คู่มือ
การปฏิบัติงานข้าราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
ทั้งจากการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการเรียน
การสอน โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู จ ะต้ อ งจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ กิ จ กรรม และ
การทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ ทางสังคม
และทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนา
ไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูขึ้น
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ข้ า ราชการครู ฉ บั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป หากมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขหรือเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2552

สารบัญ
คำนำ
บทนำ
บทที่ 1 การบริหารงานวิชาการ
1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระท้องถิ่น
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7. การพัฒนางานห้องสมุด
8. การนิเทศการศึกษา
9. งานแนะแนว
10. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11.-17. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ
18. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทที่ 2 การบริหารงบประมาณ
1. งบประมาณที่สถานศึกษานำมาใช้จ่าย
2. รายจ่ายตามงบประมาณ
3. เงินนอกงบประมาณ
4. งานพัสดุ
5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
6. การเบิกค่าพาหนะ
7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
8. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
9. ค่ารักษาพยาบาล
10. การศึกษาบุตร
11. ค่าเช่าบ้าน
12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

หน้า
1
9
9
10
18
31
32
32
33
33
34
35
37 
37
39
39
40
43
44
45
49
49
50
52
53
54
55

สารบัญ (ต่อ)
13. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
บทที่ 3 การบริหารงานบุคคล
1. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2. มาตรฐานวิทยฐานะครู
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
4. การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
5. ครูอัตราจ้าง
บทที่ 4 การบริหารทั่วไป
1. การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
2. การเปิดและปิดสถานศึกษา
3. การชักธงชาติ
4. การสอบ
5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา
7. การลงโทษนักเรียน
8. ความสัมพันธ์กับชุมชน
9. สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
บทที่ 5 ลักษณะของครูที่ดี
1. อุดมการณ์ของครู
2. คุณลักษณะของครูที่ดี
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. คุณธรรมที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก			
เอกสารอ้างอิง		
คณะทำงาน			

หน้า
55 
57
57
72
73
89
102
103
103
104
104
105
105
106
107
108
110
113
113
117
122
130
137
138
140

บทนำ
1. โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด และส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี โรงเรียนในความรับผิดชอบ 31,501 โรงเรียน/76 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 แห่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริมประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหาร และการจัด
การศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ของเขตพื้นที่การศึกษา
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ปฏิ บัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงได้ 10 ส่วนราชการ
ดังนี้
1. สำนักอำนวยการ
2. สำนักการคลังและสินทรัพย์
3. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สำนักทดสอบทางการศึกษา
5. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู



8. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
9. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
10. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นอกจากส่วนราชการตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการดังกล่าว ยังมีส่วนราชการ
ที่กำหนดให้มี ในหน่วยงานคือ หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และยังได้กำหนดให้มี
ส่วนราชการภายในเพิ่มเติมคือ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันภาษาอังกฤษ



คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.)

สำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ

สำนักอำนวยการ

สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ

สำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

สำนักบริหารการคลัง
และสินทรัพย์

สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภูมิโครงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายอื่น ๆ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งส่วนราชการออกเป็นกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
นอกจากส่วนราชการตามประกาศกระทรวงการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว ยังมีส่วนราชการ
ที่กำหนดให้มี ในหน่วยงาน คือ หน่วยตรวจสอบภายใน



คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู



กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. โครงสร้างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึ ก ษามี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งภายในตามกฎกระทรวง และเป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษาจะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม ซึ่งจะต้อง
สอดคล้ อ งกั บ การกระจายอำนาจทางการศึ ก ษา คื อ ครอบคลุ ม ใน 4 งาน คื อ งานวิ ช าการ
งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
สถานศึกษา

กลุ่ม...

กลุ่ม...

กลุ่ม...

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่ม...

กลุ่ม...

4. ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการ และรั บ ผิ ด ชอบ
การบริหารงานของสถานศึกษาที่มี โครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่กำหนด
ซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษากำหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนกำหนด
อำนาจหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะส่ ว นราชการ ซึ่ ง จะต้ อ งครอบคลุ ม ขอบข่ า ยและภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจดังต่อไปนี้
1. งานบริหารวิชาการ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.7 การนิเทศการศึกษา
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1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. งานบริหารงบประมาณ
2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ
2.2 การจัดสรรงบประมาณ
2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.5 การบริหารการเงิน
2.6 การบริหารบัญชี
2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3. งานบริหารงานบุคคล
3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.4 วินัยและการรักษาวินัย
3.5 การออกจากราชการ
4. งานบริหารทั่วไป
4.1 การดำเนินงานธุรการ
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
4.8 การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.9 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
4.10 การรับนักเรียน
4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู



4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.13 งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
4.14 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.15 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
4.17 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.18 งานบริการสาธารณะ
4.19 งานที่ ไม่ ได้ระบุไว้ ในงานอื่น
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บทที่ 1
การบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ
มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้อง
ทำหน้าที่ ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ซึ่งงานวิชาการที่ครูจะต้องปฏิบัติจะประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้
1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระท้องถิ่น
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.2 ศึ ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค ตลอดจนข้ อ มู ล สารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
1.1.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ เป้ า หมาย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ย รวมทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
1.1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.5 จั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางของกระทรวง
ศึก ษาธิ ก ารและกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ง านตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
1.1.6 ขอความเห็ น ชอบใช้ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
1.1.7 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
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การจัดสาระการเรียนรู้
✿ การกำหนดค่าน้ำหนักและเวลาเรียนช่วงชั้นที่ 1-3
✿ การกำหนดรหัสวิชา
✿ การกำหนดระดับผลการเรียน
1.1.8 การบูรณาการภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้/การบูรณาการเฉพาะเรื่อง
ตามลักษณะสาระการเรียนรู้/การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีของผู้เรียน
1.1.9 ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
1.2 การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนา
ในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด การจัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีแนวทางในการจัดทำสาระท้องถิ่น ดังนี้
1. ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดไว้
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาสำคัญที่ โรงเรียน
ให้ความสำคัญหรือกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน
3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ในการจัดทำสาระท้องถิ่น
4. ดำเนินการจัดทำสาระท้องถิ่นในลักษณะ
✿ จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
✿ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม หรือบูรณาการ
✿

