


ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนขุนยวมวิทยาฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  คู่มือฉบับน้ีจัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้จัดท ากรอบงานให้
ครอบคลุมกับภาระงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษ า และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่าภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
ก าหนดไว้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา คู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับน้ีได้บรรจุขอบข่ายและภาระหน้าท่ีของงานตามกรอบงานท่ีบรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ท้ัง 5 กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และกลุ่มบริหารท่ัวไป 

คณะท างานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดท า ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ  และขอบคุณคณะท างานในกลุ่มงานทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น  อุทิศ  ทุ่มเทอย่างดีย่ิง 

 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป   

1. สภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รหัสไปรษณีย์ 58140 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 73 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา 

  2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมื่อวันที่  15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2515 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายประจวบ ค าบุญรัตน์ และครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม มีนายอินสม แสนเฉลียว ครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม ท า
หน้าที่เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนกระทั่งวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2515 
นายทองค า เทิดทูนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกได้เปิดท าการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ.2534 ปัจจุบัน มีนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ  ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 1 นายยอด
ทรัพย์  กันธิยะ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 2 

3. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา มีประชากรประมาณ 

20,052 คน (ข้อมูลปี 2563 จาก : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอขุนยวม  โรงพยาบาลขุนยวม  โรงเรียนขุนยวม 
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม อาชีพหลักของชุมชน  คือ อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นสภาพภูมิประเทศเหมาะ
ส าหรับการเพราะปลูกพืช ท าไร ท านา และเป็นอาชีพที่ท าสืบต่อกันมา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีปอยส่างลอง  การแห่จองพารา  การฟ้อนรูปสัตว์  
ประเพณีแห่ข้าวหย่ากู๊ และภาษาไต 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  อาชีพหลัก  คือ เกษตรกร ท าไร่ 
ท าสวน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  15,500 บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
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  4. ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน   
ตราสัญลักษณ์ 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 

เขียว – ขาว 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 
ดอกสน 

 
เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
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       5.  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  

               อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 
 

ค าขวัญ   
พ่ึงตน เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่อนาคต 

 
ปรัชญา 

อตฺตนา    โจทยตฺตาน  (จงเตือนตน  ด้วยตนเอง) 
 

วิสัยทัศน์   
ภายในปี 2564  นักเรียนมีคุณธรรม สืบสานงานพระราชด าริ ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและมีน้ าใจ 
2. สืบสานงานอันเนื่องจากพระราชด าริ ตามโครงการ กพด. 
3. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาศักยภาพของครูสู่ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
5. มีความพร้อมในการพัฒนาวิธีการสอน และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม 
2. ผู้เรียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม  

และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
6. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 
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กลยุทธ์โรงเรียนขุนยวมวทิยา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม 
2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  ปลูกจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
7. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 

 
อัตลักษณ์ 

นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เอกลักษณ์ 
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
ปณิธาน 

มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม 
 

จุดเน้นของโรงเรียน 
ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สืบสานงานพระราชด าริ 
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  6. แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แผนที่โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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 7. ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 

ภาพที่ 1.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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ข้อมูลด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนยวมวิทยา ดังนี้ 
1) นายสมจิต   สุวรรณบุษย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2) นางสุภาพร   เครืองาม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
3) นางกาญจนา เตชะสร ผู้แทนครู กรรมการ 
4) นายณัฐชัย ส่าเหล่ทู ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
5) นางสาวปวีณา จารุจินดา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6) นายพรชัย อ่อนสด ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
7) พระครูอนุศาสน์โกศล ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ 
8) นายสุรชัย เฉิดโฉมฉาย ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
9) นางผ่องศรี พวงวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10) นายสุรพล สุราใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11) นายบ ารุง อมรอาจหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12) นายอิทธิพล แม้นวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13) นายอาคม กลิ่นสักโก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14) นางมธุรส ธรรมขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15) นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ     ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

1) นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2) นายรังสี วุฒิพันธ์ ประธานกรรมการ 
3) นางกาญจนา   เตชะสร กรรมการ 
4) นางเสาวลักษณ์ พลศรี กรรมการ 
5) นางสาวจิตรลดา   จันทร์ค า กรรมการ 
6) นายยอดทรัพย์ กันธิยะ กรรมการ 
7) นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ กรรมการ 
8) นางนุชจรี   อานัย กรรมการ 
9) นางปาริชาติ แก้วเสมอตา กรรมการ 
10) นายกิจติกร ใจคงอยู่ กรรมการ 
11) นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล กรรมการและเลขานุการ 
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ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
2. วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
3. วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค เพ่ือพัฒนา 
4. พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง บุคลากรปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความถนัด ความสามารถของแต่ละบุคคลและจัดวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
5. วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพ่ือให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษาตลอดจนการติดต่อประสานความร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา 
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การท างานแบบกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของ

ข้าราชการและบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานเสนอในที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ขอบข่ายงานของกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน ขอบขายงาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ  นางนุชจรี  อานัย  - งานจัดการเรียนสอนตามหลักสูตร 
 - งานวิจัยชั้นเรียน 
 - งานทะเบียนนักเรียน 
 - งานข้อมูล GPA 
 - งานวัดผลและประเมินผล 
 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานแนะแนว 
 - งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 - งานนิเทศการเรียนการสอน 
 - งานรับนักเรียน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ นางปาริชาติ แกว้เสมอตา  - งานนโยบานและแผนงาน 
 - งานการเงินและบัญชี 
 - งานพัสดุ 
 - งานควบคุมภายใน 
 - งานระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล  - งานวางแผนอัตราก าลัง และก าหนด
ต าแหน่ง 
 - งานส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน ขอบขายงาน 

 - งานส่งเสริมขวัญก าลังใจและสวัสดิการ 
 - งานเวรยามประจ าวัน 
 - งานชุมชนภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายกิจติกร ใจคงอยู่  - งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
 - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - งานธนาคารโรงเรียน 
 - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 - งานสวัสดิภาพนักเรียน 
 - งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มบริหารทั่วไป  นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ  - งานธุรการ 
 - งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 - งานเทคโนโลยี 
 - งานอาคารสถานที่ 
 - งานโสตทัศศึกษา 
 - งานโภชนาการ สาธารณูปโภค 
 - งานอนามัยโรงเรียน 
 - งานประชาสัมพันธ์ 
 - งานข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงาน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้  
1) วางแผน จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2) เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตร 
3) นิเทศ ติดตาม วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
4) จัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานวิชาการ แผนงาน / โครงการเกี่ยวกับการวัดผล 
5) ด าเนินการประสานงานผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน 
6) ด าเนินงานตามโครงการ รับสมัครนักเรียน รายงานตัว มอบตัว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ

นักเรียนเข้าใหม่ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา 
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7) วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8) สร้างจิตส านึกของนักเรียนในการท าประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
9) จัดกิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียนให้สอดคล้องกับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10) ก าหนดบุคลากรให้มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม 
11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
12) ประเมินผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี  

1) จัดท าบัญชี รับ-จา่ย บัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

2) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้ 
สถานศึกษาได้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3) ด าเนินการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4) ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ 
5) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชีวัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้e 
6) เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่าย/กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7) จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
8) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9) จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี และจัดท าประมาณราคาเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
10) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
11) ตรวจสอบติดตามและรายงานการได้รับงบประมาณ 
12) ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
13) ประเมินผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 
กลุ่มงานบริหารบุคลากร มีหน้าที่ดังนี  

1) วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
2) คัดเลือกจัดสรรบุคลากรให้เข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
3) ติดตามประเมินผลและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4) รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู้บริหาร 
5) วางแผนอัตราก าลังของบุคลากรในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
8) ส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 
9) ด าเนินการทางวินัย รับเรื่องร้องเรียนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
10) เสนอพิจาณาการปฏิบัติงาน ความดีความชอบบุคลากรในโรงเรียน 
11) ให้การแนะน าเกี่ยวกับการให้สวัสดิการครูและบุคลากร 
12) ให้บริการเอกสารเกี่ยวกับระเบียบและการขอรับสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
13) จัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติ และท าเนียบบุคลากร 
14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
15) ประเมินผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี  

1) ควบคุมดูแลงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับคณะครู 
2) ติดตามตรวจสอบแบบส ารวจนักเรียนประจ าวัน 
3) ประเมินผลเกี่ยวกับนักเรียน และรายงานผลงานปกครอง 
4) ประสานงานชุมชนเกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
5) ตรวจสอบสภาพปัญหาของนักเรียนที่พบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
6) วางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
7) ให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% 
8) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชน 
10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
11) ประเมินผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี  

1) การจัดท าหนังสือราชการ รับ-ส่ง เอกสาร 
2) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน 
3) จัดประชุมและบันทึกการประชุม 
4) จัดท าแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ 
5) เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โรคติดต่อ สารเสพติดละสุขาภิบาลอาหาร 
6) มีคณะกรรมการงานโภชนาการและร้านค้าในโรงเรียน 
7) จัดท าแบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
8) มีเจ้าหน้าที่ให้การบริการ ดูแลปฐมพยาบาล ท าแผลและจ่ายยา 
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9) บริการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียน เพ่ือค้นหานักเรียนที่มีน้ าหนักต่ า - สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
บันทึกส่งงานอนามัยโรงเรียน เพ่ือแก้ไขให้มีการเจริญเติบโตสมวัย 

10) ติดโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโรคติดต่อ สารเสพติดและสุขาภิบาล
อาหาร 

11) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน บริเวณสถานที่ ครุภัณฑ์ให้คงสภาพดี 
12) พัฒนาตกแต่งบริเวณสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
13) ก าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ให้พร้อมและใช้งานได้ดี 
14) ควบคุมดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
15) จัดระบบสารสนเทศ ป้ายแนะน าสถานที่เพ่ือความสะดวกในโรงเรียน 
16) จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้น 
17) จัดท าสารสนเทศที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 
19) ประเมินผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหาร นิเทศ และประเมินผล
กลุ่มงานฯ 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานโรงเรียนในฝันและเครือข่าย     
46 ICT 

งานพัฒนาหลักสูตร 

งานแนะแนว 
 

 

 

โครงสร้างระบบงานบริหารวิชาการ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานจัดการเรียนการสอน 

งานนวัตกรรมและวิจัยเพื่อการศึกษา 

งานจัดการเรียนร่วม 

งานห้องเรียนรู้ผู้มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

งานศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 

งานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 

งานพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรี 
วงโยธวาทิต 

งานกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 
 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนุชจรี อานัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุม่บริหารวิชาการ มีหน้าที่รักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนลําดับที่ 6 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ประกอบด้วยงานดังนี้ 
  1.1 งานบริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ นางเสาวลักษณ์ พลศรี  
และนางนุชจรี อานัย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
   1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
   2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสม
กับสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการจัดระบบหรือกระบวนการนิเทศการศึกษา และสะท้อนผลการ
ดําเนินงานผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นระยะ และนําสู่การพัฒนางานวิชาการในแต่ละปี
การศึกษาตอ่ไป 
   3. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขา่ยการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.2 งานธุรการกลุ่มงาน นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ให้เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดทําวาระการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มงานและจัดส่งรายงานการประชุมเสนอ

ผู้บริหาร 
1.3 งานสํามะโนผู้เรียนและทะเบียนนักเรียน นางดุษฎี กันธิยะ นางสาวชนิดา ขยันงาน และ

นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ดําเนินการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน 

สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2. ดําเนินการด้านเอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ เช่น ระเบียบแสดงผล

การเรียน (ปพ.1 ) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) หรือเอกสาร
หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนินการเองอ่ืน ๆ ตลอดจนรายชื่อของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือใช้ในการ
กรอกข้อมูล วัดและประเมินผลผู้เรียน 

 3. จัดทําทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นปจัจุบันและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
 4. จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน และครูผู้สอน 

เช่น การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ผ่านระบบ DMC (Data Management Center) การจัดเก็บข้อมูลครูผู้สอน 
ผ่ าน ระบบ  EMIS (Education Management Information System) และ  การจั ด เ ก็ บข้ อมู ล ร ะบ บ
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ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้  
ผ่านระบบ CCT (Conditional Cash Transfer) เป็นต้น 

 5. จําหน่ายนักเรียนตามระเบียบของทางราชการ 
 6. จัดทําแบบฟอร์มการสมัครเรียน เอกสารการมอบตัวนักเรียน เก็บรวบรวมและตรวจ

หลักฐานการสมัครเรียนให้เป็นระบบ 
 7. ร่วมมือกับสํานักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนไร้สัญชาติ 
 8. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนให้หนว่ยงานต้นสังกัด 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.4 งานวัดผลและประเมินผล นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ นายภานุพงศ์ เภตรา และนางสาวมาริสา
เสือเอ่ียม มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

 1. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําระเบียบวัดและประเมินผลการเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แล้วร่วมกัน
พิจารณายกร่างและประชาพิจารณ์ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุง
พัฒนาแกไ้ขให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 2. วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผล จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและเวลาเรียน 

 3. ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 

 4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนไดด้ําเนินการวัดและประเมินการเรียนในชั้นเรียน ดังนี้ 
4.1 จัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา โดยควรให้มีการประเมินผลก่อน

เรียนเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงพ้ืนฐานของผู้เรียน ประเมินระหว่างเรียนและหลัง
การเรียนปลายภาคหรือปลายปีเพ่ือนําผลไปตัดสินผลการเรียน 

4.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง
ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 

4.3 การซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ 
โดยจัดการเรียนซ่อมเสริม หรือเรียนซ้ํารายวิชา หรือซ้ําชั้นแล้วแต่กรณี และเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

 5. ดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กําหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและ
ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนด แล้วเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินต่อไป 

