณภาพโดยรวม
หมายเหตุ สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode)

๓.๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลประเมิน “ผ่าน”
ย้อนหลังปีที่ ๑ ย้อนหลังปีที่ ๒ ย้อนหลังปีที่ ๓
(๒๕๕...)
(๒๕๕...)
(๒๕๕...)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวมจานวนนักเรียน
สรุปคุณภาพโดยรวม
หมายเหตุ สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๙๖

๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพื่อทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ
มี ค วามเสมอภาค และเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเน้ น การพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับต่างๆ ตามแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา
แบบเครือข่ายมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย
๑) กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาตอนต้นและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
๒) กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาตอนปลายและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
- มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน
- มีระบบบริหารจัดการที่ดี
- มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- มีการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
- มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทางานเครือข่าย
- มีการสรุปบทเรียนร่วมกัน (เพื่อจัดทาแผนปีต่อไป)
นอกจากนี้ในการทางานร่วมกันกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นในลักษณะของเครือข่ายย่อมขึ้นอยู่กับ
ระดับของความร่วมมือ คือ
๑) การประสานงาน (Coordination) หมายถึง วิธีซึ่งคนจานวนมาก มาร่วมกันทางานเพื่อให้
บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ต ามที่ ได้ต กลงกัน ไว้ โดยกาหนดกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น หมวดหมู่ เพื่อมอบหมาย
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ด้ ว ยความสามั ค คี สมานฉั น ท์ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า
การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้งานหรือกิจกรรมดาเนินไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย
ขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์
๒) ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง ความเต็มใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานความร่วมมือ จะเป็น
การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น “เจ้าของหรือเจ้าภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้นๆ แล้วขอให้ฝ่ายอื่นเข้ามาร่วม มี
ลักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆไป ไม่มุ่งความต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่มุ่ง
จะให้กิจกรรมนั้นๆ แล้วเสร็จตามความต้องการของฝ่ายเจ้าของงาน ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือด้วย
ความสมัครใจ แม้จะไม่มีหน้าที่ โดยตรง อาจจะทาเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้ แม้กระทั่ง
อาจให้ความร่วมมือทาบางเรื่องบางเวลา
๓) การทางานร่วมกัน (Collaboration) หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หรือ
องค์กรตั้งแต่ ๒ องค์กรขึ้นไป มาทางานร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม และรับรู้ว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มตามโครงสร้างที่มีอยู่ในองค์กร รวมทั้งเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทางานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงาน ต่างก็เกิดความพอใจในการทางานนั้น
คู่มือปฏิบัติงาน
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๔) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่สมาชิก ทุกคนของหน่วยงานหรือองค์กร
ร่วมกันดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีลักษณะของกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนที่มุ่งหมายจะให้
เกิดการเรียนรู้ (Learning) อย่างต่อเนื่อง มีพลวัต (Dynamic) กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ มีการแก้ปัญหา การร่วมกันกาหนดแผนงานใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่ งยืนในความสัมพันธ์
ของทุก ฝ่ า ยที่ เข้ าร่ ว มดาเนิ น การ การมี ส่ ว นร่ ว มก่อให้ เ กิด ผลดีต่ อการขับ เคลื่ อนองค์ก รหรือ เครือ ข่า ย
ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และที่สาคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด

๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๓.๑ นโยบายและการวางแผนการศึกษา
การวางแผนการศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งของผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากการ
วางแผนเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องดาเนินการก่อนสิ่ง อื่นๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นแล้วผู้บริหารจะไม่มีกรอบ หรือเค้า
โครงการดาเนินงานที่ต่อเนื่อ งและสัมพันธ์กันหรือกล่าวได้ว่า ไม่มีคู่มือที่ใช้กากับควบคุมการดาเนินงานให้
บรรลุ ตามวัต ถุประสงค์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ การวางแผนการศึกษาจึงสาคัญยิ่ งต่อการบริห ารจัด
การศึกษาให้ประสพความสาเร็จ ที่ควรเกิดจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ
โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา การกาหนด
วัตถุประสงค์ การจัดทาแผน การจัดทารายละเอียดของแผน การนาแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
การวางแผนการศึกษาให้ ป ระสบความส าเร็จ ต้องสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม
การเมือง ฯลฯ เป็นไปตามความต้องการและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานการศึ กษาแต่ละระดับ ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์พิจารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายการศึกษา
แผนพัฒนาฯ นโยบายทางการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงมี ๒ มาตรา
คือ
๑.๑ มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๑.๒ มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิด
ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จั ด ให้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทาให้ ประเทศไทยมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ นั่นคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามี ๒ มาตรา คือ
๒.๑ มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
ทีร่ ัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๒.๒ มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย
และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๑ มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ นโยบาย และแผนด้ า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
จาก พรบ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ ทาให้เกิดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติขึ้นมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาของไทย
คู่มือปฏิบัติงาน
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๓.๒ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๓.๓ มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลู กฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
๓.๔ มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๓.๕ มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายและหลักการของการศึกษา จึงกาหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา ๒๒ – ๓๐ ซึ่งอยู่ในหมวด ๔
ของ พรบ. และถือเป็นหัวใจของ พรบ.ในการที่จะจัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๓.๖ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อ งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ เห็นพ้องร่วมกันน้อมนา
หลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเป็น ปรัช ญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิด
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน
เตรีย มความพร้อ ม คน สัง คม และระบบเศรษฐกิจ ให้ส ามารถปรั บตั ว รับ การเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่ า ง
เหมาะสม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) นั้น เป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นควรให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับเดิมไว้ แล้วปรับปรุงในส่วนของนโยบายเป้าหมาย และกรอบการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๓.๒ ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล
มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการ
แบบองค์ร วมที่ยึด “คน” เป็น ศูน ย์กลางของการพัฒ นาอย่างมี “ดุล ยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม
การเมือง สิ่ งแวดล้ อม เป็น แผนที่บู รณาการศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
รวมทั้ง เชื่อ มโยงการพัฒ นาการศึก ษากับ การพัฒ นาด้า นต่า ง ๆ ทั้ง ด้า นเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๙๙

การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
เจตนารมณ์ของแผน แผนการศึกษาแห่งชาติ มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง
๑. พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
๒. พัฒนาสั งคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน ๓ ด้าน คือ เป็นสังคม
คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่สาคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
๒. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
๓. เพื่ อพั ฒนาสภาพแวดล้ อมของสั งคมเพื่ อเป็ นฐานในการพั ฒนาคน และสร้ างสั งคมคุ ณธรรม
ภูมิปญ
ั ญา และการเรียนรู้
๓.๓ แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดาเนินงาน
เพื่อให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการคานึงถึงทิศทางการพัฒ นา
ประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กาหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ๑ พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
แนวนโยบาย
๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง
๑.๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล
ทุรกันดาร
๑.๔ ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
๑.๕ พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
๑.๖ ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน มี
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๐๐

วัตถุประสงค์ ๒ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบาย
๒.๑ ส่ งเสริ มการจั ดการศึก ษา อบรม และเรียนรู้ ของสถาบัน ศาสนา และสถาบันทางสั งคม
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๒ ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น เครื อข่ายภู มิปัญญา และการเรียนรู้ประวั ติศาสตร์ ศิล ปะ วัฒ นธรรม
พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
๒.๓ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ ๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบาย
๓.๑ พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริห ารและจัดการศึกษา
ไปสู่โรงเรียน
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๓.๔ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่า งประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
๓.๔ ขั้นตอนการทาแผนกลยุทธ์
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่นามาใช้ประกอบการจัดทาแผนฯ มี
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายทางการศึกษาของรัฐ บาล แผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา การวิจัย แนวคิดทฤษฎี SBM รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการ
ประเมินภายนอก
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT ภายใน ๒S โครงสร้าง และ
การให้บริการ ๔M อ่อน – แข็ง ภายนอก STEP สังคม เทคโนเศรษฐกิจ การเมือง โอกาส(เอื้อ) อุปสรรค
๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนว่าอยู่ในจุด/ตาแหน่งใดเอื้อและแข็ง ตาแหน่งใด
๔. การจัดวางทิศทางของโรงเรียน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์
๕. การก าหนดกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นก าหนดกลยุ ท ธ์ (นโยบาย) จะถู ก ก าหนดเป็ น แผนงาน
ให้ส อดคล้องกับพั นธกิจมีกลยุทธ์ระดับองค์กร (หน่ว ยงาน) ระดับแผนงาน และระดับโครงการ (แต่ล ะ
แผนงานก็จะกาหนดโครงการมารองรับ) การเลือกกลยุทธ์ให้เลือกใช้ตามสถานภาพ เช่น เอื้อและแข็ง ใช้กล
ยุทธ์สร้ างความเจริญเติบโต ขยาย พัฒนา ส่งเสริม เอื้อแต่อ่อน ใช้กลยุทธ์ความถนัด เร่งรั ด ปรับปรุ ง
กระบวนท่าแก้ไขจุดอ่อนภายใน ส่งเสริมพร้อมรับโอกาส ไม่เอื้อแต่แข็ง ใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ การ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๐๑

ปรั บ ปรุ งกิจกรรมที่ดาเนิ นอยู่ ชะลอเพื่อรอโอกาสและจังหวะ ไม่เอื้อและอ่อน ใช้กลยุทธ์ การตัดทอน
ยกเลิก ยุบ ควบกิจการ หลบภัยอุปสรรค รีบแก้ไขปัญหาภายใน เป็นต้น
๖. การดาเนินการ/ปฏิบัติตามแผนเป็นการปฏิบัติงานตามโครงการที่จัดทาซึ่งถือเป็นการดาเนินงานให้
บรรลุตามแผนงาน ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน
๗. การติดตามประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการถือเป็น
การติดตามผลการดาเนิ นงานให้ บรรลุ ตามแผนงาน ตามกลยุทธ์ของโรงเรีย น เพราะโครงการเป็นสื่อ/
เครื่องมือของการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือตามกลยุทธ์ของโรงเรียนนั่นเอง โรงเรียนจะประเมินโครงการ
แล้วจัดทารายงานผลการประเมินโครงการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบการจัดทาแผนฯ
เช่นพระราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ทางการศึกษาของรั ฐ บาล แผนส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
การศึกษา การวิจัย หลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑ แนวคิดทฤษฎี SBM รายงานผลการประเมินตนเอง SAR
รายงานผลการประเมินภายนอก

๔. การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร
๔.๑ ความหมายขององค์กร
มีผู้ให้ความหมายขององค์กรไว้หลายความหมาย เช่น Alvin Brown ซึ่งกล่าวว่า องค์กร หมายถึง
หน้าที่ซึ่งสมาชิกแต่ละคนของหน่วยงานถูกคาดหมายให้ประพฤติปฏิบัติและถูกคาดหมายความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกเพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็นความหมายที่เน้น ภารกิจ
หน้าที่ Louis Allen พิจารณาองค์กรในแง่ของโครงสร้างซึ่งเป็นกลไกที่ทาให้ชีวิตสามารถร่วมกันทางานได้ดี
โดยต้องมีการจัดกลุ่มทางาน กาหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ กาหนดความสัมพันธ์ให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความหมายที่เน้นกระบวนการ
๔.๒ ความสาคัญของการจัดองค์กร
องค์กรเป็ น ที่ร วมของคนและเป็นที่รวมของงานต่างๆ เพื่อให้ พนักงานขององค์การปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่และเต็มสามารถจึงจาเป็ นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันทา และมอบอานาจให้รับผิดชอบ
ตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก ตลอดจนงานที่ต้องทามีมาก
ก็จะต้องจัดหมวดหมู่ของงานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคี ยงกันมารวมเข้าด้วยกันเรียกว่า ฝ่าย
หรือแผนกงาน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนั้นๆ มาปฏิบัติงานรวมกันในแผนกนั้น และตั้งหัวหน้า
ขึ้นรับผิดชอบควบคุม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดองค์การมีความจาเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน
ดังนี้
๑. การจัดระบบการบริหาร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง ภารกิ จ การด าเนิ น งาน ปริ ม าณ คุ ณ ภาพและสภาพของ
โรงเรียน
๒) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ระบบการทางานและ
การบริหารงานของโรงเรียน
๓) นาเสนอคณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนงานในโรงเรียน
๔) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
๕) ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่กาหนด
คู่มือปฏิบัติงาน
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๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาองค์กร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาองค์กร
ของโรงเรียนกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร
เทคโนโลยี และกลยุ ทธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั จจุ บั นและความต้อ งการจ าเป็ นของ
โรงเรียน
๒) การด าเนิ น การพั ฒ นาบุค ลากรให้ มีค วามรู้ ทัก ษะ เจตคติ ความสามารถที่เ หมาะสม
กับโครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของโรงเรียน
๓) กาหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
๔) ติด ตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านตามแนวทางการพั ฒ นาองค์ กรเป็ น ระยะ ๆ อย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๕) น าผลการประเมิน ไปใช้ใ นการปรับ ปรุ งพั ฒ นาองค์ก รและกระบวนการปฏิ บัติ งานให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานต้นสังกัด ได้กาหนดแนวทางและให้ความสาคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธ ยมศึ กษาฉบั บ นี้ โ ดยมุ่งหวัง ให้ โ รงเรี ยนได้ใช้เป็ นคู่มือ ในการประเมิน ความจ าเป็นพื้ นฐานเป็นข้อมู ล
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นเครื่องมือให้ หน่วยงานต้น
สังกัดใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
สภาพที่แท้จริงของโรงเรียน
สาระสาคัญ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๒ ด้านคือแนวทาง
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซึ่งแนวทางการประเมินด้านคุณภาพนั้นจะนาไปใช้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจาเป็น
พื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณนั้นนาเสนอไว้เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบ
ถึงเกณฑ์การจั ดสรรต่าง ๆ ที่ควรจะเป็ นโดยมีเนื้อหาสาระส าคัญครอบคลุ มกลไกการบริห ารโรงเรียน
ทั้ง ๔ ด้านประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้
๕.๑ งานแผนงานและประกันคุณภาพ
๕.๒ งานวิชาการ
๕.๓ งานกิจการนักเรียน
๕.๔ งานบุคคล
๕.๕ งานธุรการ
๕.๖ งานการเงินและพัสดุ
๕.๗ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๕.๘ งานชุมชนและภาคีเครือข่าย

คู่มือปฏิบัติงาน
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๕.๑ งานแผนงาน
งานแผนงาน คือ สิ่ งที่แสดงถึงความตั้งใจล่ วงหน้าที่จะดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผลที่เกิดจากการวางแผนส่วนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสาร เพื่อใช้เป็น
หลักฐานยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งจะระบุถึงสิ่งที่จะกระทาเหตุผลที่เลือกทาวิธีการดาเนินการผู้ดาเนินงาน
และสถานที่ดาเนินงานด้านการศึกษาการวางแผนหมายถึงการกาหนดความต้องการวิธีการดาเนินการ
และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักวิชาเหตุผลมีข้อมูลประกอบมีการนาเสนอปัญหาเพื่อขจัด
อุปสรรคที่จะเกิดกับเป้าหมายข้างหน้า ทาให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจะทาอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครทาอย่างไร และทา
เพื่ อ อะไรอย่ า งชั ด เจนซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวางแผนจึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับเข็มทิศแผนที่เดินทางหรือพิมพ์เขียว (Blue Print) เป็นยานพาหนะที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวให้เข้า
กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้จึงมีคากล่าวว่า “การวางแผนที่ดีย่อมนาไปสู่ความสาเร็จกว่าครึ่ง
(Well begun is half done)” หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การวางแผนที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในประการต่าง ๆ เช่น การทางานของบุคลากรเกิดการประสานงาน
ซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดการประหยัดทางการบริหารทั้งคนเงินวัสดุและการจัดการช่วยให้การปฏิบัติงาน
สาเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นการกระจายงานแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารสามารถระดมสรรพกาลังทรัพยากร (Mobilization of resources) ได้ตามความต้องการอย่าง
ประสิ ทธิภ าพผู้ บ ริ ห ารสามารถทราบปั ญหาอุป สรรคที่เ กิดจากการปฏิบัติ งานตามขั้นตอนของแผนได้
อย่างชัดเจน (Plenum Lamentation) สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์ คุ้มค่า
และลดความสูญเปล่า
๕.๒ งานวิชาการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ การศึก ษา
ขั้น พื้น ฐานไม่น ้อ ยกว่า ๑๒ ปี ที่ร ัฐ ต้อ งจัด ให้อ ย่า งทั่ว ถึง และมีคุณ ภาพโดยไม่เ ก็บ ค่า ใช้จ่า ย ”และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐
เช่นเดียวกันและในหมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษาระบุไว้ในมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๐ ที่ให้ความสาคัญ
กับผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน
สรุปได้ว่า บทบาทสาคัญของโรงเรียนต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นส าคั ญ ที่ สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนต้ อ งจั ด
กิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนมุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของผู้เรียนความ
ประพฤติและพฤติกรรมการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมวัดผลและประเมิ นผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา หากเปรียบงานแผนงานเป็นสมองเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศ
ของชี วิ ต งานวิ ช าการก็ คื อ หั ว ใจของโรงเรี ย นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ งานแผนอย่ า งแยกกั น ไม่ ไ ด้ ก าร
จะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่ าหัวใจของการจัดการศึกษาคือผู้เรียนหากจะดูว่า
งานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอย่างไรดูได้จากนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ
๕.๓ งานกิจการนักเรียน
กิจการนักเรี ยนเป็ นอีกหนึ่ งภาระงานที่สาคัญ โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นั กเรี ย นอย่ า งชัด เจนและมีป ระสิ ทธิภ าพรู้ จั กผู้ เรีย นเป็ นรายบุค คลมีข้อ มูล สารสนเทศเกี่ ยวกั บผู้ เ รีย น
ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและ
คู่มือปฏิบัติงาน
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การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลั กษณะพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้ส อดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ สั งคม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ ไ ทยเกิ ด การเรี ย นรู้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกดาเนิน
ชีวิตอย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
๕.๔ งานบุคคล
การพัฒ นาองค์กรจะประสบผลสั มฤทธิ์ห รือไม่เพียงใด บุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ ประเด็นหลักของ
การบริ ห ารจั ด การมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทการพัฒ นาในกระแสโลกาภิวั ฒ น์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี
โรงเรียนจึงต้องมีหน่วยงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ งานบุคคลเป็น
หน่วยสนับสนุนบุคลากรที่สาคัญในโรงเรียนมีจุดประสงค์หลักของงานบุคคลเพื่อดูแลอานวยความสะดวก
ให้ กับ บุ คลากรในโรงเรี ย น สร้ างขวัญกาลั งใจ ดูแลการรักษาสิ ทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร
ดาเนิ น การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริมและพัฒ นาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเช่น จัดการปฐมนิเทศให้
บุคลากรเพื่อให้ทราบภาระงานเมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กรจัดทาเอกสารแนะแนวทางปฏิบัติงานจัดการนิเทศภายใน
เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจัดการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุ คลากร จั ดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนาข้อมูล ที่ได้ไปใช้ ปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
๕.๕ งานธุรการ
งานธุรการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญและจาเป็นหน่วยหนึ่งในโรงเรียนมีหน้าที่หลัก ๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อความสาเร็จขององค์กรได้แก่ การรวบรวมข้อมูลระเบียบ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานธุรการ การปฏิบัติง านด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการและ
หนังสือที่มีมาถึงโรงเรียน รวมถึงการจัดเก็บและทาลายหนังสือ
๕.๖ งานการเงินและพัสดุ
งานการเงินและพัสดุเป็นหน่วยสนับสนุนที่สาคัญช่วยให้การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่ นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ และ
มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้องคุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาระหน้าที่งานการเงินและ พัสดุประกอบด้วยการบริหารการเงิน ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามแผน การประเมินความ
คุ้มค่าการจัดทาทะเบียนควบคุมพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ
๕.๗ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานบริการและงานอาคารสถานที่เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ภาระงานเกี่ย วข้องกับ การวางแผนพัฒ นาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อมการจัดบรรยากาศทั้ง ภายใน
ห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วน สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดดูแล
บารุงรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิ เศษ และห้องบริการต่างๆให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คู่มือปฏิบัติงาน
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คุ้ ม ค่ า ตามเกณฑ์ ป ริ ม าณและตรงตามมาตรฐาน จั ด ให้ มี เ อกสารการใช้ อ าคารและจั ด ท าประวั ติ ก าร
บารุงรักษาและสรุปประเมินผลอย่างชัดเจน
๕.๘ งานชุมชนภาคีและเครือข่าย
งานชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความสาคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน งานชุ มชน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๘ ที่บัญญัติ “ให้มี
การระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์ก รชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” ภาคีเครือข่าย คือ การจัดหรือเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน เรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน ด้วยความเป็นอิสระเท่า
เทีย มกันภายใต้พื้น ฐานของการเคารพในสิ ทธิของแต่ล ะคนเชื่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การจัดภาคี
เครือข่ายในโรงเรียนมีทั้งในส่วนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติในระเบียบและข้อบังคับและคณะกรรมการที่
จัดตั้งให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิ ธิ
คณะกรรมการเครื อข่า ยผู้ป กครองคณะกรรมการบริห ารงานวิชาการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคม
นักเรียนเก่าหรือสมาคมศิษย์เก่า หน้าที่สาคัญของหน่วยงานนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จัดทา
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่า ยให้บริการแก่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนประสานและขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากชุมชน รวมทั้งประเมินผลความต้องการและความพึง
พอใจของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนต่อไป