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.1 จั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มตามสาระและหน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ บบ
บูรณาการ โดย
✿ วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ
✿ มาตรฐานการเรียนรู้
✿ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
✿ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ 
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2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ ความถนั ดของผู้ เ รี ย น ตลอดจนผู้ ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษและผู้ ที่ มี
ความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง
2.3 ส่ งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่ รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การผสมผสานความรู้ ต่ า ง ๆ
ให้สมดุลกัน
2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม
2.5 จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.6 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2.7 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศ
ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา
2.8 ส่งเสริมให้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน)
2.9 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา วิ ธี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งหลากหลาย
และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
2.10 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
2.10.1 จัดกิจกรรมแนะแนว โดย
✿ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
✿ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก และจัดทำสื่อ
✿ ให้คำปรึกษาการแก้ ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง
✿ ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อและแนะนำอาชีพ
2.10.2 จัดกิจกรรมนักเรียน โดย 
✿ สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน
✿ ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน
เช่น ชมรมทางวิชาการ
✿ ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
✿ ส่งเสริมการฝึกทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
✿ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
✿ จัดทำแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
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การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการเรี ย นรู้ อิ ง มาตรฐาน เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ในการจั ด ทำหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่นำมาตรฐานการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพได้ มาตรฐานอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ ดังนั้น
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานอย่ า งแท้ จ ริ ง ทุ ก องค์ ป ระกอบของหน่ ว ยการเรี ย นรู้
ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ได้ว่า
สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ ในมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีนั้นคืออะไร
องค์ประกอบที่สำคัญของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้
2. มาตรฐานการเรียนรู้
3. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้
4. ชิ้นงานหรือภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
6. การวัดและประเมินผล
กระบวนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานใช้หลักการของ Backward Design คือ
เริ่มจากการกำหนดมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากนั้นจึงกำหนดว่า ร่องรอย
หลั ก ฐานอะไรที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ แ ล้ ว สามารถสะท้ อ นความสามารถของผู้ เ รี ย นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
มาตรฐานนั้น แล้วจึงวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดให้นักเรียนปฏิบัติ
การออกแบบถอยหลังกลับหรือ Backward Design ที่นำมาใช้ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นหลัก กระบวนการออกแบบวางแผนของครูผู้สอนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทำอะไรได้
ขั้นตอนที่ 2 อะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทำได้ตามที่มาตรฐาน
กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่นตามที่มาตรฐาน
กำหนดไว้
อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่นสามารถเริ่มจาก
การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี และวิเคราะห์คำสำคัญในตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนด
สาระหลักและกิจกรรมต่อไปหรืออาจเริ่มจากประเด็นปัญหาสำคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ
แล้วจึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีข้อใดดังแนวทาง
ต่อไปนี้
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รูปแบบที่ 1 แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นปี
ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี
กำหนดสาระ
กำหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
กำหนดเกณฑ์การประเมิน
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้
กำหนดเวลาเรียน
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รูปแบบที่ 2 แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้เ ริ่ ม จากการกำหนดปั ญ หาสำคั ญ ในท้ อ งถิ่ น หรื อ
สิ่งที่นักเรียนสนใจ
กำหนดประเด็นปัญหา/สิ่งที่นักเรียนสนใจ
กำหนดสาระสำคัญ
ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี
กำหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
กำหนดเกณฑ์การประเมิน
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้
กำหนดเวลาเรียน
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สิ่งสำคัญของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องนำพาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดชั้นปีที่ระบุไว้ ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ
2. การวั ด และประเมิ น ผลชิ้ น งานหรื อ ภาระงานที่ ก ำหนดในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ควรเป็ น
การประเมินการปฏิบัติหรือการแสดงความสามารถผู้เรียน (Performance Assessment)
3. ชิ้นงานหรือภาระงานที่กำหนดให้นักเรียนปฏิบัติ ควรเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด
2-3 มาตรฐานตัวชี้วัด
4. มีความยืดหยุ่นในกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ เช่น อาจเริ่มต้น
จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี หรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียน
หรือสภาพปัญหาของชุมชนก็ ได้
กระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตามที่ ได้นำเสนอแนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ไว้ 2 แนวทาง ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะ
แนวทางการจั ด ทำหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ เ ริ่ ม จากการกำหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี
ดังต่อไปนี้
ขั้นระบุมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น
ทุกหน่วยการเรียนรู้ต้องระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นที่เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนานักเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจระบุ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นไว้มากกว่าหนึ่งมาตรฐานและมากกว่าหนึ่งตัวชี้วัดชั้นปี/
ช่วงชั้นแต่ก็ ไ ม่ควรมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานจากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระที่
สอดคล้องกันก็ ได้
ตัวอย่างที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท.1.1 (ป.6/3) อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท.1.1 (ป.6/5) อธิบายนำความรู้ ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
ท.1.1 (ป.6/8) เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
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มาตรฐาน ท.3.1 สามารถเลื อ กฟั ง และดู อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู้
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท.3.1 (ป.6/5) พูดรายงานเรื่องที่เขียน
หมายเหตุ ท.1.1 (ป.6/3) หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1
การอ่านมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อ 3
ขั้นกำหนดสาระสำคัญ
ในส่วนสาระสำคัญนี้เป็นการกำหนดเนื้อหาและทักษะที่จะจัดการเรียนการสอนในหน่วย
นั้น ๆ สาระสำคัญได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีว่าอะไร คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้และปฏิบัติได้
ที่ระบุอยู่ ในตัวชี้วัดชั้นปีของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ หรือสาระสำคัญอาจนำมาจากสาระการเรียนรู้
แกนกลางของตัวชี้วัดชั้นปี แต่ละตัวชี้วัดอาจมีการสอนหรือฝึกซ้ำได้ ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม
ขั้นกำหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
ชิ้นงานหรือภาระงาน อาจเป็นสิ่งที่ครูกำหนดให้ หรือครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละหน่วย ชิ้นงานหรือภาระงานต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้ ใช้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ใช้ทักษะ/กระบวนการคิดชั้นสูง และเป็นร่องรอย
หลักฐานแสดงว่ามีความรู้และทักษะถึงตัวชี้วัดชั้นปีที่กำหนดไว้ ในหน่วยการเรียนรู้นั้น
ตัวอย่างชิ้นงานหรือภาระงาน
1. งานเขียน : เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบ ฯลฯ
2. ภาพ/แผนภูมิ : แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. การพูด/รายงานปากเปล่า : การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง สัมภาษณ์ ฯลฯ
4. สิ่งประดิษฐ์ : งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจำลอง ฯลฯ
5. งานที่มีลักษณะผสมผสานกัน : การทดลอง การสาธิต ละคร วีดิทัศน์ ฯลฯ
การกำหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมสัมพันธ์
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี และกิจกรรมที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือ
ภาระงานหนึ่งชิ้น เชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานเดียวกันหรือหลายมาตรฐานในเวลาเดียวกันได้
วิธีการเลือกชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้ น งานหรื อ ภาระงานที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ ว่ า นั ก เรี ย นบรรลุ ถึ ง มาตรฐานการเรี ย นรู้
และตัวชี้วัดชั้นปีนั้นพิจารณาได้จาก
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1. ชิ้นงาน : ภาระงานตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดชั้นปีนั้น (ถ้ามี)
2. พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยว่านักเรียนต้องสร้างชิ้นงาน หรือปฏิบัติงาน
ใดบ้างระหว่างการจัดกิจกรรมจึงจะพัฒนาถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ต้องการ
3. ระดมความคิดกับเพื่อนครูหรือนักเรียน เพื่อเลือกงานที่เหมาะสมให้นักเรียนปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้ ได้มาตรฐานที่กำหนด ถ้าชิ้นงานยังไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นปีที่กำหนดไว้ อาจเพิ่มหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุม
4. ขณะวางแผนกำหนดชิ้ น งานหรื อ ภาระงานควรพิ จ ารณาการพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา
หลาย ๆ ด้าน พร้อม ๆ กัน (Multiple Intelligence) ครูอาจเลือกชิ้นงานประเภทเรียงความ
การแสดงละคร หรือบทบาทสมมติ การเคลื่อนไหวร่างกาย/มนุษยสัมพันธ์ หรือดนตรี ซึ่งเป็นงาน
ที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาหลาย ๆ ด้าน และมี โอกาสได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีการที่เขาชอบ งานนั้นจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5. นำไปสู่การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยบุคคลต่าง ๆ เช่น
เพื่อนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือประเมินตนเอง ให้ทางเลือกในการปฏิบัติ หรือใช้วิธีปฏิบัติ
ได้หลากหลาย
ขั้นการประเมินผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งควรให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดด้วย และควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าถึงวิธีการและเกณฑ์
ในการประเมิน การประเมินผลควรมีลักษณะ ดังนี้
✿ มีเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดชั้นปีที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้
✿ อธิบายลักษณะชิ้นงานหรือภาระงานที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
✿ รวมอยู่ ใ นกระบวนการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี ค ำอธิ บ าย
คุณภาพงานที่ชัดเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดับ
✿ ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคน
แต่ละกลุ่ม หรือทั้งชั้น
✿ แจ้งผลการประเมินเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเทียบเคียงไปสู่
มาตรฐาน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็นระยะ
✿ นำผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร
✿ การประเมิ น ผลงานที่ ไ ด้ รั บ ให้ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ทุกกิจกรรม ครูจะต้องกำหนดแนวการให้คะแนน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้อะไร และ
ทำอะไรได้บ้าง ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดไว้แต่ละหน่วยการเรียนรู้
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3. การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน
3.1		 การกำหนดระเบียบวัดและประเมินผล
3.1.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย
3.1.2 พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
3.1.3 ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
3.1.5 ประกาศใช้ระเบียบ
3.1.6 ปรับปรุง พัฒนา แก้ ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.2.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
3.2.1.1 ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมิน
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นปี)
3.2.1.2 ดำเนิ น การประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง พื้ น ฐาน
ของผู้เรียน
3.2.1.3 ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปี เพื่อนำผลไปตัดสิน
การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา
3.2.1.4 เลื อ กวิ ธี ก ารประเมิ น เครื่ อ งมื อ การประเมิ น อย่ า งหลากหลาย เน้ น
การประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน
3.2.1.5 ซ่ อ มเสริ ม ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์
การประเมิน และส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุด
เต็มความสามารถ
3.2.1.6 การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(มาตรฐานชั้นปี) ที่กำหนด และประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่าน
ผลการเรียนที่คาดหวังทุกข้อร่วมกัน
3.2.1.7 จั ด การเรี ย นซ่ อ มเสริ ม และเรี ย นซ้ ำ รายวิ ช าที่ ไ ม่ ผ่ า นการตั ด สิ น
ผลการเรียน และให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ย
ไม่ถึง “1” ให้เรียนซ้ำชั้น
3.2.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน
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3.2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.2.2.1 ครู ผู้ ค วบคุ ม กิ จ กรรมเป็ น ผู้ ป ระเมิ น และตั ด สิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
เป็นรายกิจกรรม
3.2.2.2 ประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นใน 2 ด้ า น คื อ การผ่ า นจุ ด ประสงค์
ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจำนวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3.2.2.3 ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดย
ผู้ ได้รับการตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน 
3.2.2.4 ประเมิ น และตั ด สิ น กิ จ กรรมการผ่ า นช่ ว งชั้ น ตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษา
กำหนด (ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2.3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3.2.3.2 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
3.2.3.3 กำหนดแนวการดำเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
3.2.3.4 ดำเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี
3.2.3.5 การประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่อง
3.2.3.6 ประเมินผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3.2.4 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3.2.4.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการกำหนดมาตรฐาน
เกณฑ์แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ ไม่ผ่านการประเมินผลช่วงชั้น
3.2.4.2 ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน
3.2.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
3.2.4.4 ดำเนินการประเมินปลายปีและประเมินผ่านช่วงชั้น
3.2.4.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน
3.2.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
3.2.5.1 เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน
3.2.5.2 เตรี ย มตั ว บุ ค ลากร สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการรั บ
การประเมิน
3.2.5.3 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความสำคัญแก่ครูและผู้เรียน
3.2.5.4 นำผลการประเมิ น มาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
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3.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
3.3.1 เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
3.3.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง
(มาตรฐานชั้นปี) สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพผู้เรียน
3.3.3 นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการสร้างเครื่องมือ และใช้เป็นเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล
3.3.4 พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 งานทะเบียน
3.4.1 ดำเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ
3.4.2 ออกเลขประจำตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน 
3.4.3 รับมอบตัวนักเรียนและดำเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียน
ในช่วงระหว่างปีการศึกษา
3.4.4 สำรวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และจัดทำรายชื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3.4.5 การจัดทำรายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3.4.6 ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวน
นักเรียน
3.4.7 ดำเนินการด้านการย้าย ลาออก การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน
3.4.8 งานเกี่ยวกับการจัดทำ ขออนุมัติ และรายงานผลการเรียนของนักเรียน
3.4.9 งานเกี่ยวข้องกับการจัดทำ และบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของ
นักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียน
ทุกประเภท
3.4.10 ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ ก่อนออกหลักฐาน
ทางการเรียนให้
3.4.11 งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งเผยแพร่
และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
3.4.12 เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโปรแกรม OBEC
3.4.13 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
3.5 การเทียบโอนผลการเรียน
3.5.1 ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษา
✿ แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จัดทำมาตรฐาน กรอบและเกณฑ์
การประเมิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
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จั ด ทำแผนการวั ด ผลและประเมิ น ผล สร้ า งเครื่ อ งมื อ แบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ
ในการดำเนินการเทียบโอน
✿ จัดและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
✿ ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
3.5.2 เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายที่เรียนจากสถานประกอบการ จากพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
✿ พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน
✿ พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โดยการทดสอบ
✿ จัดทำทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียน และออกหลักฐานการเรียน/
การเทียบโอน
3.6 การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงชั้น
3.6.1 นายทะเบี ย นของสถานศึ ก ษาตรวจสอบข้ อ มู ล ผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การจบช่วงชั้นของสถานศึกษา
3.6.2 จั ด ทำบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ เ รี ย นที่ จ บช่ ว งชั้ น พร้ อ มตรวจทานความถู ก ต้ อ งไม่ ใ ห้ มี
ข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น
3.6.3 เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบ
3.6.4 ผู้บริหารสถานศึกษาออกคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำเอกสารรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
(ปพ.3) ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า
3.6.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
3.6.6 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา
3.7.1 การจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
✿ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
✿ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
✿ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
✿ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
✿ เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
✿ เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
✿ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
✿ เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
✿ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
✿
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ก. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
เป็นเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้การ
รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิ
การศึกษาที่ ได้รับการรับรองนั้นตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันเอกสารที่จัดทำขึ้นนี้จะใช้เป็นหลักฐาน
สำหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป สถานศึกษาจึงต้องดำเนินการ
จัดทำโดยใช้แบบพิมพ์ วิธีการจัดทำ การควบคุม การตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
และมีมาตรฐานในการดำเนินการอย่างเดียวกัน เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับ มีดังนี้
1)		 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียน
ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียน
แต่ละคน และใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี้
1.1) สถานศึกษาจะต้องจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบพิมพ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น ซึ่งจัดซื้อได้จากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้
จัดพิมพ์จำหน่าย เพื่อให้ ใช้เป็นแบบเดียวกัน และเกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อ
เอกสารระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
1.2) สถานศึกษาจะต้องจัดทำต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคน
เก็บรักษาไว้ตลอดไป และระมัดระวังดูแลรักษาไม่ ให้ชำรุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
ข้อมูลได้เป็นอันขาด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้
ไว้ ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ ได้
1.3) เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงสถานศึกษา ต้องจัดทำระเบียนแสดงผล
การเรียนให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยดำเนินการจัดทำตามที่คำสั่งกำหนด
1.4) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน
ของนักเรียนในช่วงชั้นที่กำลังศึกษาอยู่กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้ผู้เรียนนำไป
เป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนที่สถานศึกษาใหม่ ให้สถานศึกษาใหม่ที่รับผู้เรียนไว้จัดทำต้นฉบับ
ระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน สำหรับผู้เรียนใหม่ โอนผลการเรียนและใช้เอกสารที่จัดทำ
ให้ ใหม่ บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนต่อไป ส่วนต้นฉบับจากสถานศึกษาเดิมให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้
เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบควบคู่กับเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่
1.5) กรณี ผู้ เ รี ย นรั บ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นของตนไปแล้ ว
เกิดการชำรุดสูญหาย ถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่
แก่ผู้เรียน โดยคัดลอกจากต้นฉบับเอกสารที่เก็บรักษาไว้ โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนายทะเบียน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม
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1.6) กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้ออกเอกสาร
ตามข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ
1.7) กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสาร
		 2)		 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงศักดิ์
และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา และรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษาของตน ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี้
2.1) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
2.2) เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยสมบูรณ์ ดังนี้
✿ ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
2.3) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดรูปแบบเอกสาร ใบแทนเอกสาร และใบแปล
เอกสาร เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ออกให้แก่ผู้เรียนที่จบการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุม
การจัดทำการเก็บรักษาและการออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเอง
2.4) กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ ใหม่
สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทนให้ โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2.5) สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัย
อย่าให้ชำรุดสูญหายหรือมีผู้นำไปใช้ ในทางมิชอบเป็นอันขาด
		 3)		 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบบันทึกรายงานรายชื่อและข้อมูล
ของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ
ยืนยัน และรับรองความสำเร็จ และวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพื้นที่การศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี้
3.1) เอกสารสำหรั บ บั น ทึ ก รายงานรายชื่ อ และข้ อ มู ล ผู้ ส ำเร็ จ หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับ
หลักสูตรการศึกษา 9 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
3.2) ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
3.3) ให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารนี้สำหรับช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จำนวน
1 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา สำหรับช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สถานศึกษาจัดทำ
เอกสารนี้ จำนวน 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ชุด
และกระทรวงศึกษาธิการ อีก 1 ชุด ที่เก็บรักษาที่กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ
3.4) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้
อย่าให้ชำรุดสูญหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ ในสถานที่มี
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ความปลอดภัยไว้ตลอดไปเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้
ไว้ ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ ได้
3.5) สถานศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ทำส่ ง เอกสารที่ จั ด ทำเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปให้ ห น่ ว ยงาน
ที่กำหนดภายในเวลา 30 วัน หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
ข. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการเอง
เป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับบันทึกตรวจสอบ
รายงาน และรับรองข้อมูลผลการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อให้การจัดทำเอกสารของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานศึกษาได้กำหนดไว้ทำให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการของสถานศึกษา จึงให้แต่ละสถานศึกษาสามารถดำเนินการออกแบบจัดทำและ
ควบคุมการใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
สามารถดำเนินการเองที่กำหนดในแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน มีดังนี้
1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ
เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นการรายงานผล
การประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นสถานศึกษาจะต้องจัดทำเอกสารนี้ ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่กับระเบียน
แสดงผลการเรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อประกอบในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อหรือสมัครทำงาน ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี้
1.1) เป็ น เอกสารแสดงพั ฒ นาการ หรื อ สภาพของคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ต่ ล ะ
ประการของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น
1.2) ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถกำหนดตามความเหมาะสม ดังนี้
✿ เลขที่เอกสาร 
✿ ชื่อสถานศึกษา
✿ ช่วงชั้นที่เรียน 
✿ ชื่อ-สกุลและข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
✿ รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ
✿ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ 
✿ รูปถ่ายของผู้เรียน
✿ ลายมือชื่อของผู้จัดทำเอกสาร
✿ ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา
✿ วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร
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1.3) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบและจัดทำเอกสารให้มีความสวยงามและคงทนถาวร
สามารถเก็บรักษาไว้ ได้ตลอดไป
1.4) สถานศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นต่าง ๆ และต้องจัดทำสำเนาเอกสารที่ออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเก็บรักษา
ตลอดไปด้วย
1.5) กรณีผู้เรียนรับเอกสารนี้ ไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะรับเอกสารนี้ ใหม่สถานศึกษา
จะต้องออกเป็นใบแทนให้ โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามลักษณะที่สถานศึกษา
กำหนด และจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจริง คือ
✿ อ้างเลขที่ของเอกสารจริงที่เคยออกให้ ไปแล้ว
✿ สาเหตุของการออกเอกสารใบแทน
1.6) สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับเอกสาร และควบคุมแบบฟอร์มของเอกสาร
ให้ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้อมูล หรือมีผู้ ใดนำไปใช้ ในทางมิชอบเป็นอันขาด
✿ ให้ผู้เรียนเก็บรักษาเอกสารนี้ ไว้เป็นหลักฐานจากการศึกษาเช่นเดียวกับระเบียน
แสดงผลการเรี ย น (ปพ.1) เพราะจะต้ อ งนำไปแสดงเพื่ อ การสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หรื อ สมั ค รงาน
ควบคู่กัน
2) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน
และข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงแก้ ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยันสภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี้
2.1) ใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน และข้อมูลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มที่เรียนร่วมกัน โดยบันทึกเป็นรายบุคคล
2.2) ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึ ก ษา สามารถพิ จ ารณากำหนดได้ ต ามความ
เหมาะสม
✿ ข้อมูลของสถานศึกษา
✿ ชื่อ-สกุลผู้สอนหรือที่ปรึกษา
✿ ชื่ อ -สกุ ล และเลขประจำตั ว ประชาชนของผู้ เ รี ย นทุ ก คนที่ เ รี ย นในห้ อ งหรื อ
กลุ่มที่เรียนร่วมกัน
✿ กำหนดลั ก ษณะการใช้ เ วลาในการเข้ า เรี ย นหรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย น ผู้ เ รี ย น
ในช่วงเวลาที่สถานศึกษากำหนดให้เป็นเวลาเรียน จำแนกเป็นเวลามา มาสาย ป่วย ลา ขาด
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สรุปรวมเวลาเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
✿ เวลาเรียนของแต่ละคนคิดเป็นร้อยละของเวลาเรียนเต็ม
✿ รายการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (ของรายวิชาที่ ใช้เอกสาร)
✿ ระดับผลการเรียน
✿ เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน
✿ รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
✿ เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
✿ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
✿ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
ลักษณะการบันทึกข้อมูล
(1) การบั น ทึ ก เวลาเรี ย นตามลั ก ษณะเวลาเรี ย นของแต่ ล ะวิ ช า โดยบั น ทึ ก เวลาเรี ย น
ของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา
(2) การบันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนให้บันทึกคะแนนและข้อมูลการวัด
และประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยบันทึกข้อมูลของทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมิน
ทุกฝ่ายไว้ ในเอกสารเล่มเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์แต่ละรายวิชา
(3) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียน
ทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินทุกฝ่ายไว้ ในเอกสารเล่มเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้บันทึกผลการประเมิน อาจบันทึกเป็นคะแนนที่ ได้จากเครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินแต่ละประเภท
หรือบันทึกเป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือคำบรรยายคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการได้
(4) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ให้บันทึก
ผลการประเมิ น ผู้ เ รียนทุกคนในห้อง หรือกลุ่มเดี ย วกั น จากผู้ ป ระเมิ น ที่ ส ถานศึ ก ษากำหนดไว้ ใ น
เอกสารเล่มเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก
(5) การออกแบบและจัดทำเอกสารสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำเอกสาร โดยคำนึงถึง
ความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล ความสะดวกชัดเจนในการบันทึกข้อมูลการนำเอกสารไปใช้
เป็นสำคัญ สถานศึกษาอาจออกแบบให้บันทึกข้อมูลในข้อ 1) 2) และ 3) ไว้ ในเล่มเดียวกันหรือ
แยกกันก็ ได้
(6) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างปี (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, 4-6 และ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3) ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ทำใบแจ้ ง จำนวนเวลาเรี ย น ข้ อ มู ล ผลการเรี ย น
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียนในปีหรือภาคเรียนที่กำลังเรียน โดยคัดลอกจากเอกสารนี้ ให้ผู้เรียนนำไปให้
สถานศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับรวมกับข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาใหม่
เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผู้เรียนต่อไป
✿
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(7) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อใช้กรอกข้อมูลแล้ว สถานศึกษาควรเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
3) เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และ
ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ของผู้ เ รี ย น ทั้ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาและที่ บ้ า นเพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ สื่ อ สารระหว่ า งสถานศึ ก ษา
กับผู้ปกครองของผู้เรียนให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนร่วมกัน ข้อกำหนดของเอกสาร
มีดังนี้
3.1) เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3.2) ข้อมูลที่บันทึกในเอกสารสถานศึกษาสามารถพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม
✿ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียน
✿ เวลาเรียน
✿ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการตัดสินผลการเรียน 
✿ ผลงานหรื อ ความสำเร็ จ ที่ น่ า ภาคภู มิ ใ จ (เป็ น การนำรายชื่ อ ผลงานดี เ ด่ น ของ
ผู้เรียน ทั้งที่เกิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการดำเนินงานส่วนตัวมาบันทึกไว้ปีละ 1-2 ชิ้น
โดยผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ก รอกแล้ ว ให้ ผู้ ป กครองและสถานศึ ก ษาร่ ว มกั น รั บ รองและแสดงความคิ ด เห็ น
ต่อผลงานแต่ละชิ้น)
✿ ความเห็นชอบของสถานศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนเกี่ยวกับผลการเรียน
✿ รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
✿ ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ต่ ล ะประการ อาจรายงานผลการ
ประเมินเป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือคำบรรยายสรุปสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ ได้
✿ รายการกิจกรรมและผลการประเมินกิจกรรม
✿ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
✿ รูปถ่ายของผู้เรียน
✿ ลายมือชื่อของผู้จัดทำเอกสาร
✿ ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา
✿ วัน เดือน ปีที่รายงานข้อมูล
✿ ข้อมูลที่สถานศึกษาเห็นสมควรนำมาบันทึกไว้ 
3.3) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำเอกสารนี้ ใช้เองให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน
3.4) สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและส่งเอกสารนี้ ให้ผู้ปกครอง
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.5) กรณี ผู้ เ รี ย นย้ า ยสถานศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นนำเอกสารรายงานผลการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
รายบุคคล ฉบับที่กำลังใช้อยู่ ไปให้สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อใช้ดุลพินิจว่าจะใช้เอกสารฉบับเดิมต่อไป
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หรือจัดทำเอกสารใหม่ ถ้าสถานศึกษาแห่งใหม่จะทำเอกสารใหม่ เมื่อคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิม
ลงในเอกสารใหม่แล้วให้คืนเอกสารเดิมแก่ผู้เรียนนำไปเก็บรักษาไว้
3.6) ให้ผู้เรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ ไว้ ให้ครบถ้วนตลอดเวลา การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 12 ปี โดยเก็บรวมไว้กับระเบียนสะสม (ปพ.8)
4) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรองสถานภาพทางการ
ศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งในกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี้
4.1) เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวสถานศึกษา
ออกให้แก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ หรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบสมัครงานหรือศึกษาต่อ
4.2) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
4.3) ข้ อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึ ก ษา สามารถพิ จ ารณากำหนดได้ ต ามความ
เหมาะสม
✿ ชื่อสถานศึกษาและสถานที่ตั้ง
✿ ชื่อ-สกุลผู้เรียน เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน
✿ สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนที่สถานศึกษาให้การรับรอง
✿ วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร
✿ รูปถ่ายของผู้เรียน 
✿ ลายมือชื่อผู้จัดทำเอกสาร
✿ ลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
4.4) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำและควบคุมการออกเอกสารเอง
4.5) ใบรับรองผลการเรียนมีช่วงเวลารับรอง 120 วัน
5) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน
ทั้ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาและที่ บ้ า น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแนะแนวผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ ด้ า น ข้ อ กำหนด
ของเอกสาร มีดังนี้ 
5.1) รายการสำหรั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นในด้ า นต่ า ง ๆ เป็ น
รายบุคคล
5.2) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนและ
ให้มีความคงทนสามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่องได้ตลอด 12 ปี 
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5.3) เป็นเอกสารที่ผู้เรียนใช้ต่อเนื่องกันได้ตลอด 12 ปี ทั้งกรณีศึกษาในสถานศึกษา
เดียวกันหรือย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละรายวิชา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียน สำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของ
สถานศึ 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 น
ย้ายสถานศึกษา ข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบโอนผลการเรียน จากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่
6.1) การจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
✿ สถานศึกษาต้องจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) โดยสถานศึกษาดำเนินการ
ออกแบบและจัดทำแบบพิมพ์ของเอกสารเอง ควรออกแบบให้มีความสวยงาม สะดวกในการใช้
และมีความคงทนถาวรไม่ฉีกขาดหรือชำรุดเสียหายง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเก็บรักษาไว้ตลอดไปสำหรับ
เป็นหลักฐานแสดงโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง
ซึ่งผู้เรียนเองอาจจะต้องนำไปแสดงเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือเพื่อการ
อื่นใดที่ผู้เรียนจะต้องแสดงรายละเอียดของผลการเรียนตามหลักสูตรที่ ได้ศึกษามา เนื่องจากหลักสูตร
ของแต่ละสถานศึกษาไม่เหมือนกัน
✿ ลั ก ษณะของสมุ ด บั น ทึ ก ผลการเรี ย นรู้ (ปพ.9) ควรออกแบบเป็ น สมุ ด บรรจุ
รายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนในแต่ละช่วงชั้นและข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้
*แต่ละรายวิชาควรบรรจุข้อมูล ดังนี้
✿ ชื่อรายวิชา
✿ รหัสของรายวิชา
✿ น้ำหนัก/เวลาเรียนของรายวิชา
✿ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
✿ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
✿ คำอธิบายรายวิชา
✿ ผลการเรียนรู้ด้านคุณภาพและปริมาณ
✿ ลายมือชื่อผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
*ข้อมูลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
*ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
*ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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*ข้อมูลสรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้น
*ลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
✿ สถานศึกษาสามารถออกแบบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ให้บันทึกและรายงานผลการเรียน
ส่วนที่เป็นผลการเรียนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และใช้เป็นเอกสารควบคู่กันเพื่อไม่ ให้
เกิดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลและการจัดทำเอกสารได้
✿ สถานศึกษาจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ให้ผู้เรียนแต่ละคน เมื่อเริ่ม
การศึกษาแต่ละช่วงชั้น โดยบันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในแต่ละภาคหรือปีการศึกษา
และบันทึกสะสมเรื่อยไปตลอดช่วงชั้น
กรณี รั บ ผู้ เ รี ย นใหม่ เ ข้ า เรี ย นระหว่ า งช่ ว งชั้ น ให้ ผู้ เ รี ย นใหม่ น ำสมุ ด บั น ทึ ก
ผลการเรียนรู้ (ปพ.9) จากสถานศึกษาเดิมไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา แล้วดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียน
รายวิชาฉบับของสถานศึกษาให้กับผู้เรียนใหม่ ให้ ได้รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ตามที่เทียบโอนได้แล้ว ดำเนินการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสะสมต่อไปตามปกติ ส่วนสมุดบันทึก
ผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ฉบับของสถานศึกษาเดิมให้คืนผู้เป็นเจ้าของนำไปเก็บรักษาไว้ต่อไปตามปกติ
✿ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา ให้สถานศึกษาส่งสมุดบันทึกผลการเรียนรู้
(ปพ.9) ที่บันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในภาคเรียนหรือปีนั้น ๆ แล้วให้ผู้ปกครอง
รับทราบ พร้อมกับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
✿ เมื่อผู้เรียนจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอร์ม
สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้น แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ให้ผู้เรียนนำไปเก็บรักษา
แล้วใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผลการเรียนของตนต่อไป
✿ กรณี ผู้ เ รี ย นออกจากสถานศึ ก ษาระหว่ า งช่ ว งชั้ น ให้ ส ถานศึ ก ษากรอกข้ อ มู ล
ผลการเรียนทั้งหมดของผู้เรียนที่เรียนได้ รายวิชาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ให้กรอกผลการเรียนเท่าที่มี
ทั้งหมด รวมทั้งจัดทำสรุปผลการเรียนตามที่เป็นจริงด้วย ให้ผู้เรียนนำสมุดนี้ ไปมอบให้สถานศึกษา
ที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป
✿ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นหรื อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา ให้ ส ถานศึ ก ษาส่ ง สมุ ด บั น ทึ ก ผลการ
เรียนรู้ (ปพ.9) ที่บันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในปีนั้น ๆ แล้วให้ผู้ปกครองรับทราบ
พร้อมกับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
✿ เมื่อผู้เรียนจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอร์ม
สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้น แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ให้ผู้เรียนนำไปเก็บรักษา
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผลการเรียนของตนต่อไป
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กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาระหว่างจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษากรอกข้อมูล
ผลการเรียนทั้งหมดของผู้เรียนที่เรียนได้ รายวิชาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาให้กรอกผลการเรียนเท่าที่มี
ทั้งหมด รวมทั้งจัดทำสรุปผลการเรียนตามที่เป็นจริงด้วย ให้ผู้เรียนนำสมุดนี้ ไปมอบให้สถานศึกษา
ที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป
6.2) การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา (พ้นกำหนด 10 ปี)
✿ เมื่อมีผู้มายื่นขอให้สถานศึกษาออกใบสุทธิและใบรับรองที่ขอรับเมื่อพ้นกำหนด
10 ปี ให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบว่า จบการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวจริงหรือไม่ แล้วจึงออก
ใบสุทธิหรือใบรับรองได้ โดยปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
6.3) การออกใบสุ ท ธิ แ ละหนั ง สื อ รั บ รองความรู้ ข องสถานศึ ก ษา (กรณี สู ญ หายหรื อ
เสียหาย)
✿ เมื่ อ มี ผู้ ม ายื่ น ขอให้ ส ถานศึ ก ษาออกใบสุ ท ธิ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองความรู้ ใ นกรณี
ที่เอกสารเดิมเกิดการสูญหายหรือเสียหายให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
1) ให้ผู้ขอแจ้งความถึงเหตุแห่งการสูญหายหรือเสียหายต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
เพื่อลงบันทึกประจำวัน
2) ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารการแจ้งความต่อสถานศึกษา
3) สถานศึกษาตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
4) ออกใบแทนใบสุทธิหรือหนังสือรับรองความรู้
5) ลงบันทึกในหมายเหตุประจำวันของสถานศึกษาไว้เป็นหลักฐาน
6) จัดทำทะเบียนการออกหนังสือรับรองความรู้
 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1 ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนำผลวิจัย
มาใช้ ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
4.3 ดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ และใช้ เ ป็ น แนวทางการแก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ
4.5 สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง
4.6 วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
✿
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5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมิน
คุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม
5.2 จั ด หาสื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย อย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
และการพัฒนางานด้านวิชาการ
5.3 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดำเนินการ
คัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม่ำเสมอ
5.4 ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.5 มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
5.6 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ
กับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
5.7 ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5.8 เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครู
สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
6.1 สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียนสังกัด
6.2 จั ด ทำเอกสารรวบรวมเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ แ ก่ ค รู บุ ค ลากร ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
6.3 มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้
6.4 ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
ที่จัดการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน
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6.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนางานห้องสมุด
7.1 มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ สำหรับให้บริการแก่
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย
7.2 ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือ ซ่อมบำรุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
7.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการ
ชุมชน
7.4 มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
7.5 ใช้บริการเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกเอกสารต่อหน่วยงานในโรงเรียน
7.6 ดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
7.7 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชน
รักการอ่านและการเรียนรู้ เช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น
7.8 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน
7.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด
 