6. พัฒนาเครื่องมือและประเมินผลให้ไดม้าตรฐาน 
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7. วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-
NET (Ordinary National Educational Testing) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน หรือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test) และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียน LAS (Local Assessment System) ตลอดจนการ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติต่าง ๆ ร่วมกับงานจัดการ
เรียนการสอน 

8. ดําเนินการสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) คะแนนเปอร์เซน
ไทล์ (PR) และผลสอบระดับชาติต่าง ๆ เพ่ือรายงานข้อมูลและเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
 1.5 งานจัดการเรียนการสอน นางนุชจรี อานัย และนายปิยวัฒน์ คําฟูบุตรกุลพัทธ์ มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   1. ส่งเสริม กํากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนการส่งเสริมและตรวจโครงการ
สอน แผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อนเสนอผู้บริหารให้
ความเห็นอนุญาตใช้ ตามปฏิทินทางวิชาการท่ีกําหนด 
   2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยดําเนินการดังนี้ 

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการ
คิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือป้องกันและ
แก้ขปัญหาการเรียนรู้ 

2.2 จัดให้มีการติดตามการเข้าสอนของครูผู้สอน การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่ม
สาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศ
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

2.3 จัดตารางเวลาในการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงวิชาเอก วิชาโท ความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ พร้อม
ทั้ง จัดครูเข้าสอนแทนกรณีที่ครูผู้สอนติดราชการ โดยบันทึกร่องรอยหลักฐานที่
สะดวกต่อการกํากับ ติดตามตรวจสอบ 

  3. ดําเนินการด้านหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษาในทุกระดับชั้น โดยพิจารณาคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา แล้วแจกจ่ายหนังสือแบบเรียน
ให้นักเรียนในช่วงต้นปีการศึกษา พร้อมทั้งกํากับติดตามการใช้หนังสือแบบเรียนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รักและ
หวงแหน ดูแลรักษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  4. ดําเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน เช่น 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนการแสดงผลงานของนักเรียน ทั้งในระดับสถานศึกษา 
ระดับศูนย์เครือขา่ย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
  5. ดําเนินการด้านการจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามนโยบายต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
PLC หรือ กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ อ่ืน ๆ ของหน่ วยงานต้นสั งกัด  สํ านักงานต้นสั งกัด  และ
กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานสื่อและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา นายปิยวัฒน์ คําฟูบุตรกุลพัทธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม
ของสถานศึกษา พร้อมทั้งการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. ส่งเสริมใหค้รู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 1 ผลงาน 
  3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดหา พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี ระบบอินเทอรเน็ต โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน
วิชาการ พร้อมทั้งดูแล รักษา จัดเก็บ จัดระบบการยืม - คืน เพื่อให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดระบบการบริหาร 
การใหบ้ริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  6. ดูแล รักษา จัดบริการสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย
ภาพยนตร์เครื่องขยายเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่ง - เคลื่อนไหว หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ให้สามารถใช้
งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.7 งานจัดการเรียนร่วม นางสาวสายพิณ ไข่คํา และนางสาวอรพิณ สนธิกุล มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
  1. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555 ทั้งมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการ
เรียนการสอนด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจน ประสานการ
ดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพิการเรียนร่วม เช่น สํานักงานเขต
พ้ืนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
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  2. สํารวจ คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา 
  3. จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ และจัดสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนพิการเรียนร่วม 
  4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนพิการเรียนร่วม แล้วนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางนภัสนันท์ คําฟูบุตรกุลพัทธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในและนอกสถานศึกษา
โดยเฉพาะห้องสมุดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่อยู่ใกล้สถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับครูผู้สอน พร้อมทั้งดําเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  3. ดําเนินการพัฒนาและยกระดับให้หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณแ์ละทันสมัย เป็นห้องสมุด
ที่ได้มาตรฐาน ภายใต้แนวคิด “สะดวก สบาย หลากหลาย มีสีสัน และไม่สับสน วุ่นวาย” ส่งผลให้นักเรียนรัก
การอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียน ครูในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียง 
รวมถึงคนในชุมชนในการส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยรักการอา่น 
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและเป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียนใฝ้รู้อย่างต่อเนื่อง โดย
ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรม พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่านตามนโยบายที่
กําหนด เช่น การจัดนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการหนังสือใหม่ นิทรรศการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสําคัญที่
เกี่ยวข้อง นิทรรศการด้านความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การแข่งขัน/การประกวดด้านการอ่าน 
การค้นหาสุดยอดนักอ่าน การประกวดหนังสือที่ผลิตด้วยมือ การตอบปัญหาจากการอ่าน การแข่งขันค้นหา
ความรู้จากเว็บไซต์ การประกวดคําขวัญเพ่ือส่งเสริมการอ่าน การจัดค่ายรักการอ่าน การรณรงค์ให้มีการจัด
เวลาสําหรับการอ่านของโรงเรียน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับการอ่าน เป็นต้น 
  5. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.9 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็ก และนางสาวณิชา วัฒนวราห์ มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
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  1. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช
2551 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและรอบด้าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
รา่งกายสติปัญญา อารมณแ์ละสังคมโดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ระบบ เพ่ือนําสู่การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้ เรียนอ่ืน ๆ ให้เกิด
ความเหมะสม 

1.2 ดําเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 

ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองไดแ้ละอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

- กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนโดยสนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมโครงงานหรือโครงการ และกิจกรรมที่ส่ งเสริมการทํา
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร 

- กิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของ
ผู้เรียนด้วยชมรมทางวิชาการ ชมรมอ่ืน ๆ ชุมนุม หรือกลุ่มสนใจ 

  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.10 งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน (สอร.) นายสืบชาติ 
อาณาจักร นายทวีศักดิ์ แดนมะลิดอย นายสรวิศ สุวรรณบุษย์ และนางเครือวัน กันทะศิลป์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
  1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการ สอร. 
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ สอร. ของนักเรียน 
  3. เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนที่ปฏิบัติงานโครงการ สอร. 
  4. นิเทศ กํากับ และติดตาม การปฏิบัติงานของนักเรียนโครงการ สอร. 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 1.11 งานพัฒนาหลักสูตร นางสมลักษณ ์เลิศตระกูล นางนุชจรี อานัย และนางเสาวลักษณ์ พลศรี  
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
  1. ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น พร้อมทั้ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือร่วมกับงานแผนงาน งบประมาณและ
สารสนเทศในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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  2. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  3. นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
  4. นิเทศ กํากับ ติดตามการใช้หลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสมตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเพื่อนําผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  5. รวบรวม ระเบียบ แนวปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้เป็นระบบเพ่ือเผยแพร่แก่
บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา หรือการขยายผล 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.12 งานโรงเรียนในฝันและเครือข่าย 46 ICT นายกัมพล สีสัน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้ 
  1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนในฝัน 
  2. ดําเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษา เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องตามเป้าหมายและ
ภาพความสําเร็จของโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในฝันโดยใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือกิจกรรมเพ่ือเป็นการการต่อยอดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือการคงสภาพและความยั่งยืนของโครงการโรงเรียนในฝัน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 1.13 งานประกันคุณภาพการศึกษา นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง และ
นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
  1. ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีที่มุง่สู่ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกับงานแผนงาน 
  3. ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อน 
คุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
การลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จําเป็นในการประเมิน แต่มีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา 
  4. ดําเนินการประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสําคัญกับการ
ประเมินเชิงคุณภาพ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา 
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(evidence based) ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กัน การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert 
judgments) และ การตรวจทานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) 
โดยเทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กําหนด 
  5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยดําเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  6. ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
รว่มกับงานแผนงานที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
  7.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.14 งานแนะแนว 
  1.14.1 นางสาวศศิธร ฉิมสวัสดิ์ รับผิดชอบ งานแนะแนวการศึกษาต่อ และ งานกองทุนกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ( กยศ. ) 
  1.14.2 นางสมลักษณ์ เลิศตระกูล รับผิดชอบ งานทุนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนา้ที่ ดังนี้ 
  1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และวิชาชีพภายในโรงเรียน โดย
เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน โดยตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายใน
สถานศึกษาเพ่ือร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมแนะแนว ให้ครบทั้ง 5 บริการ ได้แก่ บริการเก็บรวบรวม บริการ
สารสนเทศ บริการให้คําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และการบริการติดตามผล พร้อมทั้งจัดทําห้องแนะแนว
ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมและเอ้ือต่อการให้บริการให้คําปรึกษาแนะแนว 
  2. ดําเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียนและ
ถือหลักว่าครูทุกคนเปน็ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา 
  3. สํารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุน 
ทุกประเภท โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ พร้อมทั้ง จัดหาทุนอุดหนุนและอุปกรณ์การศึกษา
อ่ืนๆ แกน่ักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา โดยศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุน
ตามวัตถุประสงคข์องกองทุน 
  4. วางแผนและดําเนินงานในด้านทุนการศึกษาและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งจากองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานหรือบุคคล ตลอดจนทุนการศึกษาจากงบประมาณเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับ
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ความช่วยเหลือตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดและประสานการติดตามผลการเรียนของ
นักเรียนที่ไดร้ับทุนและรายงานผลการเรียนและการดําเนินการใช้ทุน เป็นต้น 
  5.ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมี
ประสิทธิภาพ 
  6. วางแผนการออกแนะแนวการศึกษาต่อแกน่ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ตลอดจนจัดทําเอกสารต่าง ๆ ในการออกแนะแนวการศึกษาต่อให้ครบถว้น 
  7. ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  8. ดําเนินงานศึกษาต่อของนักเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  9. ติดตามและประเมินผลการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
  10. จัดทํา ปพ.8 ของนักเรียนทุกคน 
  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.15 งานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น นายทวิช บุญญะถิติ และนางสาวอุไรพร ก่อมงคล  
มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. สํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  2. จัดห้องศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  3. จัดทําบัญชีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนให้เป็นปจัจุบัน 
  4. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานกับงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5. จัดทําบันทึกการใช้ศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
  6. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.16 งานศูนย์การเรียนรู้อาเซียน นายทวิช บุญญะถิติ นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็ก  
นายภาณุพงศ ์เภตรา นางสาวณิชา วัฒนวราห์ นางสาวอุไรพร ก่อมงคล นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง และ 
นางอธิชา เวชสุขสกุล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและจัดทําบันทึกการใช้ศูนย์
การเรียนรู้อาเซียน 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมหน้า
เสาธง โฮมรูม เสียงตามสาย จัดทําป้ายนิเทศ กิจกรรมในวันสําคัญ ทัศนศึกษา ค่ายอาเซียน ฯลฯ 
  3. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านอาชีพที่จําเป็นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.17 งานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายรังษี วุฒิพันธ์  นายสาธิต เตชะสร  
นายปรีชา พลศรี  นางสาวมาริสา เสือเอ่ียม และนายทวีชัย คติอุดมมงคล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนี้ 
  1. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2. พัฒนาครูศิลปะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับวิชาศิลปะแก้ครูผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถดา้นศิลปะให้แก่นักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.18 งานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางเสาวลักษณ์ พลศรี  
นายวีระพันธ์ วงศส์ุวรรณ นายกิจติกร ใจคงอยู่ นายผดุงศักดิ์ เงินใส นายกมล ภูมิชัยเสถียร นางสาวจุรีพร พิโน
และนางสาวกษมา อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 
  1. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2. พัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์แก่ครูผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ให้แกน่ักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.19 โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต นางสาวอุไรพร กอ่มงคล นางสาวกษมา อุดทา 
เรือน และนายกมล ภูมิชัยเสถียร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 
  1. จัดห้องศูนยก์ารเรียนรู้ซัมซุง สมาร์ทเลิร์นนิ่งเซนเตอร์ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ 
จัดทําบันทึกการใช้ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 
  3. จัดเวทีเสวนา แสดงผลงาน กิจกรรมซัมซุง ดิสคัพเวอรี่เดย์ เผยแพร่ผลงาน ให้แก่ครู นักเรียน
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหาร นิเทศ และ
ประเมินผลกลุ่มงานฯ 

งานธุรการกลุ่ม 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
สวัสดิการบุคลากร 

 

 

โครงสร้างระบบงานบริหารงานบุคคล 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

งานวินัย 

งานสารบรรณ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
มีหน้าทีค่วบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในกลุม่งานประกอบด้วยงานดังนี้ 
  1.1 งานบริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล  
นางสาวจิตรลดา จันทร์คํา และนางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2. จัดทําแนวปฏิบัติหรือคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3. แบ่งสายงานหน้าที่รับผิดชอบของงานทุกงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นลายลักษณ์
อักษร 
   4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานทุกงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานธุรการกลุ่มงาน นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนา้ที่ ดังนี้ 

 1. จัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ให้เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดทําวาระการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มงานและจัดส่งรายงานการประชุมเสนอ

ผู้บริหาร 
1.3 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล และนางสาวสุรัชยา น้อยสกุล มี

หนา้ที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1. การวางแผนอัตรากําลัง โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนครูอัตราจ้าง พนักงาน
ราชการลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามรายการต่าง ๆ และรายงาน
ต่อ สพม. 