๖. การดาเนินงานธุรการ
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการระเบียบและมีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
๖.๑ ชนิดของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปมาถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการที่มี
ไปถึงบุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
๔. หนังสือที่ราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
โดยหนังสือราชการ แบ่งเป็น ๖ ชนิด ดังต่อไปนี้
๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
คู่มือปฏิบัติงาน
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ไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตราและให้ใช้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ใช้กระดาษตราครุฑ
๔. หนัง สือ สั่ง การ คือ หนัง สือ ที่จัด ทาขึ้น โดยมิใ ช่เ พื่อ ทาการติด ต่อ สอบถาม หรือ แจ้ง ให้
ทราบแต่จัดทาขึ้นเพื่อความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือ เพื่อสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ มี ๓ ชนิด คือ
๔.๑ คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
๔.๒ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือหลักปฏิบัติงานเป็นประจา
๔.๓ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทาได้
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ คือ หนังสือที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ มี ๓ ชนิด คือ
๕.๑ ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้
กระดาษตราครุฑ
๕.๒ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง เพื่อทาความเข้าใจในกิจการของ
ทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
๕.๓ ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน คือ หนังสือที่ราชการทาขึ้น หรือหนังสือ
ที่หน่ วยงาน อื่น ใดซึ่งมิใช่ส่ว นราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่ ว นราชการ และส่ว นราชการรับไว้
เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ
๖.๑ หนังสือรับ รอง คือ หนังสือที่ส่ว นราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล
หรื อ หน่ วยงานเพื่ อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่ว ไป
ไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ายของ ผู้ที่ได้รับรอง ขนาด ๔ X ๖ ชม. ไม่สวมหมวกและให้ผู้นั้นลง
ลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายด้วย
๖.๒ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
และมติ ข องที่ ป ระชุ มไว้ เป็ นหลั กฐาน การบั นทึ กชื่ อบุ คคลในการประชุ มให้ แยก
เป็น ๓ กลุ่ม คือ ผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๖.๓ บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา
สั่ ง การแก่ ผู้ ใ ต้บั ง คับ บัญ ชาหรือ ข้อ ความที่ เจ้ า หน้ าที่ ห รือ หน่ ว ยงานระดั บต่ ากว่ า
ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
๖.๔ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือทางราชการแล้ว รู ปแบบของหนังสือชนิดนี้เป็นไป
ตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม หรือ ตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น โฉนด แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน
เป็นต้น

คู่มือปฏิบัติงาน
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๖.๒ ชั้นความเร่งด่วน
หนังสือที่จะต้องส่งและดาเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท
ซึ่งจะต้องระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่า ๓๒ พอยท์ ได้แก่
๑. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือ
๒. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือถึงผู้รับภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่าด่วนภายใน แล้วลงวันเดือนปี
และกาหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ
เรื่องราชการที่จะดาเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารได้
๖.๓ สาเนาหนังสือและหนังสือเวียน
หนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มีสาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และเก็บไว้ที่หน่วยงานสาร
บรรณกลางอีก ๑ ฉบับ หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่า ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย
ให้เพิ่มรหัสตัว พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกาหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ
๖.๓.๑ การเก็บรักษาหนังสือราชการ
แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่องโดยให้กาหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
๓. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา
๖.๓.๒ อายุการเก็บหนังสือ
โดยปกติเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่
- หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วและเป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่สาคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจาให้เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนั งสื อที่ต้องการสงวนเป็ นความลั บ หนังสื อที่เป็น หลั กฐานทางอรรถคดี ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
- หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สาหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้
ตลอดไป
๖.๓.๔ การยืม
การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการ
ใด และจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ การยืมระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืม
ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป การยืมภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืม
ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๖.๓.๕ การทาลายหนังสือราชการ
เมื่อหนั ง สื อราชการครบกาหนดอายุการเก็บรั กษา ให้ เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีห นังสื อขอทาลาย
เสนอหั ว หน้ าส่ ว นราชการระดั บ กรมเพื่ อพิ จารณา แต่ งตั้ ง คณะกรรมการทาลายหนัง สื อประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน ซึ่งโดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓
ขึ้นไป
๖.๔ มาตรฐาน แบบพิมพ์และซอง
ตราครุฑสาหรับแบบพิมพ์ มี ๒ ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ ซม. และ ๑.๕ ซม.
ตราชื่อส่วนราชการ เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซม. และ ๓.๕ ซม.
และมีชื่อหน่วยงานอยู่ระหว่างวงกลม
กระดาษที่ใช้ ให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว ๖๐ กรัมมี ๓ ขนาด คือ ขนาด เอ ๔ เอ ๕ และ เอ ๘
ซองหนังสื อให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้าตาล มี ๔ ขนาด คือ ขนาด ซี ๔ ใช้ใส่แบบไม่ต้องพั บ
ขนาด ซี ๕ ใช้ใส่กระดาษพับ ๒ ขนาด ซี ๖ ใช้ใส่กระดาษพับ ๔ และดีแอล ใช้ใส่กระดาษพับ ๓
เลขที่ออกหนังสือ รหัสตัวพยัญชนะที่กาหนดระเบียบสารบรรณ มี ๒ ชนิด คือ สาหรับประจา
กระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และสาหรับ
ประจาจังหวัด โดยให้ใช้อักษรย่อ ๒ ตัว เช่น กระทรวงมหาดไทย ย่อว่า มท. เลขประจาของส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง ประกอบด้วยเลข ๔ ตัว โดยสองตัวแรก หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ อาเภอ/กิ่งอาเภอ
ในภูมิภาค สองตัวหลัง หมายถึง กอง หรือแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัด อาเภอ/กิ่งอาเภอ
ทั้งนี้ การปรับปรุงเลขประจาของเจ้าของเรื่องให้มีการปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี โดยถือเอาปี พ.ศ. ที่ลง
ท้ายด้วยเลข ๕ และเลข ๐ เป็นหลัก
คาขึ้นต้น คาลงท้าย
หนังสือถึง บุคคลธรรมดา ให้ขึ้นต้นด้วย “เรียน” ลงท้ายด้วย “ขอแสดงความนับถือ”
หนังสือถึง ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ศาลฎีกา
รัฐบุรุษ ให้ขึ้นต้นด้วย “กราบเรียน” ลงท้ายด้วย “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”
ผู้รับหนังสือ

คาขึ้นต้น

พระภิกษุ
๑. สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า
๒. สมเด็จพระสังฆราช

สรรพนาม

ขอประทาน
ใต้ฝ่าพระบาท
กราบทูล (ออกพระนาม) ข้าพระพุทธเจ้า
กราบทูล......
ฝ่าพระบาท
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน
๓.สมเด็จพระราชาคณะ นมัสการ.......
พระคุณเจ้า
รองสมเด็จ
กระผม - ดิฉัน
พระราชาคณะ
๔. พระราชาคณะ
นมัสการ….
พระคุณเจ้ากระผม ดิฉัน
๕. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป นมัสการ......
ท่าน ผม – ดิฉัน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คาลงท้าย

คาที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดกระหม่อม
ควรมิควรแล้วแต่
จะโปรด

ขอประทานกราบทูล
(ระบุพระนาม)
กราบทูล
(ระบุพระนาม)

ขอนมัสการด้วย
ความเคารพอย่างยิ่ง

นมัสการ….

ขอนมัสการด้วย
ความเคารพอย่างสูง
ขอนมัสการ
ด้วยความเคารพ

นมัสการ….
นมัสการ....

๓๐๙

๖.๕ รายงานการประชุม
๑. การจดรายงานการประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุมนั้นเองเป็นผู้
กาหนดหรือให้ประธานและเลขานุการของที่ประชุม ปรึกษาหารือกันและกาหนด ซึง่ อาจทาได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑) จดละเอียดทุกคาพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ
๒) จดย่อคาพูดที่เป็นประเด็นสาคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผล
นาไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ
๓) จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม
๒. การรับรองรายงานการประชุม สามารถทาได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑) การรั บ รองในการประชุ ม ครั้ ง นั้ น ใช้ ส าหรั บ กรณี เ รื่ องเร่ ง ด่ ว นให้ ป ระธานหรื อ
เลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๒) รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓) รั บ รองโดยการแจ้ ง เวี ย น ใช้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป หรื อ มี แ ต่ ยั ง
กาหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งนั้นมาก
ให้เลขานุการส่งรายงานการประชุมไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖.๖ การเสนอหนังสือ
๑. การเสนอหนั งสื อ คื อการน าหนัง สื อราชการที่ด าเนิ นการขั้ นเจ้า หน้า ที่เ สร็จ แล้ ว เสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจเป็นการเสนอเพื่อ ๑) พิจารณาตรวจแก้ไข ๒) บันทึกสั่งการ ๓) ทราบ ๔) ลงชื่อ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ราชการนั้น ๆ ดาเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น
๒. วิธีเสนอหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนองานสารบรรณ ควรจะแยกหนังสือที่จะเสนอ
ออกเป็นประเภท ๆ เสียก่อน เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา ถ้าสามารถทาได้ควร
แยกแฟ้มเสนอออก ตามประเภทเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องด่วน ควรแยกออกและเขียนตัวอักษรด่วน
ปิดหน้าปกแฟ้มเสนอให้เห็นโดยชัดเจน
๓. การตรวจเอกสารที่จะนาเสนอ ไม่ว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายใด ๆ จะเป็นผู้เสนอเอกสารก็ตาม
ผู้นั้นจะต้องพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่จะนามาเสนอทุกฉบับ โดยถือหลัก ดังนี้
๑) เอกสารนั้ น สะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานฯ แบบธรรมเนียมที่ทาง
ราชการวางไว้แล้วหรือยั ง เช่น ถ้าเป็นหนังสือราชการภายนอกก็ต้องตรวจดูตาม
แบบว่าหนังสือราชการ ภายนอกวางรูปอย่างไร ใช้คาย่อหรือคาเต็ม ถ้าเป็นคาสั่งดู
แบบรู ป ค าสั่ ง ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง การเขี ย นค าให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ต้ น
ทั้งนี้ ร วมถึงการเขียนคาให้ ถูกต้องตามพจนานุกรม และมีว รรคตอน ย่อ หน้าให้
ถูกต้องเหมาะสม
๒) เอกสารนั้นได้ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของตามสายงานพิจารณาครบถ้วน แล้วหรือยัง
๓) ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงถึงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ให้ดูว่าได้แนบหลักฐานนั้น ๆ
เสนอมาด้ว ยหรื อไม่ เพื่อมิให้เสี ยเวลาที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องขอดูและไปค้น หา
ในภายหลัง ต้องเตรียมหลักฐานอ้างอิงไว้ให้พร้อม เพื่อผู้บังคับบัญชาขอดูก็สามารถ
เสนอได้ทันที
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๔) เอกสารฉบับใดที่มีทั้งต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ หากมีการแก้ไขข้อความใด ๆ จะ
เป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตามต้องระวังแก้ไขให้ตรงกันทั้งสองฉบับ
๕) ถ้าผู้เสนอเอกสารไม่ใช่เจ้าของเรื่อง เมื่อ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนนาเสนอ
ถ้ามีบกพร่องตามที่ได้กล่าวมาข้างบนนี้ อย่าได้แก้ไปโดยพลการ เช่น การสั่งการที่
จะใช้คาว่า “รับคาสั่ง...” จะใช้เมื่อใด กับใครเป็นต้น
๖) ถ้าเอกสารนั้นจะต้องมีการบันทึกเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงชื่อ เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของ
เรื่องต้องบันทึกให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ เช่น การสั่งการที่จะ
ใ
ช้
คาว่า “รับสั่ง...” จะใช้เมื่อใด กับใครเป็นต้น
๔. การจัดเข้าแฟ้มเสนอ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีเสนอแล้วว่า ถ้าสามารถทาได้ควรแยกแฟ้มเสนอ
ออกเป็นประเภทหรือรวมแฟ้ม มีหลักง่าย ๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม ดังนี้
๑) เรื่ องง่าย ๆ ไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใดๆ เช่นเพียงลงชื่อเท่านั้น ควรเรียงไว้
ข้างหน้า
๒) เรื่องที่มีปัญหายุ่งยาก จะต้องพิจารณาตรวจแก้ หรือมีการตัดสินใจต้องเอาไว้ที
หลัง หรือแยกแฟ้มเสนอเพราะผู้บังคับบัญชาต้องใช้วิธีพิจารณาตกลงใจหรือแก้ไข
งานธรรมดาจะได้ออกมาก่อน
๓) แฟ้มเซ็นทราบ เช่น สาเนาคาสั่ง ประกาศ แจ้งความอื่น ๆ ควรแยกแฟ้ม เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาว่างจะได้ลงนาม
๔) กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วน แล้วรีบเสนอทันทีไม่ต้องคอยเรื่องให้เต็มแฟ้ม
๕) ผู้เสนอจะต้องใช้ไหวพริบตามสมควรให้เหมาะกับกาลเทศะและนิสัยของบังคับ
บัญชา เช่น เวลามีน้อยเพราะท่านจะต้องรีบไปประชุม หรือกลับมาจากประชุมมี
เวลาน้อยแล้วควรเสนอเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่องที่ไม่มีปัญหาไปก่อน เรื่องไม่ด่วน
เรื่องที่ต้องใช้เวลาพิจารณาให้รอไว้เสนอในโอกาสต่อไป
๖.๗ การร่างหนังสือ
การร่างหนังสือ คือ การเรีย บเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่แจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับ หรือผู้ที่ต้องการ
ทราบหนังสือ ก่อนที่จะใช้เป็นต้นฉบับ เหตุผลที่จาเป็นต้องร่างหนังสือ ก็เพื่อให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสม
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจาปกติไม่ต้อง
ร่างก็ได้
หลักการร่างหนังสือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่ง
หมายที่จะทาหนังสือนั้น การร่างให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความ
ประสงค์และข้อตกลง ถ้ามีห ลายข้อให้ แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ ชัดเจนและเข้าใจง่าย ความใดเท้า ถึงบท
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้เพื่อให้ชัดเจน พอที่ฝ่าย
ผู้เรียนจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก การร่างควรใช้ถ้อยคาที่ต้องการพูดสั้น ๆ แต่เข้าใจง่าย พยายามใช้
คาธรรมดาที่มีความหมายได้หลายทาง สานวนที่ไ ม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสานวนหนังสือก็ไม่ควรใช้ ควร
ระวังอักขรวิธี ตัวสะกดการันต์และวรรคตอนให้ถูกต้อง ข้อสาคัญต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือเข้าใจถูกต้อง
ตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป
การร่ า งหนั ง สื อ โต้ ต อบ จะต้ อ งร่ า งตามแบบที่ มี ร ะเบี ย บก าหนดไว้ ชื่ อ เรื่ อ งควรให้ สั้ นแต่ มี
ความหมายกว้าง ผู้ร่างจะต้องพิจารณาด้วยว่าหนังสือที่ร่างนั้นควรจะมีถึงใครบ้าง เป็นการประสานงาน
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แล้วบันทึกไว้ในร่าง การอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่าเรื่องที่จะร่างนี้ผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรืออย่างไร
ถ้าเคยทราบมาก่อนแล้ วความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้ ถ้ าเป็นการตอบหนังสื อที่ผู้ รับมีมา ข้อความ
ที่เ ป็ น เหตุ เ พี ย งแต่ อ้ า งถึ ง เรื่ องก็ พ อ หนั ง สื อโต้ ต อบแม้ เ ป็ นเพี ย งหนั ง สื อ ราชการ และจะถึ ง ผู้ ใ ดก็ ต าม
ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ อ่อนโยน และสมกับฐานะของผู้รับ ถ้าเป็นการปฏิเสธคาขอ ก็ควรมีเหตุผลในการที่ต้อง
ปฏิเสธให้ผู้ขอเห็นใจ
การร่างหนังสือสั่งการ เช่น ข้อบังคับ คาสั่ง ต้องร่างขึ้นตามแบบที่กาหนดไว้ และต้องมีข้อความ
อันเป็นเหตุผลเช่นเดียวกัน การใช้คาต้องรัดกุมอย่างเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย ซึ่งอาจเป็นการเข้าใจผิด
ข้อความที่เป็นเหตุในคาสั่งจะเป็นประโยชน์ ๒ ประการ คือ ช่วยในการแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งการ
ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการตีความเมื่อจาเป็น และกระทาให้ผู้ปฏิบัติรู้ความหมายชัดเจนช่วยให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง และอาจพิจารณาแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีอุปสรรค ก่อนร่างควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีบทกฎหมาย
ให้อานาจสั่งการไว้แล้ว ประการใด คาสั่งการต้องไม่ขัดกับบทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใดถ้าขัดกับคาสั่ง
เก่าก็ต้องยกเลิกคาสั่งเก่าเสียก่อน ปัญหาที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ งคือคาสั่งการนั้น ผู้รับคาสั่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้และจะได้ผลสมความมุ่งหมาย
๖.๘ การบันทึกหนังสือ
การบันทึก คือ การเขียนข้อความราชการเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างหน่วยราชการเดียวกันติดต่อกัน เหตุจาเป็นที่ต้องมีการบันทึก เพื่ออานวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานและสั่งการภายในหน่วยราชการ
๑. ประโยชน์และความจาเป็น
๑) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา
๒) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่องนั้น ๆ ตลอดทั้ง
ผลดีผลเสีย สาหรับเป็นแนวความคิดในการตกลงใจ สั่งการหรือลงนาม
๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบกฎ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียม อันเกี่ยวข้องกับเรื่อง
นั้น ๆ ก่อนตกลงใจ
๒. หลักการบันทึก
๑) เรื่ องนั้ น เป็ น หน้ าที่โ ดยตรงของผู้ ใด ต้อ งให้ ผู้ นั้น หน่ว ยนั้นบั นทึกก่ อนแล้ ว จึ ง
บันทึกตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มอี านาจสั่งหรือตกลงใจ
๒) ข้อความที่บันทึกต้องเป็นความคิดเห็นบริสุทธิ์ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎต่าง ๆ
๓) เป็นข้อความสั้น ๆ แต่ชัดเจนพอให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจ สามารถตกลงใจได้
๔) อย่าให้ความเห็นไปก้าวก่ายงานในหน้าที่ของผู้อื่น
๕) ถ้าเป็นเรื่องสาคัญควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
๖) ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบในข้อความที่บันทึกเสนอนั้น
๓. ข้อควรระวังในการบันทึก
๑) พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนใจระหว่างหน่วยหรือบุคคล
๒) ต้องทาตัวเป็นกลาง สิ่งที่เป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาควรให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยเอง
๓) อย่านาเรื่องส่วนตัวมาพัวพันกับเรื่องที่บันทึก
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๔. ตาแหน่งของผู้บันทึก
๑) ถ้าเป็นเรื่องที่จะออกไปนอกหน่วย ไม่ว่าหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง
ต้องให้หัวหน้าหน่วยนั้น เป็นผู้บันทึก (ลงนาม) ส่วนความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่ชั้น
รองบันทึกไว้คงอยู่ แต่ภายในหน่วยเท่านั้น
๒) ถ้าเป็นเรื่องที่เวียนอยู่ภายในหน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกติดต่อโต้ตอบกันมาตาม
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๕. ประเภทการบันทึก
โดยปกติการบันทึก แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. บันทึกย่อเรื่อง เป็นการเขียนข้อความย่อจากเรื่อง เก็บเอาแต่ประเด็นสาคัญๆมาให้สมบูรณ์
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาอ่านแต่เรื่องที่ย่อแล้วสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ผิดพลาด
๒. บัน ทึกรายงาน เป็ น การเขีย นข้ อความรายงานเรื่องที่ต นปฏิ บัติ ห รือ ประสบมา เพื่ อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา จะเป็นเรื่องในหน้าที่ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้ หรืออาจเป็นรายงาน
เพื่อประโยชน์แก่ราชการด้วยความหวังดีก็ได้ แม้จะเป็นการนอกเหนือหน้าที่ การบันทึกรายงานควรให้สั้น
ระบุคาสั่ง ผลการสอบสวนหรือผลการปฏิบัติ หรือผลของงานตามหัวข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ
๓. บัน ทึกความเห็น เป็ นการเขียนข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาทราบความเป็นมา ปัญหา ข้อพิจารณา ผลดี ผลเสีย โดยยกเอา
หลักฐานต่างๆที่เป็นแบบธรรมเนียมมาให้ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตกลงใจสั่งการได้ การทาบันทึกข้อ
ความเห็น พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นแนวทาง ความมุ่งหมายของระเบียบนี้ก็เพื่อให้ การบันทึกความเห็ นของฝ่าย
อานวยการของหน่วยต่างๆ มีลักษณะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หัวข้อที่กาหนดในการบันทึกความเห็นมี ๔ หัวข้อ คือ
๑) ปัญหา
๒) ข้อเท็จจริง
๓) ข้อพิจารณา
๔) ข้อเสนอ
การทาบันทึกความเห็น บางครั้งเรื่องเดิมอาจไม่มีใจความให้ผู้บันทึกนาเข้ามากับหัวข้อทั้ง ๔ ข้างบนนี้
ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่จาเป็นต้องบันทึกให้ครบทั้ง ๔ หัวข้อ และเมื่อบันทึกไปตมหัวข้อนี้ จนบังเกิดความเคยชินแล้ว
จะใช้เพียงหมายเลข ๑ ๒ ๓ โดยไม่ต้องใช้ตัวหนังสือกากับก็ได้
๔. บั น ทึ ก ต่ อ และสั่ ง การ เป็ น การเขี ย นข้ อ ความราชการติ ด ต่ อ ภายในหน่ ว ยเดี ย วกั น หรื อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาการคัดสาเนาเอกสารและแจกจ่าย
๑. ความมุ่งหมายในการคัดเลือกสาเนาเอกสาร
๑) เพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้ที่หน่วย ถ้าเรื่องนั้นจะต้องส่งกลับคืนหน่วยเดิมหรือหน่วยต่อไป
๒) เพื่อประโยชน์ในการส่งเรื่องคัดไว้ไปให้หน่วยรองหรือหน่วยอื่นทราบเป็นการติดต่อ
หรือเป็นแบบธรรมเนียม
๓) เพื่อความรวดเร็วและแน่นอนในการคัดสาเนาส่งให้หน่วยที่จะต้องปฏิบัติทราบ เช่น
สาเนาคาสั่งตั้งกรรมการต่างๆ คาสั่งย้าย คาสั่งเข้ารับราชการ คาส่งต่อท้ายเรื่อง
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๒. ลักษณะการคัดสาเนา
๑) คัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เช่น แบบธรรมเนียมต่างๆต้องมีลักษณะเหมือนตัวจริง
ลงชื่อผู้พิมพ์ ผู้ทานกากับไว้
๒) คัดเพื่อประกอบหลักฐาน เช่น สาเนาคาสั่งย้ายอาจคัดเฉพาะชื่อที่ต้องการ สาเนา
ทะเบียนบ้านคงคัดเหมือนตัวจริงเท่านั้นที่จาเป็น
๓) คัดสาเนาส่งหน่วยอื่นเพื่อทราบ เพื่อปฏิบัติ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต้องคัดให้เหมือน
ตัวจริงและคัดหมด โดยให้มีผู้รับรองสาเนา
๓. หลักการคัดสาเนา
๑) พิมพ์หรือเขียนกึ่งกลางของหน้าเอกสารว่า “สาเนา” ใช้คาว่า “ลงชื่อ” ข้างหน้านาม
ของผู้ลงนามจริงในเอกสารนั้น
๒) นามและนามสกุลของผู้ลงนามตัวจริง เวลาสาเนาต้องพิมพ์ให้ถูกต้องอย่าพิมพ์ผิด ๆ
และอย่าใช้คาว่า “อ่านไม่ออก” ง่ายๆ
๓) ต้องไม่เปลี่ยนแปลงข้อความจากตัวจริง เว้นแต่คาสะกดที่ผิดพลาด
๔) การคัดสาเนาเอกสารราชการเพื่อกิจกรรมของบุคคลต้องขออนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ
หน้าที่ก่อนจึงคัดได้
๕) การคัดสาเนาเอกสารสั่งการ ควรมีสาเนานั้นติดเรื่องเดิม ๑ ชุ ด เพื่อเป็นหลั กฐาน
ตรวจสอบหากเกิดการผิดพลาดขึ้น
๖) ต้องตรวจทานให้ถูกต้องกับต้นฉบับ ลงชื่อผู้พิมพ์ ผู้ทาน และวัน เดือน ปี กากับไว้
๗) ต้องมีคาว่า “สาเนาถูกต้อง” ต่อท้ายผู้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา และวัน เดือน ปี ให้
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
๘) การคั ด เลื อ กเอกสารลั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย
แห่งชาติ
๔. หลักการแจกจ่าย
๑) พิจารณาแจกจ่ายให้ ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยที่จาเป็นต้องทราบให้เพี ยงพอที่จะปฏิบัติ
ราชการทันเวลา อย่าให้หน่วยอื่นเสียเวลาคัดสาเนา
๒) ในทานองเดียวกันอย่าจ่ายเกินความจาเป็นจนหน่วยที่ได้รับเอาไว้ทิ้งเป็นการสิ้นเปลือง
๓) สาเนาเอกสารลับ ถือหลักเช่นเดียวกับการส่งเอกสารลับ
๔) บรรดาคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ แถลงการณ์ นอกจากจะส่ งหน่ว ยรองแล้ ว ต้องส่ ง
สาเนาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบด้วย หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุมครั้งนั้นๆ

คู่มือปฏิบัติงาน
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ตัวอย่างการจัดทาหนังสือราชการ
หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงสานักงาน ก.พ.
กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงกรมการบินพาณิชย์ เป็นต้น
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่สานักงานราชการหรือไปถึงบุคคลภายนอก
เช่น กรมชลประทานมีหนังสือถึงนายชูศักดิ์ เจริญชัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีหนังสือถึงร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จากัด เป็นต้น
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เช่น
นายสมชาย ชื่นจิต มีหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช มีหนังสือถึงกระทรวงหมาดไทย
เป็นต้น
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ เช่น รายงานการประชุม หนังสือ
รับรอง ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น คาสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ เป็นต้น
หนังสือราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มี ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก ใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง
หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
๒. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวงทบวงกรม หรือจังหวัดเดียวกัน
๓. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ
๔. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
๖. หนังสือที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม
บันทึกและหนังสืออื่น

คู่มือปฏิบัติงาน
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หนังสือภายนอก
คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็น หนังสือติดต่อระหว่างส่วน
ราชการ หรื อส่ วนราชการมีถึงหน่ วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่ว นราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก รวมถึง
ข้าราชการบานาญ
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๔ ส่วน
ที่.............