8. การนิเทศการศึกษา
8.1 ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
✿ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
✿ ร่ ว มวางแผนนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาโดยใช้ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา
✿ จัดทำเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
8.2 ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ ได้รับมอบหมาย
✿ สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
✿ กำหนดปฏิทินการนิเทศ
✿ ดำเนินการตามแผนนิเทศ
8.3 ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
✿ ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ
✿ จัดทำเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ
✿ ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
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8.4 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
✿ ขอความร่ ว มมื อ เป็ น วิ ท ยากร พั ฒ นาผู้ นิ เ ทศเกี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะการนิ เ ทศ
งานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ
✿ ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
8.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่น
หรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา
✿ รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น
✿ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น
✿ พั ฒ นาระบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระและผู้ บ ริ ห าร
แบบกัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยง
กับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม
✿ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด ผลดี ต่ อ การจั ด ประสบการณ์
เรียนรู้
✿ แลกเปลี่ยนประสบการเรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถานบันอื่น ๆ
 
9. งานแนะแนว
9.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
✿ ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา
✿ วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา
9.2 ดำเนิ น การแนะแนวและพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น โดยความร่ ว มมื อ ของครู ทุ ก คน
ในสถานศึกษา
✿ ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพื่อทำความเข้าใจ
และขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน
✿ จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว้
9.3 ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา
✿ จั ด ทำเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลระบบแนะแนวให้ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกิ จ กรรม
แนะแนว
✿ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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9.4 ประสานความร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นการแนะแนวกั บ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
✿ รวบรวมข้ อ มู ล สถานศึ ก ษาที่ จั ด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและแนะแนวดี เ ด่ น
เป็นแบบอย่างได้
✿ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น 
✿ พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน
10. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย
10.1 จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้
10.1.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
10.1.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
10.1.3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
10.1.4 การดำเนินงานตามแผน
10.1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจำปี
10.1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
10.1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
10.1.8 การผดุ ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการจั ด ระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ควรยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สพท. และ สพฐ. (สวก.) เป็นต้น
10.2 จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีอำนาจและ
หน้าที่ มีดังนี้
(1) กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(2) กำกั บ ติ ด ตาม ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(3) เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจำปี) ทั้งนี้ ให้กำหนดอำนาจและหน้าที่
ไว้ ในคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง
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10.4 สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
10.5 บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาร่ ว มจั ด ทำแนวปฏิ บั ติ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
10.6 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
10.7 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหรือการศึกษาปฐมวัย และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้
10.8 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปีรองรับ โดยควรคำนึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
(1) เป็นแผนที่ ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ
(2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต และสภาพความสำเร็จของ
การพัฒนา เช่น ผลสัมฤทธิ์ในวิชาการหลัก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่งกำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
(3) กำหนดวิธีการดำเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา ผลวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่อ้างอิงได้ และสามารถนำไปสู่เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้
(4) กำหนดแหล่ง/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
(5) กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชนไว้ ให้ชัดเจน
(6) กำหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.9 จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
10.10 ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์
10.11 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์
10.12 ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
10.13 จั ด ทำรายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจำปี (รายงานประจำปี ) เสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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11.-17. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ
การดำเนินการเป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละกลุ่มสาระ
18. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วย งานกิจกรรมแนะแนว ห้องสมุด
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด หรือกิจกรรมอื่นใดที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
18.1 รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนว
18.3 กำหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18.4 นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านการจั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ
และยุวกาชาด
18.5 จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนรู้และการจัด
บริการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
18.6 การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
18.7 การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18.8 ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระ
18.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 2
การบริหารงบประมาณ
การบริ หารและการจัดการศึกษาของโรงเรี ย นนิ ติ บุ ค คล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ โ รงเรี ย น
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบ
โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่
ตามที่ ก ฎระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การและขอบเขตการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงกำหนดให้ โรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก
2. ให้ โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้ โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3. ให้ โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีผู้อุทิศให้
หรือโครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
4. กรณี โรงเรียนดำเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องดำเนินคดีแทน
สถานศึกษาหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบ
อำนาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
1. งบประมาณที่สถานศึกษานำมาใช้จ่าย
1.1 แนวคิด
			 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้
จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
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1.2 วัตถุประสงค์
			 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส
ตรวจสอบได้
			 1.2.1 เพื่อให้ ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
			 1.2.2 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอและ
มีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบข่ายภารกิจ 
			 1.3.1		 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
								 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
								 2) 	พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
								 3) 	ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
								 4) 	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
								 5) 	แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2. รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
2.1 รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
			 (1) 	งบบุคลากร
			 (2) 	งบดำเนินงาน
			 (3) 	งบลงทุน
			 (4) 	งบเงินอุดหนุน
			 (5) 	งบรายจ่ายอื่น
งบบุ ค ลากร หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก ำหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ ได้ แ ก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนด
ให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
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งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงาน
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ า ยที่ ส ำนั ก งบประมาณกำหนดให้ ใช้จ่ายในงบรายจ่ า ยนี้ เช่ น เงิ น ราชการลั บ เงิ น ค่ า ปรั บ
ที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ฯลฯ
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา
		 ระดับก่อนประถมศึกษา		
1,700 บาท
		 ระดับประถมศึกษา				
1,900 บาท
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		
3,500 บาท
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		
3,800 บาท
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหาร
ทั่วไป : สำรองจ่ายทั้ง 2 ด้าน คือ
1. 	ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นำไปใช้ ได้ ในเรื่อง
		 1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน
		 1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
		 1.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครู
ปฏิบัติการสอน ค่าสอนพิเศษ
2. 	ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 นำไปใช้ ได้ ในเรื่อง
		 2.1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างชั่วคราวที่ ไ ม่ ใช่ปฏิบัติการสอน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
		 2.2 สำรองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ
20 นำไปใช้ ในเรื่องงานตามนโยบาย
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
1. เป็นเงินที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ชั้น ป.1 ถึง ม.3 ให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
2. 	นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท
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3. 	แนวการใช้
		 ให้ ใช้ ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้
		 3.1 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ยืมใช้)
		 3.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน (แจกจ่าย)
		 3.3 ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด)
		 3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา)
		 3.5 กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการ 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ ใบสำคัญ
รับเงินเป็นหลักฐาน
		 3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/ปี
		 3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,000 บาท/ปี
					 1.1) รายจ่ายงบกลาง
									 (1)		เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร
									 (2) 	เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
									 (3) 	เงินสำรอง เงินสบทบ และเงินชดเชยข้าราชการ
									 (4) 	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ
2.2 รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้
			 (1) “เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนสำหรับผู้ ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
			 เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
			 (2) 	“เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ของรั ฐ ได้ แ ก่ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาของบุ ต ร เงิ น ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร และเงิ น พิ เ ศษในกรณี ต าย
ในระหว่างรับราชการ
			 (3) 	“ เงิ น เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นอั น ดั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ปรั บ วุ ฒิ ข้ า ราชการ หมายความว่ า
รายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นอั น ดั บ เงิ น เดื อ นข้ า ราชการประจำปี เงิ น เลื่ อ นขั้ น
เลื่อนอั น ดั บ เงิ น เดื อนข้าราชการที่ ได้รับเลื่อนระดั บ และหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ระหว่ า งปี
และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
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			 (4) 	“เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่าย
ที่ ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น สำรอง เงิ น สมทบ และเงิ น ชดเชยที่ รั ฐ บาลนำส่ ง เข้ า กองทุ น บำเหน็ จ
บำนาญข้าราชการ
			 (5) 	“เงินสมทบของลูกจ้างประจำ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ
			 (6) 	“ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเสด็ จ พระราชดำเนิ น และต้ อ นรั บ ประมุ ข ต่ า งประเทศ”
หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน
ภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน
ประเทศไทย
			 (7) 	“เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้
เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
			 (8) 	“ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
			 (9) 	“เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10) 	“ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(11) 	“ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานของรั ฐ ”
หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานของรัฐ
3. เงินนอกงบประมาณ
3.1 	เงินรายได้สถานศึกษา
3.2 	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.3 	เงินลูกเสือ เนตรนารี
3.4 	เงินยุวกาชาด
3.5 	เงินประกันสัญญา
3.6 	เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดจาก
1. 	ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ
2. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ที่ ไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
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3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำ
ของจากเงินงบประมาณ
4. 	ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
5. 	ค่าขายทรัพย์สินที่ ได้มาจากเงินงบประมาณ
4. งานพัสดุ
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการ
อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ ในหนังสือการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกู้จากต่างประเทศ
“การซื้ อ ” หมายความว่ า การซื้ อ พั ส ดุ ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ทดลอง และบริ ก าร
ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.1		 ขอบข่ายภารกิจ
			 4.1.1		 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
			 4.1.2		 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม
			 4.1.3		 ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2549
			 4.1.4		 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4.2 	หน้าที่และความรับผิดชอบ
			 4.2.1		 จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และ
การเบิกพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 4.2.2 	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
			 4.2.3 	จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
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			 4.2.4 		 ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผน
พัฒนาการศึกษา
			 4.2.5 		 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมดู ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนา
อาคารสถานที่ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม และระบบสาธารณู ป โภคของ
สถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
			 4.2.6 		 จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย
และภัยอื่น ๆ
			 4.2.7 		 จั ด วางระบบและควบคุ ม การใช้ ย านพาหนะ การเบิ ก จ่ า ยน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
			 4.2.8 		 ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยว
กับงานในหน้าที่
			 4.2.9 		 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการ
ทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 4.2.10		 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
			 4.2.11 	เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
			 4.2.12 	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1 	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
			 5.1.1 		 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 5.1.2 		 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม
			 5.1.3 		 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2550
5.2 	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
			 การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลา
ในการเดินทางล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจำเป็น

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

45

5.3 	การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักค้าง
			 5.3.1 	ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
			 5.3.2 	ถ้าไม่ถึง 24 หรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกิน
12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน
5.4 	การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณี ไม่พักค้าง
			 5.4.1		 หากนับได้ ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น
1 วัน
			 5.4.2 	หากนับได้ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
5.5 	การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
5.6 	กรณี ล ากิ จ หรื อ ลาพั ก ผ่ อ นก่ อ นปฏิ บั ติ ร าชการ ให้ นั บ เวลาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ร าชการ
เป็นต้นไป
5.7 	กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่าย
เบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
5.8 	หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ
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บัญชีหมายเลข 2
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตำแหน่งเทียบเท่า
หรือพลทหารถึงจ่าสิบเอก พันจ่าสิบเอก พันจ่าอากาศเอก
หรือพลตำรวจถึงจ่าสิบตำรวจ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือตำแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก
พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ
พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ
นายดาบตำรวจถึงพันตำรวจเอก
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำขึ้นไป
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมี
ยศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษขึ้นไป

ประเภท ก.
180

ประเภท ข.
108

210

126

240

144

ประเภท ก. ได้แก่
(1)		 การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
(2)		 การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ข. ได้แก่
(1)		 การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก.
(2)		 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการ
ปกติ
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บัญชีหมายเลข 3
อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร
ข้าราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตำแหน่งเทียบเท่า 	
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชตำรวจ
ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ หรือข้าราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น 4 หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นสูงขึ้นไป 	
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 5 ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป 	
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป กรณีเดินทาง
ไปราชการเป็นหมู่คณะ หากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น
เป็นหัวหน้าคณะและมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พัก
เพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
เพิ่มขึ้นสำหรับห้องพักอีกหนึ่งห้อง หรือจะเบิกค่าเช่าชุดแทนก็ ได้

บาท : วัน
เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,600

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500

กรณีเพิ่มอีกหนึ่งห้องเบิกเพิ่ม
ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500
กรณีเช่าห้องชุดเบิกได้เท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 5,000

หมายเหตุ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายต่ำกว่าที่กำหนดได้ โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 6
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
5.9		 กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
			 1)		ให้ เ บิ ก ค่ า ที่ พั ก สู ง กว่ า อั ต ราที่ ก รมฯ กำหนดเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 25 กรมฯ
กำหนดไว้ 6 จังหวัด ดังนี้ 1. จ.ชลบุรี (บางแสน พัทยา) 2. จ.ภูเก็ต 3. จ.พังงา 4. จ.กระบี่
5. จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 6. จ.ตราด (เกาะช้าง)
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6. การเบิกค่าพาหนะ
6.1 	โดยปกติให้ ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด
6.2 	กรณี ไ ม่มียานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ ให้ ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ ในหลักฐานขอเบิก
ค่าพาหนะนั้น
6.3 	ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี้
			 6.3.1 	การเดิ น ทางไป-กลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก หรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการ
กับสถานียานพาหนะประจำทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
			 6.3.2 	การเดิ น ทางไป-กลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก กั บ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว
			 6.3.3 	การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขต
จั ง หวั ด ให้ เ บิ ก ตามอั ต ราที่ ก ระทรวงการคลั ง กำหนด คื อ ให้ เ บิ ก ตามที่ จ่ า ยจริ ง ดั ง นี้ ระหว่ า ง
กรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร ไม่เกินเที่ยวละ 400 บาท เดินทางข้ามเขต
จังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเที่ยวละ 300 บาท
6.4 	ผู้ ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องนำสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการ
ไปด้วย และเป็นเหตุให้ ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจำทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
(โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นไว้ ในรายงานเดินทาง)
6.5 	การเดิ น ทางล่ ว งหน้ า หรื อ ไม่ ส ามารถกลั บ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ร าชการเพราะมี
เหตุส่วนตัว (ลากิจ-ลาพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ ได้รับคำสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
6.6 การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ ได้รับเงินชดเชย คือ
รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ
ฝึกงาน ดูงาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. 	หลักการและเหตุผล
2. 	โครงการ/หลักสูตร
3. 	ระยะเวลาจัดที่แน่นอน
4. 	เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
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ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549
2. 	หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
8. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
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บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
					
บาท	 	 
24				
47,450		
23.5				
46,670		
23				
45,900		
22.5				
45,120		
22				
44,340		
21.5		
บาท		
43,570		
21		
27,500		
42,790		
20.5		
27,070
บาท
42,020
บาท
20		
26,620
33,540
41,230
50,550
19.5		
26,180
33,020
40,950
49,770
บาท
19		
25,740
32,480
39,930
49,000
64,340
18.5		
25,310
31,960
39,280
48,220
63,270
18		
24,870
31,420
38,620
47,450
62,200
17.5		
24,430
30,900
37,980
46,670
61,140
17		
23,990
30,360
37,320
45,900
60,060
16.5		
23,550
29,840
36,660
45,120
59,000
16		
23,110
29,320
36,020
44,340
57,940
15.5		
22,680
28,780
35,360
43,570
56,860
15		
22,250
28,260
34,710
42,790
55,800
14.5
บาท
21,820
27,720
34,050
42,020
54,740
14
16,840
21,410
27,200
33,410
41,240
53,690
13.5
16,480
20,990
26,690
32,790
40,460
52,630
13
16,110
20,590
26,170
32,160
39,680
51,590
12.5
15,780
20,180
25,690
31,560
38,940
50,530
12
15,410
19,790
25,200
30,960
38,190
49,480
11.5
15,040
19,390
24,730
30,380
37,480
48,440
11
14,690
19,010
24,250
29,800
36,780
47,390
10.5
14,330
18,640
23,780
29,220
36,070
46,350
10
13,960
18,280
23,320
28,660
35,350
45,310
9.5
13,610
17,910
22,860
28,100
34,670
44,280
9
13,110
17,560
22,420
27,550
33,990
43,240
8.5
12,820
17,200
21,980
27,000
33,310
42,220
8
12,530
16,840
21,540
26,470
32,630
41,190
7.5
12,220
16,480
21,110
25,930
31,950
40,180
7
11,930
16,110
20,670
25,390
31,280
39,180
6.5
11,650
15,780
20,220
24,850
30,580
38,180
6
11,350
15,410
19,800
24,310
29,900
37,220
5.5
11,060
15,040
19,350
23,770
29,230
36,240
5
10,660
14,690
18,910
23,230
28,550
35,290
4.5
10,420
14,330
18,480
22,690
27,880
34,350
4
10,190
13,960
18,040
22,160
27,200
33,410
3.5
9,940
13,610
17,590
21,610
26,520
32,590
3
9,700
13,240
17,150
21,080
25,860
31,770
2.5
9,480
12,880
16,720
20,520
25,200
30,960
2
9,230
12,530
16,280
19,990
24,540
30,140
1.5
8,990
12,220
15,840
19,440
23,880
29,350
1
8,700
11,930
15,410
18,910
23,230
28,550
		
8,500
11,650
15,040
18,480		
		
8,320
11,350
14,690
18,040		
		
8,130
11,060
14,330
17,590		
		
7,940
10,770
13,960
17,150		
		
10,470
13,610
16,720		
		
10,190
13,240
16,280		
		
9,940
12,880
15,840		
		
9,700
12,530
15,410		
		
9,480		
15,040		
		
9,230		
14,690		
		
8,990		
14,330		
		
8,770		
13,960		
		
8,540		
13,610		
		
8,320		
13,240		
		
8,130		
12,880		
		
7,940		
12,530		
ชั้น
อันดับครูผู้ช่วย
อันดับ คศ.1
อันดับ คศ.2
อันดับ คศ.3
อันดับ คศ.4
อันดับ คศ.5
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บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ

อัตรา (บาท/เดือน)
13,000
9,900
5,600
3,500

9. ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ร่างกาย
กลับสู่สภาวะปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม)
9.1		 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 9.1.1		 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ ไข
เพิ่มเติม (8 ฉบับ)
			 9.1.2		 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. 2545
9.2 	ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
			 9.2.1 	บิดา
			 9.2.2 	มารดา
			 9.2.3 	คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
			 9.2.4 	บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ (ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก
ให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
9.3 	ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และลูกจ้างชาว
ต่างประเทศซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
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ค่ารักษาพยาบาล
แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทไข้นอก