1.2 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
และจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อ สพม. 
และนําแผนอัตรากําลังสู่การปฏิบัติ 

1.3 จัดทําภาระงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนําแผน
อัตรากําลังมากําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือนําเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือพนักงานราชการในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอํานาจต้นสังกัด 
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พร้อมทั้งดําเนินการสรรหา / เลือกสรรเพ่ือจ้างพนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวตามประเภทของงบประมาณ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและระเบียบของทางราชการ โดยจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น เอกสาร สัญญาจ้าง เอกสารประกอบการเสนอเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3. การย้ายและการเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น โดยแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการขอย้ายให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ทราบ พร้อมทั้งรวบรวมคําร้องขอย้าย ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบประสานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดประชุม
ขอความเห็นชอบในการย้ายและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ย้าย โอน ข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 1.4 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและสวัสดิการบุคลากร นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล และ นางสาว
วิชุณี อุปเสน  เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

 1. การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน โดยดําเนินการดังนี้ 
1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 เสนอผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทน 
1.3 ดําเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย แล้ว

รวบรวมผลการประเมินเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน 

1.4 ดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา
ทํางาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่อไป 

1.5 จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ไปยัง สพม. พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน 

 2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
2.2 ดําเนินการในการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฏหมายกําหนด 
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2.3 จัดทําทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 3. การส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1 ดําเนินการที่เป็นอันส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตนเอง พัฒนา

งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ดําเนินการให้หรือเสนอชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับคําชมเชย เงิน

รางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตามรายการหรือประเภทต่าง ๆ ให้ สพม. ทราบ 
เพ่ือเสนอตเนสังกัด ให้ความเห็นชอบหรือมอบ ให้คําชมเชย เงินรางวัล หรือ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากร 

4. ดําเนินการด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยดําเนินการดังนี้ 
4.1 แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนมอบหมาย

งานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จํานวน 3 คน

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
สถานศึกษา 1 คน เป็นกรรมการและข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งครูที่ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ดูแล การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ 

4.3 ดําเนินการให้คณะกรรมการได้ให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย 

5. ดําเนินการส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ดําเนินการดังนี้ 

5.1 สํารวจและรวบรวมข้อมูลการให้มีเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

5.3 รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดส่งไปยัง สพม. ที่สังกัดเพ่ือดําเนินการต่อไป 

6. ดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและขอต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
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โดยดําเนินการดังนี้ 

6.1 จัดทํา จัดหาแบบฟอร์มตามคําขอรับใบอนุญาตและขอต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.2 ตรวจสอบรายละเอียดคําขอรับใบอนุญาตและขอต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคําขอและเสนอไปยัง สพม. เพ่ือตรวจสอบและ
นําเสนอต่อผูhมีอํานาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 

6.3 จัดทําทะเบียนคุม กํากับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
7. ดําเนินการด้านการรับมอบงานในหน้าที่ราชการ โดยจัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและ

แบบฟอร์มบัญชีรับมอบงาน แล้วให้ผู้รับผิดชอบงานที่จะส่งมอบกรอกรายการบัญชี เป็นงาน ๆ ตามที่
รับผิดชอบ เสนอผู้ส่งมอบและผู้รับมอบโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 

8. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท โดยดําเนินการดังนี้ 
8.1 จัดระบบการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวม

เอกสารการลาไว้ให้เป็นระบบตลอดจนรายงานวันลาของบุคลากรในแต่ละเดือน 
สรุปผลการลาในแต่ละครึ่งปีงบประมาณ และสรุปรวมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

8.2 ดําเนินการส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือพิจารณาอนุญาตการลาให้
เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด กรณีอํานาจการอนุญาตการลา เกินอํานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ใหhดําเนินการจัดส่งต่อไปยังผู้มีอํานาจตามระเบียบที่กําหนด
ต่อไป 

8.3 ดําเนินการควบคุมสถิติการลา และสรุปงบหน้าการลา รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
และสพม. ตามลําดับ 

9. ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีข้อมูล
อย่างครบถ้วน เกิดความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้ และสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและ
บันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน 

10. ดําเนินการด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดจนดําเนินการ ด้านการบริหารจัดการกํากับดูแลการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแต่ละ
กองทุน พร้อมทั้งจัดทําเอกสารรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 1.5 งานวินัย นางกาญจนา เตชะสร และนางสาวจิตรลดา จันทร์คํา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนา้ที่ดังนี ้
   1. ดําเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยดําเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษามีวินัยในตนเอง ละไม่กระทําผิดวินัย 
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  2. กําหนดมาตรการป้องกันการกระทําผิดวินัยของครูและบุคลากร 
  3. ดําเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการกําหนด 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานสารบรรณ ว่าที่ ร.ท. สันติภาพ ไหวดี และนายชุมพล พุทธสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ดําเนินงานด้านผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การนัดหมายการไปราชการ การรับ
การติดต่อราชการจากบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ การอํานวยการการจัดประชุมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพร้อมทั้งงานด้านผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประสานการดําเนินงานที่เก่ียวข้องและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหนังสือราชการ ออกแบบ จัดพิมพ์และ
สําเนาหนังสือราชการให้เป็นแนวเดียวกัน พร้อมทั้งจะระบบการรับ –ส่ง หนังสือราชการ ให้สอดคล้องสัมพันธ์
กันและสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับ สพม. และศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ โดยนําระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดําเนินงาน 
  3. วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของสถานศึกษา ออกแบบระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับส่ง การยืมและการทําลายหนังสือราชการให้เหมาะกับสภาพของ
สถานศึกษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือที่กําหนด โดยนําเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการดําเนินงาน และมีการประเมินและปรับปรุงเป็นระยะ 
  4. ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการ ให้สอดคล้องกับระบบการรับส่งและการจัดเก็บ
หนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ดําเนินการทําลายหนังสือราชการโดยดําเนินการสํารวจ
หนังสือที่หมดอายุการเก็บ เพ่ือขอทําลายหนังสือราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยดําเนินการดังนี้ 

6.1 กําหนดแผนการประชุม และแจ้งให้ทุกงานภายในสถานศึกษาทราบ พร้อมทั้ง
ประสานรวบรวมเรื่องที่จะนําเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดทําวาระการประชุมและเอกสาร
การประชุม 

6.2 ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมทั้งประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่อ 
อุปกรณ์สําหรับใช้ในการประชุม จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่างสําหรับรับรองผู้มา
ประชุมและการเตรียมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.3 บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการ
ประชุมและดําเนินการตามมติที่ประชุม 
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6.4 ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างระบบงานบริหารงบประมาณ 

 

งานบริหาร นิเทศ และ
ประเมินผลกลุ่มงานฯ 

งานการเงินและบัญชี 
งานระดมทรัพยากรและ

สวัสดิการ 

 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

งานธุรการกลุ่มงาน 

งานพัสดุ 
งานแผนงาน 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 

รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ นางปาริชาติ แก้วเสมอตา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานประกอบด้วยงานดังนี้ 
  1.1 งานบริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ นางกาญจนา เตชะสร 
และนางปาริชาติ แก้วเสมอตา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   2. จัดทําแนวปฏิบัติหรือคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานธุรการกลุ่มงาน นางสาวกษมา อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ให้เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดทําวาระการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มงานและจัดส่งรายงานการประชุมเสนอ

ผู้บริหาร 
1.3 บริหารการเงินและบัญชี นางปาริชาติ แก้วเสมอตา นายผดุงศักดิ์ เงินใส นางสาวกษมา 

อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ดําเนินการด้านการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 วิธีการรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
และเงินรายได้แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ.2520 หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุมัติวงเงินและวงเงินนําฝากธนาคารของ
ส่วนราชการและสถานศึกษา การมอบอํานาจเกี่ยวกับรายได้ สถานศึกษา 
หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2549 

1.3 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคในทางราชการ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
งบประมาณงบเงินอุดหนุน 
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1.4 การนําส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วนราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตาม
ประเภทของเงิน เพ่ือนําส่งคลังจังหวัดและบันทึกการเงินส่งในทะเบียนคุมเงิน
รายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งสรุปยอดเงินคงเหลือและจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 

1.5 จัดเก็บรักษาเงิน หรือ เอกสารสําคัญเกี่ยวกับตัวเงินทุกประเภท ให้ เป็นระบบและ
ปลอดภัย  

 2. ดําเนินการด้านการจัดทําบัญชีการเงิน โดยดําเนินการดังนี้  
2.1 จัดทําบัญชีตามคู่มือการบัญชี สําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 และลงรายการรับ -

จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด ลงทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน เป็นต้น พร้อมทั้งสรุปยอดจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันและรายงานส่งเขตพ้ืนที่ภายใน 15 วัน ของเดือน
ถัดไป 

2.2 จัดทํารายการทางการเงินและงบการเงิน จัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน โดย
ถือปฏิบัติตามที่ระบบบัญชีที่กําหนด คู่มือการบัญชีสําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 
2515 และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 

2.3 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี ทุกประเภท ให้เป็นระบบและถูกต้อง
ตามระเบียบที่กําหนด 

 1.4 งานพัสด ุ นางกาญจนา เตชะสร ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ นายไพรัตน์ อานัย ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  นางสาวจุรีพร พิโน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ นางสาวอัจฉะริยา คําจิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

 1. ดําเนินการบริหารพัสดุ วิเคราะห์ วางแผนและดําเนินการด้านพัสดุให้สอดคล้ องกับ
หลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริต ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 3. ดําเนินการด้านการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้ และการบริหาร
พัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทั้งการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบํารุงรักษาและการจําหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4. ดําเนินการจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ด้านข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC 

ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC การจัดเก็บขhอมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารพัสดุ ผ่านระบบ EMIS 
(Education Management Information System) 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.5 งานแผนงาน นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์  นายปิยวัฒน์ คําฟูบุตรกุลพัทธ์ และนายกมล ภูมิชัย 
เสถียร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
   1. ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือรองรับและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ โดยต้องสอดรับกับปรัชญาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. และสพป. จัดทําเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือ
แผนกลยุทธ์ 3 – 5 ปี ครอบคลุมการพัฒนาด้านผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการบริหารจัดการและชุมชน 

1.2 จัดวางทิศทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยกําหนด วิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Corporate Objective) และกําหนด
ประเด็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแนว
ทางการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

   2. ดําเนินการจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework : MTEF) โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1 นําประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาการศึกษา กําหนดเป็นเป้าหมายความสําเร็จ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยมีกิจกรรมสําคัญ 
พร้อมเป้าหมายรองรับของปีปัจจุบัน ล่วงหน้าปีที่ 1 – 3 

2.2 นําต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จัดทําตามวิธีที่ สพฐ. กําหนด คํานวณเป้าหมายของปีปัจจุบัน 
และล่วงหน้าอีก 3 ปี เพื่อกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของแผนพัฒนาการศึกษา 

2.3 คํานวณรายรับที่จะได้มาซึ่งงบประมาณ และเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษาจาก
การนําต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนตามระดับชั้น คูณนักเรียนตามแผนการจัดชั้น
เรียนทีละภาคเรียน เพ่ือให้ทราบวงเงินงบประมาณ เพ่ือนําไปเป็นกรอบวงเงินที่ใช้
ปรับค่าใช้จ่ายของแต่ละปี 

  3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1 นําผลการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อน จุด

แข็งโอกาสและอุปสรรค รายมาตรฐาน เพ่ือกําหนดแนวทางผดุงรักษา หรือ
ปรับปรุงพัฒนา โดยเชื่อมโยงให้เห็นจุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างของสถานศึกษา 
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3.2 เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธ์ของ สพฐ. เพ่ือ
ทบทวนภารกิจตามโครงสร้างของสถานศึกษา 

3.3 กําหนดกิจกรรมสําคัญ หรือโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบของ โครงการ เพ่ือผดุง
รักษาปรับปรุงและพัฒนากําหนดวงเงินของกิจกรรมสําคัญจากเกณฑ์ต้นทุนต่อ
หน่วยและเป็นไปตามกรอบวงเงินของ MTEF 

กําหนดผู้รับผิดชอบโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติงาน 
3.4 เสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
4. การขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ โดยดําเนินการดังนี้ 
4.1 จัดทํารายละเอียดของานและโครงการตามแนวปฏิบัติการประจําปี เสนอขออนุมัติ

หลักการตามระยะเวลาที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
4.2 จัดทําเอกสารสําคัญประกอบรายละเอียดของงาน โครงการเพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้

การทํางานเป็นไปตามรายละเอียดของขั้นตอนงาน/ โครงงาน 
  5. ประเมินกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ สพม. ต่อไป 
  6. วิเคราะห์ ออกแบบ รวบรวมและจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ด้านการ
วางแผนการบริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ EMIS (Education Management Information System) ข้อมูล
การตอบแบบสอบถามการศึกษาเพ่ือปวงชน (EFA) ข้อมูล จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักเขต
พ้ืนที่การศึกษาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ข้อมูลชุมชนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  7. ดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแผนที่กําหนด ตลอดจน
การการออกแบบโมเดลการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพภายในส่งเสริมสนับสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานเขต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายกัมพล สีสัน นายธนพล สุวรรณทอง  และ นายพันธกานต์ 
กระจ่างแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ประสานงานกับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  2. จัดระบบสารสนเทศให้ง่ายและสะดวกในการทําข้อมูลต่าง ๆ 
  3. จัดทําเอกสาร สารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือการใช้ประกอบข้อมูลการบริหารสถานศึกษา 
และจัดเก็บข้อมูลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ที่ สพฐ. กําหนด 
  4. ดําเนินการเก่ียวกับระบบไอซีทีของโรงเรียน อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
  5. บริการด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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  6. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาโรงเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียนและของ สพม. 34 อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.7 งานระดมทรัพยากร นางสาวอรพิณ สนธิกุล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1. ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย พัสดุและสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  3. ดําเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานสวัสดิการ นางสาวกษมา อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1. ดําเนินการด้านกองทุนสวัสดิการโรงเรียน บริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของกองทุน เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์แก่มวลสมาชิก พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีแก่สมาชิกในคราวประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
  2. จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  3. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

งานบริหาร นิเทศ และประเมินผล
กลุ่มงานฯ 

งานอาคารสถานที่ 
งานสิ่งแวดล้อม 

งานประชาสัมพันธ์และชุมชน 

งานโสตทัศนศึกษา 

งานหอพักนักเรียน 

งานสวนพฤกษศาสตร์ 
งานโครงการพระราชด าริ ฯ 
 

 

 