หัวหนังสือ

เหตุที่มีหนังสือไป

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง............................
เรียน..............................
อ้างถึง (ถ้ามี)............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)..............................
(ข้อความ)............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................
(ข้อความ)............................................................................................................................
.................................................................................จึง......................................................................

จุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป

ท้ายหนังสือ

ตราครุฑ

(คาลงท้าย)........................
(ลงชื่อ)...............................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)............................
(ตาแหน่ง)............................
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)...........
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........
สาเนาส่ง (ถ้ามี)……………………

๑. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเรื่องตามที่กาหนดไว้ แล้วทับด้ว ยเลขทะเบียน
หนังสือส่ง (เลขทะเบียนเริ่มต้นทุกปีปฏิทิน)
ตัวอย่าง - หนังสือของสานักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑/๒๔๕
- หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจานวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น กษ ๐๔๐๑/ว ๗๗๑
- หนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
หรือใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้น และลงที่ตั้งไว้ด้วย ซึ่งส่วนราชการเจ้าของหนังสือต้องสอดคล้องกับผู้ลงนามหนังสือ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุ ทธศักราชที่ออกหนังสือ
(ไม่ต้องแสดงพยัญชนะ พ.ศ.) เช่น ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลง
เรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม และ
คาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือ
นั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
ตัวอย่าง

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
เรียน นายระเบียบ ประกอบกิจ

๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับ
มาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยเรียงลาดับ ดังนี้ ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ชั้นความลับ
(ถ้ามี) ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) เลขที่หนังสือ และวันที่ เดือน ปี ของหนังสือนั้น
ตัวอย่าง
อ้างถึง หนังสือสานักงาน ก.พ. ลับ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๘๓๓/๑๔๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
กรณีเป็นหนังสือถึงประชาชนที่มีหนังสือมา โดยไม่มีเลขที่หนังสือ
ตัวอย่าง
อ้างถึง หนังสือของท่าน ลงวันที่............................
อ้างถึง หนังสือของท่าน เรื่อง............................... (กรณีไม่ได้ลงวันที่)
๗. สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย (ถ้ า มี ) ให้ ล งชื่ อ สิ่ ง ของ เอกสาร หรื อ บรรณสารที่ ส่ ง ไปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ
หากมีหลายชุดให้ระบุจานวนชุดไว้ด้วย (กรณีมีสิ่งที่ส่งมาด้วยตั้งแต่ ๒ หัวข้อขึ้นไป ในเนื้อหาของหนังสือ
จะต้องบอกสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด เช่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไป
ในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
ตัวอย่าง
กรณีเพียงเรื่องเดียว แสดงดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน ๕ ชุด
กรณีมีเอกสารส่งมากกว่า ๑ เรื่อง แสดงดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน ๓ ชุด
๒. รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติ จานวน ๒ ชุด
๘. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ
ให้แยกเป็นข้อ
 เหตุที่มีหนังสือไป เป็นข้อความที่ผู้มีหนังสือไป แจ้งเหตุที่ต้องมีหนังสือไปยังผู้รับหนังสือ
ซึง่ อาจเป็นข้อความตอนเดียว หรือ ๒ ตอน หรือหลายตอนก็ได้
คู่มือปฏิบัติงาน
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 จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เป็นข้อความแสดงความประสงค์ที่มีหนังสือไปให้ผู้รับหนังสือว่า
มีจุดประสงค์ให้ทาอะไร
ตัวอย่าง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ผู้บังคับบัญชา มีถึงผู้ใต้บังคับบัญชา)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ผู้ใต้บังคับบัญชา มีหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
หรือในกรณีที่อยู่ในระดับเดียวกัน
หรือในกรณีที่ให้เกียรติผู้รับถึงแม้จะอยู่ในระดับต่างกัน)
จึงขอเรียนหารือมาว่า..........
จึงเรียนขอความกรุณามาเพื่อโปรดอนุเคราะห์
จึงขอกาชับมาเพื่อจักได้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก
๙. คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม และ
คาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๑๑. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ (ตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อต้องสอดคล้องกับ
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
๑๒. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
 ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและระดับกอง
 ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียง
ระดับ กองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๖๐๖๙
๑๔. โทรสาร ให้ลงหมายเลขโทรสารของส่วนราชการ
ลว.๑๘ ก.ค.๒๕๔๔
เจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์
เรื่องการระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๑๕. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๑๘

ตัวอย่างส่วนท้ายหนังสือ (๑๒ – ๑๕)
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
กองกลาง
โทร xxxxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onab๑@onab.go.th

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
กองพุทธศาสนศึกษา

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร xxxxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onab๒@onab.go.th

คณะกรรมการ...............

ฝ่าย............... (ที่เป็นเลขาฯ คณะ)
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onab๓@onab.go.th

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองพุทธศาสนศึกษา
ฝ่ายการจัดการศึกษา
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onab๔@onab.go.th

๑๖. สาเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่ งจัดทาสาเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอื่นทราบ และ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสาเนาส่ง ไปให้ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการ หรือชื่อ
บุคคลที่ส่งสาเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตาม
รายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปด้วย

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๑๙

รูปแบบหนังสือภายนอก
ขนาดครุฑ
สูง ๓ ซ.ม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่ .................

๑

๒ (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
๓ ๑ ๑๒ บรรทัด
(วัน เดือน ปี)

๔ ๑ ๑๒ บรรทัด
เรื่อง ……………………………….........................………………….

๑ ๑๒ บรรทัด

ตาแหน่ง หรือชื่อบุคคล
๕
(คาขึ้นต้น) …………………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด
อ้างถึง (ถ้ามี) ………………………………………………. ๖
๑ ๑๒ บรรทัด
๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด (ข้อความ)…..……….……………………………………………….................................……………………………
เหตุที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………๘
๓ ซม.
_
๑ ๑๒ บรรทัด ………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
๘
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………
๑ ๑๒ บรรทัด จึง……………………………………………………………………………………
สรุปจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
๑ ๑๒ บรรทัด (คาลงท้าย)................................

๒ ซม.

๙

๓ บรรทัด (ลงชื่อ).........................................
๗ บรรทัด (กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลง
นาม)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).....................
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.............
สาเนาส่ง (ถ้ามี)

๑๒

(พิมพ์ชื่อเต็ม)…………..…………..……
(ตาแหน่ง).....................................

๑๐
๐
๑๑
๑

๑ ๑๒ บรรทัด

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๐

ตัวอย่าง
อ.ต.ส. ปฏิบัติราชการแทน อ.ต.ส. ลงนามรักษาการแทน อตส.

ลับ

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ตัวอักษร
ไม่เล็กกว่า ๓๒ pt

ด่ที่ วกษนที
ส่ ๑ ุ ด
................

๒

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑ ๑ บรรทัด

xx xxxxxx xxxx
เรื่อง

๔ ๑ ๑๒ บรรทัด
……………………………….........................………………….

๒

๓

๕
๑ ๑๒ (คบรรทั
ตาแหน่ง หรือชื่อบุคคล
ำขึ้นต้ดน) …………………………………………………
๑ ๑๒ อ้บรรทั
างถึง (ถ้ดามี) ………………………………………………. ๖
๑ ๑๒สิ่งทีบรรทั
ด
๗
่ส่งมาด้วย (ถ้ำมี) ………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด (ข้อความ)…..……….……………………………………………….................................……………………………
เหตุที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
๘
๓ ซม.………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………
๑ ๑๒ บรรทัด ………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………
๑ ๑๒ บรรทัด จึง……………………………………………………………………………………
สรุปจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
๑ ๑๒ บรรทัด ขอแสดงความนับถือ
๙

๓ บรรทัด
๗ บรรทัด (กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลง
นาม)
๑ ๑๒ บรรทัด
สานักบริหารกลาง
๑๒
โทร. ๐ ๒๖๒8 ๕๐๐๓
๑๓
โทรสาร ๐ ๒๒8๒ ๐889
๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary @cad.go.th

(.................…………..…………..……..)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๒ ซม.

๑๐
๐๑๑
๑

กรณีปฏิบัตริ าชการแทน

๑๕

(.......................................................)
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรณีรกั ษาการแทน
(.......................................................)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รักษาการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๑

ตัวอย่าง
สานัก/ศูนย์ในส่วนกลาง ลงนาม
ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรธรรมดา
ใช้สีแดงหรือสีอื่นที่เห็นได้เด่นและชัดเจน
ตัวอักษร
ไม่เล็กกว่า ๓๒ pt

ลับ

ด่ที่ กษว๐๔๐๑/.......
นทีส่ ุ ด ๑

๒

๔ ๑ ๑๒ บรรทัด
เรื่อง ……………………………….........................………………….
๑ ๑๒ บรรทัด
๕
ตาแหน่ง หรือชื่อบุคคล
(คาขึ้นต้น) …………………………………………………
๑ ๑๒อ้าบรรทั
ด
งถึง (ถ้ามี) ………………………………………………. ๖
๑ ๑๒ บรรทัด
๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ………………………………………

xx xxxxxx xxxx

สานักบริหารกลาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓

เหตุที่มีหนังสือไป
๑ ๑๒ บรรทัด (ข้อความ)…..……….……………………………………………….................................……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
๘
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………
๓ ซม.
๑ ๑๒ บรรทัด ………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………
๑ ๑๒ บรรทัด จึง……………………………………………………………………………………
สรุปจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
๑ ๑๒ บรรทัด ขอแสดงความนับถือ
๙

๓ บรรทัด
๗ บรรทัด (กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลง
(................…………..…………..……..)
นาม)
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๒
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๐๓
๑๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๘๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th

๑ ๑๒ บรรทัด

๒ ซม.

๑๐
๐๑๑
๑

๑๔
๑๕

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๒

ตัวอย่าง
คณะกรรมการ (ส่วนกลาง) ลงนาม ถึงหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรธรรมดา
ใช้สีแดงหรือสีอื่นที่เห็นได้เด่นและชัดเจน
ตัวอักษร
ไม่เล็กกว่า ๓๒ pt

ลับ

ด่ที่ .......................
วนทีส่ ุ ด ๑

๒

xx xxxxxx xxxx

๑ ๑๒ บรรทัด

๔
เรื่อง ……………………………….........................…

๑ ๑๒ บรรทัด

คณะกรรมการ…...
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓

๕

ตาแหน่ง หรือชื่อบุคคล
(คาขึ้นต้น) …………………………………………………

๑ ๑๒ บรรทัด

อ้างถึง (ถ้ามี) ………………………………………………. ๖

๑ ๑๒ บรรทัด

๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด (ข้อความ)…..……….……………………………………………….................................……………………………
เหตุที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………๘
๓ ซม.
๑ ๑๒ บรรทัด ………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………
สรุปจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
จึง……………………………………………………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด ขอแสดงความนับถือ

๓ บรรทัด
๗ บรรทัด (กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลง
(................…………..…………..……..)
นาม)
……………………………………………….
๑
๑ ๒ บรรทัด

กลุ่ม..(ที่เลขาฯ สังกัด)..............
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx

๑๒

๑๓
๑๔

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒ ซม.

๙
๑๐
๐๑๑
๑

๓๒๓

ส่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนาม

ตัวอักษร
ไม่เล็กกว่า ๓๒ pt

ลับ

ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรธรรมดา
ใช้สีแดงหรือสีอื่นที่เห็นได้เด่นและชัดเจน

ด่ที่ วกษนที
ส
่
ด
ุ
๐๔.../............. ๑

๒
xx xxxxxx xxxx

๔ ๔ ๑ ๑๒ บรรทัด
เรื่อง ……………………………….........................………………….

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดาเนินนอก กทม.๑๐๒๐๐

๑ ๑๒ บรรทัด

๓

๑ ๑๒ บรรทัด

๕
ตาแหน่ง หรือชื่อบุคคล
(คาขึ้นต้น) …………………………………………………

๑ ๑๒ บรรทัด

อ้างถึง (ถ้ามี) ………………………………………………. ๖

๑ ๑๒ บรรทัด

๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด (ข้อความ)…..……….……………………………………………….................................……………………………
เหตุที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
๓ ซม.………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………๘
๑ ๑๒ บรรทัด ………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………
๑ ๑๒ บรรทัด จึง……………………………………………………………………………………
สรุปจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
๑ ๑๒ บรรทัด ขอแสดงความนับถือ
๙
๓ บรรทัด
๗ บรรทัด (กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลง
(.................…………..…………..……..)
นาม)
...........................................................
๑ ๑๒ บรรทัด
๑๒
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักบริหารกลาง
๑๓
โทร. ๐ ๒๖๒8 ๕๐๐๓
๑๔
โทรสาร ๐ ๒๒8๒ ๐889
๑๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary@cad.go.th

๒ ซม.

๑๐
๐๑๑
๑

หมายเหตุ; ให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนของตนเองแทนตราครุฑ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๔

หนังสือภายใน
คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน
กระทรวงทบวงกรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความในการจัดทา
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๔ ส่วน
หัวหนังสือ

ส่วนราชการ........................................................................................................................
ที่............................................วันที.่ ....................................................................................
เรื่อง....................................................................................................................................
(คาขึ้นต้น)..........................................

เหตุที่มีหนังสือไป

(ข้อความ)....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

จุดประสงค์

จึง.................................................................. .............................................................
.................................................................................................................

ท้ายหนังสือ

(ลงชื่อ)......................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม).....................................
(ตาแหน่ง)......................................

๑. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียด
พอสมควร ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับ
กรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดั บต่ากว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี) และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
๒. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ตัวอย่าง
- หนังสือของสานักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑/๒๔๕
- หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจานวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน
ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น กษ ๐๔๐๑/ว ๗๗๑
- หนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
หรือใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง
ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. ค าขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสื อตามรายการใช้คาขึ้นต้น สรรพนามและ
คาลงท้ายที่กาหนด แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับ
ตาแหน่งหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๕

๖. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อ
นี้
๗. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๘. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใด
ประสงค์จะกาหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทาได้
รูปแบบหนังสือภายใน

ตรา
รร.

ขนาด
สูง ๑.๕ ซ.ม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ตัวหนา ๒๙ pt

บันทึกข้อความ
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) ๑
ส่วน…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ที่ ………………………………………………………..………....วั
๒ นที…่ ……………….…………………………………………………….….
๓
เรื่อง …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
๔

๑ ๑๒ บรรทัด

๕
(คาขึ้นต้น) ..........................................
๑
๑ ๒ บรรทัด
เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….………………………………
๖
...……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
…...………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
๑
๑ ๒ บรรทัด
...…………………………………….……………………………………………………………………………………………..
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………….………………………………………………………………………………………………………..…..
๓ บรรทัด
(ลงชื่อ)..............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม).....................
(ตาแหน่ง)......................

๗
๘

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๖

ตัวอย่าง
อ.ต.ส. หรือปฏิบัติราชการแทน อ.ต.ส. หรือ รักษาการแทน อตส. ลงนาม

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ตัวอักษร
ไม่เล็กกว่า ๓๒ pt

ด่ วนทีส่ ุ ด

๑

ลับ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๘๙
ที่ กษ ๐๔๐๑/
สิงหาคม ๒๕๕๖
..
๒ วันที่
เรื่อง …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
๓
๔
๕
๑ เรี๑๒ยนบรรทั
อธิบดีดกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑ ๑๒ บรรทัด
เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….………………………………
๖
...……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
…...………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
๑ ๑๒ บรรทัด
...…………………………………….……………………………………………………………………………………………..
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………….………………………………………………………………………………………………………..…..

๓ บรรทัด
(..............................................)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๗
๘

กรณีปฏิบัตริ าชการแทน
(.......................................................)
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรณีรกั ษาการแทน
(.......................................................)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รักษาการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๗

ตัวอย่าง
ผอ.สานัก ลงนาม ถึงหน่วยงานภายนอก ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าอักษรธรรมดา
ใช้สีแดงหรือสีอื่นที่เห็นได้เด่นและชัดเจน

ด่ วนทีส่ ุ ด

ลับ

๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๘๙
ที่ กษ ๐๔๐๑/
สิงหาคม ๒๕๕๖
..
๒ วันที่
เรื่อง …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
๓
๔
๑ ๑๒ บรรทัด
๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑ ๑๒ บรรทัด
เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….………………………………
๖
...……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
…...………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
๑ ๑๒ บรรทัด
...…………………………………….……………………………………………………………………………………………..
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

๓ บรรทัด
(..............................................)
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง

๗
๘

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๒๘

ตัวอย่าง
ผอ.สานัก ลงนาม ถึงหน่วยงาน ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด่ วนทีส่ ุ ด

ลับ

๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๘๙ .
ที่ กษ ๐๔๐๑/
สิงหาคม ๒๕๕๖
.. ๓
๒ วันที่
เรื่อง …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
๔
๑ ๑๒ บรรทัด
๕
เรียน ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑
กลุ่ม/ฝ่ายที่เป็นเจ้าของเรื่อง
๑ ๑๒ บรรทัด
เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….………………………………
๖
...……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
…...………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

๑ ๑๒ บรรทัด

...…………………………………….……………………………………………………………………………………………..
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………….………………………………………………………………………………………………………..…..

๓ บรรทัด
(..............................................)
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๗
๘

๓๒๙

ตัวอย่าง
ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ลงนาม

บันทึกข้อความ

๑

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานคลัง สานักนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๗๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒
๒๖๕๑.
ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/
วันที่
สิงหาคม ๒๕๕๖ ๓
๒
เรื่อง …………………………………………………………………………..………………………………………………………
๔
๑
๑ ๒ บรรทัด

เรียน ผู้อานวยการสานักงานบริหารกลาง

๑ ๑๒ บรรทัด

๕

เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….…………………………
๖

……
...……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……..
…...………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……..
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
๑ บรรทัด
๑ ……..
๒

...…………………………………….………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป

……..
………………….………………………………………………………………………………………………………..…..
๓ บรรทัด

(..............................................)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

๗
๘
๘
๘
ข
ข
๘
๘

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๐

ตัวอย่าง
คณะกรรมการ ลงนาม
(ถึงภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

บันทึกข้อความ

๑
ส่วนราชการ คณะ…..................................................
โทร. ..................... โทรสาร .........................
๒
๓
.ที่
วันที่
สิงหาคม ๒๕๕๖
๔
เรื่อ๑ง ………………………………………………………………………..……………………………………………………
๑ ๒ บรรทัด

เรียน .................................................

๕

๑ ๑๒ บรรทัด

เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….…………………………
๖
...……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…...………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……..
๑ ๑๒ บรรทัด

...…………………………………….………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
………………….………………………………………………………………………………………………………..…..
๓ บรรทัด

๗
(..............................................)
..................................................... ๘
ประธานคณะ.............................
หมายเหตุ

ที่หนังสือ ๒ ให้กาหนดรหัสพยัญชนะเพิ่มขึ้นตามความจาเป็น หรือใช้ที่ของหน่วยงาน
ระดับกองที่เลขาคณะสังกัดอยู่
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนของตนเองแทนตราครุฑ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๑

หนังสือประทับตรา
คือ หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑจัดทา โดยประทับตราแทนการลงชื่อของ หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับ
ส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่
๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญ หรือการเงิน
๔. การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การเตือนเรื่องที่ค้าง
๖. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็นคาสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๓ ส่วน
ตราครุฑ

หัวหนังสือ
เหตุและจุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป

ท้ายหนังสือ

ที่.............
ถึง............................
(ข้อความ).....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............
.....................................................................................................................................................
.......
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
.....................................................................................................................................................
ตราชื่อส่วนราชการ
.......
(วัน เดือน ปี)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)...........
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........

๑. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้
๒. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง เช่น ถึง กรมพัฒนาที่ดิน, นายขจร เพียร
ทา
๓. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๔. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
๕. ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือ
ชื่อย่อกากับตรา
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออกหนังสือ
๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๒

๘. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลขภายในตู้สาขา
(ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตาบลที่อยู่ตามความจาเป็น
และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)
๙. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบหนังสือประทับตรา
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
๑ที่ ๑....................
บรรทัด

ถึง๒……..........................……………
๑ ๑๒ บรรทัด
(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………………
เหตุและจุดประสงค์
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
ที่มีหนังสือไป
๓ ซม.
……………………………………………………………………………………………….