ประเภทไข้ ใน

ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ ได้นอนพัก
รักษาตัว นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่ายเงิน
ประเภทไข้ ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช้ ใบเสร็จรับเงินนำมาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้แพทย์รับรอง
“หากผู้ป่วยมิได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาล
ทางราชการ ใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรณียังไม่ ได้เบิกจ่ายตรง
10. การศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบำรุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอื่นใด
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ
10.1 	ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 10.1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
				 10.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2547
				 10.1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา
ของเอกชน และกรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 เรื่ อ ง
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
10.2 	ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร
				 10.2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี
ไม่รวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
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				 10.2.2 ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนที่ 3 เป็นฝาแฝดสามารถนำมาเบิกได้
ทั้ง 4 คน
				 10.2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
ของแต่ละภาค
จำนวนเงินที่เบิกได้
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท
2. 	ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท
3. 	ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น /มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท
4. 	ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท
11. ค่าเช่าบ้าน
11.1 	ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 11.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2550
				 11.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549
11.2 	สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
				 11.2.1 ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ ในต่างท้องที่ เว้นแต่
									 11.2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
									 11.2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
									 11.2.1.3 ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอ
ของตนเอง
				 11.2.2 ข้าราชการผู้ ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่รับราชการ
ครั้ ง แรกหรื อ ท้ อ งที่ ที่ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการใหม่ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า เช่ า บ้ า น (พระราชกฤษฎี ก า
ค่าเช่าบ้าน 2550 (ฉบับที่ 2) มาตรา 7)
				 11.2.3 ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าอยู่จริง แต่ ไ ม่ก่อนวันที่
รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14)
				 11.2.4 ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ
ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ ในท้องที่ที่ ไปประจำสำนักงานใหม่ มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ฯ มาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17)
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12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
12.1		 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 12.1.1 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
				 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
				 บำนาญ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง
				 บำเหน็จ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง
				 บำเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณี
ที่สมาชิกหรือผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
				 12.12 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
12.2		 ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข.
ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการใหม่ ได้แก่ ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป จะต้องเป็นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุน สมาชิกที่จ่ายสะสม
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับ
สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะนำเงินดังกล่าว
ไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อออกจากราชการ
13. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ในระเบียบนี้ ช.พ.ค. หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการจัดตั้ง ช.พ.ค. มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้
ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึง
แก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ช.พ.ค. กำหนด
ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. หมายถึง บุคคลตามลำดับ ดังนี้
1. 	คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดา
รับรองแล้ว และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
2. 	ผู้อยู่ ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3. 	ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
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ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสาย
แล้ ว แต่ ก รณี ใ นลำดั บ หนึ่ ง ๆ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นลำดั บ ถั ด ไปไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว
ตามระเบียบนี้
การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สำหรับบุตรให้พิจารณาให้บุตรสมาชิก ช.พ.ค.
ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสำหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นลำดับแรก
สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. 	ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
2. 	ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบาทภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
3. 	สมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญและผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้
รายเดื อ น ต้ อ งยิ น ยอมให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ จ่ า ยเงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น บำนาญเป็ น ผู้ หั ก เงิ น เพื่ อ ชำระเงิ น
สงเคราะห์รายศพ ณ ที่จ่ายตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
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บทที่ 3
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทำงานได้ผล
ดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ
ที่จะให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
1) 	ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลาย คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญที่สุด
2) 	ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3) 	การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร
มีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) 	การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
5) 	การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
1. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ประเภท ผู้สอน
สายงาน การสอน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
ครู
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ชื่อวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. 	จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. 	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. 	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่ง
1. 	มีวุฒิไ ม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. 	มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
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มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครู
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. 	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. 	จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. 	ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. 	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. 	ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
6. 	ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. 	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. 	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้
2. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรื อ ดำรงตำแหน่ ง อื่ น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
3. 	มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลำดับ
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มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐานมีความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้ น เรี ย น พั ฒ นาผู้ เ รี ย น โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
มีการดำเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรกำหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และ
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และให้ ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ลักษณะงาน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามา
ดำรงตำแหน่ ง ครู ซึ่ ง ต้ อ งดำเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ ใดที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ใ ดได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในตำแหน่ ง ครู
ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุค ลิ กลั กษณะในการปฏิ บัติ วิช าชีพ ทั้ง ในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งเป็น
ตำแหน่งครู ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใช้กับตำแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา เช่น ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2)
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. 	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 56
2. 	หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. 	หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. 	หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง การปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. 	หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวั น ที่ 21 เมษายน 2551 เรื่ อ ง
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ขั้นตอนการดำเนินงาน
	  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2548) ดังนี้
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การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
		 1.1 วินัยในตนเอง
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
					 ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและรักษาวินัยของทางราชการ
	 				 ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 1.3 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
					 ระดับ 3 การปฏิ บั ติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสำหรั บ ข้ า ราชการครู เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
											 สถานศึกษา
		 1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
 					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการในฐานะเป็ น
											 พลเมืองที่ดี
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
	 				 ระดับ 3 การปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการในฐานะเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
											 เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน
		 1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และ
											 วิธีปฏิบัติราชการ
					 ระดับ 2 ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย ระเบี ย บ แบบแผน หลั ก เกณฑ์ และ
											 วิธีปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
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					 ระดับ 3 ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามกฎหมายอย่ า งมี ร ะเบี ย บ แบบแผน หลั ก เกณฑ์
											 และวิธีปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
		 2.1 มาตรฐานวิชาชีพ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
	 				 ระดับ 3 การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
		 2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
	 				 ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู
		 3.1 คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
					 ระดับ 2 ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครูด้วยความเต็มใจ
		 			 ระดับ 3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
		 3.2 บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ดี
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี
	 				 ระดับ 3 การปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
					 ระดับ 2 สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองได้
		 			 ระดับ 3 การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่กำหนดสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
4. การพัฒนาตนเอง
		 4.1 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
					 ระดับคุณภาพ
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					 ระดับ 1 มีความรู้ กระตือรือร้น และสนใจการเรียนรู้
					 ระดับ 2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในบางโอกาส
					 ระดับ 3 แสวงหาความรู้และนำความรู้มาใช้อย่างสม่ำเสมอ
		 4.2 ความฉลาดทางอารมณ์
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ ในบางสถานการณ์
					 ระดับ 2 ความสามารถควบคุมอารมณ์ ได้ ในทุกสถานการณ์
					 ระดับ 3 สามารถควบคุมอารมณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
											 อย่างเหมาะสม
		 4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นคุณค่าของงานที่ปฏิบัติ
					 ระดับ 2 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
	 				 ระดับ 3 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
		 5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นคุณค่าของการพัฒนาบุคลิกภาพ
					 ระดับ 2 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ
					 ระดับ 3 เป็ น ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของเพื่ อ นร่ ว มงานในสถานศึ ก ษา
											 และชุมชน
		 5.2 การปรับตัว
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้บางโอกาส
					 ระดับ 3 ปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี
6. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
		 6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
					 ระดับ 3 สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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		 6.2 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
					 ระดับ 2 สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
					 ระดับ 3 การดำเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน
1. การจัดการเรียนรู้
		 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
											 สาระการเรียนรู้
					 ระดับ 2 สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระ
											 การเรียนรู้
					 ระดับ 3 นำผลวิเคราะห์ ไปใช้ ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
		 1.2 การออกแบบการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
					 ระดับ 2 สามารถออกแบบการเรียนรู้ ได้
					 ระดับ 3 นำผลการออกแบบการเรียนรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ได้
		 1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
					 ระดับ 2 นำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้
					 ระดับ 3 มีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
		 1.4 การรายงานผลการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู้
					 ระดับ 2 สามารถจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
					 ระดับ 3 รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์
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2. การพัฒนาผู้เรียน
		 2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
					 ระดับ 2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบางแผน
					 ระดับ 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน
		 2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

											 ของผู้เรียน
					 ระดับ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้
	 				 ระดับ 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต ของผู้ เ รี ย น
											 ที่จัดเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
					 ระดับ 2 มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
					 ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม
		 2.4 การปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปลูกฝังวินัยและความ
											 เป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับ 2 มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังวินัย ความเป็นประชาธิปไตย
											 ให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับ 3 สอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัด
											 การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
		 2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและความภาคภู มิ ใ จ
											 ในความเป็นคนไทยให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับ 2 มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและความภาคภู มิ ใ จ
											 ในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน
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					 ระดับ 3 จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความ
											 เป็นคนไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
		 2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
					 ระดับ 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
					 ระดับ 3 การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
											 และชุมชน
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ
		 3.1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับ 2 พัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
					 ระดับ 3 ผลของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 ระดับ 3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
											 ในการจัดการเรียนรู้
 		 3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 รู้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
					 ระดับ 2 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการ
					 ระดับ 3 ใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
4. การพัฒนาสถานศึกษา
		 4.1 งานบริหารทั่วไป
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
					 ระดับ 2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ ได้รับมอบหมาย
					 ระดับ 3 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ ได้รับมอบหมายจนเกิดผลสำเร็จและทันเวลา
											 ที่กำหนด
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4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ ได้รับมอบหมาย
					 ระดับ 2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับ 3 ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น วิ ช าการตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ กิ ด ผลสำเร็ จ และ
											 ทันเวลาที่กำหนด
		 4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับ 2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับ 3 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลสำเร็จและ
											 ทันเวลาที่กำหนด
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน
		 5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
					 ระดับ 2 ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอย่างเป็นระบบ
					 ระดับ 3 นำข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
		 5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
					 ระดับ 2 ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน
					 ระดับ 3 ประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
		 5.3 การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับ 2 นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับ 3 นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม
		 5.4 การให้บริการชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการให้บริการชุมชน
					 ระดับ 2 ให้บริการชุมชน
					 ระดับ 3 ให้บริการชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
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		 5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
					 ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
					 ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
ระดับสถานศึกษา
1. ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
จำนวน 3 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาเป็ น ประธานกรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการสถานศึ ก ษาจำนวนหนึ่ ง คนเป็ น กรรมการ และข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. 	ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม
3. 	ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ทุ ก สามเดื อ น
รวมแปดครั้งในเวลาสองปี
4. 	เมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ดำเนินการ ดังนี้
		 4.1 เห็นว่าผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เห็นว่าควรทบทวนก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน
ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว
		 4.2 กรณีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ ได้รับ
รายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว
		 4.3 กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้วและเห็นว่าควรให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไป ก็ ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไปพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้งทราบ
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. 	นำผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบสองปีทั้งแปดครั้งเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการอนุมัติ
2. 	เมื่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่…….วันที่…………………ให้ โรงเรียนดำเนินการสั่งแต่งตั้ง
พร้อมทั้งส่งคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. 	สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตรวจความถู ก ต้ อ งของคำสั่ ง แล้ ว ส่ ง คำสั่ ง ให้ ก ลุ่ ม งาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. 	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ก.ค.ศ.
ส่วนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุในตำแหน่งอื่น นอกจากตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย เช่น บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) ยังคงให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้กฎ ก.พ.
ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) กำหนดเดิม
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการ
เตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม

คณะกรรมการที่ ได้รับ
การแต่งตั้งประเมินผล
ทุกสามเดือนรวมแปดครั้ง
ในเวลาสองปี

ผลการประเมินต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
แจ้งผู้นั้นทราบ
และรายงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งคำสั่งไปยัง
สพฐ. ก.ค.ศ. และกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งผล
การประชุมให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง
แล้วส่งคำสั่งไปยัง
สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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คณะกรรมการ
สรุปการประเมินแต่ละครั้ง
ส่งให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบ
นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติ

ผลการประเมินทั้ง 8 ครั้ง
ใน 2 ปี เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายงานไปยังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. 	การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
2. 	กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเป็นระยะเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน ไม่ ให้นับระยะ
เวลาที่เกินเก้าสิบวันดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. 	วั น เดื อ น ปี ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ ช่ ว ยให้ ด ำรงตำแหน่ ง ครู แ ละให้ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นต้ อ งไม่ เ ป็ น
วันเดียวกัน
4. การประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง โดยใช้แบบประเมิน
เดียวกัน
5. เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 อย่างต่ำร้อยละ 50 สำหรับการประเมินครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 8
ต้องเป็นการประเมินร้อยละ 60 จึงจะถือเป็นเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้ง
2. มาตรฐานวิทยฐานะครู
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ
จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ คือ
		 2.1 ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับ
วุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่า
		 2.2 	มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดย
ความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
		 2.3 	ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
3. 	ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ

72

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูล
ของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)/
คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา/เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนา
ตนเอง คือ
		 ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
		 ส่วนที่ 2 การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะในสาขาหรื อ กลุ่ ม สาระ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาจากการศึ ก ษา ค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถานบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวล
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และ
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งได้ ค ะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 65
		 กรณี ค ณะกรรมการประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นที่ 2 และด้ า นที่ 3 มี ค วามเห็ น ว่ า
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ได้ ให้พัฒนาได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน
3 เดือน
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ
เป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่างกับอาชีพ
(Career) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการดำรงชีพเท่านั้น
วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบ
อย่างสูงตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่าง
เพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional
Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) รวมทั้งต้องมีสถาบันวิชาชีพ
(Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็นแหล่งกลาง
ในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
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การกำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา นอกจากจะเป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ประเภทหนึ่ ง เช่ น เดี ย วกั บ วิ ช าชี พ
ชั้นสูงอื่น เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องประกอบ
วิชาชีพเพื่อบริการต่อสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แล้วยังมีบทบาทสำคัญต่อสังคม
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ กล่าวคือ
1. สร้ า งพลเมื อ งดี ข องประเทศ โดยการให้ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ จ ะทำให้ ป ระชาชน
เป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติต้องการ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการรักษา
ความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน
จากบทบาทและความสำคั ญ ดั ง กล่ า ว พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกำกับดูแล รักษา และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนด
ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม
ประกอบด้วย
1. วิชาชีพครู 
2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
4. วิชาชีพควบคุมอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
การกำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จะเป็นหลักประกันและคุ้มครองให้
ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
การประกอบวิชาชีพควบคุม 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กฎกระทรวง
กำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขของคุรุสภา
ดังนี้
1. 	ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
คุรุสภากำหนด ผู้ ไม่ ได้รับอนุญาตหรือสถานศึกษาที่รับผู้ ไม่ ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษาจะได้รับโทษตามกฎหมาย
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2. 	ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความชำนาญการตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. 	บุคคลผู้ ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหา
หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้
4. 	เมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
และผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้
การกำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา และเป็ น การยกระดั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ้ น อั น จะเป็ น ผลดี ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษาที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้วิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิ์ศรี ในสังคม
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา คื อ ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพในการประกอบวิ ช าชี พ สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
จากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะ
สามารถขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานแสดงว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้เกิดผล
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญเฉพาะด้านและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดว่ามีความรู้ความสามารถ และ
ความชำนาญเพียงพอที่จะดำรงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือ
การกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดำรง
ไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาจะกำหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ยกข้ อ กล่ า วหา
(2) ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ์ (4) พักใช้ ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ ไม่เกิน 5 ปี
(5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 18
เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถ
นำไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม
สมรรถนะของครู (ID-Plan)
สมรรถนะ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของบุ ค คล ซี่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่ โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์นั้น
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnels competency)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ ง เกิ ด จากการรวมความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) คุ ณ ลั ก ษณะ
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น
สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. 	ความรู้ (Knowledge)
2. 	ทักษะ (Skills)
3. 	คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)
สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ
1. 	สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2. 	สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)
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สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงานเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงาน
ได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ
สายงานครู คือ
1. การออกแบบการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
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มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้ 
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้
1. 	ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2. 	การพัฒนาหลักสูตร
3. 	การจัดการเรียนรู้
4. 	จิตวิทยาสำหรับครู
5. 	การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. 	การบริหารจัดการในห้องเรียน
7. 	การวิจัยทางการศึกษา
8. 	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. 	ความเป็นครู
สาระความรู้และสมรรถนะของครู 
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
สาระความรู้ 
1) 	ภาษาไทยสำหรับครู
2) 	ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับครู
3) 	เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
สมรรถนะ 
1) 	สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
2) 	ส ามารถใช้ ทั ก ษะในการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
3) 	สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตร 
สาระความรู้ 
1) 	ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
2) 	ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
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3) 	วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4) 	ทฤษฎีหลักสูตร
5) 	การพัฒนาหลักสูตร
6) 	มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
7) 	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8) 	ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ 
1) 	สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
2) 	สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
3) 	สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
4) 	สามารถจัดทำหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้
สาระความรู้
1) 	ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
2) 	รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3) 	การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4) 	การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5) 	การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
6) 	เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
7) 	การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
8) 	การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
9) 	การประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะ
1) 	สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค
2) 	สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3) 	สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) 	สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการประเมินผล
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4. จิตวิทยาสำหรับครู 
สาระความรู้ 
1) 	จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
2) 	จิตวิทยาการศึกษา
3) 	จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
สมรรถนะ 
1) 	เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
2) 	สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3) 	สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) 	สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาระความรู้ 
1) 	หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2) 	การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3) 	การประเมินตามสภาพจริง
4) 	การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
5) 	การประเมินภาคปฏิบัติ
6) 	การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
สมรรถนะ 
1) 	สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
2) 	สามารถนำผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
สาระความรู้ 
1) 	ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
2) 	ภาวะผู้นำทางการศึกษา
3) 	การคิดอย่างเป็นระบบ
4) 	การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
5) 	มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6) 	การติดต่อสื่อสารในองค์กร
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7) 	การบริหารจัดการชั้นเรียน
8) 	การประกันคุณภาพการศึกษา
9) 	การทำงานเป็นทีม
10) การจัดทำโครงงานทางวิชาการ
11) 	การจัดโครงการฝึกอาชีพ
12) 	การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
13) 	การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
14) 	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ 
1) 	มีภาวะผู้นำ
2) 	สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
3) 	สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4) 	สามารถในการประสานประโยชน์
5) 	สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริหารจัดการ
7. การวิจัยทางการศึกษา 
สาระความรู้ 
1) 	ทฤษฎีการวิจัย
2) 	รูปแบบการวิจัย
3) 	การออกแบบการวิจัย
4) 	กระบวนการวิจัย
5) 	สถิติเพื่อการวิจัย
6) 	การวิจัยในชั้นเรียน
7) 	การฝึกปฏิบัติการวิจัย
8) 	การนำเสนอผลงานวิจัย
9) 	การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
10) 	การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
11) 	การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย
สมรรถนะ 
1) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
2) สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

81

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สาระความรู้ 
1) แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวั ต กรรมการศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรียนรู้
 	
2) 	เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 	
3) 	การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
 	
4) 	แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 	
5) 	การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม
สมรรถนะ 
 	
1) 	สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 	
2) 	สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 	
3) 	สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
9. ความเป็นครู
สาระความรู้ 
 	
1) 	ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
 	
2) 	พัฒนาการของวิชาชีพครู
 	
3) 	คุณลักษณะของครูที่ดี
 	
4) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 	
5) 	การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
 	
6) 	การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
 	
7) 	เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 	
8) 	จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
 	
9) 	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สมรรถนะ 
 	
1) 	รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
 	
2) 	อดทนและรับผิดชอบ
 	
3) 	เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
 	
4) 	มีวิสัยทัศน์
 	
5) 	ศรัทธาในวิชาชีพครู
 	
6) 	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
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มาตรฐานประสบการณ์ของครู 
ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาทางการศึ ก ษาเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนี้
1. 	การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2. 	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของครู 
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
สาระการฝึกทักษะ 
1) 	การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
2) 	ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวางแผนการศึ ก ษาผู้ เ รี ย น โดยการสั ง เกต สั ม ภาษณ์ รวบรวมข้ อ มู ล
และนำเสนอผลการศึกษา
3) 	มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้
4) 	ฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
5) 	ฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา
6) 	การจัดทำโครงงานทางวิชาการ
สมรรถนะ 
1) 	สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
2) 	สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้
3) 	สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทำแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผล
และปรับปรุง
4) 	สามารถจัดทำโครงงานทางวิชาการ
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
สาระการฝึกทักษะ 
1) 	การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) 	การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) 	การจัดกระบวนการเรียนรู้
4) 	การเลือกใช้ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
5) 	การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
6) 	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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7) 	การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8) 	การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9) 	การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
10) 	การสัมมนาทางการศึกษา
สมรรถนะ 
1) 	สามารถจัดการเรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะ
2) 	ส ามารถประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพ
ของผู้เรียน
3) 	สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4) 	สามารถจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า
เพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การ
หรื อ หน่ ว ยงาน หรื อ สมาคมจั ด ขึ้ น เช่ น การประชุ ม การอบรม การสั ม มนา และการประชุ ม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
 	
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือก
อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น
ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการ
ปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 	
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียน
2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
3) 	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กำหนดที่เกิดกับผู้เรียน
4) 	ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ
ในด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไป การแต่ ง กาย กิ ริ ย า วาจา และจริ ย ธรรมที่ เ หมาะสมกั บ ความเป็ น ครู
อย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้น
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มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
งานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล และใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการแก้ ปั ญ หา พั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม
อื่ น ๆ ในโรงเรี ย นมากำหนดเป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาของผู้ เ รี ย นที่ ถ าวร
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา
ครูจำเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กำหนดเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว
ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
มาตรฐานการปฏิบัติตน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
 	
3. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า
 	
4. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง
ดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
 	
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
 	
7. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต้ อ งให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความจริ ง ใจและเสมอภาค โดย
ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 	
8. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม 
 	
9. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ควบคุมตาม มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็น
ผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาอื่ น ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ยกเว้ น บุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน ผู้บริหารการศึกษาระดับ
เหนือเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประกอบวิชาชีพ
ควบคุ ม โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ แสดงด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ า ตนมี สิ ท ธิ ห รื อ พร้ อ ม
ที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผู้มิได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมใน
สถานศึกษาจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้นำพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546
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ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะออกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
1. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
4. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมทุกตำแหน่งต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อจะประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก็จะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนั้น ๆ อีก
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ได้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9
ธันวาคม 2547 และกำหนดให้เวลาผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ยื่ น คำแบบคำขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตภายใน 120 วั น ซึ่ ง มี แ นวทาง
ดำเนินการ ดังนี้
1. ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ.ครู 2488 อยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 (วันที่
พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ) ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พนักงานครู
เทศบาล และครูโรงเรียนเอกชน ให้ยื่นแบบคำขอโดยไม่ต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
2. ครูซึ่งบรรจุแต่งตั้งให้ทำการสอนตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ (วันที่ 12 มิถุนายน
2546) เป็นต้นมา และครูอัตราจ้างให้ยื่นแบบคำขอได้ โดยจะต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดเป็นวุฒิที่ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูด้วย
3. 	ครูซึ่งประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ (วันที่ 12 มิถุนายน 2546)
ต่อมาลาออกหรือเกษียณอายุหรือพ้นจากหน้าที่ครู ถ้าหากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพให้ยื่นแบบคำขอโดยไม่ต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
4. 	ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น (ที่ ต้ อ งมี
ใบอนุ ญ าต) ให้ ยื่ น แบบคำขอมี ใ บอนุ ญ าตโดยจะต้ อ งขอมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ตนประกอบวิชาชีพอยู่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก
5. 	ผู้ที่ยังไม่ ได้เป็นครูแต่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นแบบคำขอ
พร้อมทั้งแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้วุฒิที่ ใช้ ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู แต่ยื่นได้ ไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2549
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เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคำขอ
การยื่นคำขอต้องใช้แบบคำขอขึ้นทะเบียนของคุรุสภา ซึ่งสามารถขอรับได้จากหน่วยงาน
ทางการศึกษา หรือ Download จาก Website ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
1. 	สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
2. 	สำเนาบั ต รสมาชิ ก คุ รุ ส ภาหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น สมาชิ ก คุ รุ ส ภาตาม พ.ร.บ.ครู
พ.ศ. 2488 หรือหลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัว คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองของผู้บังคับ
บัญชา เป็นต้น (ผู้ที่เป็นครูตั้งแต่วัน พ.ร.บ.ประกาศใช้ หรือครูอัตราจ้างไม่ต้องแสดงบัตรการเป็น
สมาชิกคุรุสภา
3. 	รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน
2 รูป
4. 	หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดเป็นวุฒิที่ ใช้
ในการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู (สำหรั บ ผู้ ที่ เ ป็ น ครู ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2546
เป็นต้นมา ฉบับละ 500 บาท
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดไว้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ให้มีอายุใช้ ได้คราวละ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 180 วัน
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. 	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. 	มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3. 	มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. 	ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
การลา
การลา แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
1. 	การลาป่วย
2. 	การลาคลอดบุตร
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3. 	การลากิจส่วนตัว
4. 	การลาพักผ่อน
5. 	การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. 	การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. 	การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. 	การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. 	การลาติดตามคู่สมรส
การลาป่วย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ ใช้ ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ ได้
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มี ใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการ
ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ ได้
การลาคลอดบุตร
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทน
ก็ ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ
เงินเดือนครั้งหนึ่งได้
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
การลากิจส่วนตัว
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึ ง ผู้ มี อ ำนาจอนุ ญ าต และเมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง จะหยุ ด ราชการได้ เว้ น แต่ มี เ หตุ จ ำเป็ น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้แล้ว หยุดราชการ
ไปก่อนก็ ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
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ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันที ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันทำการ
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มี
สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การลาพักผ่อน
ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. 	ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะ
เหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2. 	ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้ว
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
3. 	ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณี ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปี
แล้วแต่ ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
สำหรับผู้ที่ ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ ไม่เกิน 30 วันทำการ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลความ
จำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ ได้
ข้าราชการที่ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่
วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือ
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
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การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้าราชการที่ ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนข้าราชการที่ ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ ไปเข้า
รั บ การตรวจเลื อ กหรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพลตามวั น เวลาในหมายเรี ย กนั้ น โดยไม่ ต้ อ งรอรั บ คำสั่ ง
อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
สำหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับหัวหน้า
ส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงและข้าราชการ
ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลำดั บ จนถึ ง รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด เพื่ อ พิ จ ารณา โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กำหนด
การลาติดตามคู่สมรส
ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ ไม่เกิน
สองปี และในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปี
ให้ ล าออกจากราชการสำหรั บ ปลั ด กระทรวง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรง และข้ า ราชการ
ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
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วินัยและการดำเนินการทางวินัย
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา : ข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ก ำหนดเป็ น ข้ อ ห้ า มและ
ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามหมวด 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้
1. 	ภาคทัณฑ์
2. 	ตัดเงินเดือน
3. 	ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ายแรง มีดังนี้
4. 	ปลดออก
5. 	ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทำทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ ในกรณีที่เป็นความผิด
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ
การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทำเป็นหนังสือ แต่การทำทัณฑ์บนต้องทำเป็นหนังสือ (มาตรา
100 วรรคสอง)
โทษภาคทั ณ ฑ์ ใช้ ล งโทษในกรณี ที่ เ ป็ น ความผิ ด เล็ ก น้ อ ยหรื อ มี เ หตุ อั น ควรลดหย่ อ น
โทษภาคทัณฑ์ ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง
และไม่ ใช่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ำกว่าปลดออก
ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก
การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่ โทษทางวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
1. 	ไม่ ส นั บ สนุ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. 	ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสมอภาค และเที่ ย งธรรม ต้ อ งมี
ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3. 	อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
4. 	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ ให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ
5. 	ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ
เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับ
บัญชาทบทวนคำสั่งก็ ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ
ตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
6. 	ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
7. 	ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา
ความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ
ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
8. 	กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
9. 	กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
10. 	เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
11. 	ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน อาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล
กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
12. 	กระทำการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
13. 	เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
วินัยร้ายแรง ได้แก่
1. 	ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. 	จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา
มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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3. 	ขั ด คำสั่ ง หรื อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่ ร าชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. 	ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
5. 	ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
6. 	กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง
7. 	กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
8. 	กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะ
เป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งโดยมิชอบ
9. 	คั ด ลอกหรื อ ลอกเลี ย นผลงานทางวิ ช าการของผู้ อื่ น โดยมิ ช อบหรื อ นำเอาผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ ในการเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
10. 	ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงาน
ทางวิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
11. 	เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือ
ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น
ที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ชักจูงให้ผู้อื่นกระทำการในลักษณะเดียวกัน
12. 	กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาท
หรือลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
13. 	เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
14. 	เล่นการพนันเป็นอาจิณ
15. 	กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
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การดำเนินการทางวินัย
การดำเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการออกคำสั่งลงโทษ
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีลำดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ในระหว่าง
การสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
หลักการดำเนินการทางวินัย
1. 	กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพบว่ า ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ดกระทำผิ ด วิ นั ย โดยมี พ ยานหลั ก ฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันที
2. 	กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคำ ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดำเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยตั้งกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต่อไป
3. 	กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่า
ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง
ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร
สนเท่ห์ มติ ครม. ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะทำให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
เป็นการตั้งเรื่องดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย มาตรา 98 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการ
สอบสวนให้ ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
กล่าวหาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคน ความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุ
และแต่งตั้งตาม มาตรา 53 เป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2. การแจ้งข้อกล่าวหา
มาตรา 98 กำหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาเท่ า ที่ มี ใ ห้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบ โดยระบุ ห รื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ พยานก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้
ผู้ถูกกล่าวหามี โอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
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3. การสอบสวน
คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ ได้ความจริงและยุติธรรม และ
เพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ
ข้อยกเว้น กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดำเนินการ
ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ก. 	การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
		 (1)		กระทำความผิ ด อาญาจนต้ อ งคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ผู้ นั้ น กระทำผิ ด และผู้ บั ง คั บ
บัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาประจักษ์ชัด
 		 (2) 	ก ระทำผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงและได้ รั บ สารภาพเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ให้ ถ้ อ ยคำรั บ สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนหรื อ คณะกรรมการสอบสวน โดยมี ก ารบั น ทึ ก ถ้ อ ยคำ
เป็นหนังสือ
ข. 	การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
		 (1) 	กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุกหรือลงโทษที่หนักกว่าจำคุก
		 (2) 	ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชา
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
		 (3) 	กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้
ถ้ อ ยคำรั บ สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนหรื อ คณะกรรมการสอบสวนโดยมี ก ารบั น ทึ ก ถ้ อ ยคำ
เป็นหนังสือ
การอุทธรณ์
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้ อุ ท ธรณ์ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย และไม่ พ อใจผลของคำสั่ ง ลงโทษผู้ อุ ท ธรณ์
ต้องอุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้
ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ ต้องทำเป็นหนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

97

การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง
การอุทธรณ์คำสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วย
อำนาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ เว้นแต่
การสั่งลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ทั้งนี้
การร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ หรือคำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ต้อง
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน
การร้องทุกข์
หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือ
คับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่ง
หรือทบทวนการกระทำของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา
มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งตน
เห็นว่าตนไม่ ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือ
กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
(1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(2)		 ถูกสั่งพักราชการ
(3)		 ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4)		 ไม่ ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา
(5)		 ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ ในเกณฑ์ ดังนี้
1. 	ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
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2. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ ไช่ความผิดที่ ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
4. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
6. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึกอบรม และดูงาน ณ
ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
7. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
8. 	ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งมี เ วลาปฏิ บั ติ ร าชการหกเดื อ น โดยมี วั น ลาไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ สามวั น
แต่ ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้
		 1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
		 2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
		 3) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทำการ
		 4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
		 5) ลาพักผ่อน
		 6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
		 7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทั้ง นี้ โ ดยมิ ไ ด้ มี วั ตถุประสงค์เพื่อให้ ได้มาซึ่งปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ก.พ. รั บ รอง
และหมายความรวมถึ ง การฝึ ก ฝนภาษาและการรั บ คำแนะนำก่ อ นฝึ ก อบรมหรื อ การดู ง านที่ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
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การดู ง าน หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ ว ยการสั ง เกตการณ์
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ
หรือแผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกำหนดให้ดำเนินการเป็นการฝึกอบรม)
การลาศึกษาต่อ
ศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบัน
การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับคำแนะนำก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม
หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการเมื่อ (มาตรา 107 พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูฯ)
1) 	ตาย
2) 	พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3) 	ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก
4) 	ถูกสั่งให้ออก
5) 	ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
6) 	ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
กรณีผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วัน
ถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 ไม่ ได้อนุญาตและไม่ ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้การลาออก
มีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออก
มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
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ระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการลาออกของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2548
ข้อ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า
30 วัน
กรณีผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ จะอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า
30 วัน ก็ ได้
หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด
30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข้อ 5 ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ
หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ดำเนินการ ดังนี้
(1)		 หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ให้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออก
เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน
ขอลาออกด้วย
(2)		 หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ ให้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก
แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกให้สั่งยับยั้งไว้ ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ ได้
เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ข้อ 6 กรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอำนาจ
อนุญาตมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก
หรื อ เนื่ อ งจากครบกำหนดเวลายั บ ยั้ ง การอนุ ญ าตให้ ล าออกให้ ผู้ มี อ ำนาจอนุ ญ าตมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
วันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ 7 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอ
หนังสือขอลาออกนั้นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก
โดยเร็ว
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เมื่อผู้มีอำนาจอนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแล้วให้มีคำสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่
วันที่ขอลาออก
5. ครูอัตราจ้าง
กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย
ครูพี่เลี้ยง หรือปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกชื่อย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติที่ ใช้เพื่อการนั้น
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บทที่ 4
การบริหารทั่วไป
งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่ โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น การดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัด
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณ บุ คลากรและบริหารทั่วไป การดู แ ลอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม การจั ด ทำ
สำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ
ซึ่งคุณครูควรที่จะได้รับรู้แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. 	การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
2. 	การเปิดและปิดสถานศึกษา
3. 	การชักธงชาติ
4. 	การสอบ
5. 	การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
6. 	การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา
7. 	การลงโทษนักเรียน
8. 	ความสัมพันธ์กับชุมชน
9. 	สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1. การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
ข้ า ราชการผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ดังนี้
1. 	ให้สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.
เป็ น เวลาทำงานตามปกติ โดยมี วั น หยุ ด ราชการประจำสั ป ดาห์ คื อ วั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์
หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เวลาทำงานในสถานศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษา
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2. 	วั น ปิ ด ภาคเรี ย นให้ ถื อ ว่ า เป็ น วั น พั ก ผ่ อ นของนั ก เรี ย น ซึ่ ง สถานศึ ก ษาอาจอนุ ญ าตให้
ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ ได้ แต่ถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมา
ปฏิบัติราชการตามปกติ
3. 	วันที่สถานศึกษาทำการสอนชดเชยหรือทดแทน เนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษ
หรือกรณีพิเศษต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็นวันทำงานปกติตามระเบียบนี้
อ้ า งอิ ง จาก ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยกำหนดเวลาและวั น หยุ ด ราชการของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2547
2. การเปิดและปิดสถานศึกษา
ช่วงเวลารอบปีการศึกษาหนึ่ง ถือว่าวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษา และวันที่
15 พฤษภาคมของปี ถั ด ไป เป็ น วั น สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง ในรอบปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง ทางสถานศึ ก ษา
ได้กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษาเป็น 2 ภาคเรียน คือ
1. 	ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม
2. 	ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน
ของปีถัดไป
ในการเปิดปิดสถานศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของส่วนราชการเจ้าสังกัด เป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร
อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา
พ.ศ. 2549
3. การชักธงชาติ
ธงชาติ ไ ทยถื อ ว่ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความเป็ น ไทย ที่ จ ะสร้ า งความรู้ นึ ก นิ ย มและภู มิ ใ จ
ในความเป็นชาติไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ
ในสถานศึกษาเพื่อกำหนดให้สถานศึกษามีการชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาในแต่ละวัน โดยกำหนด
เวลาชักธงชาติขึ้นและลงดังต่อไปนี้
1. 	ในวันเปิดเรียน ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน และชักลงเวลา 18.00 น.
2. 	ในวันปิดเรียน ชักขึ้นเวลา 08.00 น. และชักลงเวลา 18.00 น.
สถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดไว้ ในข้อ 1
หรือข้อ 2 ได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม
การลดธงครึ่งเสา ในกรณีที่ทางราชการให้ลดธงครึ่งเสา เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงมา
โดยเร็วให้อยู่ ในระดับความสูง 2 ใน 3 และเมื่อจะลดธงลงให้ชักขึ้นโดยเร็วจนถึงยอดเสาก่อน
จึงลดลง
อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
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4. การสอบ
ในการดำเนินการจัดการสอบทุกประเภท ผู้ทำหน้าที่กำกับการสอบมีส่วนสำคัญที่จะทำให้
การดำเนิ น การสอบเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ผู้ ก ำกั บ การสอบจึ ง จำเป็ น ต้ อ งทราบถึ ง
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำดังต่อไปนี้
1. 	ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บแบบแผนเกี่ ย วกั บ การสอบ ไปถึ ง สถานที่ ส อบก่ อ นเวลาเริ่ ม สอบ
ตามสมควร หากไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
2. 	กำกับการสอบ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่อธิบายคำถามใด ๆ ในข้อสอบแก่
ผู้เข้าสอบ
3. 	ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันเป็น
การทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับการสอบไม่สมบูรณ์
4. 	แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามแบบที่ส่วนราชการหรือสถานศึกษากำหนด หากผู้กำกับ
การสอบไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความผิดและลงโทษตามควรแก่กรณี
5. ผู้กำกับการสอบมีความประมาทเลินเล่อหรือจงใจ ละเว้นหรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
หรือไม่รายงานจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น ถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความว่า การที่ครู อาจารย์ หรือ
หัวหน้าสถานศึกษา พานักเรียนและนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่
สองคนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดทําการสอนหรือไม่ก็ ได้ แต่ ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่าย
พักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคําสั่งในทางราชการ
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1)		 การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน
			 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต
(2) 	การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน
			 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผู้บริหารสถานศึกษา ➝ ส่งเรื่องผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต
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(3)		 การพาไปนอกราชอาณาจักร
			 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผู้บริหารสถานศึกษา ➝ ส่งเรื่องเข้าสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
ข้อกำหนดตามระเบียบที่ควรทราบ
1. 	ครูผู้ควบคุมจำเป็นต้องมีครูที่เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม เพื่อดูแลในการเดินทางโดยกำหนดให้ครู
หนึ่งคนต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน
2. ทำการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ หรือขอความร่วมมือ
และต้องทำป้ายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียน
ในการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนทุกครั้ง และ
หลังจากกลับมา ต้องรายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้กับผู้สั่งอนุญาตทราบ
อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา
กิจกรรมแนะแนว หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานแนะแนว การให้คำปรึกษา และ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัย
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
โรงเรี ย นต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบงานและกิ จ กรรมในการแนะแนวให้ ค ำปรึ ก ษาและฝึ ก อบรม
แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. 	พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนมีบทบาท
ในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้คำปรึกษาด้านการดำรงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานทำ โดยให้มี
ระบบดูแลตั้งแต่แรกเข้า เพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา
2. 	สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. 	แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดทราบถึงพฤติกรรมและหาแนวทาง
แก้ ไขปัญหาร่วมกัน
4. 	จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาความรุนแรงโดยมี
แผนงาน ผู้รับผิดชอบ และการติดตามตรวจสอบ
5. 	สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติ
และความปลอดภัยของนักเรียน
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6. 	จั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
อ้างอิงจาก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและ
กิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
7. การลงโทษนักเรียน
การลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีข้อกำหนดไว้ดังนี้
โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำผิด มี 5 สถาน ดังนี้
1. 	ว่ากล่าวตักเตือน
2. 	ทำทัณฑ์บน
3. 	ตัดคะแนนความประพฤติ
4. 	ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. 	พักการเรียน
การพักการเรียน ให้ทำได้ ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
		 5.1 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น
		 5.2 แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง
		 5.3 แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น
		 5.4 กระทำการที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
การให้ พั ก การเรี ย นจะสั่ ง พั ก การเรี ย นครั้ ง หนึ่ ง ได้ ไม่ เ กิ น 7 วั น โดยให้ เ ป็ น อำนาจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี
การดำเนินการเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. 	ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ
2. 	พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม
3. 	ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้จำเป็น
ต้องทำร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน
อ้างอิงจาก 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
2. 	ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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8. ความสัมพันธ์กับชุมชน
การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการดำเนินงานของบุคคล
ในสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนสำหรับบุคคลในสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครู อาจารย์ทุกคน ย่อมจะดำเนินงานในการสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนด้วย เช่น การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสอนให้ผู้เรียนนำความรู้
ไปใช้ที่บ้าน หรือนำไปใช้ ในชุมชน หรือนำความรู้ ไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชน บุคคลในสถานศึกษา
ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความช่วยเหลือจากชุมชน สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือชุมชน
สถานศึกษาใช้ทรัพยากรในชุมชน เป็นต้น
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพหรือเป็นคนเก่ง คนดี ได้ เช่น
การสอนให้ผู้เรียนนำความรู้ ไปใช้ที่บ้าน หรือนำไปใช้ ในชุมชน ไม่ ใช่สอนให้ท่องจำ ไม่ ใช่สอนให้นำ
ความรู้ ไปสอบ สอบแล้วก็ลืมหมด หรือการสอนให้นักเรียนนำความรู้ ไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้หรือ
การเชิ ญ ปู ช นี ย บุ ค คลในชุ ม ชนมาให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นย่ อ มจะทำให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ก ว้ า งขวางขึ้ น
ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะต้องดำเนินงานไปพร้อม ๆ กับ
การบริหารงานด้านอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน จึงจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือเป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ถ้าหากคุณครูจะดำเนินการอย่างจริงจังและจริงใจ จะช่วย
แก้ปัญหาการศึกษาได้อย่างดี โดยในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะดำเนินงานได้หลากหลาย
ดังนี้
1. 	การสอนให้ผู้เรียนนำความรู้ ไปใช้ ในครอบครัวและชุมชน เช่น การละเว้นจากยาเสพติด
การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใช้ยาฆ่าแมลง การใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้า การปลูกผักปลอดสารพิษ
การปลูกป่ารักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหล่านี้เมื่อผู้เรียนเรียนในสถานศึกษาแล้ว
ผู้สอนจะย้ำให้ผู้เรียนนำไปใช้ ในครอบครัวและชุมชน และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองให้อบรม
ดูแลว่าผู้เรียนว่านำความรู้ ไปใช้หรือไม่ อย่างไรอีกด้วย
2. 	สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งจะขอความร่วมมือจากชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้ คือ
		 2.1 ขอความร่ ว มมื อ ในด้ า นการเป็ น วิ ท ยากร หรื อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาหาความรู้ เช่ น
ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ช่างทอผ้า ช่างจักสาน ช่างแกะสลัก ช่างปั้น และ
ช่างตัดผม เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อย่างดียิ่ง จะดำเนินการได้ โดยเชิญมาเป็นวิทยากร
หรือให้ผู้เรียนไปศึกษาไปฝึกงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้
		 2.2 ขอความร่วมมือในด้านทุนทรัพย์ วัสดุ ครุภัณฑ์จากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงินจาก
ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ในชุมชนเพื่อนำมาใช้จ่ายในสถานศึกษา หรือเป็นเงินทุนสำหรับผู้เรียน
ที่ยากจน ขอบริจาคหนังสือ เครื่องเขียนจากสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ร้านจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน
ขอบริจาคข้าวสาร ผัก ผลไม้ ไข่ ไก่ จากประชาชนในชุมชนเพื่อนำมาทำอาหารกลางวันแก่ผู้เรียน
ในสถานศึกษา เป็นต้น
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3. 	สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะดำเนินการได้หลากหลาย เช่น
		 3.1 จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การตอน
ติดตา ต่อกิ่งต้นไม้ การเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ การตัดเย็บ
เสื้อผ้า การทำอาหาร ทำขนม การใช้คอมพิวเตอร์ การแก้และซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
		 3.2 ให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้ และเผยแพร่ความรู้ ใหม่ ๆ แก่ประชาชนในชุมชน
เช่น ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแก้ปวดต่าง ๆ) โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การรักษาโรค
แบบธรรมชาติ บ ำบั ด อั น ตรายจากยาฆ่ า แมลงในผั ก ผลไม้ การเกษตรทฤษฎี ใ หม่ เกษตรกรรม
ทางเลือก เป็นต้น
		 3.3 จัดบริการข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น สถานศึกษา
ทำหอกระจายข่าว แล้วถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เป็นความรู้เพื่อประชาชนจะได้นำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ หรืออ่านข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น
		 3.4 การเป็นผู้นำและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะดำเนินการได้
โดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ขุดลอกคูคลอง
ที่ตื้นเขิน ขุดคูระบายน้ำ ซ่อมสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ทำความสะอาดวัดและตลาด เป็นต้น
4. 	บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน เช่น ให้ประชาชน
ในชุมชนใช้หอประชุม ใช้ห้องสมุด ใช้ห้องพยาบาล ใช้ โรงอาหาร และใช้สนามกีฬา เป็นต้น
5. 	การออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครอง และผู้เรียนตามบ้าน เช่น เมื่อผู้เรียนเจ็บป่วย หรือผู้สอน
ไปแนะนำผู้เรียนทำแปลงเกษตรที่บ้าน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมงานการ
ทอดกฐินที่วัด ร่วมงานมงคลในชุมชน เป็นต้น
6. 	การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา เช่น จัดให้มีสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา
อาจทำในรูปของจดหมายข่าว วารสาร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ
สอบถาม หรือให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสถานศึกษา
7. 	การเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เช่น ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
วันเปิดเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา เป็นต้น
8. 	การรายงานผลการเรียนและอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ เช่น การรายงานเป็นประจำวัน
หรือการทำสมุดพกประจำตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอื่น ๆ
9. 	การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการ แบ่งออกได้เป็น 4 ข้อย่อย ดังนี้
		 9.1 ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นักวิชาการ ครู อาจารย์จากสถานศึกษาอื่น ศิลปินพื้นบ้าน
ผู้อาวุโส ผู้เป็นปูชนียบุคคลในหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งนำมาใช้ ในลักษณะขอคำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ หรือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น
		 9.2 ทรัพยากรวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สถานศึกษาอื่น นำมาใช้ ใน
ลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น
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		 9.3 	ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แร่ธาตุ สัตว์ป่า สมุนไพร
ซึ่งจะนำมาใช้ ในลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การช่วยกันอนุรักษ์ ไว้ เป็นต้น
		 9.4 	ทรัพยากรสังคม ได้แก่ วันสำคัญ ศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาใช้ ได้ ในลักษณะให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง, จัดนิทรรศการ, การศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ ไว้ เป็นต้น
10. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ความใกล้ชิดและเป็นกันเองของบุคลากรกับชุมชนถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างแนบแน่น โรงเรียนเรานั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนหลายงานด้วยกัน คือ
		 10.1 งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ครู ทุ ก คนจะต้ อ งมี เ ด็ ก ที่ ต้ อ งดู แ ล ด้ ว ยการ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของบุคลากรทุกท่านเพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา ความพึงพอใจ
และความต้องการของชุมชนต่อโรงเรียน และโรงเรียนต่อชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ปกครอง
นักเรียน และครูได้มีส่วนปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
		 10.2 การต้ อ นรั บ ผู้ ป กครองที่ เ ข้ า มาสู่ ส ถานศึ ก ษาด้ ว ยไมตรี จิ ต ที่ ดี ทั ก ทาย พู ด คุ ย
แนะนำข้อมูลด้วยความเป็นกันเอง
		 10.3 การมี โอกาสที่ ได้พบปะสังสรรค์กับชุมชนนอกสถานศึกษา
อ้างอิงจาก
1. รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์ การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
2. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
9. สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กล่าวว่า “บุคคลย่อมมีมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไม่น้ อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่า งทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็ บค่าใช้ จ่าย”
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้กล่าวถึงการศึกษาสำหรับคนพิการว่า
คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อทางการศึกษาบริการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของคนพิการ
และยังมีสิทธิได้รับการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความจำเป็นในการในการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรม
นิยาม “คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่ ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ หรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกำหนด
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การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. 	คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นคำขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
		 1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา
		 1.2 จำนวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาที่ประสงค์ขอรับ
2. การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง
การขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นคำขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
		 1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา
		 1.2 รายการสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาประสงค์จะขอยืมตามรายการ
ในบัญชี ก.
2. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานให้เรียบร้อยและส่งคำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้คนพิการหรือผู้ปกครอง ทำสัญญายืม สัญญาค้ำประกัน และ
การคืนสิ่งของที่ยืมให้เป็นไปตามระเบียบ
การขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นคำขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
		 1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา
		 1.2 จำนวนเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา
		 1.3 รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา ประสงค์จะขอยืมเงิน
เพื่อจัดซื้อตามบัญชี ก. และบัญชี ค.
		 1.4 รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา ประสงค์จะขอรับ
ตามบัญชี ข. และบัญชี ค.
2. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานให้เรียบร้อยและส่งคำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งคำขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนไปยัง
คณะกรรมการภายในวันที่ 20 สิงหาคมของทุกปี
4. 	คณะกรรมการพิจารณาคำขอและส่งต่อให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสังกัด
สพฐ. พิจารณา
5. หลังจากการพิจารณาแล้ว แจ้งผลไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อแจ้งข้อมูลต่อไปยัง
สถานศึกษา เพื่อดำเนินการแจ้งให้คนพิการทราบโดยเร็ว
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6. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้คนพิการหรือผู้ปกครอง ทำสัญญายืมและสัญญาค้ำประกัน
และการใช้คืนเงินยืม
7. ให้คนพิการหรือผู้ปกครองจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
ตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในระเบียบ
8. เมื่อจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้สถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่จ่ายเงิน
9. 	ในกรณีที่ยังมีเงินยืมเหลืออยู่ ให้คืนเงินตามจำนวนที่เหลือแก่สถานศึกษาภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแต่วันที่จัดซื้อ
อ้างอิงจาก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550