โครงสร้างระบบงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 

งานธุรการกลุ่มงาน 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

งานสหกรณ์โรงเรียน 

งานธนาคารโรงเรียน 

งานพนักงานบริการ 

งานยานพาหนะ 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
งานสมาคมศิษย์เก่า 
 

 

 

รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 กลุ่มบริหารทั่วไป นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าทีก่ลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงาน ในกลุม่งานประกอบด้วยงานดังนี้ 
  1.1 งานบริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป นายรังษี วุฒิพันธ์  
นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ และ นายปรีชา พลศรี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
   2. จัดทําแนวปฏิบัติหรือคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
   3. แบ่งสายงานหน้าที่รับผิดชอบของงานทุกงานในกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นลายลักษณ์อักษร 
   4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานทุกงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานธุรการกลุ่มงาน นางสาวปวันรัตน์ ผาติธํารงศักดิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนี้ 

 1. จัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ให้เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดทําวาระการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มงานและจัดส่งรายงานการประชุมเสนอ

ผู้บริหาร 
1.3 งานอาคารสถานที่ นายปรีชา พลศรี นายสืบชาติ อาณาจักร์  นายกัมพล สีสัน นายทวีศักดิ์ 

แดนมะลิดอย นายทวีชัย คติอุดมมงคล นายจักรกฤษณ์ ปาต๊ะ และนายสรวิศ สุวรรณบุษย์  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือจัดทํากําหนดแผนผังบริเวณ
สถานศึกษา (Master Plane) โดยความร่วมมือของผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถาปนิกหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทางด้านสถาปนิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสังกัดและหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและทางราชการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. ดําเนินการจัดหางบประมาณจากทางราชการหรือเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการก่อสร้าง 
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 3. รับผิดชอบในการบํารุงรักษา ดูแล พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการใช้ การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอ 
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 5. กํากับ ติดตาม ควบคุมดูแล การใช้รถยนต์ส่วนกลางของสถานศึกษา พร้อมทั้งการซ่อม

บํารุง ตรวจเช็คสภาพการใช้งานตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือความปลอดภัยและให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 6. งานประจําสําหรับพนักงานบริการ โดยให้หัวหน้างานอาคารสถานที่ มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบงานประจําให้แก่พนักงานบริการ โดยอาจกําหนดเป็นตารางเวลาการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริการอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งหน้าที่ประจําของพนักงานบริการ ประกอบด้วย 

6.1 การดูแล รักษา พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มั่นคง ปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

6.2 ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้
พร้อมใช้งาน และดําเนินการจัดซ่อมบํารุงเมื่อชํารุด หรือจัดหาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภคแก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

6.4 ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษา การบริการ 
และอํานวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับสถานศึกษา 

6.5 ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัย เวรรักษาการณ์ มิให้เกิดผลเสียหายกับ
ทรัพย์สินของทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 7. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 8. นําผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพและการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความ
ต่อเนื่อง  
 1.4 งานสิ่งแวดล้อม นางสุภาลักษณ์ เทพวงศ์ นางสาวสายพิณ ไข่คํา นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล และ
นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย  เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

 1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของงานสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษา ตามแนวทาง

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Eco – School ) และโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero waste ) 
 3. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.5 งานอนามัยโรงเรียน นางสาววารุณี จันทร์โอภาส และนางสาวปวันรัตน์ ผาติธํารงศักดิ์  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
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   1. จัดทําแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานอนามัยโรงเรียน 
   2. จัดเก็บรวบรวมและทําสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนให้เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 
   3. จัดห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนและสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   4. จัดให้บริการและดูแลด้านสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล อาหารและโภชนาการแก่
นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมและทําสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน
ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ทั้งเอกสาร สศ.3 บันทึกสุขภาพประจําตัวผู้เรียน และเอกสารด้านการตรวจ
สุขภาพอ่ืน ๆ ตลอดจน การประสานงานกับสถานบริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
   5. ดําเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   6. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 
   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานโภชนาการ นางเครือวัน กันทะศิลป์ และนางแก้วตา อาณาจักร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. ควบคุมและดูแลการจัดอาหารให้นักเรียนให้ถูกหลักโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย 
   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน 
   3. ดําเนินกิจกรรมของชุมนุม อ.ย. น้อยในโรงเรียน 
   4. สํารวจตรวจสอบคุณภาพสินค้าอุปโภค บริโภคในโรงเรียน 
   5. จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และ อ.ย.น้อย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่
ชุมชน  
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.7 งานสหกรณ์โรงเรียน นางสุนีย์ วุฒิพันธ์ และนางสาวกษมา อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดทําแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานสหกรณ์โรงเรียน 
   2. ดําเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์โรงเรียน 
   3. พัฒนารูปแบบเพ่ือให้งานสหกรณ์โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
   4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานธนาคารโรงเรียน นางกาญจนา เตชะสร และนางดุษฎี กันธิยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดทําแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานธนาคารโรงเรียน 
   2. ดําเนินงานธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารโรงเรียน 
   3. พัฒนารูปแบบเพ่ือให้งานธนาคารโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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   4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.9 งานประชาสัมพันธ์และชุมชน นางแก้วตา อาณาจักร์ ว่าที่ ร้อยตรีวรกรร สุขใจ และ  
นายกัมพล สีสัน มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. วางแผนและดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ประสานความร่วมมือกับบุคลากร ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
   2. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และดําเนินการประชาสัมพันธ์
ผลงานการศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมโดยการจัดทําเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ แผ่นผับ ใบปลิว แผ่นประชาสัมพันธ์หรือ ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์หรือ Social Network อ่ืน ๆ 
   3. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์
และนําไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.10 งานโสตทัศนศึกษา นายสาธิต เตชะสร และนายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดห้องโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดียให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบ และพร้อมใช้ได้
เสมอ 
   2. จัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระบบ 
   3. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานโสตทัศนศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
   4. บันทึกสถิติการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย และรายงานผู้บริหารภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.11 งานหอพักนักเรียน นายทวีศักดิ์ แดนมะลิดอย นางแก้วตา อาณาจักร์ นางสาวปวันรัต์  ผาติ-
ธํารงศักดิ์ นายทวีชัย คติอุดมมงคล นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยยเอ้ย นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล นางสาวกษมา อุด-
ทาเรือน นางสาวศศิธร ฉิมสวัสดิ์ นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา นางสาวอัจฉะริยา คําจิ่ง นางสาวจุรีพร พิโน 
นายกมล ภูมิชัยเสถียร นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง นางสาววิชุณี อุปเสน และ ครู คอมฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดทําเอกสารหลักฐาน ทะเบียนประวัตินักเรียนประจําพักนอน แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินการ 
   2. ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแล ความประพฤติและความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอนให้
เหมาะสมและเปMนไปตามกฏระเบียบที่กําหนด 



42 
 

   3. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพ ทักษะชีวิต นันทนาการ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และความอบอุ่น ให้คําปรึกษา สร้างกําลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนพักนอนดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 
   4. จัดหายาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องตhนเมื่อนักเรียนพักนอนเจ็บป่วย หรือส่ง
ต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยหนัก โดยดําเนินการร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน 
   5. จัดกิจกรรมใหhนักเรียนประจําพักนอนได้รับประสบการณ์ในด้านการเกษตร ปลูกพืชเลี้ยง
สัตว์ หรือกิจกรรมการรวมกลุ่มเพ่ือการสร้างรายไดเ้พ่ิมเติมเพ่ือการดํารงชีพและนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
   6. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามการประกอบอาหารของนักเรียนพักนอนให้ได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอ ครบถว้นตามหลักโภชนาการ 
   7. ดูแลด้านความประพฤติและการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนพักนอน ควบคุมการขอ
อนุญาตกลับและเข้าหอพัก โดยขออนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งควบคุม 
ดูแล การพบผู้ปกครองของนักเรียนพักนอนหรือบุคลภายนอก เพ่ือความปลอดภัย 
 1.12 งานพนักงานบริการ นายรังษี วุฒิพันธ์ และนายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดแบ่ง และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวโดยกําหนด
เป็นคูม่ือการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
   2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราวอย่างเปน็ระบบและตอ่เนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
   3. นําผลการประเมินเพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบการทํางานของลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราวให้สามารถดําเนินการได้อย7างประสิทธิภาพ 
   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ลูกจ้างประจํา ปฏิบัติงานทั่วไปดังนี้ 
   1. ดูแล รักษา พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มั่นคง ปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
   2. ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้พร้อม
ใช้งานและดําเนินการจัดซ่อมบํารุงเมื่อชํารุด หรือจัดหาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3. อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภคแก่บุคลากรในโรงเรียน
และหน่วยราชการอ่ืนหรือบุคคลอื่นโดยทั่วไปโดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
   4. ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษา การบริการและ
อํานวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
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   5. ดําเนินการตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย เวรรักษาการณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 งานที่รับผิดชอบเฉพาะ 
  นายสมพล บุญเรือง ปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

1.1 หัวหน้าลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 มีหน้าที่กํากับ ติดตาม และถ่ายทอด
ส่งต่อการมอบหมายงานตามที่ได้รับมอบไปยังลูกจ้างประจําคนอ่ืนให้ดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้คําแนะนําช่วยเหลือในการทํางานและรายงาน
เสนอฝ่ายบริหารเมื่อพบอุปสรรคปัญหา 

1.2 ทําความสะอาดบริเวณน้ําดื่มของนักเรียนและอ่างล้างมือของนักเรียนทุกจุด 
1.3 ทําความสะอาดห้องน้ํานักเรียน ณ อาคารชานกะเล 
1.4 ทําความสะอาดบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 29 ปี 
1.5 ดูแล ตรวจตรา ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบบริเวณ

รอบ ๆ โรงเรียนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
1.6 ปฏิบัติหนhาที่ช่างปูนของโรงเรียนในการก่อสร้างและปรับซ่อมงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
1.7 ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานทุกภาคเรียน 
1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.13 งานยานพาหนะ นายปรีชา พลศรี และนายชุมพล พุทธสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ
หนา้ที่ ดังนี้ 
   1. ดูแลรักษา ซ่อมบํารุง ยานพาหนะของโรงเรียนและบันทึกการใช้งานประจําวัน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช้รถของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
   2. ให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียน 
   3. ตรวจสอบบุคคลที่ใช้ยานพาหนะ ในกรณีนํายานพาหนะไปใช้นอกเหนือกิจกรรมของ
โรงเรียนและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   4. ดูแลการต่อทะเบียน ประกันภัย ประกัน พ.ร.บ. ในแต่ละปี 
   5. ติดตาม ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน 
   6. จัดทํารายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายปีต่อไป 
   7. ประเมินการทํางานของคนงานขับรถอย่างสม่ําเสมอ 
   8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.14 งานสมาคมศิษย์เก่า นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ นางสาวอรพิณ สนธิกุล ว่าที่ร้อยโทสันติภาพ 
ไหวดี มีหน้าทีร่ับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
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   1. วางแผนและดําเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
   2. วางแผนจัดระบบการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
   3. จัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความร่วมมือของศิษย์เก่า 
   4. รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกิดจากการดําเนินการของศิษย์เก่า 
   5. ดําเนินการจัดประชุมสมาคมศิษย์เก่า 
   6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อฝ่ายบริหารและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1.15 งานโครงการตามพระราชดําริฯ นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล นายผดุงศักดิ์ เงินใส นางสาวอุไร
พร ก่อมงคล และนางสาวชนิดา ขยันงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ( กพด. ) 
   2. ประชุม รวบรวมและโครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ฯ ( กพด. ) เสนอของบประมาณจากโครงการ กพด. 
   3. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ( กพด. ) จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานโครงการ กพด.ให้ เป็นปัจจุบัน 
ประสานงานจัดส่งรายงานขอ้มูลให้กับเจา้หน้าที่ผู้ประสานงาน กพด. ตามกําหนดเวลา 
   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

งานบริหาร นิเทศ และประเมินผลกลุ่มงานฯ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและงาน
จราจรและความปลอดภัย 

งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ และงาน
ห้องเรียนสีขาว 

 

 

 

โครงสร้างระบบงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

งานธุรการกลุ่มงาน 

งานกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 

งานสมาคมผู้ปกครองและครู 
 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายกิจติกร ใจคงอยู่ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานประกอบด้วยงานดังนี้ 
  1.1 งานบริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 นายยอดทรัพย์ กันธิยะ และนายกิจติกร ใจคงอยู่ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   2. จัดทําแนวปฏิบัติหรือคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเดือนละ 1 ครั้ง ตามลําดับ 
   4. จัดประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งสรุปรายงานการ
ประชุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ 
   5. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   6. เป็นที่ปรึกษางานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานธุรการกลุ่มงาน นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ให้เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดทําวาระการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มงานและจัดส่งรายงานการประชุมเสนอ

ผู้บริหาร 
1.3 งานกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย นายสรวิศ สุวรรณบุษย์ นางสาวอุไรพร 

ก่อมงคล และนายกมล ภูมิชัยเสถียร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 งานกิจกรรมนักเรียน  

 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของงานกิจกรรมนักเรียน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 3. รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการของกิจกรรมชมรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน 
 4. ควบคุม ดูแลสมาชิกของชมรมเพื่อนเตือนเพ่ือนทํากิจกรรมตามโครงการ 
 5. สรุปการปฏิบัติงาน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
 6. วางแผนกําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาและชุมชนเนื่อง

ในวันสําคัญต่างๆ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
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 7. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของนักเรียน 
 8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติจริง มีจิตสาธารณะและ

เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 9. สรุปและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแก้ ไข การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือให้การจัด

กิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 10. จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน

สัปดาห์แรกของเดือนถัดไปเป็นประจําทุกเดือนและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน 
 3. จัดให้มีการเลือกตั้ง ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ก่อนสิ้นปีการศึกษา 
 4. ประชุมคณะกรรมการและสภานักเรียนเป็นประจําทุกเดือน 
 5. จัดทําแผนผัง โครงสร้าง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและสภานักเรียนในห้ อง