๒ ซม.

๓ บรรทัด

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(วัน เดือน ปี)
๓ บรรทัด

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).......
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.............

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
(ในบริเวณจุดไหนก็ได้)

เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ ซ.ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๓.๕ ซ.ม.

๓๓๓

ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ตัวอักษร
ไม่เล็กกว่า ๓๒ pt

ลับ

ด่ วนทีส่ ุ ด
ที่ กษ ๐๔๐๑/๑๑๑

ถึง สานักงาน ก.พ.
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๐๑/๑๔๗๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้ส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ รายนายสมชาติ ไทยนิยม นั้น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอส่งสาเนาคาสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๗๔/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การย้ายข้าราชการ รายดังกล่าวมาเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สิงหาคม ๒๕๕๖

สานักบริหารกลาง
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ – ๕๙ ต่อ ๒๑๐๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๘๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th

หมายเหตุ ให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนของตนเองแทนตราครุฑ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๔

หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทา
 คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
๑. คาสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตาแหน่งของผู้มีอานาจที่ออกคาสั่ง
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคาสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลาดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี
พุทธศักราช ที่ออกคาสั่ง เช่น ๓/๒๕๕๖
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคาสั่ง และอ้างถึงอานาจที่ให้ออกคาสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลง
ข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
ตัวอย่าง สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๗. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกคาสั่ง
 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา
๑. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้า
เป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลาดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึ ง
กฎหมาย
ที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข้อ ๒ เป็นวันใช้
บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลาย
เรื่อง จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ระเบียบ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๙. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกระเบียบ
 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระทาได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
๑. ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๕

๓. ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้า
เป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลาดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อานาจออกข้อบังคับ
๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็นวันใช้
บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลาย
เรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออก
ข้อบังคับ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๙. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ
รูปแบบคาสั่ง

๑
๒

คาสั่ง…………………………………………
ที่ ............../.................
เรื่อง ...........................................................

๓

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………
๔

………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ตั้งแต่..................................................................
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ........

๕

(................................................)
.................................................

๖
๗
พิมพ์ชื่อเต็ม

ตัวอย่างคาสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตาแหน่ง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๖

คาสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ ............../.................
เรื่อง ...........................................................

๑
๒
๓

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………
๔

………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………
๓ ซม.
๒ ซม.
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด
๑ ๑๒ บรรทัด
๓
บรรทัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่..................................................................
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ........

๕

(................................................)
.................................................

๖
๗
พิมพ์ชื่อเต็ม
ตาแหน่ง

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๗

ตัวอย่างคาสั่งกระทรวงเกษตร

๑
๒
๓

คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ............../.................
เรื่อง ...........................................................

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................……………………….
๔

………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………
๒ ซม.
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

๓ ซม.

๑ ๑๒ บรรทัด
๑ ๑๒ บรรทัด
๓
บรรทัด

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่..................................................................
สั่ง ณ วันที่................................พ.ศ. ..............

๕

(................................................)
...........................................

๖
๗

กรณีเป็นคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมจัดทาส่งให้กระทรวง ลงนาม
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนของตนเองแทนตราครุฑ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๘

หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว ใช้กระดาษตราครุฑในการจัดทา
 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ
๑. ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๓. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
๔. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออก
ประกาศ
๕. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๖. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความให้
เปลี่ยนคาว่าประกาศ เป็น แจ้งความ
 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้ าใจในกิจการของทางราชการ
หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน
๑. แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่ เรียง
ตามลาดับไว้ด้วย
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
๕. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
แถลงการณ์
 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
๑. ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตาม
ลาดับไว้ด้วย
๔. ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
๕. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๓๙

รูปแบบประกาศ

๑
๒

ประกาศ…………………………………………
เรื่อง ...........................................................

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………

๓
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………
๒ ซม.
๓ ซม.
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
๑ ๑๒ บรรทัด
๓
บรรทัด

ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ. ............... ๔
(................................................)
.................................................

๕
๖
พิมพ์ชื่อเต็ม
ตาแหน่ง

รูปแบบแถลงการณ์
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๔๐

แถลงการณ์………………….…………………
เรื่อง ...........................................................
ฉบับที.่ ...................(ถ้ามี)

๑
๒
๓

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………

๔
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)
(วัน เดือน ปี)

หมายเหตุ

ให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนของตนเองแทนตราครุฑ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๕
๖

๓๔๑

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
คือ หนังสือที่ทางราชการทาขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใด
ซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ บุ ค คลภายนอกมี ม าถึ ง ส่ ว นราชการและส่ ว นราชการรั บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานของ
ทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง
๑. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ที่ ๑ เรียงเป็นลาดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่าง
หนึ่งอย่างใด
๓. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และจะลงสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
๔. ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่าหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติบุคคล
หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีคานาหน้านาม ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง
๕. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๖. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อเต็ม
ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๗. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
๘. รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสาคัญที่ออกให้แก่บุคคล
ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ
ไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
 บั น ทึ ก คื อ ข้ อ ความซึ่ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับ กรมติดต่อกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คาขึ้นต้นตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒
๒. สาระสาคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
๓. ชื่อและตาแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย
การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคาขึ้นต้นใจความบันทึก และลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี
กากับเท่านั้น
 หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของ
บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบตามที่
กระทรวงทบวงกรมจะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตามแบบ
เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๔๒

รูปแบบหนังสือรับรอง

เลขที่ .................

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

๑

๒

(ข้อความ) หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้

การรับรอง พร้อมทั้งลงตาแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง)............…..................…..
๓
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………...….……………………………………………………
พ
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ให้ไว้ ณ วันที่..................................พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ)
............ (พิมพ์ช่อื เต็ม).................
................(ตาแหน่ง)………………
(ส่วนนี้ใช้สาหรับเรื่องที่สาคัญเท่านั้น ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ)

รูปถ่าย
(ถ้ามี)

๗

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

หมายเหตุ

หนังสือทุกชนิดให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนของตนเองแทนตราครุฑ

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔
๕
๖

๓๔๓

รายงานการประชุม
คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
๑. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
๒. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม เช่น ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗
๓. เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม เช่น วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๔. ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม เช่น ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรื อตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม
ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตาแหน่งใด
ตัวอย่าง ๑. นายสมศักดิ์ มุ่งการงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๘ ว
ประธาน
๒. นางจงดี
มีทรัพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๗
กรรมการ
๓. นางอุบล รอดบุญ
บุคลากร ๖
กรรมการและเลขานุการ
๖. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มา
ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล
ตัวอย่าง
นางสมพิศ สุจริต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖ ไปราชการ
๗. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้า
ร่วมประชุม
๘. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๙. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่
ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลาดับ
๑๐. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑๑. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น
ตัวอย่าง
…………………………………………..
(นางสดใส ตั้งใจจริง)
ผู้จดรายงานการประชุม
หรือ

………………..…………………….. ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสดใส ตั้งใจจริง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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รูปแบบรายงานการประชุม

รายงานการประชุม………………..…
ครั้งที่………/…………
เมื่อ………………………….……….
ณ ……………………………………..…
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…
………………………………………………………..
เลิกประชุมเวลา
…………………………….……………
ผู้จดรายงานการประชุม

การเตรียมการและจัดทารายงานการประชุม
การเตรียมการประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เริ่มตั้งแต่ก่อนประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุมและเพื่อการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการจัด
เตรียมการประชุม หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องดูแลความเรียบร้อย ดังนี้
ก่อนประชุม ควรมีข้อมูลที่ต้องทราบว่า จะประชุมอะไร มีวาระการประชุมอะไร (เพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลและเอกสารประกอบ) คณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และท่านใดติดภารกิจในช่วงไหน
(เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดการประชุม)
เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หากหน่วยงานของตนเองไม่มีสถานที่สาหรับการประชุม เป็นหน้าที่ของผู้
จัดต้องหาสถานที่เพื่อใช้ประชุม โดยดูว่าสถานที่นั้นอยู่ในความดูแลของใคร ห้องประชุมที่ใช้เพียงพอกั บ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ที่มีตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีวันใดที่
ห้องประชุมนั้นว่าง เมื่อได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องประชุมแล้ว ให้แจ้งประธานที่ประชุมทราบเพื่อ
พิจารณาว่าเห็นควรประการใด และจะกาหนดวันประชุมเป็นวันและเวลาใด
เมื่อประธานที่ประชุมเห็นควรและกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมแล้ว ขั้นต่อไป คือ แจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยจัดทาหนังสือเชิญประชุม (กรณีที่เร่งด่วนไม่สามารถจัดทาหนังสือเชิญได้ทัน
ให้ประสานงานแจ้ง โดยวาจาเพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบ) แจ้งให้คณะกรรมการฯ หรือผู้ เข้าประชุมทราบ
พร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุม(หากสามารถจัดเตรียมได้ทัน) กรณีที่ไม่สามารถจัดเอกสารประกอบการ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมได้ ให้จัดส่งภายหลังแต่ควรส่งก่อนการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าประชุม
ได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วันประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมผู้มีหน้าที่ในการจัดเตรียม ต้องไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ว่าเรียบร้อยและพร้อมในการประชุมหรือไม่ หากพบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน
ก่อนเริ่มประชุม อย่ารอให้ถึงเวลาเข้าประชุมเพราะถ้าพบปัญหาอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทัน ซึ่งจะถือเป็นความ
บกพร่องของผู้จัดเตรียมการประชุม
ระหว่างการประชุม ให้ตรวจสอบองค์ประชุม ว่าจานวนผู้มาประชุมเพียงพอที่จะเปิดการประชุม
หรือไม่ โดยทั่วไปจะมีจานวน ๓ ใน ๔ ของผู้มาประชุม (ไม่นับผู้เข้าร่วมประชุม) จึงจะเปิดการประชุมได้
หลังจากนั้นให้บันทึกรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม
จะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวกในการประชุมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ที่จะทาการนาเสนอข้อมูล
ขึ้นหน้าจอ หรือเขียนกระดาน เจ้าหน้าที่ประสานด้านอื่นๆ เป็นต้น
จุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชุม
๑. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
๒. เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ว่าใครทาอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื่องใดไว้อย่างไร
ใครจะต้องปฏิบัติต่อไป และแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม
๓. เพื่อแสดงถึงผลงานที่ได้ดาเนินการมาแล้ว ว่าได้ทาอะไรมาบ้าง
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน ที่ได้มอบหมายว่าได้ดาเนินการอย่างไร
๕. เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป
วิธีการจดรายงานการประชุม ทาได้ ๓ วิธี
๑. จดละเอียดทุกคาพูด พร้อมด้วยมติของที่ประชุม
๒. จดย่อเรื่องที่พิจารณาเฉพาะประเด็นสาคัญที่นาไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติการประชุม
๓. จดสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่พิจารณาความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม และมติของที่ประชุม
เรื่องที่นาเสนอในการประชุมจะจัดเป็นหัวข้อ ที่เรียกว่า “วาระ” หรือ “ระเบียบวาระการประชุม”
ในแต่ละวาระก็จะมีเรื่องย่อย ๆ ออกไป
ตัวอย่างวาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๒ ……………………………………………..
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
……………………………………………………….
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (หรือค้างการพิจารณา)
เรื่องที่ ๑ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๒ ……………………………………………..
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๒ ……………………………………………..
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………………
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ในบางกรณี จะจัดเป็นเรื่อง ๆ โดยไม่แยกเป็น “วาระ” ก็มี กรณีเช่นนี้การจดรายงานการประชุม
จะจดเป็นเรื่องๆ ไป

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เรื่องที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔ ……………………………………………..

ตัวอย่าง วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ …………………………………………
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า………..
เรื่องที่ ๒ …………………………………………
ฯลฯ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
จากการสัมมนาปัญหาการสอบบัญชี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗
มติที่ประชุม รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องค้างการพิจารณา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องที่ค้างไว้จากจากประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
เรื่อง…………….
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นางจงดี มีทรัพย์ ชี้แจงว่า…………………………………………………………………………
นายบุญถึง แดนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่กาหนดเปิดการสัมมนา
นางจงดี มีทรัพย์ เสนอให้…………………………..…………………………………………….
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย …………………………………………..………………………..
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
………………………………………….……………………………………………………

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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เทคนิคการจดรายงานการประชุม
ควรจะต้องมีเครื่องมือช่วย ดังนี้
๑. เครื่องบันทึกเสียง
๒. เจ้าหน้าที่ในการจดบันทึก เพื่อจดชื่อผู้พูด สาระสาคัญในการประชุม ควบคู่ไปกับการบันทึกเสียง
(เพราะบางช่ วงเครื่องบันทึกเสียงอาจมีปัญหา เช่น เสีย มีเหตุให้ไม่สามารถบันทึ กเสียงได้ ซึ่งอาจทาให้
ข้อความขาดหายไป) การจดบันทึกของเจ้าหน้าที่จะจดสรุปสาระสาคัญ ความเห็น เหตุผลในการพิจารณา
และประเด็น ที่สาคัญ ผู้จดต้องมีความสามารถในการจับประเด็นและใจความได้อย่างถูกต้อง ครบถ้ว น
และทันการ
ปัญหาในการที่จะเขียนรายงานการประชุม
คือ ขาดความมั่นใจในการเขียน ขาดประสบการณ์ในการจัดทา ดังนั้น จึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง
ในการจั บ ประเด็ น ของการประชุ ม การใช้ ส านวนในการเขี ย นข้ อ ความ การใช้ ค าเชื่ อ มต่ อ ประโยค
โดยการอ่านหนังสือที่ผ่านเรื่องเข้ามาหรือออกไปให้มากขึ้น ดูการเขียนรายงานการประชุมของผู้อื่นที่ผ่าน
เรื่องมาที่หน่วยงาน แล้วใช้ความสังเกตว่าข้ อความในหนังสือนั้นใช้สานวนอะไร จึงทาให้เนื้อหามีความ
สละสลวย มีวิธีการเรียบเรียงอย่างไร จึงออกมาได้ดี และที่สาคัญท่านต้องลงมือเขียนรายงานการประชุม
ด้ว ยตนเอง เมื่อทาแล้ว ผิดก็แ ก้เพราะไม่ใช่เรื่องเสี ยหายอะไร ถ้าไม่สร้างความมั่นใจ เขียนแล้ วกลัว ผิ ด
ไม่สร้างประสบการณ์ อย่างนี้เมื่อไรจึงจะทาได้ การจะทาสิ่งใดไม่อยากเกินกว่าการเรียนรู้ ถ้าไม่ทาไม่ลงมือ
เมื่อไรก็ทาไม่ได้ หากท่านตั้ งใจหมั่น ศึกษาสร้ างประสบการณ์ รั บรองได้เลยว่าท่า นจะสามารถเขียน
รายงานการประชุมได้ดีแน่นอน

๗. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมและเอื้ออานวย
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ที่ดีจึงมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จในการจัดการศึกษาทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นและคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ผู้ ปกครอง ชุมชนรวมทั้งผู้ รับบริการเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อ
โรงเรียนซึ่งเป็นผลดีต่อการระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการพัฒนาในอนาคต
๗.๑ การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑. การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑) มีการกาหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน
๒) มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัยเหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
๓) มีการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๔) มีการสารวจความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕) มีการสรุปกรประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
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๒. การจัดบรรยากาศ
มีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงามความปลอดภัย
และความสะดวกในเรื่องต่อๆไปนี้
๑) มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน
๒) มีความร่มรื่น
๓) มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม
๔) มีสถานที่เล่น ออกกาลังกาย และพักผ่อน
๕) มีอากาศปลอดโปร่ง
๖) ไม่เป็นแหล่งมลพิษ
๗) มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๘) มีทางสัญจรที่เป็นระเบียบ
๙) มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต
๑๐) มีการใช้และบารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย
๗.๒ การบริการอาคารเรียน
๑. การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน
มีการจัดบรรยากาศในอาคารเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่ น ความสวยงาม ความปลอดภัย
และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้
๑) มีการตกแต่งที่สวยงาม
๒) มีแสงสว่างเพียงพอ
๓) ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมัน่ คง
๔) ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและการได้ดี
๕) มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย
๖) มีป้ายบอกชื่ออาคารและห้องต่างๆ
๗) มีความเป็นระเบียบ
๘) มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
๒. การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน
๑) มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒) มีห้องเรียนพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓) มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. การดูแลรักษาอาคารเรียน
๑) มีการดูแลรักษาอาคารเรียน
๒) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร
๓) มีการบารุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบสวยงามใช้การได้และเอื้อต่อการเรียนรู้
๔) มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
๕) สภาพอาคารยังได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดสวยงาม
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๔. การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน
๑) มีการรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน
๒) มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
๓) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
๔) มีการควบคุม และติดตามการรักษา ความปลอดภัยอาคารเรียน
๕) มีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๗.๓ การบริหารห้องเรียน
๑. การจั ดบรรยากาศในห้ องเรี ยนจัดบรรยากาศในห้ องเรียนให้ เกิดความสะอาด ความร่มรื่น
ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวกปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้
๑) มีแสงสว่างเพียงพอ
๒) มีอากาศถ่ายเทสะดวก
๓) มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ
๔) ไม่แออัด
๕) โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ประจาห้องมีสภาพดี
๖) มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จาเป็นประจาห้อง
๗) เครื่องอานวยความสะดวกตามความจาเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
๒. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน
๑) มีแผนและระเบียบการใช้ห้องเรียน
๒) มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
๓) มีการใช้ห้องตามแผนที่กาหนด
๔) มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
๕) มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๖) มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดในแผนปฏิบัติการ
๗) มีการประกวดเพื่อยกย่องชมเชย
๗.๔ การบริหารห้องบริการ
๑. การจัดบรรยากาศห้องบริการจัดบรรยากาศของห้องบรรยากาศของห้องบริการให้ เกิดความ
สะอาด ความร่มรื่น ความสวยงามความปลอดภัย และความสะดวกในเรื่องต่อไปนี้
๑) มีแสงสว่างเพียงพอ
๒) มีการตกแต่งที่สวยงาม
๓) มีเครื่องอานวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
๔) มีอากาศถ่ายเทสะดวก
๕) ไม่แออัด
๖) มีป้ายนิเทศแสดงคาแนะนาการใช้ห้องเรียน ระเบียบปฏิบัติและสถิติข้อมูล
๒. การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษมีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง
๑) มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๒) มีการใช้ห้องตามแผน และตารางที่กาหนด
๓) มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดในแผนปฏิบัติการ
มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง
มีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ
มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย
มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์

๗.๕ การบริการห้องพิเศษ
๑. การจั ด บรรยากาศห้ อ งพิ เ ศษจั ด บรรยากาศห้ อ งพิ เ ศษให้ เ กิ ด ความสะอาด ความร่ ม รื่ น
ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวกในเรื่องต่อไปนี้
๑) มีแสงสว่างเพียงพอ
๒) มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
๓) มีเครื่องอานวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
๔) มีอากาศถ่ายเทสะดวก
๕) ไม่แออัด
๖) มีป้ายบอกวิธีทางาน แนะนาเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ
๗) มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย
๘) มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
๙) มีป้ายแนะนาการบารุงรักษาเครื่องมือ
๒. การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ
๑) มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง
๒) มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓) มีการใช้ห้องตามแผน และตารางที่กาหนด
๔) มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
๕) มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดในแผนปฏิบัติการ
๖) มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง
๗) มีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ
๘) มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย
๙) มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
๗.๖ การบริการอาคารประกอบ
๑. ห้องปฏิบัติงานการจัดห้องปฏิบัติงานจัดให้มีห้องปฏิบัติงานอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. อาคารโรงอาหาร การจัดอาคารโรงอาหาร
๑) มีโรงอาหาร
๒) มีครุภัณฑ์ประจาโรงอาหาร
๓) มีบุคลากรรับผิดชอบ
๔) มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสม
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๕) มีสภาพจัดให้บริการอย่างเหมาะสมคือ
- มีความสะอาด
- มีความเป็นระเบียบ
- มีแสงสว่างเพียงพอ
- มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศทางวิชาการ
- มีเครื่องอานวยความสะดวก เช่น พัดลมเครื่องปรับอากาศ
- มีอากาศถ่ายเท
- มีป้ายบอกวิธีทางานและแนะนาเทคนิควิธีการควบคุมเครื่องมือ
- มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย
- มีป้ายแนะนารักษาเครื่องมือ
๓. อาคารหอประชุม/ห้องประชุม
๑) มีหอประชุม/ห้องประชุมและครุภัณฑ์ประจาหอประชุม
๒) มีบุคลากรรับผิดชอบ
๓) มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
๔) มีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม
๔. อาคารห้องน้า – ห้องส้วม
๑) มีห้องน้าห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๒) มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์
๓) มีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ
๗.๗ การให้บริการน้าดื่ม
๑) มีชุดอุปกรณ์กรองน้าเพื่อผลิตน้าดื่ม
๒) มีน้าดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจานวนผู้บริโภค
๓) มีการตรวจสอบถังบรรจุน้า และชุดอุปกรณ์ผลิตน้าดื่มให้ถูกสุขลักษณะ
๔) มีการตรวจสอบคุณภาพน้า เป็นประจา
๕) มีการรณรงค์ให้ความรู้ และเห็นคุณค่าของการผลิตและการบริโภคน้าดื่มที่สะอาด
หรือการจาหน่าย
๗.๘ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๑) มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒) มีนักเรียน และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจาปี
๓) มีการประสานการดาเนินงานในการจัดกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอและมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) มีการประเมินผลการดาเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๕) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
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๗.๙ การสื่อสาร การจัดการสื่อสารมีปริมาณอุปกรณ์สื่อสาร ดังต่อไปนี้
๑) โทรทัศน์
๒) วีดีทัศน์
๓) วิทยุสื่อสาร
๔) โทรศัพท์ภายใน
๕) โทรศัพท์มือถือ
๖) โทรสาร
๗) จานรับสัญญาณดาวเทียม
๘) การสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
๙) การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET
๑๐) การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS
๑๑) การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน
๑๒) อุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ
การดาเนินงานด้านการสื่อสาร
๑) มีการจัดระบบสื่อสาร
๒) มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓) มีแนวปฏิบัติ และให้บริการสื่อสาร
๔) มีการประเมินผลการจัดการสื่อสาร
๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงาน
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๘. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
เขตพื้นที่บริการที่โรงเรียนรับผิดชอบของโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕……..
ที่

รหัส ร.ร.