112

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

บทที่ 5
ลักษณะของครูที่ดี
1. อุดมการณ์ของครู
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของครู
พระราชทานแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ดังนี้
“...ครู ที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ท ำแต่ ค วามดี คื อ ต้ อ งหมั่ น ขยั น และอุ ต สาหะพากเพี ย ร
ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติ
ของตน ให้อยู่ ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง
ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ...”
ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิต
จะมีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน และบุคลิกภาพ
ของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังคำกล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ที่สอนมา”
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล)
ครู จึ ง จำเป็นต้องพัฒนาจิตสำนึกของความเป็ น ครู เพราะครู ห รื อ อาจารย์ จำเป็ น ต้ อ งมี
ข้อกำหนดอยู่ ในใจ เพื่อให้มีหลักในการดำรงตนให้เป็นครู
สิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นจริงนั้น
“ครุธรรม” คือ ธรรมสำหรับครู เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านทราบและได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่
ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ
ครุธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพ
ที่คนทั่วไปยกย่อง และถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญในการพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติ ครูที่ขาดครุธรรม
จะเปรี ย บเสมื อ นเรื อ ที่ ข าดหางเสื อ ดั ง นั้ น การจะพาศิ ษ ย์ ไ ปสู่ จุ ด หมายปลายทางอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างแน่นอน
ท่านพุทธทาสกล่าวอยู่เสมอว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ ผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว
ครุ ธ รรมจึ ง เป็ น “หน้ า ที่ ส ำหรั บ ครู ” ซึ่ ง ครู ส่ ว นใหญ่ ทุ ก คนย่ อ มทราบดี ว่ า “หน้ า ที่ ข องครู ก็ คื อ
การอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย์ ” แต่ ก ารอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย์ ข องครู แ ต่ ล ะคนก็ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ครูบางคนก็อาจจะคิดว่าหน้าที่ของครู คือ สอนวิชาการที่ตนได้รับมอบหมายให้สอน แต่อีกหลาย ๆ คน
ก็ คิ ด ว่ า ครู ค วรทำหน้ า ที่ ส อนคนให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ น อกเหนื อ จากการสอนวิ ช าการ ความคิ ด ที่
แตกต่างกันไม่ ใช่เรื่องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่
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ที่ตนเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสือ
อย่างเดียว แต่ต้องสอนคนให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย
การที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้น ครูจำเป็นต้องมี
หลักยึดเพื่อนำตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ นั่นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์ครู
มีหลักการที่จะยึดไว้ประจำใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้
เต็มรู้
เต็มใจ
เต็มเวลา
เต็มคน
เต็มพลัง
1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์
อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้แก่คน ดังนั้น ครูทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่
ทำให้ตนเองนั้นบริบูรณ์ หรือเต็มไปด้วยความรู้ ครูควรจะทำให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วยความรู้
3 ประการ คือ
1. ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูควรเสาะแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูลโดยการอ่าน
การฟัง และพยายามนำประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนของตนได้เกิดความรู้ที่ทันสมัย
ดังนั้น ครูจะต้องแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสม
ตามระดับความรู้นั้น
2. ความรู้เรื่องโลก ครูควรมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถ
อธิบายบอกเล่า ถ่ายทอด ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติของสังคมไปสู่ศิษย์
ครูควรเข้าใจชีวิตอย่างเพียงพอที่จะให้คำแนะนำ คำสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ ได้ดำเนินชีวิตที่ดี ในอนาคตได้
ดังนั้น นอกเหนือจากตำราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น ๆ ให้บริบูรณ์ โดยเฉพาะ
ความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม
3. ความรู้เรื่องธรรมะ ครูควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์
มีความคิดที่ดี มีความประพฤติดี ไม่ว่าครูจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ทุกศาสนามีจุดหมายเดียวกัน คือ
มุ่งให้คนเป็นคนดี ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอุทาหรณ์ สำหรับ
สั่งสอนศิษย์ ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษา เล่าเรียนได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะ
อย่างอิทธิบาท 4 คือ
		 1. พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน
		 2. มีความเพียรที่จะเรียน ไม่ย่อท้อ
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3. เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน
4. หมั่นทบทวนอยู่เสมอ
ถ้าศิษย์เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ก็ย่อมทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษา นอกจาก
ที่ครูจะต้องทำตนให้บริบูรณ์ด้วยธรรมะเพื่อไปสอนศิษย์ ครูก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะ
เพื่ อ ให้ ค รู ไ ม่ ห วั่ นไหวต่อกิเลส อันทำให้จิตของครู ต้ อ งเป็ น ทุ ก ข์ เ ศร้ า หมอง ครู ก็ ย่ อ มจะเบิ ก บาน
และได้รับความสุขที่จะได้สอนคนในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย การศึกษาธรรมะจึงจำเป็นสำหรับอาชีพครู
2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู
พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้น” ดังนั้น คนจะเป็น
ครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมี ใจเป็นครู การทำใจให้เต็มนั้น
มีความหมาย 2 ประการ คือ
ใจครู การทำใจให้เต็มบริบูรณ์นั้น จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1. รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ มีกุศล
ได้บุญ ได้ความภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอ พยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์
2. รักศิษย์ มี ใจคิดอยากให้ศิษย์พ้นจากสิ่งที่ ไม่พึงปรารถนา ครูต้องมี ใจนึกอยากให้ทุกคน
มีความสุข พยายามชี้แนะหนทางสู่ความสำเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรือมีมุทิตาจิต เมื่อเห็น
ศิษย์ประสบความก้าวหน้าในชีวิต ความรักศิษย์ย่อมทำให้ครูสามารถทุ่มเทและเสียสละเพื่อศิษย์ ได้
ใจสูง ครูควรพยายามทำใจให้สูงส่ง มีจิตใจที่ดีงาม การจะวัดใจเราว่าสูงหรือไม่ มีข้อที่ลอง
ถามตัวเองได้หลายประการ เช่น
1. 	ทำงานอยู่ที่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า
2. 	ท่านมักจะคิดว่าเพื่อน ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า
3. 	ทำไมท่านก็ทำดี แต่เจ้านายไม่เห็น
4. 	ทำไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว
5. 	ท่านยอมไม่ ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น
6. 	ทำไมที่ทำงานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด
การทำจิตใจให้สูง ก็คือ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ โลกและการคิดที่จะสร้างสรรค์
ให้ โลกมีแต่สิ่งที่ดีงาม มองโลกและคนในแง่ดี ใจกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองและคนอื่น
ไม่คิดว่าตนเองฉลาด หรือเก่งกว่าผู้ ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น คิดเสมอว่าจะช่วยให้คนมีความรู้
มีความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดี คิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน
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3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน
ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วน คือ
1. งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน ค้นคว้า
หาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และในขณะที่ดำเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลา
ที่กำหนด เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา
2. งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ
งานบริหาร บริการ และงานที่จะทำให้สถาบันก้าวหน้า
3. งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนศิษย์ เมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำ
หรือต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงาน ครูควรมีเวลาให้ศิษย์
4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โ ดยที่ ค รู เ ป็ น แม่ พิ ม พ์ ห รื อ พ่ อ พิ ม พ์ ที่ ค น
ในสังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจำเป็นที่จะต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็น
มนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ครูจึงควรสำรวมกาย วาจา ใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน การที่จะทำให้ตนเองเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ ได้คนผู้นั้น
ควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการดำเนินชีวิตที่ดี
ปฏิบัติงานถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเอง เพื่อหาทางแก้ ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ
5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน
ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน เพื่อวิชาการ เพื่อศิษย์ ครูต้อง
อุทิศตนอย่างเต็มที่ ทำงานอย่างไม่คิดออมแรง เพื่อผลงานที่สมบูรณ์นั้นก็คือ การปั้นศิษย์ให้มีความรู้
ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
ครูที่มีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นครูที่มีครุธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ชี้ทางแห่ง
ปัญญา ชี้ทางแห่งชีวิต และชี้ทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ครูควรสร้างอุดมการณ์ครู
เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู
คุณธรรม 4 ประการ
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม
2. 	การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ ในความสัจ ความดี
3. 	การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด
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4. 	การรู้จักละวางความเชื่อ และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้มีความเจริญงอกงามขึ้น
โดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมี โอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังความประสงค์ ครู อาจารย์เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ควรถือปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมดังกล่าวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ สถาบันวิชาชีพครูจะได้มีความเจริญก้าวหน้า
สังคมและประเทศไทยจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
2. คุณลักษณะของครูที่ดี
คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ
1. 	ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึง
ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติ
หรือความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว
2. 	ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบ แบบแผน และกฎหมาย
ของสังคมเป็นเกณฑ์
3. 	ความขยั น ประหยั ด และยึ ด มั่ น ในสั ม มาอาชี พ หมายถึ ง ความประพฤติ ที่ ไ ม่ ท ำให้
เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม
4. 	ความสำนึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
หมายถึง ความประพฤติที่ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคม
5. 	ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติ
ในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทำหน้าที่การงาน
6. 	ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกัน
โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด
7. 	ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมั่นคงและ
จิตใจ รู้จักบำรุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ ในจิตใจอย่างมั่นคง
8. 	ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่งไม่ ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
9. 	ความภาคภูมิและการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ หมายถึง
ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของ
ตนเองและทรัพยากรของชาติ
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10.		 ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน หมายถึง
ความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลากำลังกายและกำลังทรัพย์
คุณลักษณะ 10 ประการนี้ เป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษาและอบรม
สั่งสอนนักเรียนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วย
การกระทำของครูที่สังคมไม่ชอบ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. 	ขาดความรับผิดชอบ
2. 	การเป็นคนเจ้าอารมณ์
3. 	ขาดความยุติธรรม
4. 	เห็นแก่ตัว
5. 	ประจบสอพลอ
การกระทำของครูที่สังคมชอบ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. 	ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง
2. 	ความเข้าใจและเป็นกันเอง
3. 	ความรับผิดชอบ
4. 	มีความยุติธรรม
5. 	ความเมตตา
6. 	ร่าเริง แจ่มใส สุภาพ
7. 	มีวิธีสอนแปลก ๆ
8. 	มีอารมณ์ขัน
9. 	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความบกพร่องของครู เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ครูชาย
1. 	ความประพฤติไม่เรียบร้อย
2. 	มัวเมาในอบายมุข
3. 	การแต่งกายไม่สุภาพ
4. 	การพูดจาไม่สุภาพ
5. 	ไม่รับผิดชอบการงาน
ครูหญิง
1. 	การแต่งกายไม่สุภาพ
2. 	ความเป็นคนเจ้าอารมณ์
3. 	ประพฤติไม่เรียบร้อย
4. 	ไม่รับผิดชอบการงาน
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5. 	ชอบนินทา
6. 	จู้จี้ขี้บ่น
7. 	วางตัวไม่เหมาะสม
8. 	คุยมากเกินไป
หน้าที่ของครูที่จำเป็นมากที่สุด คือ
1. 	สอนและอบรม
2. 	การเตรียมการสอน
3. 	หน้าที่ธุรการ เช่น ทำบัญชีเรียกชื่อและสมุดประจำวัน
4. 	การแนะแนว
5. 	การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม
6. 	ดูแลอาคารสถานที่
7. 	ทำความเข้าใจเด็ก
ลักษณะของครูที่ดี เรียงตามลำดับ คือ
1. 	ความประพฤติเรียบร้อย
2. 	ความรู้ดี
3. 	บุคลิกการแต่งกายดี
4. 	สอนดี
5. 	ตรงเวลา
6. 	มีความยุติธรรม
7. 	หาความรู้อยู่เสมอ
8. 	ร่าเริง แจ่มใส
9. 	ซื่อสัตย์
10. 	เสียสละ
สิ่งที่ครูไม่ควรกระทำ
1. 	ครูมาสาย คติประจำใจ คือ สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยกำลังเหมาะ
2. 	ครูค้าขาย คติประจำใจ คือ ครูที่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มี
ความสามารถ ต้องทำตลาดให้เป็นโรงเรียน
3. 	ครูคุณนาย คติประจำใจ คือ อยู่อย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคพวก
มากมี
4. ครู สุ ร าบาล คติ ป ระจำใจ คื อ ศุ ก ร์ เ มา เสาร์ น อน อาทิ ต ย์ ถ อน จั น ทร์ เ กี ย จคร้ า น
อังคารหยุด พุธลา พฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน
5. ครูเกียจคร้าน คติประจำใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม
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6. 	ครูหัวโบราณ คติประจำใจ คือ คิดเป็นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอน
อย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน
7. 	ครูปากม้า คติประจำใจ คือ นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส
8. 	ครูหน้าใหญ่ คติประจำใจ คือ ใหญ่ที่ โรงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อำเภอ เห่อเจ้านายได้สองขั้น
9. 	ครูใจยักษ์ คติประจำใจ คือ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล
หลักสิบประการของความเป็นครูดี
1. มุ่งมั่นวิชาการ
ครูมีบทบาทหน้าที่ ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่จำเป็นสำหรับครู
คือ
		 1. 	 ศาสตร์ที่จะสอน
		 ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อ
ต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์
		 2. 	 ศาสตร์การสอน
		 แม้ครูจะมีความรู้ดี ในศาสตร์สาขาที่ชำนาญ แต่ความรู้เหล่านั้น จะไม่มีประโยชน์ต่อ
วิชาชีพครูแม้แต่น้อย หากครูยังขาดความรู้เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น ครูจึงจำเป็นต้อง
ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพื่อค้นหาวิธีการที่จะอธิบาย
หรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ
 		 3. 	 ศาสตร์การพัฒนาคน
		 โดยที่อาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผู้สร้างจึงจำเป็นต้อง
เอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการดำรงตน
ให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา
2. รักงานสอน
ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักการสอน สนใจที่จะพัฒนาการสอน
ให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพื่อให้ ได้ผล รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการเรียนของตนเอง ให้รู้จักวิธีเรียน เรียนด้วยความสุขและรับรู้สาระในศาสตร์
ที่ครูสอน
3. อาทรศิษย์
ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ห่วงใยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่
ช่วยแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกศิษย์ประสบ ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง ไม่ดูถูกหรือเยียบย่ำ
ลูกศิษย์ ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียนและชีวิต
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4. คิดดี
ครูต้องมีความคิดที่ดี ความคิดที่เป็นบวกต่อศิษย์ ต่อการสอน ต่อวิชาชีพ ต่อสถาบัน และ
ต่อเพื่อนร่วมงาน คิดในสิ่งที่ดี และให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด เป็นต้น
ความคิดที่เป็นบวกจะช่วยให้ครูทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีคุณธรรม
ความมีคุณธรรมของครูมีความจำเป็นต่อวิชาชีพครู คุณธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ความยุติธรรม
ด้านการสอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จ ครูต้องมีความอดทน ระงับ
อารมณ์ ได้ดี ไม่ทำร้ายคน เสียสละ มีความอายที่จะกระทำผิด และมีหลักศาสนายึดมั่น มีความตั้งใจ
แน่วแน่ที่จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
6. ชี้นำสังคม
ครูต้องช่วยชี้นำสังคม นำในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหา ทำตนเป็นตัวอย่าง เช่น เรื่องของขยะ
สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ช่วยชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสังคม และการช่วยนำสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงาม
7. อบรมจิตใจ
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรม ตักเตือน สั่งสอนให้ศิษย์
ประพฤติดี ดำรงอยู่ในศีลธรรม หน้าที่ของครูจึงไม่ ใช่เป็นเรื่องของการสอนหนังสือเท่านั้น แต่จะต้อง
อบรมจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
8. ใฝ่ความก้าวหน้า
การไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ รักที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชน
ไม่หยุดยั้ง ครูจะต้องทำให้ชีวิตของครูก้าวต่อไปเพื่อที่จะทำประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคม
และประเทศชาติ
9. วาจางาม
คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ คำพูดที่ดี
ย่ อ มทำให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำลั ง ใจ มี ค วามมุ ม านะ ในทางตรงกั น ข้ า ม คำพู ด ไม่ ดี ย่ อ มทำให้ ผู้ ฟั ง
เกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ และทำให้เกิดความท้อถอย ไม่อยากเรียน ครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ ฝึกการพูดเพื่อจูงใจและส่งเสริมทำให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีงามและถูกต้อง
10. รักความเป็นไทย
สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ
ดังนั้น ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ ไทย เพื่อให้ศิษย์เป็นผู้ธำรงรักษาเอกลักษณ์ ไทยเอาไว้
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนจำเป็นต้องธำรงไว้ ให้มั่นคง แม้ว่าเทคโนโลยี
จะพัฒนาไปได้ ไกล จนทำให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้
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ก็ตาม แต่เอกลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ เช่น เรื่องของความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ควรช่วยกัน
สืบสาน ส่งเสริม และธำรงไว้ เพื่อทำให้เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้เน้นย้ำ
แนวทางพั ฒ นาที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและความไม่ ป ระมาท โดยคำนึ ง ถึ ง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดำรงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวทางการดำรงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ต นของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ
วิ ช าการต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการวางแผนและการดำเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต้ อ ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้ มี ส ำนึ ก ในคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ดำเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน
ของคนไทย สั ง คมไทยเพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ
ความสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ที่น่าสนใจคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน
การดำรงอยู่ แปลว่า เราอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว มีผลงานวิจัยที่ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์
นาถสุภา ทำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พูดถึงการวิจัยหมู่บ้านในประเทศไทย
มีชุดหนังสือออกมา 20 กว่าเล่ม พบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ ในประเทศไทยยังคงอยู่อย่างพอมีพอกิน
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มีการดำรงอยู่อย่างพอเพียงอยู่แล้วในชนบทของไทยที่ต้องพึ่งพิงระบบนิเวศวิทยาเขายังอยู่อย่าง
พอเพียง มีการพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและน้ำใจเป็นพื้นฐานของชีวิต แบ่งกันอยู่
แบ่งกันกินปัจจุบันก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างแพร่หลาย ๆ โดยวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยน คือ
เพื่อความพอเพียงยิ่งขึ้น ไม่ ใช่กำไร ชาวบ้านเรียกว่า “เปลี่ยนกันกิน” ตลาดในชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ ได้
ขับเคลื่อนโดยกฎแห่งระบบทุนนิยม กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรม การดำรงอยู่ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทย สังคมไทย
คิดและปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าพอเพียง
มีพระราชดำรัสองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่า “พูดจาก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง” คำนิยามบอก
หลักการไว้ว่า ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตั ว จากผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากทั้ ง ภายนอกและภายใน ภายนอกกระทบเข้ า มา ภายใน
ก็เปลี่ยนแปลงด้วยจะพอเพียงได้ ต้องคำนึงถึง 3 หลักการ คือ คิดและทำอะไรอย่างพอประมาณ
มี เ หตุ ผ ล และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ถ้ า ครบ 3 หลั ก การนี้ ถึ ง จะบอกได้ ว่ า พอเพี ย ง ถ้ า ไม่ ค รบ
ก็ ไม่พอเพียง และการจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้ความรู้ควบคู่ ไปกับคุณธรรม
พอประมาณ คือ การทำอะไรที่พอเหมาะ พอควร สมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตนเอง และ
สภาวะแวดล้อม พอประมาณของแต่ละคน ในแต่ละช่วงเวลาก็ต่างกัน อย่างเช่นบางคนในบางวัน
ทานข้าวจานเดียวอิ่ม แต่บางวันก็ ไม่อิ่มต้อง 2 จานถึงจะอิ่ม แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในช่วง
ขณะเวลานั้น ๆ ความพอประมาณสามารถพิจารณาได้จาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน พอเหมาะกับ
ความชอบ ศักยภาพ และความสามารถของแต่ละคนหรือไม่ และปัจจัยภายนอก คือ พอประมาณกับ
ภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ในแต่ละขณะหรือไม่ ในหลักสัปปุริสธรรม 7 สอนไว้ว่า
จะสร้ า งความพอดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ะต้ อ งรู้ เ หตุ รู้ ผ ล รู้ ต น รู้ ป ระมาณ รู้ ก าล รู้ ชุ ม ชน รู้ บุ ค คล
ความพอประมาณ จึ ง ครอบคลุ ม ความพอเหมาะพอควรกั บ ทุ ก ๆ เรื่ อ ง แล้ ว จะรู้ ได้ อ ย่ า งไรว่ า
พอประมาณหรือไม่ ก็ต้องรอบรู้ ในข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีสติและคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อความจริง ต่อหน้าที่ ต่อผู้อื่น ต้องใช้หลักเหตุหลักผลในการตัดสินใจ และต้อง
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่จะทำลายความพอดี ความพอเพียงด้วย จึงต้องมีการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้เกิดขึ้น
ยกตัวอย่าง จะดูหนังสือสอบ หรือเตรียมการสอบอย่างพอเพียงได้อย่างไร เตรียม 1 ชั่วโมง
ก่อนสอบพอไหม อย่างเราเรียนมาทั้งเทอม สมุดโน๊ตมี 5 เล่ม ต้องใช้เวลาพอประมาณกับสิ่งที่มีถึงจะ
สมเหตุสมผล ถ้าใช้เวลาน้อยเกินไป หรือไม่มีความขยันอดทนในการดูหนังสือก็ ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
อาจสอบตกได้ กล่าวคือ จะดูหนังสืออย่างพอประมาณก็ต้องพอดีกับศักยภาพของตนเองที่มีอยู่
ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนมา มีเหตุมีผล ดูหนังสือที่เป็นเรื่องหลักสอดคล้องกับวิชาที่เรียน การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทำอย่างไรคือดูหนังสือให้สอบผ่านได้ด้วย สุขภาพก็ต้องไม่ทรุดโทรม ไม่ทะเลาะ
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เบาะแว้งหรือเอาเปรียบเพื่อนฝูง ไม่คดโกงในการสอบ เพราะฉะนั้นต้องมีความขยันอดทน ต้องใช้
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระทำตลอดเวลาแล้วทำไมเราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
หรือลองคิดในคำถามตรงกันข้ามว่า ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียงแล้วจะเป็นอย่างไร เช่น ใช้จ่าย
ไม่พอเพียง ดูแลสุขภาพอย่างไม่พอเพียง บริโภคอย่างไม่พอเพียง ทำงานอย่างไม่พอเพียง มากไป
น้อยไป หรือนักศึกษาดูหนังสืออย่างไม่พอเพียง การใช้ชีวิต การปฏิบัติตนอย่างไม่พอเพียง น้อยเกินไป
มากเกิ น ไป ไม่ พ อดี พอเหมาะ พอควร กั บ ความสามารถของเรากั บ สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มันส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับตัวเราเอง ส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับคนรอบข้าง กระทบกับสังคม
กระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงอนาคตของตนเองและสังคม ยกตัวอย่าง การทานข้าวแบบพอเพียง
เป็นอย่างไร คือ ให้อิ่มพอประมาณ เพราะเรารู้ว่าถ้าอิ่มมากเกินไป อึดอัด ถ้าอิ่มน้อยเกินไป ก็ยังหิวอยู่
แต่ว่าอิ่มอย่างเดียว เป็นเรื่องเพียงแค่ปริมาณ ยังไม่พอเพียงไม่สมดุล ต้องสมดุลด้านคุณภาพด้วย
บริโภคอย่างไม่พอเพียง เช่น รับประทานไขมันมากเกินไป หรือว่าอาจจะบริโภคสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์
กับร่างกาย เช่น ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นความพอเพียงในการบริโภค ไม่ ใช่เฉพาะ
ปริมาณเท่านั้น คุณภาพด้วย ถึงจะบอกได้ว่า เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมดุลจริง ๆ เพราะฉะนั้น
จะวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียง รายจ่ายพอประมาณไหมกับรายได้ มีข้าวของเพียงพอไหมกับ
การใช้สอย การใช้จ่ายมีเหตุมีผลหรือเปล่า ซื้อเพราะอะไร เพราะจำเป็นหรือเพราะเอาอย่างผู้อื่น
แล้วมีภูมิคุ้มกันไหม เงินทองก็ ไม่มี ต้องไปผ่อนส่งอีก ซื้อมาเสร็จแล้วได้ ใช้หรือไม่ ในระยะยาว คุ้มค่า