กิจกรรมนักเรียน 
 6. จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้สมาชิกคณะกรรมการและสภานักเรียนเมื่อครบวาระ 
 7. จัดทําโครงการศึกษาดูงานของสมาชิกคณะกรรมการและสภานักเรียน 
 8. จัดทําแผนผัง โครงสร้าง การปฏิบัติงานของงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 9. สรุปการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 10. วางแผนกําหนดแนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง 

ๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
 11. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
 12. สรุปและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแก้ไข งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือให้

นักเรียนเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดีและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 13. จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน

สัปดาห์แรกของเดือนถัดไปเป็นประจําทุกเดือน 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางพรวิภา กันธิยะนางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย และว่าที่ รต.สุ
วิทย์ ศรีวานิชพรกุล  เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

 1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. ออกตารางและประสานงานกับครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. ประสานงานครูที่ปรึกษา เพ่ืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมพร้อมบันทึกลงในสมุดบันทึกการ

เขา้พบนักเรียน โดยครูลงนามและส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตามกําหนด 
4. ประสานกับครูที่ปรึกษาในด้านการควบคุม ดูแล เอาใจใส่นักเรียนในห้องของตนให้มีความ

ประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
5. จัดทําสมุดสําหรับการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา 
6. ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนในกรณีขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน และขาดเกิน 7 วันภายใน 1

เดือน 
7. ดําเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
8. จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์

แรกของเดือนถัดไปเป็นประจําทุกเดือน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.5 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ป้องกันสารเสพติดและเอดส์ นายกิจติกร ใจคงอยู่ 
นายยอดทรัพย์  กันธิยะ นายณรงค์ฤทธิ์ วัดชนะ นายณัฐพงษ์ ทองจันทร์และ นายธนพล สุวรรณทอง มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   2. ประสานคณะกรรมการจัดทําระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนทราบ 
   3. จัดทําข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมแล้วรวบรวมรายงานเป็นราย
เดือนสรุปภาพรวมภายใน 1 ภาคเรียน 
   4. ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหาสารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
   5. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาในด้านต่าง ๆ 
   6. นําสมาชิกในชมรมเพ่ือนเตือนเพ่ือนเข้ าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกร้องขอที่
เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติดและโรคเอดส์ 
   7. จัดกิจกรรมการอบรมด้านการใหค้วามรู้และการป้องกันตนเองของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ 
   8. จัดทําแบบบันทึกในระบบป้องกันพฤติกรรมนักเรียน อาทิ แบบบันทึกการออกนอกบริเวณ
โรงเรียนของนักเรียน เป็นต้น 
   9. จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์
แรกของเดือนถัดไปเป็นประจําทุกเดือน 
   10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 
   1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของงานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 
   2. ดําเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3. จัดทําข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นปจัจุบัน 
   4. จัดทําข้อมูลการจําแนกสถานะความเขม้แข็งสถานศึกษา ก/ข/ค/ง 
   5. เก็บรวบรวมและจัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่เป้าหมายปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขท้ังภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   6. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการป้องกัน ติดตาม แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   7. นํานักเรียนเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดตามท่ีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น 
   8. ดําเนินการจัดการอบรมนักเรียนแกนนําหรือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
รว่มกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
   9. คัดเลือกส่งรายชื่อครู อาจารย์ ครูที่ปรึกษา ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ศตส.ศธ.เพ่ือรับ
เกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   10. คัดเลือกส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจัดขึ้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
นายทวิช บุญญะถิติ นางอธิชา เวชสุขสกุล นางสาวณิชา วัฒนวราห์ และนายเกริกเกียรติ จันทร์แดง มีหน้าที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ระเบียบวินัย ความสะอาด
ความซื่อสัตย์ การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ฯลฯ 
   3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   4. ควบคุม ดูแลนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีจิตสํานึกในการเป็นชาติไทยและปฏิบัติตนตามวิถีไทยและ
ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการและสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
   6. จัดทําหลักฐานหรือประวัติเกี่ยวกับนักเรียนที่กระทําความดี ความประพฤติดี เป็ น
แบบอย่างที่ดีดา้นต่าง ๆ ที่ควรยกย่องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
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   2. จัดทําหลักฐานหรือประวัติเกี่ยวกับนักเรียนที่กระทําความดี ความประพฤติดี เป็ น
แบบอย่างที่ดีด้านต่าง ๆ ที่ควรยกย่อง จัดทําเกียรติบัตร“คนดีศรีขุนยวม” ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
 1.7 งานสมาคมผู้ปกครองและครู นางสาวอรพิณ สนธิกุล และนางพรวิภา กันธิยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. วางแผนและดําเนินการงานสมาคมผู้ปกครองและครูรวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง 
   2. วางแผนจัดระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรตา่งๆ 
   3. จัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความร่วมมือกันของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรตา่ง ๆ 
   4. รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกิดจากการดําเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง 
   5. ดําเนินการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
   6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อฝ่ายบริหารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ลักษณะของครูที่ดี 
 

1. อุดมการณ์ของคร ู

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของครู
พระราชทานแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ดังนี้ 
 “...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ท าแต่ความดี คือต้องหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้อง
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดทน และอดกลั้น ส ารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน 
ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตาม
อ านาจอคติ...” 
 ครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิตจะมีความคิดที่
ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเชิง
วิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน และบุคลิกภาพของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิต
ดังค ากล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ท่ีสอนมา” (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) 
 ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาจิตส านึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย์ จ าเป็นต้องมีข้อก าหนดอยู่ใน
ใจ เพ่ือให้มีหลักในการด ารงตนให้เป็นครูสิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น 
ซึ่งความเป็นจริงนั้น “ครุธรรม” คือ ธรรมส าหรับครู เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านทราบและได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีก
หลายท่านทีท่ั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ 
 ครุธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับการด าเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่คนทั่วไปยก
ย่อง และถือว่าเป็นอาชีพที่ส าคัญในการพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติ ครูที่ขาดครุธรรมจะเปรียบเสมือนเรือ 
ที่ขาดหางเสือ ดังนั้น การจะพาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ท าได้ยากอย่างแน่นอน 
 ท่านพุทธทาสกล่าวอยู่เสมอว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ ผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้วครุธรรม
จึงเป็น “หน้าที่ส าหรับครู” ซึ่งครูส่วนใหญ่ทุกคนย่อมทราบดีว่า “หน้าที่ของครู ก็คือการอบรมสั่งสอนศิษย์” 
แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันครูบางคนก็อาจจะคิดว่าหน้าที่ของครู คือ 
สอนวิชาการที่ตนได้รับมอบหมายให้สอน แต่อีกหลาย ๆ คนก็คิดว่าครูควรท าหน้าที่สอนคนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวิชาการ ความคิดที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่ ที่ตนเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็น
จริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสืออย่างเดียว แต่ต้องสอนคนให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย 
 การที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้น ครูจ าเป็นต้องมีหลักยึด
เพ่ือน าตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ นั่นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์ครูมีหลักการที่จะ
ยึดไว้ประจ าใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 
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  เต็มรู ้
  เต็มใจ 
  เต็มเวลา 
  เต็มคน 
  เต็มพลัง 
1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ 
 อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้แก่คน ดังนั้น ครูทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ท าให้ตนเอง
นั้นบริบูรณ์ หรือเต็มไปด้วยความรู้ ครูควรจะท าให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วยความรู้ 3 ประการ คือ 
 1. ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูควรเสาะแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูลโดยการอ่าน การฟัง 
และพยายามน าประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนของตนได้เกิดความรู้ที่ทันสมัยดังนั้น ครูจะต้อง
แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู้นั้น 
 2. ความรู้เรื่องโลก ครูควรมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอ เพ่ือสามารถอธิบายบอกเล่า 
ถ่ายทอด ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติของสังคมไปสู่ศิษย์ครูควรเข้าใจชีวิตอย่าง
เพียงพอที่จะให้ค าแนะน า ค าสั่งสอน เพ่ือให้ศิษย์ได้ด าเนินชีวิตที่ดีในอนาคตได้ดังนั้น นอกเหนือจากต ารา
วิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอ่ืน ๆ ให้บริบูรณ์ โดยเฉพาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม 
วัฒนธรรม 
 3. ความรู้เรื่องธรรมะ ครูควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพ่ือที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความคิด
ที่ดี มีความประพฤติดี ไม่ว่าครูจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ทุกศาสนามีจุดหมายเดียวกัน คือ  มุ่งให้คนเป็นคนดี 
ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอุทาหรณ์ ส าหรับสั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้
ศิษย์ประสบผลส าเร็จด้านการศึกษา เล่าเรียนได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะอย่างอิทธิบาท 4 คือ 
  1. พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน 
  2. มีความเพียรที่จะเรียน ไม่ย่อท้อ 
  3. เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน 
  4. หมั่นทบทวนอยู่เสมอ 
 ถ้าศิษย์เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ก็ย่อมท าให้ศิษย์ประสบความส าเร็จในการศึกษา นอกจากที่ครูจะต้อง
ท าตนให้บริบูรณ์ด้วยธรรมะเพ่ือไปสอนศิษย์ ครูก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะเพ่ือให้ครูไม่หวั่นไหว
ต่อกิเลส อันท าให้จิตของครูต้องเป็นทุกข์เศร้าหมอง ครูก็ย่อมจะเบิกบานและได้รับความสุขที่จะได้สอนคนใน
เรื่องต่าง ๆ อีกด้วย การศึกษาธรรมะจึงจ าเป็นส าหรับอาชีพครู 
2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู 
 พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้น” ดังนั้น คนจะเป็นครูที่มี
อุดมการณ์จ าเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมีใจเป็นครู การท าใจให้เต็มนั้นมีความหมาย 2 
ประการ คือ ใจคร ูการท าใจให้เต็มบริบูรณ์นั้น จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
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  1. รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ มีกุศลได้บุญ ได้
ความภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอ พยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพ่ือศิษย์ 
  2. รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ครูต้องมีใจนึกอยากให้ทุกคนมี
ความสุข พยายามชี้แนะหนทางสู่ความส าเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรือมีมุทิตาจิต เมื่อเห็นศิษย์ประสบ
ความก้าวหน้าในชีวิต ความรักศิษย์ย่อมท าให้ครูสามารถทุ่มเทและเสียสละเพ่ือศิษย์ได้  
   ใจสูง ครูควรพยายามท าใจให้สูงส่ง มีจิตใจที่ดีงาม การจะวัดใจเราว่าสูงหรือไม่ มีข้อที่ลอง
ถามตัวเองได้หลายประการ เช่น 
   1. ท างานอยู่ที่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า 
   2. ท่านมักจะคิดว่าเพ่ือน ๆ ร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า 
   3. ท าไมท่านก็ท าดี แต่เจ้านายไม่เห็น 
   4. ท าไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว 
   5. ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอ่ืนดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น 
   6. ท าไมที่ท างานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด 
   การท าจิตใจให้สูง ก็คือ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่จะสร้างสรรค์ ให้โลก
มีแต่สิ่งที่ดีงาม มองโลกและคนในแง่ดี ใจกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองและคนอ่ืน ไม่คิดว่าตนเอง
ฉลาด หรือเก่งกว่าผู้ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอ่ืน คิดเสมอว่าจะช่วยให้คนมีความรู้มีความคิดและความ
ประพฤติปฏิบัติที่ดี คิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน 
3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพ่ือการสอนครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 
ส่วน คือ 
   3.1 งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน ค้นคว้า 
หาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และในขณะที่ด าเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลาที่ก าหนด เข้า
สอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา 
   3.2 งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ  
งานบริหาร บริการ และงานที่จะท าให้สถาบันก้าวหน้า 
   3.3 งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะน าสั่งสอนศิษย์ เมื่อศิษย์ต้องการค าแนะน าหรือ
ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าในเวลาท างานหรือนอกเวลาท างาน ครูควรมีเวลาให้ศิษย์ 
4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยที่ครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คนในสังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีความบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ครูจึงควรส ารวมกาย วาจา ใจให้มีความ
มั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน การที่จะท าให้ตนเองเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์
ได้คนผู้นั้นควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการด าเนินชีวิต
ที่ดปีฏิบัติงานถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเอง เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ 
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5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพ่ือการสอนครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
ทุ่มเทไปเพ่ือการสอน เพ่ือวิชาการ เพ่ือศิษย์ ครูต้องอุทิศตนอย่างเต็มที่ ท างานอย่างไม่คิดออมแรง เพ่ือผลงาน
ที่สมบูรณ์นั้นก็คือ การปั้นศิษย์ให้มีความรู้ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
 ครูที่มีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นครูที่มีครุธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ชี้ทางแห่งปัญญา ชี้ทาง
แห่งชีวิต และชี้ทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ครูควรสร้างอุดมการณ์ครูเพ่ือความก้าวหน้าของ
สังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู  
 คุณธรรม 4 ประการ 
 1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 2. การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี 
 3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
 4. การรู้จักละวางความเชื่อ และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ ของ
บ้านเมือง 
 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้มีความเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว 
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้
ดังความประสงค์ ครู อาจารย์เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ควรถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมดังกล่าวเพ่ือเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์ สถาบันวิชาชีพครูจะได้มีความเจริญก้าวหน้าสังคมและประเทศไทยจะได้มีความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป 
 