ชื่อโรงเรียน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ตาบล

อาเภอ

สนง.ปส.

จังหวัด

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง
(.......................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

คู่มือปฏิบัติงาน
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๓๕๔

รายชื่อนักเรียน
แบบเก็บข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕…… โรงเรียน..........................รหัสโรงเรียน(๖ หลัก)............ที่อยู่ หมู่ที่.............ตาบล................อาเภอ..........................................จังหวัด …………………………สนง.ปส.กลุ่มที…่ …………
ข้อมูลนักเรียน
ลาดับ
ที่

เลข
ประจาตัว

คา
นา

ประชาชน

หน้า
นาม

ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/
ปีเกิด

อายุ
(ปี/
เดือน)

สัญชาติ

เชื้อ
ชาติ

ศาสนา

รหัส
ประจา
ตัว
บ้าน

ข้อมูลบิดา
บ้านเลขที่

หมู่
ที่

ตรอก ซอย
ถนน

ตาบล

อาเภอ

กาลังศึกษา
ชั้น

โรงเรียน/
อาเภอ/
จังหวัด

ไม่ได้เข้า
เรียน

เลข
ประจาตัว

คานา

(ระบุ
สาเหตุ)

ประชาชน

หน้า
นาม

ข้อมูลบิดา
ชื่อ

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

(.......................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
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นามสกุล

เลข
ประจาตัว

คา
นา

ประชาชน

หน้า
นาม

ชื่อ

นามสกุล

๓๕๕

๙. การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่
ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยการไปศึกษานอกสถานทีเ่ ป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นาผู้เรียน
ออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ทเี่ ป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น (ซึ่งอยู่นอกสถานที่เรียนรู้กันอยู่โดยปกติ)
โดยมีการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสถานที่นั้นๆตามกระบวนการหรือวิธีการที่ผู้สอนและผู้เรียนได้
ร่วมกันวางแผนไว้และมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้จากากรศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยการไปนอกสถานที่มีขั้นตอนดังนี้
๙.๑ ขั้นวางแผน
เป็นขั้นตอนที่ผู้เสนอและผู้เรียนร่วมกันเตรียมก่อนที่จะไปนอกสถานที่ ซึ่งควรประกอบด้วย
เรื่องต่อไปนี้
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการไปศึกษา
๒. กาหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
๓. กาหนดโรงเรียนที่ที่จะไปนอกสถานที่เมื่อมีการกาหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อที่กาหนด
ผู้เรียนควรมีส่วนในการเลือกสถานที่ที่จะไปศึกษา ซึ่งเมื่อมีการกาหนดสถานที่แน่ชัดแล้ว ผู้สอนหรือ
ผู้เรียนบางคนควรจะหาโอกาสไปสารวจสถานที่นั้นก่อน จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ดีในการวางแผนการ
เดินทางและการหาความรู้ต่อไป
๔. กาหนดการเดินทาง ได้แก่ โปรแกรมการเดินทางที่มีกาหนดเวลาที่แน่นอน
๕. กาหนดการเดินทาง ได้แก่ ทั้งการติดต่อยานพาหนะ เส้นทาง การเดินทาง
๖. ค่าใช้จ่าย มีการประมาณการค่าใช้ จ่ายในการไปนอกสถานที่ทั้งหมด ซึ่งหากงบประมาณ
ที่เตรียมไม่เพียงพอ ผู้เรียนอาจจะต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติม
๗. กาหนดกิจกรรมหรือวิธีการที่จะศึกษา เช่น จะใช้วิธีการสัง เกต การจดบันทึก อัดเทป
ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ สัมภาษณ์ ลงมือปฏิบัติ หรือทดลอง เป็นต้น ซึ่งวิธีการใดจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เรียบร้อย
๘. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ ควรกาหนดและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนทุกคนอย่าง
ชัดเจน ควรจัดทาเป็นเอกสารแจกสมาชิกทุกคนให้รับรู้ตรงกัน หรือกรณีผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มควรให้โอกาสสมาชิกประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน
๙. ติดต่อขออนุญาตผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุญาตตามระเบียบของทางราชการ
๑๐. ขออนุญาตผู้ ป กครองเป็ นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการตอบรับจากผู้ ปกครองพร้อม
ค่าใช้จ่ายสมทบ (ถ้ามี)
๑๑. ติดต่อสถานที่และวิทยากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปนอกสถานที่ในจุดต่างๆ
๑๒. ติดต่อเพื่อขอทาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางของคุณทุกคน
๙.๒ ขั้นการเดินทางไปนอกสถานที่
เป็ น การเดิน ทางไปนอกสถานที่ ตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้ ส อนควรดู แลเอาใจใส่ ใ น
เรื่องความปลอดภัย สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและให้คาปรึกษาแนะนาตามความเหมาะสม
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๙.๓ ขั้นการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนที่หรือแหล่งเรียนรู้
เมื่อเดินทางไปถึงยังสถานที่เป้าหมายแล้ว ผู้สอนควรจัดประชุมผู้เรียนทั้งหมดก่อนที่จะปล่อย
ให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการย้าหรือทบทวนเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ของ
การศึ กษา การเคารพต่อกฎเกณฑ์ กติ กาของสถานที่ ความปลอดภั ย วิ ธีการศึ กษา การนั ด หมาย
และการตรงต่อเวลา เป็น ต้น ผู้ สอนคอยสั งเกตการณ์ ดูแล ช่วยเหลื อให้ผู้ เรียนมีการศึกษาเรียนรู้
คอยไต่ถามถึงการทากิจกรรมต่างๆตามที่เตรียมไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
๙.๔ ขั้นการเดินทางกลับ
เป็นการเดินทางกลับหลังจากที่ได้ศึ กษาเรียนรู้ตามโปรแกรมที่กาหนด ซึ่งผู้สอนควรจะดูแล
เอาใจใส่ ใ นเรื่ อ งความปลอดภั ย สั ง เกตพฤติ ก รรมผู้ เ รี ย นและให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ แนะน าตาม
ความเหมาะสม (ซึ่งในการเดินทางทั้งไปและกลับ หากไม่มีเหตุจาเป็น ไม่ควรจะมีการเดินทางนอก
เส้นทางตามที่กาหนดหรือขออนุญาตไว้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้)
๙.๕ ขั้นสรุปผลการเรียนรู้
อาจทาได้ดังนี้
๑. สรุ ป ผลการเรี ย นรู้ ทั น ที ในกรณี ที่ส ามารถจั ดสรรเวลาได้ ไม่ ควรเร่ง รีบ เดิน ทางกลั บ
ควรให้โอกาสผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ทัน ที ณ สถานที่ศึกษาดูงานจะทาให้ได้ผลดีม าก เพราะยังจา
ความคิด ประสบการณ์ ข้อมูลและความรู้สึกต่างๆได้ดี
๒. สรุ ป การเรี ย นรู้ ห ลั ง จากกลั บถึ ง โรงเรี ย น ซึ่ง โดยทั่ ว ไปหลั งจากการศึ ก ษาเรี ยนรู้แ ล้ ว
ผู้สอนและผู้เรียนมักจะไม่มีเวลาสรุปทันที ดังนั้น เมื่อเดินทางกลับถึงโรงเรียนแล้วควรรีบหาโอกาสให้
ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยเร็ว
การสรุปผลการเรียนรู้ทาได้หลายวิธี เช่น ให้ผู้เรียนแต่ละคนนาเสนอประสบการณ์และข้อมูล
ที่ตนได้รั บ จากการศึกษาจะได้มี การอภิปรายร่ว มกันในประเด็น หรือหั ว ข้อที่ส าคัญ มีการสรุปให้
ครอบคลุ มประเด็น การเรี ย นรู้ ทั้ง ๓ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ที่ไ ด้รับ ด้ านเจตคติ และด้า นทักษะ
กระบวนการที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม เป็นต้น
๙.๖ ขั้นประเมินผล
เป็ นขั้น ตอนที่ ผู้ สอนและผู้ เรี ย นร่วมกันประเมิน เพื่อให้ทราบว่าการไปนอกสถานที่ ครั้งนี้
เป็นอย่างไรเช่น บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง ตลอดจนข้อเสนอแนะ
อื่นซึ่งอาจประเมินได้จากการสอบถาม การสังเกต หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น
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บันทึกการไปศึกษานอกสถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................................................................................
ณ..............................................................................................................................................
ระหว่างวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ๒๕๕…….
ชื่อ.................................................................................................ชั้น.................... ...เลขที่.....................
๑. ชื่อสถานที่.........................................................................................................................................
ที่ตั้ง...................................................................................................................... ...........................
ความรู้ที่ได้รับ…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปใช้ประโยชน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. ชื่อสถานที่......................................................................................................... ............................
ที่ตั้ง...................................................................................................................... ........................
ความรู้ที่ได้รับ…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปใช้ประโยชน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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๓. ชื่อสถานที่.................................................................................................................. ..................
ที่ตั้ง........................................................................................................................................... ......
ความรู้ที่ได้รับ…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปใช้ประโยชน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. ชื่อสถานที่.................................................................................................................. ...................
ที่ตั้ง..............................................................................................................................................
ความรู้ที่ได้รับ…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปใช้ประโยชน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ................................................ผู้บนั ทึก
(......................................................)
ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
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ภาพประกอบรายงาน
การศึกษาดูงานด้าน........................................................................................................
วันที่................เดือน....................................................พ.ศ. ๒๕๕..........
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๑๐. งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน เป็นอีกหนึ่งภาระงานที่สาคัญ โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนั กเรี ยนอย่ างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล สารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียน โดยผ่าน
กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เกิดการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เทิดทูน และ
จงรักภักดีสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัว
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้ มกัน สามารถเลือกดาเนินชีวิต อย่างผู้ มีภูมิรู้ และมีภูมิธรรม โดยมีโครงสร้าง
ในการบริหาร ดังนี้
๑๐.๑ งานวางแผนงานกิจการนักเรียน
- รวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนัก เรียน
ระเบียบ และแนวปฏิบัติทางราชการที่เป็นปัจจุบัน จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ จัดทาระเบียบและ
แนวปฏิบัติ คู่มือครู คู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน เผยแพร่ให้ผู้เ กี่ยวข้องทราบ ปรับปรุงระเบียบ
และแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน แผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน ดาเนินการตามแผน ติดตามประเมินผล
๑๐.๒ งานบริหารงานกิจการนักเรียน
- กาหนดขอบข่ายงานกิจการนักเรียน ทาแผนภูมิงานกิจการนักเรียน พรรณนางาน
กิจการนักเรียน กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- ประสานงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ระหว่ างโรงเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผล
- วางแผน กาหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยให้นักเรียนได้มี
ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวางแผนจั ด กิ จ กรรมอย่ า งหลากหลายตามความถนั ด และความสนใจ
ของนั กเรี ย น ผู้ เรี ย นได้เรี ย นรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึ กปฏิบัติให้ทาได้ ทาเป็น รักการอ่าน และ
เกิดการใฝ่อย่างต่อเนื่อง
- ออกคาสั่งที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ งานต่างๆของกลุ่มกิจการนักเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน ควบคุมดูแลงานธุรการ จัดทาแบบฟอร์มการทางานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ดูแล และควบคุม การอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้เป็นไป
ตามระเบียบและนโยบายของโรงเรียน
๑๐.๓ งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อ
เวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
คู่มือปฏิบัติงาน
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- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ รักชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ ซื่อสั ตย์ สุ จ ริต มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
- จัดกิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาด้านความรับผิ ดชอบต่อ สังคม ได้แก่ การบาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ
- ยกย่ อง ให้ กาลั งใจ นักเรียนที่ประพฤติดีให้ ปรากฏ มีการบันทึกเกียรติประวัติ
ของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน
๑๐.๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจัดทาแผนงาน/โครงการ ดาเนินงานตามแผนประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
- มอบหมายให้ ค รู ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม นั ก เรี ย นเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ด าเนิ น
การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน จัดทาเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียน และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
- การคัดกรองนัก เรียน จัดทาเครื่องมื อสาหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน ประชุม
ชี้ แ จงครู เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นการคั ด กรองนั ก เรี ย น คั ด กรองนั ก เรี ย นตามแนวปฏิ บั ติ โดยมี
คณะกรรมการร่ ว มพิ จ ารณาผลการคั ด กรองนั ก เรี ย นจ าแนกนั ก เรี ย นออกมาอย่ า งชั ด เจน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
- การดาเนินงานป้องกันการแก้ ไขปัญหานักเรียนจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ปัญหาที่เป็นกลุ่มเสียง และกลุ่มมีปัญหา กาหนดแนวทาง วิธีการป้องกันแก้ไข และแก้ไขตามวิธีที่
กาหนดไว้ แก้ปั ญหาร่ ว มกัน กับ บุ คคล หน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง ติดตามประเมิน ผลและน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน
- การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุณ ภาพนัก เรี ย น จัด ทาข้ อมู ล นั กเรี ยนที่ค วรได้รั บการ
ส่งเสริมและพัฒนา กาหนดแผนงาน/โครงการ ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนางาน
- การส่งต่อนักเรียน จัดทาข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ มีแนวปฏิบัติในการ
ส่งต่อนั กเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ กาหนดไว้ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
๑๐.๕ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
จัดให้มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริม
ประชาธิป ไตยในโรงเรี ย น จั ด กิจ กรรมตามแผนงาน/โครงการเป็ นประจ า นิเทศ กากับ ติด ตาม
ประเมินผลและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

คู่มือปฏิบัติงาน
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๑๐.๖ งานหัวหน้าระดับ
- ประชุม วางแผน จัดทาแผนปฏิบัติประจาปี กากับ ติดตาม ดูแล สอดส่อง ว่ากล่าว
ตักเตือน อบรม ตัดคะแนน เพิ่มคะแนนนักเรียน ให้นักเรียนประพฤติตามกฎ ระเบียบ ธรรมเนียม
ปฏิบัติของโรงเรียน
- ดาเนินกิจกรรมประชุมระดับตามบริเวณที่กาหนด จัดอบรมเน้นนโยบายคุณธรรม ๙ ประการ
- ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับ ผู้ปกครองนักเรียน สานักงานกลุ่มกิจการ
นักเรียน ติดตามผลการเรียนของนักเรียน และการสอนซ่อม หรือการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
ในระดับ
- เป็นกรรมการในการพิจารณาโทษนักเรียนที่กระทาผิด ตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่ง
กายนักเรียนตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนกาหนด
- สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
๑๐.๗ งานคณะกรรมการนักเรียน
- ประชุม วางแผน จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี กากับ ติดตาม ดูแล สอดส่อง
ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนนนักเรียนให้ประพฤติตามกฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียน
ออกตรวจนอกพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันการหนีเรียน และมั่วสุมของนักเรียน
- ประสานงานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผล
การปฏิบัติงานทุกวันและเมื่อสิ้นภาคเรียน
๑๐.๘ งานป้องกันสารเสพติด
- ประชุม วางแผน จัด ทาแผนปฏิบัติง านประจาปี กากับ ติด ตาม ดูแ ล ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริม และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียน เช่น การสุ่มตรวจปัสสาวะ การรณรงค์
ต้านยาเสพติด การประกวดคาขวัญ เรียงความ วาดภาพต้านยาเสพติด การจัดคลินิกสุขภาพ จัดตั้ง
การจัดกิจกรรม FRIEND CORNER การจัดตั้งชมรมการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ฯลฯ
- ประสานงานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สรุปการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นภาคเรียน
๑๐.๙ งานประเมินผลการดาเนินงานกิจการนักเรียน
จัดทาการประเมินผลงานกิจการนักเรียน โดยจัดให้มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อย
ภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน และนา
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานกิจการนักเรียน
๑๑. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
ผลแห่ ง ความส าเร็ จ ใด ๆ ในการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง
“โรงเรี ย น/โรงเรี ย น”เป็ น สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงานของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รนั้ น ๆ
เป็ น ประการส าคั ญ กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ซึ่ ง จะเกื้ อ หนุ น ให้ ร ะบบงานบรรลุ ผ ลแห่ ง ความส าเร็ จ ก็ คื อ
“การประชาสัมพันธ์”เป็นกลยุทธ์ของการสื่อความหมาย (Communication) จากหน่วยงานหรือองค์กร
เพื่อให้บุคคลหรือชุมชน ได้รับทราบในผลของการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายเกิดเป็นพลวัต (Dynamic)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ของการทางานที่มีพลังเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่า ประสิทธิภาพของการสื่อความหมายที่ดีย่อม
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดความร่วมมือ และเกิดการยอมรับร่วมกัน
ในสังคมโดยรวม
๑๑.๒ การประชาสัมพันธ์
ความหมายและขอบข่าย
การประชาสัมพั นธ์ตรงกับคาในภาษาอั งกฤษคือ Public Relations: PR มีความหมาย
และความสาคัญ โดยสรุปดังนี้ ความหมายของการประชาสัมพันธ์ถ้าตีความด้านภาษา อาจมีความหมาย
ได้ ๓ ทางด้วยกันกล่าวคือ
๑) หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหรือบุคคล กับกลุ่มบุคคลหรือประชาชน
๒) หมายถึงช่องทางหรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อสื่อความสัมพันธ์
๓) หมายถึงปริมาณ สภาพ คุณภาพ หรือฐานะของความสัมพันธ์ของสถาบันหรือบุคคลกับกลุ่ม
บุคคลหรือประชาชนเอ็ดเวอร์ด เบอร์เนย์ (Edward L. Bernays) กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์มี
ความหมาย ๓ ประการ คือ
๑) เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๒) ชักชวนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการปรับปรุงและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดาเนินงานของสถาบัน
๓) ช่วยให้วัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงานผสมผสานกลมกลืนกับความคิดเห็นของประชาชน
ที่เกี่ยวข้องในขณะเดีย วกันได้มีการนิย ามความหมายและคาจากัดความของ “การประชาสั มพันธ์ ”
ไว้หลากหลายและน่าสนใจ เช่น
- การประชาสัมพันธ์เป็นผลรวมแห่งความรู้สึกทั้ งหลายที่เกิดขึ้นโดยสถาบันเอง และโดยบุคคล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น
- การประชาสั ม พั น ธ์ คื อ การด าเนิ น งานประเมิ น ผลทั ศ นคติ ข องกลุ่ ม ชน จนสามารถให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินนโยบายแก่หน่วยงานหรือบุคคล เพื่อ ให้ได้รับความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน
- การประชาสัมพันธ์เป็นผลรวมแห่งความรู้สึกทั้งหลายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยสถาบันเองและบุคคล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น
- การประชาสั ม พัน ธ์คื อ การด าเนิน การเพื่ อชั กจู งใจ หรือ ความคิ ดเห็ น ของประชาชนตาม
แผนการที่กาหนดไว้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได้ ว่ า “การประชาสั ม พั น ธ์ คื อ ความพยายามของหน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ส ร้ า ง
หรือปรับความสัมพันธ์กับกลุ่ มชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีที่จะนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานนั้นได้วางไว้โดยราบรื่น”
๑๑.๓ ลักษณะสาคัญของการประชาสัมพันธ์
จากนิยามศัพท์ที่กล่ าวถึงเบื้ องต้น อาจจาแนกให้เห็นลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์
ว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญดังต่อไปนี้ กล่าวคือ
๑) มีสถาบัน องค์กร สมาคม หน่วยงานราชการโรงเรียน ฯลฯ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์แน่นอน
๒) มีการวางแผน ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ซึ่งหมายถึงมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในภารกิจงาน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๓) มีการสื่อสัมพันธ์แบบทางคู่หรือยุคลวิธี (Two-way Communication) ในการดาเนินงาน
ซึ่งจะทาให้การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูลข่าวสาร
๔) มีการจูงใจและโน้มน้าวท่าทีความรู้สึก เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธา ร่วมมือ สนับสนุน
๕) มีการสื่อสารสัมพันธ์กับคนกลุ่มใหญ่ (Mass) มากกว่ารายบุคคล (Individual)
๖) เป็นการกระทาที่ต่อเนื่องอย่างไม่ลดละ (On – going Process)
๗) มีประชามติเป็นบรรทัดฐาน
๑๑.๔ โรงเรียนกับการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน/โรงเรียน
โรงเรียน/โรงเรียน เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสาคัญยิ่ง และมีบทบาทในการสร้างสรรค์
สั ง คมด้ า นการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้บังเกิดขึ้น เนื่องจาก
เหตุผลสาคัญในประเด็นต่อไปนี้
๑) ในสังคมประชาธิปไตย รัฐมีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งกิจกรรมต่างๆที่ได้ดาเนินงานให้ประชาชน
รั บ ทราบ ซึ่ งโรงเรี ย นเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของรั ฐ จึ ง มี ความจาเป็ นที่ จ ะต้ องเผยแพร่ กิจ กรรมต่ า งๆ
ที่โรงเรียนได้กระทาลงไปให้ประชาชนได้รับทราบ
๒) กิ จ การใดๆของโรงเรี ย นจะส าเร็ จ มากน้ อยเพี ย งใด ขึ้ น อยู่กั บ ความสนใจ ความเข้ า ใจ
ความมั่นใจที่ประชาชนให้กับโรงเรียน
๓) การศึกษาที่นักเรียนจะได้รับ หากจะให้ดีที่สุดย่อมต้องช่วยเหลือ หรือร่วมมือระหว่างสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน โรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการศึกษาเรียนรู้
ทั้งหมด
๔) ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้น ที่จะเอาชนะอิทธิพลของกลุ่มอิทธิพลที่มุ่งผลประโยชน์
ของตนเอง
๑๑.๕ นโยบายการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ควรดาเนินนโยบายที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
๑) โรงเรียนควรแจ้งข่าวสารการดาเนิ นงานของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อบุคคลฝ่ายต่างๆ
จะได้ทางานประสานกันได้อย่างถูกต้องในโอกาสเหมาะสม
๒) โรงเรียนควรสร้างความเชื่อถือกับบุคคลทั่วไป เช่น ให้ผู้ปกครองไว้ใจว่าบุตรหลานของเขา
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี หรือชุมชนมีความเชื่อถือในสถาบันคือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆ
เหล่านี้เป็นต้น
๓) ควรก าหนดโครงการปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย นอย่ า งเหมาะสม เช่ น การสร้ า งอาคารสถานที่
การปรับปรุงการเรียนการสอน งานสวัสดิการ สิ่งต่างๆเหล่านี้ควรนาออกมาประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคล
กลุ่มต่างๆได้รับทราบ
๔) ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งผู้ ป กครองและครู ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ รี ย น โดยให้
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูเป็นครั้งคราว เช่น งานประจาปีโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง
๕) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน – โรงเรียน – ชุมชน ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
เช่น การให้ส ถานที่ โรงเรีย นเป็น ที่จั ดงานการกุศล หรือการกุศล หรือการพัฒนาชุมชน การประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๖) หากเกิดปัญหาใดๆ หรือเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรทิ้งไว้ต้องรีบแก้ไขปัญหาต่างๆ
เหล่านั้นโดยเร็ว
๑๑.๖ จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน/โรงเรียนโดยทั่วไปนั้นจะมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง เข้าใจระเบียบ เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องมี
กฎระเบียบ ให้รู้ให้เข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ
๒) เป็นการรายงานให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนให้ทราบเกี่ยวกั บการดาเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
๓) เป็นการสร้ างชื่อเสี ยง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ เลื่อมใส ความนิยม มั่นใจในโรงเรียนให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไป
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกใน
การเป็นเจ้าของ เป็นหน้าที่ฐานะประชาชนในท้องถิ่นที่จะต้องให้ความร่วมมือ ความสนใจ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๕) เชิญชวน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อหนุน
โรงเรียนในเรื่องของการศึกษา ทั้งด้านกาลังกาย กาลังใจ รวมทั้งทุนทรัพย์
๖) ส่ งเสริ มให้ ครู กั บ นั กเรี ย นและผู้ ปกครองมีความสั มพันธ์ ใกล้ ชิดกัน เพื่ อช่ว ยแก้ไขปัญหา
การศึกษาของเด็ก ครู โรงเรียนและบ้าน
๗) เพื่อให้โรงเรียนดาเนินนโยบายการเปิดประตู (Open Door Policy) โดยการเป็นศูนย์กลาง
การบริการประชาคมด้านการศึกษา วัฒนธรรมและบริการ
๘) เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นได้ มี โ อกาสสนองตอบความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ
การศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง
๙) ช่วยแก้ไขปัญหาข้อแย้งต่างๆที่มีอยู่ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือชุมชนให้หมดสิ้นไป
หรือดีขึ้น
๑๐) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นทั่วไปอย่างไม่จากัด โดยถือว่าโรงเรียนเป็น
ของชุมชน เพื่อชุมชน บริหารโดยผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้น
๑๑) เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆได้ เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
การศึกษาให้เป็นไปตามแนวความคิดความต้องการของสังคม ท้องถิ่น มิใช่เพียงเป็นไปตามความต้องการ
ของครูหรือโรงเรียนเท่านั้น
๑๑.๗ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สื่ อ (Media) เป็ น ตั ว กลางส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงความรู้ ค วามเข้ า ใจระหว่ า งโรงเรี ย น
กับกลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและนอกองค์กร การเลือก การผลิ ตและใช้สื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ อมก่อให้เกิดผลในเชิงสร้างสรรค์ บรรลุตามเจตนารมณ์ที่องค์กร
คาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้สื่อหรือกิจกรรมที่นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนั้นมีหลากหลาย
ประเภทและวิธีการที่แตกต่างกัน ไปทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับจุ ดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสื่ อหรือ
กิจกรรมเหล่านั้นอาจทาได้ดังต่อไปนี้
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๖๖