หรือไม่ สามารถนำหลักพอเพียงไปใช้เบื้องต้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การผลิต
สินค้า OTOP แบบพอเพียงกับ OTOP แบบไม่พอเพียง ก็สามารถใช้หลัก 3 ห่วง ในการวิเคราะห์
การพัฒนาสินค้า OTOP นั้น พอประมาณไหมกับศักยภาพของคนในชุมชน เป็นการต่อยอดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่หรือเปล่า หรือว่าคนในชุมชนต้องมาเรียนรู้ ใหม่หมดในการผลิต แล้วที่ผลิตนี้
มีเหตุผลอะไร ผลิ ตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางบอกให้ผ ลิต หรื อผลิต เพราะว่ ามีของดีอยู่ แล้ว
อยากต่อยอดออกมาพัฒนาให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันของการ
ผลิตสินค้านั้น มีการวางแผนเรื่องวัตถุดิบอย่างรอบคอบหรือไม่ มีการวางแผนเรื่องตลาดอย่างดี ไหม
ไม่ ใช่ ว่ า ผลิ ต ออกมาเสร็จแล้วขายก็ ไ ม่ ได้ ผลิตออกมาเสร็ จ แล้ ว ขายได้ แ ต่ ไ ม่ มี วั ต ถุ ดิ บ ไม่ มี ก าร
วางแผนจัดการที่ดีก็ ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะฉะนั้นการผลิตสินค้า OTOP ก็มีทั้งแบบพอเพียงและ
ไม่พอเพียง ใช้หลัก 3 ห่วง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในการวิเคราะห์ ได้เช่นกัน
เงื่อนไขสร้างความพอเพียง
เงื่อนไขและปัจจัยที่จะทำให้การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการแต่ละอย่าง นำไปสู่
ความพอเพียงหรือไม่พอเพียง ในคำนิยามซึ่งได้พระราชทานมาก็ระบุชัดเจนว่าต้องอาศัยความรู้คู่กับ
คุณธรรม
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เงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวังในการนำเอาหลักวิชาการมาใช้
กล่าวคือ จะเอาหลักวิชาการมาใช้ต้องรู้จริง รอบรู้ ไม่เอามาทดลองใช้อย่างงู ๆ ปลา ๆ เพราะจะมี
โอกาสพลาดสูง ถ้ารู้จริงแต่ ไม่รอบคอบก็ ไม่ ได้อีก หลายครั้งที่เกิดไม่พอเพียง มาจากความไม่รอบคอบ
ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง OTOP การวางแผนการผลิต ถ้าไม่รอบคอบตั้งแต่ต้นทาง คือเรื่องวัตถุดิบ
จนกระทั่งถึงปลายทาง คือการทำการตลาดและจัดส่งสินค้า มี โอกาสที่จะนำไปสู่ความไม่พอเพียง
ได้อย่างมาก แต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีคุณธรรมด้วย
คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแต่ ไม่มีคุณธรรม ไม่ ใช่คนที่ฉลาดจริง เพราะผลของการกระทำของเขาที่อาจจะ
เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น คดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง เวลาทำการงาน ภารกิจ
จิตแส่ส่ายไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิ ทำอะไรก็ ไม่รอบคอบ ไม่ ใช้ปัญญาคิดพิจารณาแยกแยะเหตุและผล
ต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน สุดท้ายก็ส่งผลทางลบกับตัวเขาเองในที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาจริง จะต้อง
เป็นคนที่มีคุณธรรม รู้ผิดถูกชอบชั่วดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีศีลทั้งทางกาย วาจา และทางความคิด และจิตต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับภารกิจ
การงานที่ทำ งานจึงจะออกมามีคุณภาพ และนำไปสู่การสร้างความพอเพียงได้อย่างแท้จริงคุณธรรมนี้มี
2 ช่วง เริ่มจากการต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม แต่ละบุคคลจะต้องมีสำนึกในคุณธรรม
คิดละชั่ว ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่ ใช่หมายความแต่เพียงไม่คอร์รัปชันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เวลาจะซื้อของถ้าซื่อสัตย์
ต่อตัวเอง ก็จะรู้ว่าจริง ๆ แล้วจำเป็นหรือเปล่า มีรายได้เพียงพอไหม จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้ก็ต้อง
รู้จักตัวเองก่อน รู้ว่าเรามีรายได้แค่ ไหน สถานะอย่างเราทำอะไรได้บ้าง อันนี้จำเป็นไหม แล้วก็มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินค้านั้น อย่างที่สอง คือ การมีคุณธรรมเป็นหลักปฏิบัติและการดำเนินชีวิต
คือต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ คุณธรรมข้อนี้เป็นข้อยืนยันว่า
เมื่ อ นำหลั ก พอเพี ย งไปใช้ จ ะไม่ เ ป็ น การย่ ำ อยู่ กั บ ที่ แต่ ก ลั บ จะนำไปสู่ ค วามก้ า วหน้ า พร้ อ มกั บ
ความสมดุลเป็นขั้นเป็นตอน เช่น ในการบริหารธุรกิจถ้ามีความขยันหมั่นเพียร อดทน พัฒนาองค์กร
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความรอบคอบในการดำเนินการธุรกิจการงาน ชีวิตก็จะก้าวหน้า
อย่างเป็นขั้นตอน
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในคำนิยามคืออะไรพระปฐมบรมราชโองการ “เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” การจะทำอะไรก็ตามประโยชน์ก็ต้องเกิด ความสุขก็ต้องมี แต่เวลาพูดถึงการ
ที่ จ ะสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จะสร้ า งความสุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครั ว กั บ ชุ ม ชน กั บ องค์ ก ร
กับประเทศชาติบางครั้งคำนิยามก็อาจจะต่างกัน แล้วประโยชน์สุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะวัดได้
จากที่ ไหนก็ต้องพิจารณาจากเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ต้องก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน
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ทำไมเราจำเป็นต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หรือมีภูมิคุ้มกัน หลักพุทธมองโลกว่า
ทุกอย่างเป็นอนิจจัง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะรู้ ได้อย่างไรว่า ถ้าเราออกจากห้องนี้เดินออกไป
ข้างนอกจะไม่ถูกรถชน ถ้าเราไม่มีเงินเก็บออมหรือการทำประกันสุขภาพเตรียมไว้ ในยามจำเป็นก็จะ
เกิดปัญหาจนถึงกับเกิดวิกฤตในชีวิตได้ ฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง ไม่ประมาท มีสติในการดำเนินชีวิต ใช้ปัญญาในการคาดการณ์ ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนรองรับและรักษาสมดุลได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย สมดุลแปลว่าสมดุล
ทั้ ง ปั จ จุ บั น และอนาคต วั น นี้ พ อเพี ย งยั ง ไม่ พ อ พรุ่ ง นี้ ต้ อ งพอเพี ย งด้ ว ย คื อ ต้ อ งมี ค วามเพี ย ร
อย่างต่อเนื่องที่จะรักษาความสมดุลให้ ได้อย่างสม่ำเสมอความเพียรในข้อปฏิบัติมรรค 8 นั้น หมายถึง
ความเพียรที่จะแก้ ไขข้อบกพร่อง เพียรที่จะละความชั่วที่เคยทำหรือทำอยู่แล้ว หรือยังไม่เคยทำให้
น้อยลงจนหมดไป เพียรที่จะทำความดีที่เคยทำ หรือทำอยู่แล้ว หรือยังไม่เคยทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นสมดุล
ในด้านไหมบ้าง คำนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าต้องสมดุลทั้งทางด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม/ค่านิยม ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
หรือความพอเพียงอย่างสมบูรณ์จริง ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ ทางด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านวัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อ การก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลในแต่ละย่างก้าว จะทำให้เกิด
ความพอเพียงในที่สุดแม้แต่หลักการในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ บริษัทก็ต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใสของการทำบัญชี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Good Governance
หรือ CG มีการตรวจสอบภายใน มีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันนี้เป็นเพียง
แค่เรื่องเศรษฐกิจ หรือการมีความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ CESR
(Corporate Environmental and Social Responsibility) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทควรมีแต่ CESR
ก็ยังแคบกว่าพอเพียง เพราะถ้าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการบริหารจัดการองค์กร ก็ต้อง
คำนึงถึงอีก 4 ด้าน พร้อม ๆ กันอย่างสมดุล คือ ด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม หลายองค์กรธุรกิจเอกชนได้ทำ CESR โดยบอกว่า กำไรก่อนแล้วจะคืนกำไร
สู่สังคม แต่ถ้ามีการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างการจัดซื้อ การผลิต
การทำงาน การหากำไรต้องเป็นไปอย่างสมดุล คือไม่เบียดเบียนสังคม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้อื่น
ในสังคม ถ้าแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมด้วยก็ยิ่งดี และที่สำคัญต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ทำอย่างไรจะแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง
เช่น การผลิตสินค้า ตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ สินค้าเป็นภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ เช่น มีข่าว
ออกมาแล้วว่า มีสารโลหะตกค้างในเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียง ที่พิสูจน์ ได้แล้วประมาณ 5 ยี่ห้อ
ระหว่างการผลิตถ้าไม่มีความรอบคอบทิ้งสารตะกอนตกค้างเอาไว้ก็ถือว่าไม่ดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียง
เพราะไม่ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งสมดุ ล แต่ เ อาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค ไม่ มี ค วามรอบคอบระหว่ า งการผลิ ต
ทิ้งสารตะกอนตกค้างเอาไว้ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ก็ถือว่าไม่พอเพียง
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สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับบุคคล ก็หมายถึงการดำรงชีวิตโดยรายได้สมดุลกับรายจ่าย
เราจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้อย่างไร รายจ่ายพอประมาณกับรายได้ ไหม มีเหตุมีผลคือว่าใช้ของ
เพราะจำเป็นหรือฟุ่มเฟือย การใช้เงินอย่างสมดุล ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยคือออมบ้าง การซื้อประกันชีวิต
ประกันสุขภาพหรือสวัสดิการในบริษัทก็เป็นภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ ทำอย่างไร
จะรักษาสมดุลรายรับรายจ่าย มีเงินออม มีประกันด้วย เพราะฉะนั้นอย่าง กทม., ธกส. และองค์กร
อื่น ๆ อีกมากมายเขาสนับสนุนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เขาบอกว่าเพื่อชีวิตที่พอเพียง อันนั้นเป็น
เครื่องมือ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะได้รู้ว่า แต่ละเดือนคุณใช้เงินอย่างไร พอเพียงไหม
การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นเครื่องมือเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหรือว่าสมดุล ยกตัวอย่าง
การสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่าย ก็อาจจะต้องทำบันทึกรายรับ
รายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมือเพื่อให้ดูว่า การใช้จ่ายสมดุลไหม ใช้จ่ายมากเกินกว่า
รายรับหรือไม่ และต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย หมายความว่า ต้องมีเงินออม มีหลัก
ประกันต่าง ๆ ในหลายโรงเรียน ครูฝึกให้เด็กเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะอยากให้เด็กได้รู้ว่า
พ่อแม่มีรายได้มาจากไหน เวลาจะใช้เงินแต่ละบาท แต่ละสลึง จะได้ตระหนักถึงความเหนื่อยยากของ
พ่อแม่ ในการหาเงินมา เรื่องนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก แต่ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ความพอเพียง
ในการใช้เงินทอง ไม่เพียงแต่ดูสมดุลของบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น การใช้จ่ายอย่างพอเพียง คือ
ต้องคุ้มค่า สร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้น บางท่านบอกว่าพอเพียงคือประหยัด แต่ประหยัด
ไม่ ได้บอกว่า ตระหนี่ถี่เหนียว คำว่าทางสายกลาง หมายความว่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ ใช้เงินเกินตัว แต่ก็
ไม่ ใช่ว่าประหยัด จนไม่ใช้จ่ายเงินเลย ก็ ไม่ถูกต้องอีก การใช้จ่ายแบบทางสายกลางก็คือว่า การใช้เงิน
อย่างเหมาะสมกับอัตภาพของเรา ศักยภาพของเรา รายได้ของเรา และเหมาะสมกับสถานการณ์
ความจำเป็น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยการพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทุกขณะ เช่น
ทางด้านเศรษฐกิจ เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไร ราคาน้ำมันขึ้นลงตลอดเวลา รายได้ของเรา
ก็อาจจะขึ้นลงด้วย เราอาจจะต้องออกจากงาน เศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ไม่ ใช่สมดุลหรือคิดเฉพาะ
วันนี้เท่านั้น พรุ่งนี้ มะรืนนี้ เดือนข้างหน้า ปีข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
ต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สมดุลทางด้านสังคม ถ้าจะบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราก็ต้องมีความสมดุลทาง
ด้านสังคมด้วย เช่น ต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความรู้รักสามัคคี ความสามัคคี
จะเกิดขึ้นได้ ในสังคมต้องไม่มี ใครเอารัดเอาเปรียบกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันทั้งกำลังทรัพย์
กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความรู้ การใช้จ่ายเงินทองเมื่อสมดุลทางเศรษฐกิจก็ต้องคำนึงถึง
การใช้จ่ายเพื่อสร้างสมดุลทางสังคมให้เกิดขึ้นด้วย ถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความสมดุล
ทางสังคมต้องเริ่มจากการให้ คนที่พอแล้วจะรู้จักการให้ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ มีน้ำใจ
แบ่งปัน คนที่ ได้รับการแบ่งปันก็จะนึกถึงบุญคุณของผู้ ให้ มีความรู้สึกเป็นมิตร หากขัดสนจนคิดจะ
แย่งชิงจากผู้อื่นในสังคมก็จะระงับยับยั้งชั่งใจไว้ ได้ ผู้ ให้ก็จะมีความสุขจากการให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
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สร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้ ในสังคม ชุมชนเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้
ในชุมชนจึงต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ชุมชนต้องมีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน
เวลาตกทุกข์ ได้ยาก
สมดุ ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น อย่ า งไร การจั ด การทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ใ ห้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน เช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เราจำเป็นต้องรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม เพราะ
ทุกอย่างที่เราเป็น เราใช้ เรามี มาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราไม่รักษาไว้ ให้ ใช้ ได้นาน ๆ เราจะ
อยู่อย่ า งไร เราต้ อ งเห็นความจำเป็นของการอยู่ ร่ ว มกั บ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาอย่ า งสมดุ ล ไม่ ท ำร้ า ย
ไม่ทำลาย ไม่เบียดเบียน องค์การสหประชาชาติรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายความว่า
การพัฒนาต้องสามารถทำให้คนรุ่นต่อไปดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในระดับเดียวกันกับคนรุ่นปัจจุบัน
แต่ ในความเป็นจริงเราทำได้ ไหม ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาฯ เรามีป่าไม้
ครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ 74 เปอร์เซ็นต์ ในการประเมินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ตอนนั้นป่าไม้
เหลือเพียง 23 เปอร์เซ็นต์ เขาทำลายป่าไปหมดแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชี้ ให้คำนึงถึงว่า ในการใช้จ่ายหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของแต่ละคน แต่ละ
องค์กรนั้น ให้พยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในคราวเดียวกันด้วย จึงจะเรียกได้ว่า
พอประมาณกับทรัพยากรที่มีอยู่ บนพื้นฐานของความรอบคอบตามหลักวิชาการและเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้วย ระหว่างการผลิต ถ้าทำลายสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าไม่มีการผลิตอย่างพอเพียง จะรอบอกว่า
กำไรก่อน ค่อยคืนกำไรนั้นสู่การปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ไหม ไม่ ได้ ระหว่างการผลิตก็ต้อง
รักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ยกตัวอย่าง ในระดับบุคคล ในชีวิตของเราจนกระทั่งเรา
เรียนจบหรือแม้แต่ออกไปทำงานแล้วเราเคยคิดบ้างไหมว่า การใช้ชีวิตของเราใช้กระดาษจำนวนมาก
กระดาษมาจากต้นไม้เราใช้ต้นไม้ ไปกี่ต้น และในทางกลับกันเราเคยปลูกต้นไม้กี่ต้นในชีวิตของเรา
หลายองค์กร หลายโรงเรียน มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อร่วมรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ที่สำคัญ
คือต้องสร้างจิตสำนึกให้รู้ก่อนว่าทำไมต้องปลูกต้นไม้ต้องเข้าใจก่อนว่า ต้นไม้ ให้อะไรกับมนุษย์บ้าง
ออกซิเจนที่เราสูดอากาศมาจากไหน เบื้องต้นก็มาจากต้นไม้ทุกคนเคยเรียนจากวิชาชีววิทยาเบื้องต้น
สมดุ ล ด้ า นวั ฒ นธรรม หากศึ ก ษาพระราชดำรั ส และพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ำมาโดยตลอดให้ปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ ไทย เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีกระแส
โลกาภิวัตน์ถาโถมเข้ามาการเสริมสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทาง
วัฒนธรรม ที่จะทำให้เด็กไทย คนไทยมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ ในยุค
โลกาภิวัตน์ ดำรงตนอยู่ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การปลูกฝังให้เด็ก
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เยาวชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้าน
วัฒนธรรมภายใต้ โลกยุคโลกาภิวัตน์ ได้ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เด็กควรจะต้องรู้จักรากเหง้า
ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของตนเอง ของครอบครัว ของสังคมไทย และของชาติ ของประเทศ
รู้ที่มาที่ ไป เหตุผลของการมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีความ
สามัคคีจะได้รักชาติ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติตน คิดถึงบุญคุณของผืนแผ่นดินไทย ตลอดจน
รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ ไหลเข้ามาสู่ตนในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์
อะไรเป็นโทษ อะไรเหมาะสม พอประมาณกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนในสังคมไทย อะไรควรทำตาม
อะไรควรละเว้น หลักคิดเรื่องวัฒนธรรมพอเพียงจะทำให้คนไทย ชาติไทย สามารถยืนอยู่ ได้อย่าง
มั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีสื่อข้อมูลต่าง ๆ ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกที่เกิดขึ้น เราจะอยู่ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี เราต้องมีรากเหง้า
ต้นไม้ที่จะสามารถต้านรับลมที่พัดมาแรง ๆ ได้ โดยไม่ล้ม รากแก้วต้องหยั่งรากลึกลงไป ถ้าเป็นต้นหญ้า
ต้ น อ้ อ ลมพั ด มาแรงที เ ดี ย วก็ ล้ ม เลย เพราะมี แ ค่ ร ากฝอย ประเทศชาติ จ ะอยู่ ไ ด้ เราต้ อ งมี ร าก
รากเหง้า รากแก้ว รากฝังลึกลงไป ซึ่งสิ่งนี้ก็คือความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสังคม
เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนมากแล้วมักจะเหมือนกันทั่วโลก แต่เรื่องวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ไทยของเรา
ไม่มี ใครแย่งชิงไปจากเราได้เราจะเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรี ได้เราต้องรู้ถึงที่มาที่ ไปของความเป็นชาติไทย
รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้จักของที่มีค่าของชาติไทย อันได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนาที่คำสอนฝังรากลึกอยู่ ในวัฒนธรรมประเพณี ไทยอย่างกลมกลืนและพระธรรมเป็น
คำสอนที่มีค่าที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้คนไทยสามารถอยู่อย่างพอเพียงมาโดยตลอด และ
อยู่ร่วมกับคนต่างศาสนา ต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำไปประยุกต์ ได้ทุกเรื่อง OTOP แบบพอเพียงก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ก็เช่นเดียวกัน แบบพอเพียงก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี เราต้องวิเคราะห์ว่าการดำเนินการ และผล
ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความพอเพียงหรือเปล่า วัดที่เหตุ ใช้ความรู้กับคุณธรรมในการตัดสินใจ และ
การดำเนินการหรือเปล่า ใช้ความรู้ทางหลักวิชาอย่างรอบรู้ รอบคอบหรือไม่ ความคิดและการกระทำ
อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีการช่วยเหลือ
แบ่งปันกันหรือไม่ วัดที่วิธีปฏิบัติคือความพอเพียงโดยตรง ทำแบบพอประมาณกับทรัพยากรทุน
ศั ก ยภาพภู มิ สั ง คมหรื อ ไม่ มี เ หตุ มี ผ ลไหม มี ภู มิ คุ้ ม กั น ความเสี่ ย งไหม และสุ ด ท้ า ยวั ด ที่ ผ ลว่ า
มีการจัดการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุล และความสามารถที่จะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 4 ด้าน หรือไม่ (ที่มาสรุปจากปฐกถาพิเศษของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ในการสัมมนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารในการเผยแพร่ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด โดยคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
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4. คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี ความประพฤติที่ดี การทำให้เกิดคุณงามความดี
อุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ ความกตัญญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอาย
ต่อความชั่ว และความมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะกระทำความดี ในการกระทำความดีนั้นจะต้องมุ่งกระทำ
ทั้งกายและใจ เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน เนื่องจากคุณธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพคุณงามความดี คนที่ดีจึงต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของคุณงามความดี หลักการพื้นฐานของ
ความจริงเป็นสัจธรรม และหลักการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของความดีงาม
เพื่อจะได้ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตนคุณธรรมที่ ใช้ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางาน
ที่จะนำเสนอที่สำคัญ ดังนี้
1. โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ ใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์
ไว้ ให้อยู่ ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย
ซึ่งประกอบด้วย 2 ประการ คือ
		 1.1 หิริ ได้แก่ ความละอายแก่ใจตนเองในการทำความชั่ว
		 1.2 โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทำความชั่วและผลของกรรมชั่ว
ที่ ได้กระทำขึ้น
2. ธรรมที่ทำให้งาม ประกอบด้วย 2 ประการ คือ
		 2.1 ขันติ ได้แก่ ความอดทน คือ อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อความลำบาก อดทนต่อ
ความโกรธ ความหนักเอาเบาสู้ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม
		 2.2 โสรัจจะ ได้แก่ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษา
อากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อย เป็นลักษณะอาการที่ต่อเนื่องจากความมีขันติ
3. ธรรมที่ทำให้งานสำเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย
		 3.1 ฉันทะ ได้แก่ การสร้างความพอใจในการทำงาน
		 3.2 วิริยะ ได้แก่ ความเพียรพยายามทำงานตามบทบาทหน้าที่
		 3.3 จิตตะ ได้แก่ การเอาใจฝักใฝ่ ไม่ทอดทิ้งธุระ
		 3.4 วิมังสา ได้แก่ การหมั่นตริตรอง พิจารณาแก้ ไขปรับปรุงงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ
4. สังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นคุณธรรมในการยึดเหนี่ยว
จิตใจของผู้อื่นไว้ หลักการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 4 ประการ ได้แก่
		 4.1 ทาน ได้แก่ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
		 4.2 ปิยวาจา ได้แก่ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ เป็นที่นิยมนับถือ
		 4.3 อัตถจริยา ได้แก่ การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
		 4.4 สมานัตตา ได้แก่ ความมีตนเสมอ ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ ร่วมสุข
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5. พรหมวิหาร เป็นหลักธรรมของพรหมธรรมประจำใจอันประเสริฐของผู้ ใหญ่ ธรรมประจำใจ
ของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ ประกอบด้วย
		 5.1 เมตตา ได้แก่ ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข
		 5.2 กรุณา ได้แก่ ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
		 5.3 มุทิตา ได้แก่ ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ยินดี
		 5.4 อุเบกขา ได้แก่ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชัง ความวางใจ
เฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย เพื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้น อันสมควรแก่เหตุ
6. สัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดี ประกอบด้วย 7 ประการ คือ
		 6.1 ธัมมัญญตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
		 6.2 อัตถัญญตา ความเป็นผู้รู้จักผล
		 6.3 อัตตัญญตา ความเป็นผู้รู้จักตน
		 6.4 มัตตัญญตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
		 6.5 กาลัญญตา ความเป็นผู้รู้จักกาล
		 6.6 ปริสัญญตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
		 6.7 ปุคคลัญญตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล
7. ฆราวาสธรรม เป็นธรรมของผู้ครองเรือน ประกอบด้วย
		 7.1 สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน
		 7.2 ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตนให้รู้ข่มใจ ควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเอง และปรับตัว
ให้เข้ากับงานและสิ่งแวดล้อม
		 7.3 ขันติ ความอดทนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
		 7.4 จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ำใจ
8. กาลามสู ต ร เป็ น สู ต รหนึ่ ง ในคั ม ภี ร์ ติ ก นิ บ าตอั ง คุ ต ตรนิ ก าย ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส สอน
ประชาชนชาวกาลามะ แห่งเกสปุตตนิคม ในแคว้นโกศลไม่ ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล ตามหลัก
10 ประการ คือ
		 8.1 อย่าเชื่อโดยได้ยินได้ฟังตามกันมา
		 8.2 อย่าเชื่อโดยเห็นเป็นของเก่าเล่าสืบกันมา
		 8.3 อย่าเชื่อโดยมีข่าวลือ
		 8.4 อย่าเชื่อโดยอ้างตำรา
		 8.5 อย่าเชื่อโดยนึกเอาเอง
		 8.6 อย่าเชื่อโดยนัยคาดคะเน
		 8.7 อย่าเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ
		 8.8 อย่าเชื่อโดยเพราะเห็นว่าเข้ากับทฤษฎีของตน
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		 8.9 	อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อ
		 8.10 อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นครูของเขา
การจะเชื่อในสิ่งใดนั้นต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาธรรมแล้ว จึงถือปฏิบัติตามนั้น
9. คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงมีพระราชดำรัสแก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลอง
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 ความว่า
		 9.1		การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม
		 9.2 	การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ ในความสัตย์ความดีนั้น
		 9.3 	ความอดทน อดกลั้ น และอดออมที่ จ ะไม่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ล่ ว งความสั ต ย์ สุ จ ริ ต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
		 9.4 	การรู้ จั ก ละวางความชั่ ว ความทุ จ ริ ต และรู้ จั ก สละประโยชน์ ส่ ว นน้ อ ยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
การประสานงานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ์ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การประสานงาน หมายถึง การกระทำหรือการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงานร่วมมือปฏิบัติด้วยความสามัคคี แบ่งหน้าที่กันทำ ไม่มีการก้าวก่ายซ้ำซ้อนกัน ให้ทุกคน
รับผิดชอบ ขจัดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จ
รูปแบบการประสานงาน มี 2 รูปแบบ คือ
1. 	การประสานงานแบบเป็นทางการ
2. 	การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ
ลักษณะการประสานงานที่ดี คือ
1. 	การสื่อสารระบบเปิด เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง
2. 	บรรยากาศในการทำงานเป็นแบบสมานฉันท์
3. 	มีลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกัน
4. 	เป็นไปตามเป้าหมายและทันเวลา
วิธีการประสานงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. 	จัดให้มีผัง กำหนดหน้าที่ของคนทุกคนอย่างชัดเจน
2. 	จัดระบบการทำงานคำนึงถึงสายบังคับบัญชา
3. 	จัดคู่มือการปฏิบัติงาน