2. คุณลักษณะของครูที่ดี 
 คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ 
 1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึงความเคารพใน
กฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเอง โดย
ให้ยึดส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตัว 
 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบ 
หรือคดโกงผู้อ่ืนหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบ แบบแผน และกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์ 
 3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ท าให้เสียเวลาชีวิตและ
ปฏิบัติกิจอันควรกระท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม 
 4. ความส านึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่สังคม 
 5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติ ในลักษณะ
สร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการท าหน้าที่การงาน 
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 6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติท่ีสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกัน โดยยึดผลประโยชน์
ของสังคมให้มากท่ีสุด 
 7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมั่นคงและจิตใจ รู้จัก
บ ารุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง 
 8. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พ่ึงไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
โดยไม่จ าเป็น 
 9. ความภาคภูมิและการรู้จักท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ หมายถึง  ความ
ประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองและ
ทรัพยากรของชาติ 
 10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน หมายถึง  ความ
ประพฤติท่ีแสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลาก าลังกายและก าลังทรัพย์ 
 คุณลักษณะ 10 ประการนี้ เป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษาและอบรมสั่งสอน
นักเรียนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วย 
 การกระท าของครูที่สังคมไม่ชอบ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
  1. ขาดความรับผิดชอบ 
  2. การเป็นคนเจ้าอารมณ์ 
  3. ขาดความยุติธรรม 
  4. เห็นแก่ตัว 
  5. ประจบสอพลอ 
 การกระท าของครูที่สังคมชอบ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
  1. ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง 
  2. ความเข้าใจและเป็นกันเอง 
  3. ความรับผิดชอบ 
  4. มีความยุติธรรม 
  5. ความเมตตา 
  6. ร่าเริง แจ่มใส สุภาพ 
  7. มีวิธีสอนแปลก ๆ 
  8. มีอารมณ์ขัน 
  9. เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

  



56 
 

 ความบกพร่องของครู เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ครูชาย 
 1. ความประพฤติไม่เรียบร้อย 
 2. มัวเมาในอบายมุข 
 3. การแต่งกายไม่สุภาพ 
 4. การพูดจาไม่สุภาพ 
 5. ไม่รับผิดชอบการงาน 
 ครูหญิง 
 1. การแต่งกายไม่สุภาพ 
 2. ความเป็นคนเจ้าอารมณ์ 
 3. ประพฤติไม่เรียบร้อย 
 4. ไม่รับผิดชอบการงาน 
 5. ชอบนินทา 
 6. จู้จี้ขี้บ่น 
 7. วางตัวไม่เหมาะสม 
 8. คุยมากเกินไป 
 หน้าที่ของครูที่จ าเป็นมากที่สุด คือ 
 1. สอนและอบรม 
 2. การเตรียมการสอน 
 3. หน้าที่ธุรการ เช่น ท าบัญชีเรียกชื่อและสมุดประจ าวัน 
 4. การแนะแนว 
 5. การศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 6. ดูแลอาคารสถานที ่
 7. ท าความเข้าใจเด็ก 
 ลักษณะของครูที่ดี เรียงตามล าดับ คือ 
 1. ความประพฤติเรียบร้อย 
 2. ความรู้ดี 
 3. บุคลิกการแต่งกายดี 
 4. สอนด ี
 5. ตรงเวลา 
 6. มีความยุติธรรม 
 7. หาความรู้อยู่เสมอ 
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 8. ร่าเริง แจ่มใส 
 9. ซื่อสัตย์ 
 10. เสียสละ 
 สิ่งที่ครูไม่ควรกระท า 
 1. ครูมาสาย คติประจ าใจ คือ สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยก าลังเหมาะ 
 2. ครูค้าขาย คติประจ าใจ คือ ครูที่มีความเพียร ต้องท าโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มี ความสามารถ 
ต้องท าตลาดให้เป็นโรงเรียน 
 3. ครูคุณนาย คติประจ าใจ คือ อยู่อย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคพวกมากม ี
 4. ครูสุราบาล คติประจ าใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้านอังคารหยุด พุธลา 
พฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน 
 5. ครูเกียจคร้าน คติประจ าใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนม่ัง สตางค์เท่าเดิม 
 6. ครูหัวโบราณ คติประจ าใจ คือ คิดเป็นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอนอย่างไร 
ใครอย่ามายุ่งกับฉัน 
 7. ครูปากม้า คติประจ าใจ คือ นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส 
 8. ครูหน้าใหญ่ คติประจ าใจ คือ ใหญ่ที่โรงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อ าเภอ เห่อเจ้านายได้สองขั้น 
 9. ครูใจยักษ์ คติประจ าใจ คือ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล 
หลักสิบประการของความเป็นครูดี 
 1. มุ่งม่ันวิชาการ ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่
จ าเป็นส าหรับครู คือ  
 1. ศาสตร์ที่จะสอน  
 ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อต่าง ๆ 
ตลอดจนเข้าประชุมเพ่ือรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
 2. ศาสตร์การสอน 
 แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ช านาญ แต่ความรู้เหล่านั้น จะไม่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพครูแม้แต่
น้อย หากครูยังขาดความรู้เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น ครูจึงจ าเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้
ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพ่ือค้นหาวิธีการที่จะอธิบายหรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ 
 3. ศาสตร์การพัฒนาคน 
 โดยที่อาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผู้สร้างจึงจ าเป็นต้องเอาใจใส่ และถือ
เป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการด ารงตนให้เป็นคนดีที่สังคม
ปรารถนา 
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 2. รักงานสอน ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักการสอน สนใจที่จะพัฒนาการ
สอนให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพ่ือให้ได้ผล รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนของตนเอง ให้รู้จักวิธีเรียน เรียนด้วยความสุขและรับรู้สาระในศาสตร์ที่ครูสอน 
 3. อาทรศิษย์ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ห่วงใยว่าจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกศิษย์ประสบ ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง ไม่ดูถูกหรือเยียบย่ าลูก
ศิษย์ ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียนและชีวิต 
 4. คิดดี ครูต้องมีความคิดที่ดี ความคิดที่เป็นบวกต่อศิษย์ ต่อการสอน ต่อวิชาชีพ ต่อสถาบัน และ 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน คิดในสิ่งที่ดี และให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด เป็นต้นความคิดที่เป็น
บวกจะช่วยให้ครูท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีคุณธรรม ความมีคุณธรรมของครูมีความจ าเป็นต่อวิชาชีพครู คุณธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ความ
ยุติธรรมด้านการสอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลส าเร็จ ครูต้องมีความอดทน ระงับ
อารมณ์ได้ดี ไม่ท าร้ายคน เสียสละ มีความอายที่จะกระท าผิด และมีหลักศาสนายึดมั่น มีความตั้งใจแน่วแน่ที่
จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ 
 6. ชี้น าสังคม ครูต้องช่วยชี้น าสังคม น าในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหา ท าตนเป็นตัวอย่าง เช่น เรื่อง
ของขยtสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ช่วยชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสังคม และการช่วยน าสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงาม 
 7. อบรมจิตใจ การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรม ตักเตือน สั่งสอนให้
ศิษย์ประพฤติดี ด ารงอยู่ในศีลธรรม หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการสอนหนังสือเท่านั้น แต่จะต้องอบรม
จิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 
 8. ใฝ่ความก้าวหน้า การไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ รักที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ให้แก่ชุมชนไม่หยุดยั้ง ครูจะต้องท าให้ชีวิตของครูก้าวต่อไปเพ่ือที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคม และ
ประเทศชาติ 
 9. วาจางาม ค าพูดเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างประสบความส าเร็จ 
ค าพูดที่ดีย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ มีความมุมานะ ในทางตรงกันข้าม ค าพูดไม่ดี ย่อมท าให้ผู้ฟัง เกิดความ
ทุกข์ ไม่สบายใจ และท าให้เกิดความท้อถอย ไม่อยากเรียน ครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึก
การพูดเพ่ือจูงใจและส่งเสริมท าให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง 
 10. รักความเป็นไทย สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ
ของประเทศชาติดังนั้น ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เพ่ือให้ศิษย์เป็นผู้ธ ารงรักษาเอกลักษณ์ไทย
เอาไว้โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนจ าเป็นต้องธ ารงไว้ให้มั่นคง แม้ว่าเทคโนโลยี  
จะพัฒนาไปได้ไกล จนท าให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ก็ตาม แต่
เอกลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ เช่น เรื่องของความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ควรช่วยกันสืบสาน 
ส่งเสริม และธ ารงไว้ เพ่ือท าให้เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้เน้นย้ าแนวทางพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจาก
วิกฤตและให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และ
หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของคนไทย สังคมไทยเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล และ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
วัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ที่น่าสนใจคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคิดท่ีชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน 

การด ารงอยู่ แปลว่า เราอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว มีผลงานวิจัยที่ศาสตราจารย์ ดร.ฉั ตรทิพย์ นาถสุภา ท า
เสนอส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พูดถึงการวิจัยหมู่บ้านในประเทศไทยมีชุดหนังสือออกมา 20 
กว่าเล่ม พบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงอยู่อย่างพอมีพอกินมีการด ารงอยู่อย่างพอเพียงอยู่แล้วใน
ชนบทของไทยที่ต้องพ่ึงพิงระบบนิเวศวิทยาเขายังอยู่อย่างพอเพียง มีการพ่ึงตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและน้ าใจเป็นพ้ืนฐานของชีวิต แบ่งกันอยู่แบ่งกันกินปัจจุบันก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างแพร่หลาย ๆ โดย
วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยน คือ เพ่ือความพอเพียงยิ่งขึ้น ไม่ใช่ก าไร ชาวบ้านเรียกว่า “เปลี่ยนกันกิน” 
ตลาดในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยกฎแห่งระบบทุนนิยม กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม การด ารงอยู่ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทย สังคมไทย 
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คิดและปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าพอเพียง 
มีพระราชด ารัสองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่า “พูดจาก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง” ค านิยามบอกหลักการไว้ว่า 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัวจากผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกกระทบเข้ามา ภายในก็เปลี่ยนแปลงด้วยจะพอเพียงได้ ต้อง
ค านึงถึง 3 หลักการ คือ คิดและท าอะไรอย่างพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ถ้าครบ 
3 หลักการนี้ถึงจะบอกได้ว่า พอเพียง ถ้าไม่ครบก็ไม่พอเพียง และการจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้
ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม 

พอประมาณ คือ การท าอะไรที่พอเหมาะ พอควร สมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตนเอง และ สภาวะ
แวดล้อม พอประมาณของแต่ละคน ในแต่ละช่วงเวลาก็ต่างกัน อย่างเช่นบางคนในบางวันทานข้าวจานเดียวอ่ิม 
แต่บางวันก็ไม่อ่ิมต้อง 2 จานถึงจะอ่ิม แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในช่วงขณะเวลานั้น ๆ ความพอประมาณ
สามารถพิจารณาได้จาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน พอเหมาะกับความชอบ ศักยภาพ และความสามารถของ
แต่ละคนหรือไม่ และปัจจัยภายนอก คือ พอประมาณกับภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ
หรือไม่ ในหลักสัปปุริสธรรม 7 สอนไว้ว่าจะสร้างความพอดีให้เกิดขึ้นได้จะต้องรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ 
รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล ความพอประมาณ จึงครอบคลุมความพอเหมาะพอควรกับทุก ๆ เรื่อง แล้วจะรู้ ได้
อย่างไรว่าพอประมาณหรือไม่ ก็ต้องรอบรู้ในข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีสติและคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อความจริง ต่อหน้าที่ ต่อผู้อ่ืน ต้องใช้หลักเหตุหลักผลในการตัดสินใจ และต้อง
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่จะท าลายความพอดี ความพอเพียงด้วย จึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีให้เกิดขึ้น 

ยกตัวอย่าง จะดูหนังสือสอบ หรือเตรียมการสอบอย่างพอเพียงได้อย่างไร เตรียม 1 ชั่วโมงก่อนสอบ
พอไหม อย่างเราเรียนมาทั้งเทอม สมุดโน๊ตมี 5 เล่ม ต้องใช้เวลาพอประมาณกับสิ่งที่มีถึงจะสมเหตุสมผล ถ้าใช้
เวลาน้อยเกินไป หรือไม่มีความขยันอดทนในการดูหนังสือก็ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอาจสอบตกได้ กล่าวคือ จะดู
หนังสืออย่างพอประมาณก็ต้องพอดีกับศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนมา มีเหตุมีผล 
ดูหนังสือที่เป็นเรื่องหลักสอดคล้องกับวิชาที่เรียน การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ท าอย่างไรคือดูหนังสือให้สอบผ่านได้
ด้วย สุขภาพก็ต้องไม่ทรุดโทรม ไม่ทะเลาะ เบาะแว้งหรือเอาเปรียบเพ่ือนฝูง ไม่คดโกงในการสอบ เพราะฉะนั้น
ต้องมีความขยันอดทน ต้องใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระท าตลอดเวลาแล้วท าไมเราต้องใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงหรือลองคิดในค าถามตรงกันข้ามว่า ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียงแล้วจะเป็นอย่างไร เช่น ใช้
จ่ายไม่พอเพียง ดูแลสุขภาพอย่างไม่พอเพียง บริโภคอย่างไม่พอเพียง ท างานอย่างไม่พอเพียง มากไป น้อยไป 
หรือนักศึกษาดูหนังสืออย่างไม่พอเพียง การใช้ชีวิต การปฏิบัติตนอย่างไม่พอเพียง น้อยเกินไป  มากเกินไป 
ไม่พอดี พอเหมาะ พอควร กับความสามารถของเรากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมันส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับ
ตัวเราเอง ส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับคนรอบข้าง กระทบกับสังคมกระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงอนาคตของ
ตนเองและสังคม ยกตัวอย่าง การทานข้าวแบบพอเพียงเป็นอย่างไร คือ ให้อ่ิมพอประมาณ เพราะเรารู้ว่าถ้าอ่ิม
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มากเกินไป อึดอัด ถ้าอ่ิมน้อยเกินไป ก็ยังหิวอยู่แต่ว่าอ่ิมอย่างเดียว เป็นเรื่องเพียงแค่ปริมาณ ยังไม่พอเพียงไม่
สมดุล ต้องสมดุลด้านคุณภาพด้วยบริโภคอย่างไม่พอเพียง เช่น รับประทานไขมันมากเกินไป หรือว่าอาจจะ
บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกาย เช่น ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นความพอเพียงในการ
บริโภค ไม่ใช่เฉพาะปริมาณเท่านั้น คุณภาพด้วย ถึงจะบอกได้ว่า เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมดุลจริง ๆ 
เพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียง รายจ่ายพอประมาณไหมกับรายได้ มีข้าวของเพียงพอไหม
กับการใช้สอย การใช้จ่ายมีเหตุมีผลหรือเปล่า ซื้อเพราะอะไร เพราะจ าเป็นหรือเพราะเอาอย่างผู้อ่ืน แล้วมี
ภูมิคุ้มกันไหม เงินทองก็ไม่มี ต้องไปผ่อนส่งอีก ซื้อมาเสร็จแล้วได้ใช้หรือไม่ในระยะยาว คุ้มค่าหรือไม่ สามารถ
น าหลักพอเพียงไปใช้เบื้องต้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การผลิตสินค้า OTOP แบบพอเพียงกับ 
OTOP แบบไม่พอเพียง ก็สามารถใช้หลัก 3 ห่วง ในการวิเคราะห์การพัฒนาสินค้า OTOP นั้น พอประมาณ
ไหมกับศักยภาพของคนในชุมชน เป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่หรือเปล่า หรือว่าคนในชุมชน
ต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดในการผลิต แล้วที่ผลิตนี้มีเหตุผลอะไร ผลิตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางบอกให้ผลิต 
หรือผลิตเพราะว่ามีของดีอยู่แล้วอยากต่อยอดออกมาพัฒนาให้เป็นสินค้าเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ส าหรับการ
สร้างภูมิคุ้มกันของการผลิตสินค้านั้น มีการวางแผนเรื่องวัตถุดิบอย่างรอบคอบหรือไม่ มีการวางแผนเรื่องตลาด
อย่างดีไหมไม่ใช่ว่าผลิตออกมาเสร็จแล้วขายก็ไม่ได้ ผลิตออกมาเสร็จแล้วขายได้แต่ไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีการ
วางแผนจัดการที่ดีก็ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะฉะนั้นการผลิตสินค้า OTOP ก็มีทั้งแบบพอเพียงและไม่พอเพียง 
ใช้หลัก 3 ห่วง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน 