๑) การจัดระบบการขยายเสียงภายในโรงเรียน
๒) การใช้ระบบการติดต่อภายใน (Inter-communication)
๓) การผลิตสื่อเทคโนโลยีประเภทต่างๆ เช่น สไลด์ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ จัดทาสื่อทางไกล
ประเภทโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต ทางWebsite โรงเรียน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
๔) การทาบอร์ด (Board) สาหรับปิดป้ายประกาศ
๕) การจัดทาบอร์ดสาหรับติดรูปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน / นักเรียน
๖) การส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน
๗) การส่งเสริมให้นักเรียนจัดทาหนังสือรุ่น
๘) การจัดทาวารสารทางการศึกษาของโรงเรียน
๙) การจัดนิทรรศการ (Exhibitions)
๑๐) การร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
๑๑) การใช้หนังสือพิมพ์ วิท ยุ และโทรทัศน์ช่วยในการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน สื่อเพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น เป็นแนวทางที่เสนอแนะไว้เท่านั้นซึ่งโรงเรียนสามารถ
ปรับปรุงประยุกต์สื่อเพื่อการประชาสัมพัน ธ์ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งสภาพการณ์หรือ
บริบท (Context) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีการเลือกหรือปรับใช้ได้แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กรเป็นสาคัญ
๑๑.๘ ท้ายบท
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนั้นกว้างขวางและน่าสนใจ ที่สาคัญคือต้องพยายามให้ครูและ
นั กเรี ย นทุ กคนเข้า ใจว่า ทุ กคนต้องช่ว ยกันรั ก ษาชื่อเสี ยง เกี ยรติคุณ ทุกคนเป็ นทูตประชาสั มพัน ธ์
ทีต่ ้องช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ควรระลึกไว้เสมอว่า ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน ตลอดจนการนับถือ
ยกย่องของประชาชนจะมีขึ้นไม่ได้ ถ้าครูนักเรียนไม่ทาตัวให้ดีในสายตาของคนทั่วไป
๑๒. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
******************************
๑. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
ชื่อ-สกุล...............................................................................อายุ..............ปี อายุราชการ............ปี
คุณวุฒิสูงสุด............................วิชาเอก................................จากสถาบันการศึกษา.........................
ตาแหน่ง ครูมีวิทยฐานะ........................................โรงเรียน........................อาเภอ........................
สานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปรัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่...........................................
รับเงินเดือนในอันดับ............................. ขั้น...........................บาท
๒. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน
๑. ปัจจุบันปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................
วิชาที่สอน............................................................................ชั้น.............................. ..................
รวมจานวนชั่วโมงสอน.....................................................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๖๗

๒. เป็นครูที่ปรึกษา/ครูประจาชั้น ชั้น................................................................ ..........................
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ ได้แก่..................................................................... ........
๔. งานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันนอกเหนือจาก ๑-๓
๔.๑.......................................................................................................................... .................
๔.๒...........................................................................................................................................
๔.๓...........................................................................................................................................
๔.๔...........................................................................................................................................
๔.๕...........................................................................................................................................
๕. งานอื่นๆ ที่ปฏิบัตินอกเหนือจาก ๑ – ๔
๕.๑..................................................................................................................................... ......
๕.๒...........................................................................................................................................
๕.๓...........................................................................................................................................
๖. ให้เขียนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับผลการประเมิน ประกอบด้วย
ก. คุณภาพการปฏิบัติงาน
๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๑ การวางแผนการจัดการเรียนรู้
๑.๑.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร
วิธีดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรและร่วมกันจั ดทาหลักสูตรกับคณะครูในโรงเรียนโดยได้วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน ในท้องถิ่นและได้ศึกษาวิธีการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เทคนิค
การสอนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้จัดทาคาอธิบายรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้และจาแนกเป็นเนื้อหาสาระ กิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดทา
หน่วยการเรียนรู้ (กระบวนการสอน) ซึ่งแยกเป็นรายวิชาที่ จัดทาวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการ
เรียนรู้ ดังนี้
๑. กลุ่มสาระ................................................... ๒. กลุ่มสาระ..............................................
๓. กลุ่มสาระ................................................... ๔. กลุ่มสาระ...............................................
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการได้จัดทาเอกสารวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ.............
ชั้น................................
กาหนดการสอน/หน่วยการเรียนรู้คาสั่ง คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระ.............................
ชั้น................................ (เอกสารอ้างอิง)
๑.๑.๒ การเตรียมเนื้อหาสาระการเรียนรู้
วิธีดาเนินการพัฒนา
ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนาหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนดไว้พิ จารณา
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นหรือนโยบายที่โรงเรียนกาหนดไว้
และศึกษารู ปแบบบู รณาการเพื่อให้ สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ/จุดประสงค์เชื่อมโยงสู่ชุมชนของ
ผู้เรียน โดยสรุปขั้นตอนการจัดทาแผนไว้ ดังนี้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๖๘

- เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้และนาหน่วยการเรียนรู้มาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- ตั้งชื่อแผนตามหัวข้อสาระการเรียนรู้
- กาหนดจานวนเวลา ระบุระดับชั้น
- วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา/รายปี/รายภาค
- เลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับหัวข้อสาระการเรียนรู้
- กาหนดจุดประสงค์นาทางตามลาดับของเนื้อหานั้นๆ
- เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
- ผลิตสื่อ/จัดทา/จัดหา อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้
- ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยคานึงถึงการบูรณาการ เทคนิค และกระบวนการเรียนรู้
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
๑. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ.......................ชั้น..............
๒. จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นกลุ่มสาระ..............ชั้น.................
๓. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระ.....................................ชั้น.....................
๔. กาหนดการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน/หลักการเรียนการสอนโดยปฏิบัติ
จริงทดสอบความรู้/การทางานเป็นกลุ่ม (เอกสารอ้างอิง)
๑.๑.๓ การเตรียมกิจกรรมการสอน
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ด เตรี ย มเนื้ อ หา/สาระการเรี ย นรู้ มาจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากใบงานค้นคว้าแหล่งเรียนรู้
- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชุมชนทั้งในและนอกห้องเรียน
- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
ให้ นักเรี ย นร่ วมกันคิดวิเคราะห์ แนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้าพเจ้าได้เน้นผู้ เรียน
เป็ น ส าคั ญ โดยให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ อง ใช้ ทั ก ษะกระบวนการและให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปฏิบัติสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และวัดประเมินผลทั้งทัก ษะกระบวนการพฤติกรรม
ผู้เรียน/เนื้อหาสาระ ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
ได้บูรณาการกิจกรรมสู่กระบวนการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะการปฏิบัติตามเนื้อหาของหลักสูตรสูงขึ้น (เอกสารอ้างอิง)
๑.๑.๔ การเตรียมสื่อ/แหล่งเรียนรู้
วิธีดาเนินการพัฒนา
ส ารวจแหล่ ง เรี ย นรู้ พ ร้ อ มจั ด หาสื่ อ โดยให้ นั กเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ กสื่ อ การเรี ย นรู้
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สอดคล้องกั บจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการผลิตสื่อ
การออกแบบสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยมีการจัดทาทะเบียนการผลิต/การใช้และบันทึกผลการใช้สื่อ
มีการจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ใช้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกผลิตและใช้สื่อ
การเรียนการสอน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๖๙

ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
ได้มสี ื่อแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้ จนทาให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (เอกสารอ้างอิง)
๑.๑.๕ การเตรียมการวัดและการประเมินผล
วิธีดาเนินการพัฒนา
ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลโดยการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดทาแผนกาหนดการสอนและ
กาหนดวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลในรูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรม
การเรี ย นการสอนโดยกาหนดเกณฑ์ก ารวัด ให้ เป็น ไปตามสภาพจริง และชัด เจนโดยเครื่อ งมื อใน
การวัดผลประเมิน ผลข้าพเจ้าได้กาหนดวิธีวัดสอดคล้ องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
ได้จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผล โดยได้จัดทาแบบฝึก แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตทักษะกระบวนการกลุ่ม และทักษะการทางาน ในเนื้อหาสาระวิชาที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ครบทุกกลุ่มสาระ (เอกสารอ้างอิง)
๑.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๒.๑ ความสอดคล้องกับผู้เรียน
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนตามที่ กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ ส อดคล้ องกับ
ความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียน โดยกิจกรรมที่
กาหนดนั้น ข้าพเจ้าได้เลือกเทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้จัดทาแบบประเมิน
เครื่องมือสาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
- แบบประเมินตนเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการสอนของครูผู้สอน
- เครื่องมือสังเกตพฤติกรรมการสอนกลุ่มทักษะ
- แบบวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- วิเคราะห์ เทคนิคการเรีย นการสอนที่เหมาะสม ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนแบบ
สืบค้น แบบแก้ปัญหา แบบบทบาทสมมติ แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบ Story Line
แบบกรณีศึกษา แบบสถานการจาลอง แบบละคร เกมส์
- สร้างแบบประเมิน กิจกรรมการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือ สังเกตพฤติกรรมการเรียน
การสอน
- วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(เอกสารอ้างอิง)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗๐

๑.๒.๒ การฝึกทักษะและกระบวนการคิด
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและฝึกกระบวนการแก้ปัญหา จนเกิดทักษะ
ความช านาญ สามารถนาทักษะไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ในการจัดกิจกรรมใช้วิธีการสอดแทรก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความตระหนั ก มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้
และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
- ฝึกกระบวนการคิดโดยการใช้คาถาม ซึ่งสามารถแยกคาถามได้ เช่น ถามประเมินค่า
ถามความรู้ ถามความเข้าใจ ถามการนาไปใช้ ถามการวิเคราะห์ ถามการสังเคราะห์ โดย
ได้ศึกษาเนื้ อ หาสาระจากบทเรียนแล้ ว นามาตั้งประเด็นคาถาม จากผลการฝึ ก ทักษะ
กระบวนการคิด นักเรียนมีความกระตือรือร้น ช่วยสืบค้นข้อมูลตามคาถามได้ดียิ่งขึ้น
- ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโดยได้ตัดสินประเมินจากข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบตาม
ความสามารถด้านการแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดริเริ่มที่ครูได้สร้างขึ้น
จากผลการฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาจากแบบประเมิน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์...............................จากการจัดกิจกรรม จัดได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป (เอกสารอ้างอิง)
๑.๒.๓ การฝึกปฏิบัติ
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิ บัติจริง
จากแหล่ งเรียนรู้ต่างๆ และนั กเรียนสามารถค้นพบความรู้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้อย่าง
แท้จริง ได้แก่
- การสอนแบบ Story Line
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
- กิจกรรมทันตสุขภาพ
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถค้นพบความรู้
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ...................ซึ่งผลปรากฏว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับ...................(จากผลการประเมินการจัดกิจกรรม)
๑.๒.๔ การสร้างองค์ความรู้
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติประสบการณ์ รวมทั้งให้
ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ขัน้ ตอนการดาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
- จัดสภาพห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีสื่อที่จับต้องได้
- จัดกิจกรรมกระตุ้นเร่งด้วยคาถาม เพื่อเป็นแนวทางหาข้อสรุป
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗๑

- มีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน
- หาวิธีการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การสอนแบบโครงงาน
- สร้างแบบประเมินต่างๆ เช่น แบบประเมินสภาพจริงการทาโครงงานแบบประเมินความ
สนใจความเข้าใจ แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบ
ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินผลงาน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
- จั ด สภาพห้ อ งเรี ย น จั ด หาสื่ อ การสอน นวั ต กรรม การจั ด ป้า ยนิ เทศ มุ ม ประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ เรียน โดยได้จัดทาเกมชุมชน ประสบการณ์ ผลปรากฏว่า
นักเรียนมีความสนใจเล่นเกม หาความรู้บนป้ายนิเทศและนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น จากการ
สารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ
- จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิชา.....................................เรื่อง...................ชั้น............
สรุปผลการสอนนักเรี ยนมีความรู้จากการแสวงหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากการประเมินชิ้นงานของนักเรี ยนผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ............
(เอกสารอ้างอิง)
๑.๒.๔ การบูรณาการ
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาสาระเชื่อมโยง
สู่ท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม
โดยคานึงถึง สัดส่วนคาบเวลาและการวัดประเมินผลให้สมดุลกัน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
ได้จัดทากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้
- จัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการแผนการเรียนรู้..........................................................
- จัดทาแบบประเมินผลการสอนแบบบูรณาการได้สรุปผลการจัดกิจกรรม โดยให้เพื่อนครู
ประเมินพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์..........ระดับ (เอกสารอ้างอิง)
๑.๓ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
๑.๓.๑ ความเหมาะสมของการใช้สื่อ
วิธีดาเนินการพัฒนา
สร้างเครื่องมือ/จัดหาสื่อและนวัตกรรมตามที่ผู้เรียนต้องการและมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับ เนื้ อหาและบู รณาการได้ สัดส่ วนสมดุล ส่ งผลให้ ผู้เรียนมีพัฒ นาการได้เต็มศักยภาพ และใช้วัด
ประเมินผลการใช้สื่อ เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
ได้จัดกิจกรรมการเรียนดังนี้ได้จัดทาแบบประเมินความเหมาะสมของการใช้สื่อ/นวัตกรรม
(เอกสารอ้างอิง)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗๒

๑.๓.๒ การมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ/นวัตกรรมเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัด
ป้ายนิเทศ มุมประสบการณ์ ผลปรากฏว่า นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อและนักเรียนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจจากการใช้สื่อการสอนวิชา...........................ชั้น.........................นักเรียนพอใจจากการ
มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากแบบสังเกตอยู่ในเกณฑ์....................
(เอกสารอ้างอิง)
๑.๓.๓ การประเมินการใช้สื่อ
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้และประเมินผลการใช้สื่อ เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
ขั้นตอนการประเมินผลการใช้สื่อ
หลังจากผลิตสื่อ/นวัตกรรม ได้ตรวจสอบและประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้ได้ตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องของสื่อ/นวัตกรรม โดยได้จัดทาแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพื่อดูว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
ได้จัดทาสื่อการสอนนวัตกรรมเรื่อง..........................วิชา........................ชั้น........................
และได้จัดทาแบบประเมินของสื่อ/นวัตกรรมให้นักเรียนประเมินความคิดเห็นตามแบบที่ได้
สร้างขึ้นผลของการประเมินสื่อ/นวัตกรรมอยู่ในเกณฑ์............................ซึ่งสามารถที่จะนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ (เอกสารอ้างอิง)
๑.๔ การวัดและประเมินผล
๑.๔.๑ กระบวนการวัดและการประเมินผล
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ด เตรี ย มเครื่ องมือ วั ดและประเมิน ผลก่ อนการจัด กิจ กรรมให้ ส อดคล้ องกั บจุ ดประสงค์
การเรี ย นรู้ โดยการบั น ทึ ก และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ยนการสอน
และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสื่อให้สอดคล้องต่อการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป
กิจกรรมที่ข้าพเจ้าจัดทามีดังนี้ โดยได้จัดทา
- จัดทาแบบทดสอบสาหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- จัดทาแบบสังเกตการจัดกิจกรรม
- จัดทาแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียน
- จัดทาแบบประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
- จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (เอกสารอ้างอิง)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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๑.๔.๒ คุณภาพของการวัดและการประเมินผล
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายสอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นของผู้ เ รี ย น
ครอบคลุมถึงการวัดในด้านทักษะความรู้ เจตคติโดยให้ผลการประเมินตรงกับความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ได้สร้างแบบประเมินคุณภาพการวัดและประเมินผลตรงกับความสามารถของเครื่องมือ
- สร้างแบบสารวจการใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดประประเมินผลการเรียนรู้
- ได้หาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลวิชา...........................................เรื่อง............................
- ชั้น.............................ผลปรากฏว่าคุณภาพของเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ ระดับ........................
ซึ่งสามารถที่จะนาไปใช้ในการผลประเมินผลได้
- ข้าพเจ้าได้หาคุณภาพของเครื่องมือวิชา.............................เรื่อง..........................ชั้น.........ผล
ปรากฏว่า.................................................................................................(เอกสารอ้างอิง)
๑.๔.๓ การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
วิธีการดาเนินการพัฒนา
จั ด กิ จ กรรมการวั ด และประเมิ น ผล โดยให้ ผู้ เ รี ย นและผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในการวั ด
ประเมิน ผลและส่งเสริ มให้ ผู้เรียนมีส่ว นประเมินตนเอง ตามสภาพที่แท้จริง เพื่อส่ งผลให้ ผู้เรียนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่ปฏิบัติได้แก่
- จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนใน
การวัดประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง
- จัดทาแบบประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา...............ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้วัด
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
- การประเมิน ผลกลุ่ มสาระ....................เรื่อง.......................ชั้น............ผลปรากฏว่า
......................(เอกสารอ้างอิง)
๑.๕ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๑.๕.๑ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง
๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
วิธีการดาเนินพัฒนา
กาหนดเป้าหมายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ อมบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์
หาสาเหตุเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในโอกาสต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้ได้ศึกษาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้นักเรียนมีผลการเรียนดีและพัฒนากิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมของกรมวิชาการ
- จัดทาแผนการจัดการการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริง
- ผลการจั ดกิจ กรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการมีส่ วนร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ในเกณฑ์..................และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ………….
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗๔

- สรุปแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ต่อไป (เอกสารอ้างอิง)
๒) ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดกิจกรรมรายงานข่าวประจาวัน
กิ จ กรรมยอดนั ก พู ด กิ จ กรรมภาษาไทยวั น ละค าและโต้ ว าที โ ดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ สวงหาความรู้ /
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
- แบบรายงานการใช้ห้องสมุด
- แบบสารวจทัศนคติต่อการอ่าน
- แบบบันทึกการอ่านของผู้เรียน
- แบบวัดนิสัยรักการอ่าน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ การสอนแบบ
โครงงาน,ตามเนื้อหาสาระกลุ่มวิชา......................เรื่อง...............................ชั้น..................... ...........
ซึ่งปรากฏผลการสอน พบว่า นั กเรี ย นมีนิสั ยใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน เพิ่มมากขึ้น จากการใช้แบบวัดนิสั ยรัก
การอ่านโดยมีนักเรียนร้อยละ..........................ชอบศึกษาค้นคว้าจากการอ่า นแสดงให้เห็นว่านักเรียน
มีแนวโน้ ม ที่จ ะแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเองเพิ่มมากขึ้นปัญหา อุปสรรค์ ขาดแหล่ งเรียนรู้ หนังสื อ
ในห้องสมุดแนวทางแก้ไข จัดหาหนังสือไว้ในห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิง)
๓) ผู้เรียน มีทกั ษะการคิดการจัดการและการแก้ไขปัญหา
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมเสริมและฝึกทักษะในการคิดแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาได้จัดหา
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จั กคิดค้นหาและบอก
แนวทางแก้ปัญหาได้ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบค้นพบ หรือ
สอบสวน สอบสวนเพื่อให้ ผู้เรี ยนเกิดทักษะการคิดและสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้โดยอาศัย
ทักษะกระบวนการได้ในลาดับต่อไปนี้
- ตระหนักในปัญหา ความจาเป็น
- คิด วิเคราะห์ วิจารณ์
- สร้างทางเลือกหลากหลาย
- ประเมินและเลือกทางเลือก
- กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
- ปฏิบัติด้วยความชื่นชม
- ประเมินระหว่างปฏิบัติ และปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ
- ประเมินรวบเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
ทั้งนี้ได้นาแบบประเมินต่าง ๆ มาใช้ เช่น
- แบบสรุปผลการทดสอบความสามารถด้านแก้ปัญหาและประเมินค่าของข้อมูล
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗๕

- แบบบั น ทึ ก ความสามารถด้ า นการแก้ ปั ญ หาและประเมิ น ค่ า ของข้ อ มู ล แบบบั น ทึ ก
ความสามารถด้านความคิดริเริ่มสามารถคาดการณ์และกาหนดเป้าหมาย
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ได้ จั ด ท าแบบสรุ ป ผลการทดสอบความสามารถด้ า นการแก้ ปั ญ หาและประเมิ น ค่ า
ของข้อมูลให้กับนักเรียน ชั้น..................ห้อง................ภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา
...................โดยสรุปผลเกณฑ์การประเมินใช้ตัวชี้วัดเป็นคะแนน มีนักเรียนในชั้นผ่านผลการ
ประเมินจานวน......รูป ไม่ผ่านผลการประเมิน จานวน.......................รูป
- ข้า พเจ้ าได้จั ด กิจ กรรมการเรียนการสอนแก้ปั ญหาโดยการสอดแทรกบูร ณาการเข้าไป
ในกลุ่ มสาระต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสอนแก้ปัญหาการป้องกัน และหลี กเลี่ ยง
สิ่ ง เสพติ ด โดยการน าข้ อ เสนอ ข้ อ มู ล ปั ญ หาสิ่ ง เสพติ ด และปั ญ หาอาชญากรรม
แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปจาแนกสาเหตุของปัญหาอภิ ปรายแนวทางแก้ปัญหา โดยการ
ระดมสมอง และร่ ว มกั น คั ด เลื อ กแนวทางแก้ ปั ญ หาซึ่ ง ผลสรุ ป ของการอภิ ป รายแนว
ทางแก้ไขและป้องกัน ได้แก่ จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมอาสาสมัคร
บาเพ็ญประโยชน์ด้วยความร่วมมือกับครูแนะแนว ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการดูแล
สุ ข ภาพทางจิ ต ใจ ผลจากการจั ด กิ จ กรรมปรากฏว่ า นั ก เรี ย น และครู ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จากการ
สารวจความคิดเห็นนักเรียนร้อยละ...................พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง)
๔) ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการทางาน
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มนิ สั ย รั กการทางาน โดยเน้นให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติงานได้อ ย่างคล่ องแคล่ ว
และจัดกิจกรรมเสริมกระบวนการคิดเพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นทางานจนสาเร็จและเกิดความรักการ
ทางานมีความพึงพอใจ พร้อมที่จะอาสาปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ได้นาแบบประเมินต่าง ๆ
มาประเมินใช้กับผู้เรียน เช่น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับด้านความสามารถในการทางานตามลาดับ
ขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพของผู้เรียน
แบบบั น ทึกความสามารถในการทางานตามขั้นตอนและประสิ ทธิภ าพของผู้ เรียนโดยครู
ประจาวิชาและแบบประเมิน ฯ ของครูประจาชั้นในแต่ละแบบประเมินต่าง ๆ ได้นาผลการประเมิน
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
- จัดกิจกรรมทาโครงงาน ประเภท........................................... (ทดลอง สิ่งประดิษฐ์ ทฤษฎี)
ประจาชั้น.........................ภาคการเรียนที่..........................ปีการศึกษา........................
วิชา.....................มีนักเรียนสามารถปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลจานวน..............................รูป
- ได้จัดกิจกรรมประเมินความสามารถในการทางานของนักเรียนจานวน......................รูป
ตามแบบที่กาหนดให้ โดยการประเมินการทางานของนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ...................................เรื่อง......................................วัน..........................
ผลปรากฏว่าการประเมินการทางานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์................................................
ปัญหาอุปสรรค์ที่พบขณะนักเรียนกาลังจัดกิจกรรมคือ.....................................................
(เอกสารอ้างอิง)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๗๖

๕. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมฝึกทักษะและพัฒนาจิตพิสัยด้านการสื่อสารการใช้ภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายความสาคัญประโยชน์และการกระทาที่แสดงถึงความเป็นไทยโดยนาเข้าสู่ลักษณะ
เนื้อหากระบวนการและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในหลายด้านดังนี้
- ความพร้อมในการฟังและการดู
- ข้อปฏิบัติในการฟังและการดู
- มารยาทในการฟังและการดู
- ความรู้และทักษะในการฟัง/ดู/ศึกษา
- สิ่งที่ให้ฟัง,กิจกรรมการฟังและการดู
- การใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการฟัง เช่น วิทยุ โทรศัพท์ และสื่ อสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้ได้
จัดทาแบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารโดยครูเพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
จัดลาดับเกณฑ์พัฒนาได้ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีมาก เกณฑ์การ
พิจารณาในแต่ละดับสามารถรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดกิจกรรมและประเมินความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารให้กับนักเรียนชั้น.............
ห้อง................ปีการศึกษา........................มีนักเรียนจานวน..................รูป ผ่านเกณฑ์จานวน........รูป
คิดเป็น..............% และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน.........รูป คิดเป็น...........................%
(๒) จัดกิจกรรมเสริมการอ่านในวิชาภาษาไทย โดยได้ดาเนินการดังนี้
- กระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยจัดกิจกรรมยอดนักอ่านประจาเดือน
- จัดหาหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านโดยการสารวจรายชื่อหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมา
ใช้ ให้นักเรียนยืมอ่าน
- ครูกระตุ้น ความรู้จ ากหนังสือที่นักเรียนอ่านเพื่อจูงใจให้ นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
- สารวจหนังสือที่นักเรียนยืมไปอ่านมากที่สุดว่าเล่มใดนักเรียนไปอ่านบ่อยที่สุด เพื่อที่
ครูจะจัดหาเพิ่มเติม
- ครูมีแต้มคะแนนการตอบคาถามและการร่วมกันอภิปรายความรู้จากหนังสือและครู
เก็บสะสมแต้มคะแนนใช้เตรียมจัดหารางวัลและขึ้นป้ายเป็นยอดนักอ่านประจาเดือน
(๓) ผลปรากฏของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนทั้งหม.......รูป นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ..............จากการสารวจก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัด
กิจกรรมดาเนินการสารวจพฤติกรรมการสั่งการของนักเรียนพบว่า นักเรียนจานวน.....................รูป
ผ่านเกณฑ์การประเมิน.................................รูป (เอกสารอ้างอิง)
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๑.๕.๒ ผู้เรียนมีความสุข
๑) ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดทาโครงการอบรมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพจิตใจให้
ผู้เรียนมีอารมณ์แจ่มใสและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่ นสามารถแสดงออกด้วยความ
มั่นใจ แจ่มใส ร่าเริง โดยใช้องค์ประกอบตามแบบประเมินต่อไปนี้
- แบบรายงานผลสุขภาพจิตของนักเรียน
- แบบประเมินคุณลักษณะของเพื่อนในชั้นเรียนและแบบสรุปคะแนนของเพื่อน
- แบบรายงานผลการประเมินลักษณะนิสัยของผู้เรียนประเมินโดยผู้เรียนและโดยครู
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
(๑) ได้จัดประเมินลักษณะนิสัยของนักเรียนชั้น.................................ภาคเรียนที่....................
ปีการศึกษา.......................จานวนนักเรียนที่ประเมิน...............................รูป โดยมีเกณฑ์วัด ดังนี้
- ร่าเริงแจ่มใส
- เข้ากับเพื่อนได้
- เข้ากับครูได้
- เข้ากับคนทั่วไปได้
- เป็นที่รักของเพื่อนและคนทั่วไป
แล้วสรุปให้คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์วัด
- มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จานวน...........รูป คิดเป็น..........................%
- มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน..........รูป คิดเป็น.............................%
ทั้งนี้ได้นาผลการประเมินมาวิเคราะห์และสรุปเพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขโอกาสต่อไป
(๒) ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการ ในแต่ละกลุ่ ม
สาระ................................ โดยใช้นิทาน เพลง เกม ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ในด้านดีและไม่ดีได้และร่วมกันเสริมสร้างอารมณ์และสุขภาพจัดโดยการฝึกนั่งสมาธิ การแผ่เมตตา ใน
ก่อนเข้าเรียน ในตอนเช้าจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการสังเกต พบว่า นักเรียนร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมครบทุกคนและมีความพึงพอใจจากการสอบถาม
(๓) ข้ า พเจ้ า ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความสุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก ในชั้ น เรี ย น โดยการจั ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนมีมุมประสบการณ์ตามกลุ่มสนใจ มีกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
จัดทา เช่น ป้ายนิเทศมุมสร้างสรรค์ รวมทั้งบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน
เพลิดเพลิน ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการจัดกิจกรรมพบว่า
- นักเรียนขาดเรียนน้อยลงคิดเป็นร้อยละ...................ของการมาเรียน
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตจากการร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มที่ดีขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมการทางานของกลุ่มจะแบบประเมินผลลักษณะ
นิสัยของผู้เรียนผ่านเกณฑ์..............รูป คิดเป็นร้อยละ...............(เอกสารอ้างอิง)
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๒) ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
วิธีการดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข มาเรียนอย่างสม่าเสมอ และกระตือรือร้นด้วย
ความสนุกสนานและใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองกลุ่มในชั้น ได้แก่ กลุ่มหลีกเลียง
กลุ่มร่ วมมือ กลุ่ม อิสระ กลุ่มพึ่งพา เพื่อให้กลุ่ มมีความสุขตามรูปแบบที่ใฝ่ การเรียนรู้และจัดสร้าง
บรรยากาศ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้แบบสังเกต และรวมคะแนนแบ่งระดับคุณภาพไว้
๓ ระดับ เพื่อสรุปผลการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังนี้
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- การแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การประเมินตนเองของผู้เรียน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการดังนี้
(๑) ได้จัดทาแบบประเมินเพื่อสังเกตการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้น...................
ภาคการเรียนที่..........................ปีการศึกษา..............................โดยกาหนดตัวชี้วัดดังนี้
- มาเรียนสม่าเสมอ
- มีความกระตือรือร้นเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
- ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้ง
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
รวมคะแนนเฉลี่ยและสรุประดับคุณภาพ ปรากฏว่า
- มีนักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๑ จานวน...........................รูป
- มีนักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๒ จานวน...........................รูป
- มีนักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๓ จานวน...........................รูป
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแก้ไขในโอกาสต่อไป
(๒) จั ด บรรยากาศที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดยให้ เ ด็ ก มี โ อกาสแสดงออก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีสื่อการสอนที่พอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดทาเป็นทะเบียน
แหล่งเรียนรู้มีการประเมินผลการเรียนจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นระยะ ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
- ห้องเรียนมีบรรยากาศในการเรียนตามมาตรฐานของห้องเรียน
- นักเรียนมีความรู้จากการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้สูงขึ้น จากการประเมินผลการใช้สื่อนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ................................
- นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข แบบสั ง เกตการณ์ เ รี ย นรู้ โ ดยผ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
.............................................(เอกสารอ้างอิง)
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขลักษณะนิสัยที่ดี
วิธีดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เข้าใจในการรักษาสุขภาพและสร้ างสุขนิสัยที่ดี
ให้ แก่ผู้ เรี ย น กิจ กรรมดูแลสุ ขภาพสม่าเสมอ เมื่อมีการพัฒ นาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม
โดยมีแบบประเมินต่าง ๆ ดังนี้
- แบบรายงานผลการประเมิ น สุ ข ภาพและสมรรถภาพทางกายของผู้ เ รี ยน โดยครู
แบบรายงานผลการประเมินน้าหนักและส่วนสูง
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- แบบรายงานผลการประเมินน้าหนักและส่วนสูงของผู้เรียนโดยครูในการปฏิบัติกิจกรรม
สามารถทาได้หลากหลายวิธีโดยมีเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมแล้วนาผลสรุปการประเมิน
มาวิเคราะห์เพื่อสรุปรายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและเก็บหลักฐานไว้เป็นระยะต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ได้ด าเนิ น การจั ด กิจ กรรมดัง ต่อไปนี้จั ดท าแบบรายงานผลการประเมิ นสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพกายของนักเรียนชั้น................ภาคเรียนที่........................ปีการศึกษาที่...........................
โดยมีตัวชี้วัดดังนี้
- โรคประจาตัว
- ประวัติการลาป่วย/ภาคการศึกษา
- สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี
- สมรรถภาพทางกายเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน
- ผลการประเมินโดยรวม (ผ่าน,ไม่ผ่าน)
ปรากฏว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ จานวน...........รูป คิดเป็น.........% และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน...............รูป คิดเป็น...........% ทั้งนี้ได้สรุปผลการประเมินเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
รายงานผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ชั่งน้าหนัก ส่วนสูง เพื่อรายงานผลการประเมินน้าหนักส่วนสูงของผู้เรียน พบว่า นักเรียนมี
น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์..........................รูป ไม่ผ่านเกณฑ์.............................รูป
(๒) แบบประเมินผลสุขภาพและสมรรถภาพของนักเรียนข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อ
พัฒนา สุขภาพทางกายดังนี้
- รณรงค์ออกกาลังกาย
- จัดหาอาหารเสริม เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริมนมให้ครบทุกรูป สาหรับนักเรียนขาด
สารอาหารจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนขาดสารอาหารลดลงและ
นักเรียนได้รับการบริการเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม เพิ่มมากขึ้น โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยการจัดป้ายนิเทศถึงข้อดีข้อเสีย
ของการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะโดยขอความร่วมมือกับร้านค้าในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล เมื่อยามฉุกเฉินของนักเรียน
- จัดหน่วยอาสาการปฐมพยาบาล ร่วมกับครูอนามัยที่รับผิดชอบ
- ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีหน่วยอาสาปฐมพยาบาลของโรงเรียนและนักเรียนมี
ส่วนร่วมรณรงค์การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น (เอกสารอ้างอิง)
๔. ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน เช่น
- กิจกรรมประกวดการแต่งกายสะอาดเหมาะสมมีกริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน
- บันทึกการทาความดีมีน้าใจไมตรี รู้จักโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น
- จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
- กิจกรรมความดี บันทึกเพื่อนช่วยเพื่อนอบรมพฤติกรรมในสิ่งที่เพื่อนยอมรับ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๐

ทั้งนี้ได้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียน โดยปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและนาผลมา
วิเคราะห์สรุปเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนและรายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมเก็บหลักฐานไว้อย่าง
เป็นระบบต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินกาดังนี้
(๑) ได้จัดทาแบบประเมินบุคลิกภาพของผู้เรียน โดยมีนักเรียน..............ภาคเรียนที่..............
ปีการศึกษา.....................จานวน...................รูป
- ร่างกายสะอาด
- แต่งกายสะอาดเหมาะสม
- มีกิริยาวาจาสุภาพ
- มีน้าใจไมตรี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สรุปคะแนนรวมและระดับคุณภาพมีนักเรียนปฏิบัติ
ได้ดเี ยี่ยม จานวน................................................รูป
นักเรียนปฏิบัติได้ดี จานวน....................................................รูป
นักเรียนไม่ปฏิบัติ จานวน........................................................รูป
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาแก้ไขและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๒) จัดประกวดมารยาทของนักเรียนประจาเดือน ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งหมด.......................รูป
นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติตามแนวมารยาทได้ และมีความพึงพอใจต่อเอกลักษณ์ของไทยโดยนักเรียนได้
ปฏิบัติตามเกณฑ์ครบทุกคน
(๓) จัดกิจกรรมความดีโดยคัดเลือก คนดีของเราประจาเดือน มีการขึ้นป้ายชื่อ ที่เป็นคนดี
ประจาเดือนแนวทางการจัดกิจกรรม คือ ให้นักเรียนบันทึกความดีอะไรให้นักเรียนเล่าความดีสู่กันฟัง
และร่วมกันสรุปคนดีประจาเดือน (เอกสารอ้างอิง)
๕) ผู้เรียนอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ทุก ๆ สถานการณ์และ
เป็นที่รักของเพื่อน ๆ เช่น
- จัดทางานเป็นกลุ่ม
- กิจกรรมแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
- วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนและส่งเสริมสิ่งที่นักเรียนชื่นชม หาทางแก้ไขพฤติกรรมในเชิง
ลบลักษณะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมหลักฐานไว้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และรายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินกาดังนี้
ได้จัดทาแบบประเมินผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้น......................
โรงเรียน...........................................................อาเภอ..................................จังหวัด...............................
ปีการศึกษา..............................นักเรียนที่ประเมิน จานวน......................รูป
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๑

ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) แบบประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน ได้แก่
- ปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ได้
- ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
- เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ และบุคคลอื่น
ได้คะแนนตัวบ่งชี้ด้วยตนเอง เพื่อน ครู ผู้ ปกครองมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับต่าง ๆ ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี จานวน........................รูป ผลการปฏิบัติ
คุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ จานวน........................รูป ผลการปฏิบัติคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง
จานวน.........................รูป นาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
(๒) จัดกิจกรรมส่ งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัว เข้าสังคมในนักเรียนมีทักษะมนุษย์สัมพันธ์
โดยการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม เช่ น กิ จ กรรมชุ ม ชนประชาธิ ป ไตยเสริ ม สร้ า งวิ นั ย สหกรณ์ โดยการ
สอดแทรกบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่น ๆ มีการประเมินกลุ่มสาระอื่น ๆ มีการประเมินผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมตามแบบประเมินพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครบทุกคน และมีความพึง
พอใจในระดับ.......................................... (เอกสารอ้างอิง)
๒. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒.๑.๑ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
๑) การพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ขยั น หมั่นเพียร ประหยัด
อดออมและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่ น โดยใช้วิธีการสอนแบบไตรสิกขา พร้อมทั้งจัดทาแบบประเมิน
และกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
- แบบประเมินการปฏิบัติตน / แบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค์ / แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน / แบบประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน /
แบบประเมินพฤติกรรมด้านความประหยัด / แบบประเมินคุณลักษณะด้านความกตัญญูของผู้เรียน /
แบบบันทึกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาผู้เรียน / แบบสรุปปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน / แบบสังเกต /
แบบสารวจลักษณะการทางานของผู้เรียน
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล และกาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด บูรณาการการจัดกิจกรรมเข้าสู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ผลปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบตามเกณฑ์อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ.....................................................กิจกรรมที่สาคัญในปีการศึกษา................................
ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ ป ฏิ บั ติ กั บ ส่ งที่ เ รี ย นจริ ง ให้ เ ห็ น ประโยชน์คุ ณ โทษ ตามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ คื อ ก าหนดสมาธิ แ ละ
พิจารณาด้วยปัญญา และมีนักเรียนในชั้นสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ดังนี้

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๒

- พัฒนาในระดับปานกลาง จานวน...............................................รูป
- พัฒนาในระดับดี จานวน.................................................รูป
- พัฒนาในระดับดีมาก จานวน..............................................รูป (เอกสารอ้างอิง)
๒) การพัฒนาผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความเข้าพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่ง เสริมให้ผู้เรียนเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง
ระดับ ต่าง ๆ โดยบู ร ณาการการจั ดกิจ กรรมเข้ากับกลุ่ มสารอื่น ๆ และมีแนวทางการจัดกิจกรรม
ตามแบบต่าง ๆ ดังนี้
- แบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
- แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
- แบบพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโดยผู้ปกครองและโดยนักเรียนประเมินตนเอง
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังคมมิติ
- การประเมิ น บทบาทของครู แ ละโรงเรี ย นในการเสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตย
ในโรงเรียนและชุมชนโดยแต่ละกิจกรรมสามารถนาผลมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเขตพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
ผลปรากฏว่า จากการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์......................
(เอกสารอ้างอิง)
๓) การพัฒนาผู้เรียนมีพัฒนาด้านการเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
วิธีการดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภูมิใจภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดตั้งเป็นชมรมดนตรีไทย
และนาฏศิล ป์ แ ละชมรมอนุ รั ก ษ์วัฒ นธรรมไทย ฯลฯ กิจกรรมส่ ง เสริมคุ ณค่าของความเป็นไทย
เช่น การใช้ภ าษาไทยถูกต้อง นิ ย มไทย ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ชื่นชมศิล ปะไทย โดยมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมตามแบบที่กาหนดดังนี้
- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬาของผู้เรียน
- แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วมในโรงเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ของผู้เรียน
- แบบสารวจ แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ
- แบบสารวจการได้รับรางวัลของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
- แบบประเมินการปฏิบัติด้านการเห็นคุณค่าและมีความภูมิใจในภู มิปัญญาไทยทั้งนี้ได้นาผล
การประเมินในแต่ละแบบมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๓

ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
- จัดกิจกรรมพัฒนาเจตคติมารยาทที่ดีในสังคมไทยโดยการบูรณาการสอดแทรกในกลุ่มสาระ
อื่น เช่น สอดแทรกให้เด็กเล่นเกม นิทานสอนใจ โดยให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อดีข้อเสียผล
ปรากฏว่านักเรียนทุกคนชอบเข้าร่วมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและพฤติกรรม
- จั ด ชมรมศิล ปะ ดนตรี กี ฬา ให้ นั ก เรี ยนเข้ าร่ ว มกิจ กรรมผลปรากฏว่ า นัก เรี ยนทุก คน
เข้าร่วมชุมนุมตามความสนใจ
- จัดวันอนุรักษ์ไทยโดยขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนจัดทาโครงการอนุรักษ์ไทยโดยเลือก
ทุกวันศุกร์ ทั้งครูแบบนักเรียนแต่งกายแบบไทย ๆ ผลปรากฏว่า ครูและนักเรียนส่วนใหญ่
ให้ ความร่ ว มมือและมีความพึงพอใจชอบกิจกรรมในระดับ.......................................
(เอกสารอ้างอิง)
๔) การพัฒนาผู้เรียนมีระเบียบวินัย
วิธีการดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างตัวแบบให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ
ระเบียบวินัยของโรงเรียน และเป็นผู้มีวินัยในตนเอง เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการบูรณาการ
เข้าไปในแต่ละสาระการเรียนรู้ร่วมกิ จกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุ วกาชาด ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย
- ใช้หลักการเสริมสร้างวินัย
- แก้ปัญหาที่พบเกี่ยวกับวินัยในขณะเด็กอยู่ในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมเสริมแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางวินัย
- หาวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย
- จัดทาบันทึกสารวจพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ ได้นาผลมาวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
สารวจปัญหาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียนมีอะไรบ้างและสาเหตุมาจากอะไร เพื่อหาทางแก้ไข
หรือปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยจากการสารวจพบว่า พฤติกรรมของนักเรี ยนที่ไม่พึง
ประสงค์ ได้แก่
- พฤติกรรมการเข้าคิว
- พฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน
- พฤติกรรมไม่สนใจการเรียน
- พฤติกรรมชอบลักขโมย
จากปัญหาที่พบข้าพเจ้าได้หาทางแก้โดย
(๑) จัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบประจากลุ่ม
(๒) ยกย่องชมเชย ชี้แนะ และตาหนิ
(๓) ให้ความรักความอบอุ่น อย่างเท่าเทียมกัน
(๔) ให้กลุ่มของนักเรียนช่วยกันหามาตรการลดปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
(๕) สอนสอดแทรกนิทานเพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๔

ผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์แต่ละประเภทจะ
อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์......... (เอกสารอ้างอิง)
๕) การพัฒนาผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิหน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตย โดยเน้ น คารวะธรรม ความสามั ค คี ธ รรม
และปัญญาธรรม เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามแนวทางจัดกิจกรรมดังนี้
- แบบสรุปผลการเสนอชื่อจากเพื่อน โดยหัวหน้าห้องมีคาชี้แจง และแบบสรุปเสนอชื่อ
- แบบจัดสถานการณ์
- แบบสรุปผลทดสอบโดยครู
- แบบบัน ทึกพฤติกรรมผู้เรียนเคารพสิทธิ์ หน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ ได้นา
เครื่องมือวัดผลประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สารวจพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้แบบสารวจพฤติกรรม เรื่อง การเคารพสิทธิหน้าที่
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(๒) สอดแทรกหลักประชาธิปไตยในห้องเรียน เคารพสิทธิของผู้อื่น หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกัน
(๓) บูรณาการหลักประชาธิปไตยในกลุ่มสาระอื่น
(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าชั้นเรียน กรรมการ
ของนักเรียนในชั้นอื่น ๆ
(๕) ประเมินผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ................(เอกสารอ้างอิง)
๖) การพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มให้ ผู้ เ รี ย นมีค วามรู้ความเข้าใจในการอนุ รักษ์ และพัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยบู ร ณาการเข้ า กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เช่ น จั ด วั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร จั ด วั น สั ม มนา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมและเชิญชวนผู้อื่นร่วมปฏิบัติ ทั้งในโรงเรียน
และชุมชน สามารถสร้างเกณฑ์เครื่องมือวัดผลได้ ดังนี้
- แบบประเมินผู้เรียนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จัดคะแนนได้ตามระดับคุณภาพ)
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแต่ละเกณฑ์การ
ประเมิน ได้นาผลมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลของการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ.................................................ซึ่งจะได้นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป
(๒) จัดทาแบบการบันทึกเข้ากิจกรรมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมผลปรากฏ
ว่า ในปีการศึกษานักเรียนจานวน.................................รูป เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และชุมชน
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๕

ผลปรากฏว่านักเรียนทุกรูปมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ............
(เอกสารอ้างอิง)
๗) การพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
วิธีดาเนินการพัฒนา
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจการรั ก ษาผลประโยชน์ ส่ ว นรวม เช่ น
การรั ก ษาสาธารณสมบั ติ กิ จ กรรมพั ฒ นาวัด โรงเรี ยน หมู่ บ้ าน/ชุม ชน และกิจ กรรมปลู ก ต้น ไม้
จั ดกิจ กรรมสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นเต็มใจรัก ษาผลประโยชน์ส่ ว นรวมและเสี ยสละประโยชน์ส่ ว นตั ว
เพื่อส่วนรวมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาอาคาร/สถานที่ โดยสอดแทรก
เนื้อหาในบทเรียนตลอดจนการบูรณาการเข้าการสอนกลุ่มสาระอื่น ทั้งนี้ กาหนดกิจกรรมตามแบบ
ประเมินการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดแบ่งระดับคุณภาพของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม นาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมิน การมีส่ ว นร่ ว มในการรักษาผลประโยชน์ของส่ ว นรวม ตามแบบประเมินผล
ปรากฏว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์.........................จากข้อมูล
ที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนในโอกาสต่อไป
(๒) จั ด กิจ กรรมสอดแทรก และบู รณาการในแต่ล ะกลุ่ ม สาระ เพื่อ พั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้ เ ห็ น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (เอกสารอ้างอิง)
๘) การพัฒนาผู้เรียนมีความรักโรงเรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
วิธีการดาเนินการ
จั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดความรั ก โรงเรียนและท้องถิ่นของตน เช่น จัด กิจกรรม
โรงเรี ยนที่ดีห นู รั ก กิจ กรรมเผยแพร่ คนของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลู กจิตส านึก ให้ ผู้ เรียนรักและ
ปกป้อง หวงแหน ชี้ชวนให้ผู้ อื่นเห็นความดีและความสาคัญในโรงเรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
โดยมีแนวทางจัดกิจกรรม เช่น จัดทาแบบประเมินผู้เรียนมีความรักโรงเรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ผลเกณฑ์การประเมินได้จัดระดับคุณภาพ ได้แก่ ดี/พอใช้/ควรปรับปรุงแก้ไข และนาผลมาวิเคราะห์
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินผู้เรียนตามแบบประเมินผู้เรียนมีความรัก โรงเรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรักโรงเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติ อยู่ในระดับ..
(๒) ได้จัดกิจกรรมสอดแทรก โดยบูรณาการในแผนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยชี้ให้เห็น
คุณค่าของโรงเรียนท้องถิ่นและประเทศชาติ (เอกสารอ้างอิง)
๒.๒ การเอาใจใส่ดูแล แนะแนว แก้ปัญหาผู้เรียน
๒.๑.๑ การวิเคราะห์ผู้เรียน
วิธีการดาเนินการพัฒนา
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดทาเป็นแฟ้มวิเคราะห์ผู้เรียนครบ
ทุกคน โดยได้ศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูง
จากจานวนนักเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบมีทั้งสิ้น.....................รูป (เอกสารอ้างอิง)
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๖

โดยวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละด้านดังนี้
๑) ด้านความรู้ความสามารถ
- ความสามารถด้านการเรียน ซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ พบว่า มีนักเรียนจานวน................รูป
มีความสามารถทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงมีทั้ งหมด.........รูป ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
(เอกสารอ้างอิง)
๒) ด้านความสามารถพิเศษ
ความสามารถด้านอื่น ความสามารถพิเศษด้านความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งได้ ดังนี้
- ความสามารถด้านดนตรีมี จานวน...................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- ความสามารถด้านศิลปะมี จานวน...................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- ความสามารถด้านอื่น ๆ มี จานวน................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
(เอกสารอ้างอิง)
๓) ด้านสุขภาพโดยได้พิจารณาวิเคราะห์นักเรียน ทั้งด้านร่างกาย/จิตใจ โดยจาแนกได้ ดังนี้
๓.๑ ด้านร่างกาย
- นักเรียนที่มีน้าส่วนสูงตามเกณฑ์มี จานวน...............รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- นักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์มี จานวน................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๗

- นักเรียนมีโรคประจาตัวมี จานวน................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายมี จานวน............รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
(เอกสารอ้างอิง)
๓.๒ ด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยได้สารวจเด็กมีพฤติกรรมหรืออารมณ์ดังนี้
- อารมณ์ซึมเศร้า/วิตกกังวลมี จานวน............. รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- ความประพฤติไม่เหมาะสมมี จานวน...............รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้นมี จานวน..............รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- บุคลิกภาพเกินตัว/ขี้อายมี จานวน....................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
(เอกสารอ้างอิง)
๓.๔ ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน โดยพิจารณา
จากรายได้และรายจ่าย ซึ่งแยกออกเป็นผู้ปกครองที่มีฐานะดี ปานกลาง และยากจน
- ผู้ปกครองที่มีฐานะดีมี จานวน...................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
- ผู้ปกครองที่มีฐานะปานกลางมี จานวน...............รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๘๘

- ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนมี จานวน..................รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑……………………………………………………………………………..……
๒……………………………………………………………………………..……
๓……………………………………………………………………………..……
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แฟ้มข้อมูลรายกลุ่ม และแฟ้มข้อมูลรายชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนานักเรียน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้น
๔. การปฏิบัติงานวิชาการ
๔.๑ การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ได้จัดทาหลักสูตรโรงเรียนร่วมกับคณะครูในโรงเรียน และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชา
เรื่อง..............................................
ผลการพัฒนา โรงเรียนได้มีหลักสูตรโรงเรียนที่สมบูรณ์และหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ชุมชนจนทาให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (เอกสารอ้างอิง)
๔.๒ การจัดทาเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล
๔.๒.๑ กระบวนการวัดและประเมินผล
วิธีการดาเนินการพัฒนา
จัดเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้โดยการบันทึกและวิเคราะห์เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาสื่อให้สอดคล้องต่อการจัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดทาแบบทดสอบ สาหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- จัดทาแบบสังเกตการจัดกิจกรรม
- การจัดทาแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียน
- จัดทาแบบประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
- จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (เอกสารอ้างอิง)
๔.๒.๒ คุณภาพของการวัดและประเมินผล
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนของผู้เรียน ครอบคลุม
ถึงการวัดในด้านทักษะความรู้ เจตคติโดยให้ผลการประเมินตรงกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการและจัดกิจกรรม ดังนี้
- ได้สร้างแบบประเมินคุณภาพการวัดและประเมินผลเพื่อใช้สาหรับหาคุณภาพของเครื่องมือ
- สร้างแบบสารวจการใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้
- ได้หาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลประเมินผลวิชา..............เรื่อง.....................ชั้น.................
ผลปรากฏว่าคุณภาพของเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ระดับ...............ซึ่งสามารถที่ จะนาไปใช้ใน
การวัดผลประเมินผลได้
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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- ข้าพเจ้าได้หาคุณภาพของเครื่องมือวิชา......................................เรื่อง......................... .....ชั้น
............ผลปรากฏว่า................................................(เอกสารอ้างอิง)
๔.๒.๓ การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
วิธีดาเนินการพัฒนา
จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลโดยให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล
และส่งเสริ มให้ ผู้เรี ย นมีส่ ว นประเมิน ตนเอง ตามสภาพที่แท้จริง เพื่อส่ งผลให้ ผู้เรียนมีพัฒ นาการ
เพิ่มขั้น ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
- จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนใน
การวัดประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง
- จัดทาแบบประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา.......................................ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังนี้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่ วมของนักเรียนในการ
ประเมินผลกลุ่มสาระ...................เรื่อง.................ชั้น............ผลปรากฏว่า….................
(เอกสารอ้างอิง)
๔.๓ การจัดทาโครงการหรือกิจกรรมพัฒนางานวิชาการ
วิธีดาเนินการพัฒนา
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายและเป็น ที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่เพื่อน
ร่วมงานในการดาเนินงานตามโครงการอื่น มีส่วนร่วมในการเป็นผู้คิดริเริ่มแผนงาน/โครงการรวมทั้ง
ดาเนินการจนสาเร็จ ได้ผลตามเป้าหมาย
ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
- ได้จั ดทาโครงการที่ส นั บสนุ นการเรียนการสอนโดยเป็นผู้ ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ
ต่อไปนี้ โครงการ................................................................................
- ได้จัดทาแบบรายงานโครงการและแบบประเมินโครงการเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น
ระยะๆ ซึ่งกิจกรรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติในปีการศึกษามีดังนี้
ผลการดาเนินการพัฒนา ได้ดาเนินการ ดังนี้
ได้สรุปผลของการดาเนินโครงการดังนี้
ชื่อโครงการ...................................................................
วิธีดาเนินโครงการ........................................................
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ..............................................
ปัญหา/อุปสรรค...........................................................
ข้อเสนอแนะ............................................................... (เอกสารอ้างอิง)
๕. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
๕.๑ การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
วิธีดาเนินการพัฒนา
ได้ร่วมมือกับคณะครู ชุมชน โดยการวางแผนจัดทาโครงการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เช่น
โครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
กิจกรรมทางศาสนา โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน โครงการส่ งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม
การจัดการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๙๐

ของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการในการจัดทาหลักสูตรโรงเรียน คณะกรรมการในการจัดหารายได้
เพื่อสนับสนุนการเรียนการศึกษา คณะกรรมการในการพิจารณาจั ดสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
ในการประเมินในรูปแบบต่างๆ
ผลการดาเนิ น การ ชุมชนให้ ค วามร่ ว มมือ จัดกิจกรรมของโรงเรีย นด้ว ยดี ทาให้ โ รงเรีย น
เป็นศูนย์กลางแห่งการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจั ดการศึ กษาในรู ปแบบของคณะกรรมการต่ างๆ และได้ตระหนักความสาคัญของการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา และมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นางานในทุกด้าน ทาให้ คุณภาพของโรงเรียนสู งขึ้น
(เอกสารอ้างอิง)
๖. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๖.๑ การพัฒนาตนเอง
- โดยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง จนทาให้มีผลงานที่เป็นตัวอย่าง เผยแพร่แก่
เพื่อนครูและผู้ที่มาเยี่ยมชม
- การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับเกียรติบัตร เรื่อง....................................
- การปฏิบัติคนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมคุณธรรม ขยัน
ประหยัด มุ่งมั่นในความสาเร็จที่เกิดผลดีต่อผู้เรียนและเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิง)
๖.๒ การพัฒนาวิชาชีพ
- การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุ จริตและรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพครู เสริมสร้างพัฒนารักเรียนทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม
- การเป็นวิทยากร อบรมสัมมนาให้แก่เพื่อนครูอย่างสม่าเสมอทาให้ได้รับเกียรติบัตรหนังสือ
เชิญชวนอย่างต่อเนื่อง
- การปฏิบั ติ งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่น ได้ ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ คณะครู ภ ายในโรงเรี ยน โดยยึ ดหลั ก
ประชาธิปไตยและการทางานเป็นทีม อุทิศเวลา เสียสละเพื่อส่วนรวมจนทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีผลดี (เอกสารอ้างอิง)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๙๑

คุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตาราง ๑ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น.............ปีการศึกษา................
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา
๒๕๕……..

๒๕๕………

เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
เฉลี่ยรวม

จากตาราง ๑ แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา..................
โดยรวมเพิ่ม/ลด ร้อยละ..................................และเมื่อแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้เพิ่ม/ลด ดังนี้............................................
ตาราง ๒ แสดงร้อยละค่าเฉลี่ยและร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน่าพอใจ ชั้น....
ภาคเรียนที่..........................ปีการศึกษา......................................จาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ-สกุล

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม ศิลปะ

สุขฯ

การงาน

ต่าง
ประเทศ

รวม
เฉลี่ย

รวม

จากตาราง ๒ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ...................
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.............. เมื่อจาแนกตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ
..................... มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ...................รองลงมาคือ........................มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
.............ตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ต่าสุด คือ..................มีคะแนนเฉลี่ยร้อย.....................
ตาราง ๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกเสริมประสบการณ์สาระวิชาเรื่อง.............ชั้น
..................ภาคเรียนที่..............................ปีการศึกษา..............................ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการดาเนินการ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวน (N)

ค่าเฉลี่ย (X)

S.D.

t-test

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๙๒

จากตาราง ๓ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้ น......................หลังการใช้
แบบฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ...............ก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ...................ค่า t ที่คานวณได้
เท่ากับ......................ซึ่งสูงกว่าค่า t ในตารางเท่ากับ.....................แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินัยระดับ......................
๒. พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
ตาราง ๔ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้น.....ปีการศึกษา.....
ที่

ชื่อ-สกุล

ขยัน

ซื่อสัตย์

ประหยัด

วินัย

รัก
เฉลี่ย
โรงเรียน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ระดับ
คุณภาพ

รวม
จากตาราง ๔ พบว่ า การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กั บ ……………ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ..............เมื่ อ จ าแนกเป็ น รายข้ อ พบว่ า คุ ณ ธรรมด้ า น
................................มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ...........ซึ่งสูงกว่าคุณธรรมด้านอื่น ส่วนคุณธรรมต่าสุดคือด้าน
.............ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
๓. การพัฒนาด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะการคิด การจัดการ การแก้ปัญหาของผู้เรียน
ตาราง ๕ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนชั้น.........ปีการศึกษา............
ที่

ชื่อ-สกุล

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๑ ๒

ทักษะ
การ
การ
การคิด
ทางาน
แก้ปัญหา
๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

รวม
จากตาราง ๕ พบว่าการพัฒนาด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
............ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ...................เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาด้าน..................
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.............ซึ่งสูงกว่าการพัฒนาด้านอื่น ส่วนการพัฒนาต่าสุดคือด้าน............ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ..................
๔. พัฒนาด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน
ตาราง ๖ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๙๓

ของนักเรียนชั้น....................ปีการศึกษา....................
ที่

ชื่อ-สกุล

การสื่อสาร

สื่อ
คิด
ความหมาย วิเคราะห์

๑ ๒ ๓

๑ ๒ ๓

เขียนสื่อ
ความ

การใช้
ภาษาไทย

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

รวม

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๙๔

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองการรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความ
(ลงชื่อ)..............................................................
(................................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน..........................................................
วันที่..............เดือน...............................................พ.ศ.....................

๑๓. แนวการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน
สภาพสังคมในทศวรรษใหม่เป็นยุคของความเร็วและความล้าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมการหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนที่บุคคล
ในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิ ถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
มากนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนทั้งการดาเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลานตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบ
ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัวก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากทั้งปัญหาด้านการปรับตัวปัญหา
ด้านอารมณ์และจิตใจปัญหาสุขภาพปัญหาความรุนแรงปัญหาเด็กติดเกมปัญหายาเสพติดปัญหาทาง
เพศฯลฯโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่า ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความสาเร็จ ในชีวิตมีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจและมีความ
ขัดแย้ งในชีวิตได้ง่ายครู จึ งต้องจั ดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภ าพให้ ผู้ เ รียนมีทักษะชีวิตเป็น
ภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากการครอบงาความคิดของสื่อ เทคโนโลยี แ ละตั้ ง รั บ ต่ อ การก้ า วรุ ก ทางสั ง คม
อย่างรู้เท่ากัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
๒) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ได้กาหนด
วิธีการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน (กรณี ความผิดไม่ร้ายแรง)
(๒) ท าทั ณ ฑ์ (กรณี นั ก เรี ย นประพฤติ ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพนั ก เรี ย นตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติ
ของโรงเรียน หรือฝ่าฝืน ระเบียบของโรงเรียน หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ)
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ (ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียน
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ใช้ในกรณี ที่นักเรียนกระทาความผิด
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓๙๕

ลักษณะของกิจกรรม
๑) กิจกรรมทางกายภาพ การกาหนดกิจกรรมทางกายภาพเป็นกิจกรรมที่ทาโทษนักเรียน
ในกรณีทาความผิดเล็กน้อยหรือสถานเบาภายใต้การกากับดูแลของครู อาทิเช่น
- การวิ่งรอบสนามไม่กว้างมากนักในจานวนรอบที่พอเหมาะกับเพศ วัย ของนักเรียน
- การให้ออกกาลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมอื่นๆ ฯลฯ
๒) กิ จ กรรมในลั ก ษณะบ าเพ็ ญ ประโยชน์ หรื อ ท าคุ ณ ความดี ช ดเชยการกระท าผิ ด
โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
(๑) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือทาคุณความดีชดเชยการกระทาความผิดภายในโรงเรียน
ภายใต้การกากับดูแลของครู สาหรับโทษสถานเบา หรือโทษเล็กน้อย เช่น
- การเก็บขยะมูลฝอย
- การกวาดขยะ
- การขัดห้องน้า ห้องส้วมให้สะอาดเรียบร้อย
- การทาสี ผนังอาคาร
- ขัดถูโต๊ะ-เก้าอี้ฯลฯ
(๒) กิจ กรรมอยู่ ค่ ายปฏิบั ติ ธ รรมแบบเข้ มที่วั ด โรงเรียน หรื อสถานปฏิบัติ ธ รรมโดย
โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นการชดเชยการกระทาความผิดซ้าซาก หรือความผิดสถานหนัก หรือ
ถูกตัดคะแนน ความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนน โดยทากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น
ปฏิบัติกิจกรรม ทางศาสนาที่วัด ไปทาบุญในวัดใกล้บ้านจานวน… /ครั้งทาความสะอาดวัดดูแล
ปรนนิบัติพระปฏิบัติธรรม จานวน… /ครั้ง การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรือระหว่างปิดภาคเรียนโดย
มีการกากับตรวจสอบจากทางวัดโรงเรียน มีหนังสือรับรองการปฏิบัติกิจกรรม และค่ายคุณธรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น
(๓) กิจ กรรมที่เกิดจากการกระทาความผิ ดในกรณีถูกตัดคะแนนเกิน ๕๐ คะแนน
หลายครั้ง หรือมีโทษสถานหนักมาก เช่น การเสพยาเสพติดขั้นรุนแรง การจาหน่ายยาเสพติด การทา
ร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทะเลาะวิวาท ฯลฯ โรงเรียนจะดาเนินการส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ ภาพกิจกรรมที่ได้ ดาเนินการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน
(๔) ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียนในวัด และสานักปฏิบัติธรรม
(๕) กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งในและนอกโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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บรรณานุกรม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานละกิจกรรมในการแนะแนว
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา.
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน ก.ค. (๒๕๓๕). คูมือขาราชการครูบรรจุใหม กฎหมายและระเบียบ
ที่ขาราชการครูภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๔๒) แนวปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.
กระทรวงศึกษาธิการ, คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน. (๒๕๕๐). แนวทาง
การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองใช สําหรับ
อาชีวศึกษา (ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ). กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส.เอเซียเพรส (๑๙๘๙) จํากัด.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๐). แนวทางการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
แนวปฏิบัติการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ (สวก., ๒๕๔๗) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการศึกษาพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการศึกษาพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี.
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉ. ๑ ๒๕๕๕ ฉ. ๒ ๒๕๕๕
แกไข ๒๕๕๖ ฉ. ๓ ๒๕๕๕ ฉ. ๔ ๒๕๕๕ ฉ. ๕ ๒๕๕๕ ฉ. ๖ ๒๕๕๕ ฉ. ๗ ๒๕๕๕
ประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.
ประกาศเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙.
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕, ๙ แกไขขอ ๑๐ (๑).
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๔.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗.

ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยบัตรประจําตัวพนักงานศาสนการดานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕.
ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยเครื่องแบบพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕.
สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๐). “ศาสตรแหงกฎหมายสูการศึกษา”
ฉบับกฎหมายการศึกษาสําหรับการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด
โรงพิมพอักษรไทย (น.ส.พ.ฟาเมืองไทย)
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค, (๒๕๔๖). คูมือบริหารโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เพื่อเตรียมเขาสูโครงการสรางใหม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. นครสวรรค : หางหุนสวนจํากัด ริมปงการพิมพ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หนวยตรวจสอบภายใน. (๒๕๔๘). คูมือการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาแนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ าง. กรุงเทพมหานคร :
สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. (๒๕๕๒).
คูมือการฝกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
คูมือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, (๒๕๕๒).
คําสั่งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา.
คําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา.
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔.
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖.
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑.
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