132

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

4. 	กำหนดวิธีเลือกการสื่อสารให้ชัดเจน
5. 	กำหนดงบประมาณไว้ ใช้จ่าย
6. 	ถ้ามีความจำเป็นอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะขึ้นได้
7. 	จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
8. 	จัดให้มีการนิเทศ กำกับ และติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ
ประโยชน์ของการประสานงาน คือ
1. 	งานบรรลุวัตถุประสงค์
2. 	งานไม่ซ้ำซ้อนกัน
3. 	ลดความขัดแย้งในการทำกิจกรรม
คุณธรรมพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้
สร้ า งความตระหนั ก สำนึ ก ในคุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความสมานฉั น ท์ สั น ติ วิ ธี
วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้ เ ป็ น คนดี มี ค วามรู้ และอยู่ ดี มี สุ ข ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นดั ง กล่ า วมี ค วามชั ด เจนเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม “8 คุณธรรมพื้นฐาน” ที่ควรเร่ง
ปลูกฝัง ประกอบด้วย
1. 	ขยัน
2. 	ประหยัด
3. 	ซื่อสัตย์
4. 	มีวินัย
5. 	สุภาพ
6. 	สะอาด
7. 	สามัคคี
8. 	มีน้ำใจ
1. ขยัน
ขยั น คื อ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทำหน้ า ที่ ก ารงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สม่ ำ เสมอ อดทน
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ
ผู้ ที่ มี ค วามขยั น คื อ ผู้ ที่ ตั้ ง ใจทำอย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ เนื่ อ งในเรื่ อ งที่ ถู ก ที่ ค วร เป็ น คนสู้ ง าน
มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำอย่างจริงจัง
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2. ประหยัด
ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน
คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย
รายออมของตนเองอยู่เสมอ
3. ซื่อสัตย์
ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ลำเอียงหรืออคติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ ใช้
เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
4. มีวินัย
มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคม
และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
5. สุภาพ
สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง
วางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา
ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝน
จิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ
7. สามัคคี
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด
เอาเปรี ย บกั น เป็ น การยอมรั บ ความมี เ หตุ ผ ล ยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลายทางความคิ ด
ความหลากหลายในเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ความกลมเกลี ย วกั น ในลั ก ษณะเช่ น นี้ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า
ความสมานฉันท์
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ผู้ ที่ มี ค วามสามั ค คี คื อ ผู้ ที่ เ ปิ ด ใจกว้ า ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รู้ บ ทบาทของตน
ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงาน
สำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
8. มีน้ำใจ
มี น้ ำ ใจ คื อ ความจริ ง ใจที่ ไ ม่ เ ห็ น แก่ เ พี ย งตั ว เองหรื อ เรื่ อ งของตั ว เอง แต่ เ ห็ น อกเห็ น ใจ
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น
ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน
เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
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ภาคผนวก
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู
1. 	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
2. 	พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. 	พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. 	พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2)
		 พ.ศ. 2551
5. 	พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6. 	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. 	พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8. 	พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
9. 	พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
10. 	พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
11. 	พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
12. 	พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
13. 	พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
14. 	พ.ร.ฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
15. 	กฎกระทรวงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
16. 	กฎ ก.ค.ศ.
17. 	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
		 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
19. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
20. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
21. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
22. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการออกใบสุ ท ธิ แ ละหนั ง สื อ รั บ รองความรู้ ข อง
		 สถานศึกษา พ.ศ. 2547
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ที่ปรึกษา

1. 	นายเสน่ห์ ขาวโต
2. 	นายพิษณุ ตุลสุข

คณะทำงาน

1. นายปัญญา แก้วเหล็ก
			
2. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร
			
3. นายสุเมธี จันทร์หอม
			
4. นายประพฤธิ์ สุขใย
			
5. นายไพโรจน์ เมืองเจริญ
			
6. นายมานพ ษมาวิมล
			
7. นายจุฬา ชิณวงศ์
			
8. นายสุเชาวน์ คิดรอบ
			
9. นายวีระพล แก้วคำ
			
10. นายสุวัฒน์ แสนทวี
			
			
11. นายสิงหา ซื่อสัตย์
			
12. นายวันชาติ แช่มเกต
		 	
			
 	13. นายดุสิต จันทร์ศรี
		 	
			
			
14. นายอำนาจ ประยูรสุข
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คณะทำงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
รองประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
รองประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
รองประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
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15. นายประยูร เพ็งชะตา
			
			
16. นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
			
			
17. นายอนันต์ โนจันทึก
			
			
18. นายสมหมาย ตรีวิเชียร 	
			
			
19. นางสมใจ ศุภธีรเวทย์
			
			
20. นางธีราลักษณ์ จินดารัตน์
			
			
21. นางปรินดา สุรภักดิ์
			
			
22. นางสาวพิริยา สีสด
			
			
23. นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
			
			
24. นางสาววิไลลักษณ์ คิริขันธ์
			
			
25. นางสุภาพ มุ่งการนา
			
			
26. นางวัชรี แก้วจินดา
			
			
27. นางโสภิฒษา โกมลนาค 	
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คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดเหวลาด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดศาลาแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
คณะทำงาน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

141

28. นางวาสนา ต่วนเพ็ชร์
			
			
29. 	นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์
			
			
30. นางสาวสุนิสา สุขพูล
			
			
31. นางสุวารี เคียงประพันธ์
			
			
32. นายพิชิต ทนงค์
			
			
33. นางสุวรรณา ชนะมาร
			
34. นางสมนึก วิระษร
			
35. นายสุวิทย์ แจ่มจบ
			
36. นายสุริยะ โชติกวิรัตน์
			
			
37. นายทรงมา แสงผา
			
			
38. นางสาวสุธัญญา วาดเขียน
			
			
39. นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
			
			
40. นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
			
			
41. นางพรรณพิมล จันทร์มนตรี
			
			

คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
พนักงานพิมพ์ดีด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงาน
พนักงานพิมพ์ดีด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงานและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
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