เงื่อนไขสร้างความพอเพียง 
เงื่อนไขและปัจจัยที่จะท าให้การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการแต่ละอย่าง น าไปสู่ ความ

พอเพียงหรือไม่พอเพียง ในค านิยามซึ่งได้พระราชทานมาก็ระบุชัดเจนว่าต้องอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมเงื่อนไข
ความรู้ คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวังในการน าเอาหลักวิชาการมาใช้ กล่าวคือ จะเอาหลัก
วิชาการมาใช้ต้องรู้จริง รอบรู้ ไม่เอามาทดลองใช้อย่างงู ๆ ปลา ๆ เพราะจะมี โอกาสพลาดสูง ถ้ารู้จริงแต่ไม่
รอบคอบก็ไม่ได้อีก หลายครั้งที่เกิดไม่พอเพียง มาจากความไม่รอบคอบยกตัวอย่างเช่น เรื่อง OTOP การ
วางแผนการผลิต ถ้าไม่รอบคอบตั้งแต่ต้นทาง คือเรื่องวัตถุดิบจนกระทั่งถึงปลายทาง คือการท าการตลาดและ
จัดส่งสินค้า มีโอกาสที่จะน าไปสู่ความไม่พอเพียงได้อย่างมาก แต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะสร้างความ
พอเพียงให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีคุณธรรมด้วยคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแต่ไม่มีคุณธรรม ไม่ใช่คนที่ฉลาดจริง เพราะผล
ของการกระท าของเขาที่อาจจะเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน คดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
เวลาท าการงาน ภารกิจจิตแส่ส่ายไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิ ท าอะไรก็ไม่รอบคอบ ไม่ใช้ปัญญาคิดพิจารณาแยกแยะ
เหตุและผลต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน สุดท้ายก็ส่งผลทางลบกับตัวเขาเองในที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาจริง 
จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม รู้ผิดถูกชอบชั่วดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีศีลทั้ง
ทางกาย วาจา และทางความคิด และจิตต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับภารกิจการงานที่ท า งานจึง
จะออกมามีคุณภาพ และน าไปสู่การสร้างความพอเพียงได้อย่างแท้จริงคุณธรรมนี้มี 2 ช่วง เริ่มจากการต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม แต่ละบุคคลจะต้องมีส านึกในคุณธรรมคิดละชั่ว ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต 
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ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่หมายความแต่เพียงไม่คอร์
รัปชันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เวลาจะซื้อของถ้าซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ก็จะรู้ว่าจริง ๆ แล้วจ าเป็นหรือเปล่า มีรายได้
เพียงพอไหม จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้ก็ต้องรู้จักตัวเองก่อน รู้ว่าเรามีรายได้แค่ไหน สถานะอย่างเราท าอะไรได้
บ้าง อันนี้จ าเป็นไหม แล้วก็มีความรอบรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินค้านั้น อย่างที่สอง คือ การมีคุณธรรมเป็นหลัก
ปฏิบัติและการด าเนินชีวิตคือต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ คุณธรรมข้อนี้เป็น
ข้อยืนยันว่าเมื่อน าหลักพอเพียงไปใช้จะไม่เป็นการย่ าอยู่กับที่ แต่กลับจะน าไปสู่ความก้าวหน้าพร้อมกับความ
สมดุลเป็นขั้นเป็นตอน เช่น ในการบริหารธุรกิจถ้ามีความขยันหมั่นเพียร อดทน พัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง มีความรอบคอบในการด าเนินการธุรกิจการงาน ชีวิตก็จะก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอน 

เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในค านิยามคืออะไรพระปฐมบรมราชโองการ “เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง

มหาชนชาวสยาม” การจะท าอะไรก็ตามประโยชน์ก็ต้องเกิด ความสุขก็ต้องมี แต่เวลาพูดถึงการที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้น จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้น กับครอบครัว กับชุมชน กับองค์กรกับประเทศชาติบางครั้งค า
นิยามก็อาจจะต่างกัน แล้วประโยชน์สุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะวัดได้จากที่ไหนก็ต้องพิจารณาจาก
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ต้องก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน 

ท าไมเราจ าเป็นต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หรือมีภูมิคุ้มกัน หลักพุทธมองโลกว่าทุกอย่างเป็น
อนิจจัง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะรู้ได้อย่างไรว่า ถ้าเราออกจากห้องนี้เดินออกไปข้างนอกจะไม่ถูกรถชน 
ถ้าเราไม่มีเงินเก็บออมหรือการท าประกันสุขภาพเตรียมไว้ในยามจ าเป็นก็จะเกิดปัญหาจนถึงกับเกิดวิกฤตใน
ชีวิตได้ ฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ประมาท มีสติในการด าเนิน
ชีวิต ใช้ปัญญาในการคาดการณ์ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อวางแผนรองรับและรักษาสมดุลได้ ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตด้วย สมดุลแปลว่าสมดุลทั้งปัจจุบันและอนาคต วันนี้พอเพียงยังไม่พอ พรุ่งนี้ต้องพอเพียงด้วย 
คือ ต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาความสมดุลให้ได้อย่างสม่ าเสมอความเพียรในข้อปฏิบัติมรรค 8 
นั้น หมายถึงความเพียรที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง เพียรที่จะละความชั่วที่เคยท าหรือท าอยู่แล้ว หรือยังไม่เคยท าให้
น้อยลงจนหมดไป เพียรที่จะท าความดีที่เคยท า หรือท าอยู่แล้ว หรือยังไม่เคยท าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นสมดุลในด้านไหม
บ้าง ค านิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าต้องสมดุลทั้งทางด้านวัตถุ/เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม/ค่านิยม ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริงหรือความพอเพียงอย่างสมบูรณ์จริง 
ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ ทางด้านวัตถุหรือ
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อ การก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุลในแต่ละย่างก้าว จะท าให้เกิดความพอเพียงในที่สุดแม้แต่หลักการในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
บริษัทก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสของการท าบัญชี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Good 
Governanceหรือ CG มีการตรวจสอบภายใน มีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันนี้เป็น
เพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจ หรือการมีความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ CESR (Corporate 
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Environmental and Social Responsibility) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทควรมีแต่ CESR ก็ยังแคบกว่าพอเพียง 
เพราะถ้าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก็ต้องค านึงถึงอีก 4 ด้าน พร้อม ๆ กัน
อย่างสมดุล คือ ด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม หลายองค์กรธุรกิจ
เอกชนได้ท า CESR โดยบอกว่า ก าไรก่อนแล้วจะคืนก าไรสู่สังคม แต่ถ้ามีการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างการจัดซื้อ การผลิตการท างาน การหาก าไรต้องเป็นไปอย่างสมดุล คือไม่
เบียดเบียนสังคม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้อื่นในสังคมถ้าแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมด้วยก็ยิ่งดี และท่ีส าคัญต้อง
ค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท าอย่างไรจะแสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้า ตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ สินค้าเป็นภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ 
เช่น มีข่าวออกมาแล้วว่า มีสารโลหะตกค้างในเครื่องส าอางท่ีมีชื่อเสียง ที่พิสูจน์ได้แล้วประมาณ 5 ยี่ห้อระหว่าง
การผลิตถ้าไม่มีความรอบคอบทิ้งสารตะกอนตกค้างเอาไว้ก็ถือว่าไม่ด าเนินธุรกิจอย่างพอเพียงเพราะไม่ก้าวหน้า
ไปอย่างสมดุล แต่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่มีความรอบคอบระหว่างการผลิตทิ้งสารตะกอนตกค้างเอาไว้ ไม่
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ก็ถือว่าไม่พอเพียง 

สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับบุคคล ก็หมายถึงการด ารงชีวิตโดยรายได้สมดุลกับรายจ่ายเราจะใช้
จ่ายอย่างพอเพียงได้อย่างไร รายจ่ายพอประมาณกับรายได้ไหม มีเหตุมีผลคือว่าใช้ของ เพราะจ าเป็นหรือ
ฟุ่มเฟือย การใช้เงินอย่างสมดุล ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยคือออมบ้าง การซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือ
สวัสดิการในบริษัทก็เป็นภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ ท าอย่างไรจะรักษาสมดุลรายรับ
รายจ่าย มีเงินออม มีประกันด้วย เพราะฉะนั้นอย่าง กทม. , ธกส. และองค์กร อ่ืน ๆ อีกมากมายเขาสนับสนุน
การท าบัญชีรายรับรายจ่าย เขาบอกว่าเพ่ือชีวิตที่พอเพียง อันนั้นเป็นเครื่องมือ การท าบัญชีรายรับรายจ่ายคุณ
จะได้รู้ว่า แต่ละเดือนคุณใช้เงินอย่างไร พอเพียงไหมการท าบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คุณใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงหรือว่าสมดุล ยกตัวอย่างการสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่าย ก็
อาจจะต้องท าบันทึกรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมือเพ่ือให้ดูว่า การใช้จ่ายสมดุลไหม ใช้จ่าย
มากเกินกว่ารายรับหรือไม่ และต้องค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย หมายความว่า ต้องมีเงินออม มี
หลักประกันต่าง ๆ ในหลายโรงเรียน ครูฝึกให้เด็กเริ่มท าบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะอยากให้เด็กได้รู้ว่าพ่อแม่มี
รายได้มาจากไหน เวลาจะใช้เงินแต่ละบาท แต่ละสลึง จะได้ตระหนักถึงความเหนื่อยยากของ พ่อแม่ในการหา
เงินมา เรื่องนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก แต่ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ความพอเพียงในการใช้เงินทอง ไม่เพียงแต่ดู
สมดุลของบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น การใช้จ่ายอย่างพอเพียง คือต้องคุ้มค่า สร้างประโยชน์และความสุขให้
เกิดขึ้น บางท่านบอกว่าพอเพียงคือประหยัด แต่ประหยัดไม่ได้บอกว่า ตระหนี่ถี่เหนียว ค าว่าทางสายกลาง 
หมายความว่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้เงินเกินตัว แต่ก็ไม่ใช่ว่าประหยัด จนไม่ใช้จ่ายเงินเลย ก็ไม่ถูกต้องอีก การใช้จ่าย
แบบทางสายกลางก็คือว่า การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับอัตภาพของเรา ศักยภาพของเรา รายได้ของเรา และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ความจ าเป็น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยการพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
ทุกขณะ เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไร ราคาน้ ามันขึ้นลงตลอดเวลา รายได้ของ
เราก็อาจจะขึ้นลงด้วย เราอาจจะต้องออกจากงาน เศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ไม่ใช่สมดุลหรือคิดเฉพาะวันนี้
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เท่านั้น พรุ่งนี้ มะรืนนี้ เดือนข้างหน้า ปีข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต้องพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

สมดุลทางด้านสังคม ถ้าจะบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราก็ต้องมีความสมดุลทางด้านสังคม
ด้วย เช่น ต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ความรู้รักสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ในสังคม
ต้องไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันทั้งก าลังทรัพย์ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลัง
ความรู้ การใช้จ่ายเงินทองเมื่อสมดุลทางเศรษฐกิจก็ต้องค านึงถึงการใช้จ่ายเพ่ือสร้างสมดุลทางสังคมให้เกิดขึ้น
ด้วย ถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความสมดุลทางสังคมต้องเริ่มจากการให้ คนที่พอแล้วจะรู้จักการให้ 
รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ มีน้ าใจแบ่งปัน คนที่ได้รับการแบ่งปันก็จะนึกถึงบุญคุณของผู้ให้ มีความรู้สึกเป็น
มิตร หากขัดสนจนคิดจะแย่งชิงจากผู้อ่ืนในสังคมก็จะระงับยับยั้งชั่งใจไว้ได้ ผู้ให้ก็จะมีความสุขจากการให้สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ 

สร้างความสมดุล ให้เกิดข้ึนในสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดข้ึนได้ในสังคม ชุมชนเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ 
ในชุมชนจึงต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ชุมชนต้องมีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกันเวลาตกทุกข์
ได้ยาก 

สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เช่น ไม่ตัดไม้ท าลายป่า เราจ าเป็นต้องรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม เพราะทุกอย่างที่เราเป็น เราใช้ 
เรามี มาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ใช้ได้นาน ๆ เราจะอยู่อย่างไร เราต้องเห็นความจ าเป็น
ของการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล ไม่ท าร้ายไม่ท าลาย ไม่เบียดเบียน องค์การสหประชาชาติ
รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายความว่าการพัฒนาต้องสามารถท าให้คนรุ่นต่อไปด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพในระดับเดียวกันกับคนรุ่นปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงเราท าได้ ไหม ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเริ่มมี
แผนพัฒนาฯ เรามีป่าไม้ครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ 74 เปอร์เซ็นต์ ในการประเมินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
ตอนนั้นป่าไม้เหลือเพียง 23 เปอร์เซ็นต์ เขาท าลายป่าไปหมดแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงชี้ให้ค านึงถึงว่า ในการใช้จ่ายหรือด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของแต่ละคน แต่ละ
องค์กรนั้น ให้พยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในคราวเดียวกันด้วย จึงจะเรียกได้ว่าพอประมาณ
กับทรัพยากรที่มีอยู่ บนพ้ืนฐานของความรอบคอบตามหลักวิชาการและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ระหว่าง
การผลิต ถ้าท าลายสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าไม่มีการผลิตอย่างพอเพียง จะรอบอกว่าก าไรก่อน ค่อยคืนก าไรนั้นสู่การ
ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ไหม ไม่ได้ ระหว่างการผลิตก็ต้องรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 
ยกตัวอย่าง ในระดับบุคคล ในชีวิตของเราจนกระทั่งเราเรียนจบหรือแม้แต่ออกไปท างานแล้วเราเคยคิดบ้าง
ไหมว่า การใช้ชีวิตของเราใช้กระดาษจ านวนมากกระดาษมาจากต้นไม้เราใช้ต้นไม้ไปกี่ต้น และในทางกลับกัน
เราเคยปลูกต้นไม้กี่ต้นในชีวิตของเราหลายองค์กร หลายโรงเรียน มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือพ่อ เพ่ือร่วมรักษา
ดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ที่ส าคัญคือต้องสร้างจิตส านึกให้รู้ก่อนว่าท าไมต้องปลูกต้นไม้ต้องเข้าใจก่อนว่า ต้นไม้ให้
อะไรกับมนุษย์บ้างออกซิเจนที่เราสูดอากาศมาจากไหน เบื้องต้นก็มาจากต้นไม้ทุกคนเคยเรียนจากวิชาชีววิทยา
เบื้องต้น 
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สมดุลด้านวัฒนธรรม หากศึกษาพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ ามาโดยตลอดให้ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็น
คุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์
ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีกระแสโลกาภิวัตน์ถาโถมเข้ามาการ
เสริมสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ที่จะท าให้เด็กไทย คนไทยมี
จุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย 
เข้าใจในความเป็นสากล เพ่ือให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ด ารงตนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การปลูกฝังให้เด็กเยาวชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เด็กควร
จะต้องรู้จักรากเหง้าประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของตนเอง ของครอบครัว ของสังคมไทย และของชาติ 
ของประเทศรู้ที่มาที่ไป เหตุผลของการมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีความ
สามัคคีจะได้รักชาติ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติตน คิดถึงบุญคุณของผืนแผ่นดินไทย ตลอดจนรู้จัก
แยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่ไหลเข้ามาสู่ตนในยุคโลกาภิวัตน์ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ 
อะไรเหมาะสม พอประมาณกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนในสังคมไทย อะไรควรท าตามอะไรควรละเว้น หลักคิด
เรื่องวัฒนธรรมพอเพียงจะท าให้คนไทย ชาติไทย สามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มี
สื่อข้อมูลต่าง ๆ ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกที่เกิดขึ้น 
เราจะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี เราต้องมีรากเหง้าต้นไม้ที่จะสามารถต้านรับลมที่พัดมาแรง ๆ ได้ โดยไม่ล้ม รากแก้ว
ต้องหยั่งรากลึกลงไป ถ้าเป็นต้นหญ้าต้นอ้อ ลมพัดมาแรงทีเดียวก็ล้มเลย เพราะมีแค่รากฝอย ประเทศชาติจะ
อยู่ได้ เราต้องมีรากรากเหง้า รากแก้ว รากฝังลึกลงไป ซึ่งสิ่งนี้ก็คือความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย เรื่องเศรษฐกิจ 
เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนมากแล้วมักจะเหมือนกันทั่วโลก แต่เรื่องวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทยของเรา
ไม่มีใครแย่งชิงไปจากเราได้เราจะเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีได้เราต้องรู้ถึงที่มาที่ไปของความเป็นชาติไทยรู้จัก
ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้จักของที่มีค่าของชาติไทย อันได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์  โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนาที่ค าสอนฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างกลมกลืนและพระธรรมเป็นค าสอนที่มี
ค่าท่ีเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้คนไทยสามารถอยู่อย่างพอเพียงมาโดยตลอด และอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนา 
ต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ได้ทุกเรื่อง 
OTOP แบบพอเพียงก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน แบบพอเพียงก็มี แบบไม่
พอเพียงก็มี เราต้องวิเคราะห์ว่าการด าเนินการ และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความพอเพียงหรือเปล่า วัดที่เหตุ 
ใช้ความรู้กับคุณธรรมในการตัดสินใจ และการด าเนินการหรือเปล่า ใช้ความรู้ทางหลักวิชาอย่างรอบรู้ รอบคอบ
หรือไม่ ความคิดและการกระท าอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน 
มีการช่วยเหลือแบ่งปันกันหรือไม่ วัดที่วิธีปฏิบัติคือความพอเพียงโดยตรง ท าแบบพอประมาณกับทรัพยากรทุน 
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ศักยภาพภูมิสังคมหรือไม่ มีเหตุมีผลไหม มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงไหม และสุดท้ายวัดที่ผลว่ามีการจัดการให้เกิด
ความก้าวหน้าอย่างสมดุล และความสามารถที่จะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน หรือไม่ (ที่มาสรุป
จากปฐกถาพิเศษของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ในการสัมมนายุทธศาสตร์การสื่อสารในการเผยแพร่แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ณ 
หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช)  
 
4. คุณธรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี ความประพฤติที่ดี การท าให้เกิดคุณงามความดี อุปนิสัยอันดี
งาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความเอ้ือเฟ้ือ ความกตัญญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายต่อความชั่ว และความมุ่งมั่นกล้า
หาญที่จะกระท าความดี ในการกระท าความดีนั้นจะต้องมุ่งกระท าทั้งกายและใจ เพ่ือให้เกิดความสุขแก่ตนเอง
และผู้ร่วมงาน เนื่องจากคุณธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพคุณงามความดี คนที่ดีจึงต้องเข้าใจหลักการ
พ้ืนฐานของคุณงามความดี หลักการพื้นฐานของความจริงเป็นสัจธรรม และหลักการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของความดีงามเพ่ือจะได้ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตนคุณธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาคน และพัฒนางานที่จะน าเสนอท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ 
ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ประการ คือ 

1.1 หิริ ได้แก่ ความละอายแก่ใจตนเองในการท าความชั่ว 
1.2 โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการท าความชั่วและผลของกรรมชั่ว 

ที่ได้กระท าข้ึน 
2. ธรรมท่ีท าให้งาม ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 

2.1 ขันติ ได้แก่ ความอดทน คือ อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อความล าบาก อดทนต่อ 
ความโกรธ ความหนักเอาเบาสู้ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม 

2.2 โสรัจจะ ได้แก่ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษา 
อากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อย เป็นลักษณะอาการท่ีต่อเนื่องจากความมีขันติ 

3. ธรรมท่ีท าให้งานส าเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 
3.1 ฉันทะ ได้แก่ การสร้างความพอใจในการท างาน 
3.2 วิริยะ ได้แก่ ความเพียรพยายามท างานตามบทบาทหน้าที่ 
3.3 จิตตะ ได้แก่ การเอาใจฝักใฝ่ ไม่ทอดทิ้งธุระ 
3.4 วิมังสา ได้แก่ การหมั่นตริตรอง พิจารณาแก้ไขปรับปรุงงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ 
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4. สังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นคุณธรรมในการยึดเหนี่ยว 
จิตใจของผู้อื่นไว้ หลักการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 4 ประการ ได้แก่ 

4.1 ทาน ได้แก่ การแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
4.2 ปิยวาจา ได้แก่ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ เป็นที่นิยมนับถือ 
4.3 อัตถจริยา ได้แก่ การประพฤติท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
4.4 สมานัตตา ได้แก่ ความมีตนเสมอ ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ ร่วมสุข 

5. พรหมวิหาร เป็นหลักธรรมของพรหมธรรมประจ าใจอันประเสริฐของผู้ใหญ่ ธรรมประจ าใจ 
ของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ ประกอบด้วย 

5.1 เมตตา ได้แก่ ความต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข 
5.2 กรุณา ได้แก่ ความต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
5.3 มุทิตา ได้แก่ ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เห็นผู้อ่ืนประสบความส าเร็จก็ยินดี 
5.4 อุเบกขา ได้แก่ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชัง ความวางใจ 

เฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย เพ่ือใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดข้ึน 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 มีน้ าใจ 

8. กาลามสูตร เป็นสูตรหนึ่งในคัมภีร์ติกนิบาตอังคุตตรนิกาย ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนประชาชนชาว
กาลามะ แห่งเกสปุตตนิคม ในแคว้นโกศลไม่ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล ตามหลัก 10 ประการ คือ 

8.1 อย่าเชื่อโดยได้ยินได้ฟังตามกันมา 
8.2 อย่าเชื่อโดยเห็นเป็นของเก่าเล่าสืบกันมา 
8.3 อย่าเชื่อโดยมีข่าวลือ 
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8.4 อย่าเชื่อโดยอ้างต ารา 
8.5 อย่าเชื่อโดยนึกเอาเอง 
8.6 อย่าเชื่อโดยนัยคาดคะเน 
8.7 อย่าเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ 
8.8 อย่าเชื่อโดยเพราะเห็นว่าเข้ากับทฤษฎีของตน 
8.9 อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อ 
8.10 อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นครูของเขา  

การจะเชื่อในสิ่งใดนั้นต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาธรรมแล้ว จึงถือปฏิบัติตามนั้น 
9. คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราช

ด ารัสแก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
เมื่อ พ.ศ. 2525 ความว่า 

9.1 การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
และเป็นธรรม 

9.2 การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น 
9.3 ความอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย

เหตุประการใด 
9.4 การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 
การประสานงานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ์ และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การประสานงาน หมายถึง การกระท าหรือการน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ร่วมมือปฏิบัติด้วยความสามัคคี แบ่งหน้าที่กันท า ไม่มีการก้าวก่ายซ้ าซ้อนกัน ให้ทุกคนรับผิดชอบ ขจัดความ
ขัดแย้งหรืออุปสรรคต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุผล
ส าเร็จ 

รูปแบบการประสานงาน มี 2 รูปแบบ คือ 
1. การประสานงานแบบเป็นทางการ 
2. การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ 

ลักษณะการประสานงานที่ดี คือ 
1. การสื่อสารระบบเปิด เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
2. บรรยากาศในการท างานเป็นแบบสมานฉันท์ 
3. มีลักษณะการท างานที่สอดคล้องกัน 
4. เป็นไปตามเป้าหมายและทันเวลา 
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วิธีการประสานงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีผัง ก าหนดหน้าที่ของคนทุกคนอย่างชัดเจน 
2. จัดระบบการท างานค านึงถึงสายบังคับบัญชา 
3. จัดคู่มือการปฏิบัติงาน 
4. ก าหนดวิธีเลือกการสื่อสารให้ชัดเจน 
5. ก าหนดงบประมาณไว้ใช้จ่าย 
6. ถ้ามีความจ าเป็นอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะขึ้นได้ 
7. จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ 
8. จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ และติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ 

ประโยชน์ของการประสานงาน คือ 
1. งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. งานไม่ซ้ าซ้อนกัน 
3. ลดความขัดแย้งในการท ากิจกรรม 

 
คุณธรรมพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้สร้าง
ความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนา
คนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข 
ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นธรรม “8 คุณธรรมพื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย 

1. ขยัน 
2. ประหยัด 
3. ซื่อสัตย์ 
4. มีวินัย 
5. สุภาพ 
6. สะอาด 
7. สามัคคี 
8. มีน้ าใจ 
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1. ขยัน 
ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทนความขยันต้อง

ปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 
ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน 

มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าอย่างจริงจัง 
2. ประหยัด 
ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อนใช้ คิด

ก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับรายจ่ายรายออมของตนเองอยู่เสมอ 
3. ซ่ือสัตย ์
ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรือ

อคต ิ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้ เล่ห์กล คด

โกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 
4. มีวินัย 
มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อ

สังคม 
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคม  และ

ประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 
5. สุภาพ 
สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรงวางอ านาจ

ข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

6. สะอาด 
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท าให้

เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝน 

จิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 
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7. สามัคคี 
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการ
ยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความ
กลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่าความสมานฉันท์  

ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและ
ขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อม
ที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

8. มีน้ าใจ 
มีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าใน

เพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือท าประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
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ภาคผนวก 
 

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 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.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 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.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
14. พ.ร.ฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
15. กฎกระทรวงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
16. กฎ ก.ค.ศ. 
17. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
19. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
20. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
21. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
22. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของ 

สถานศึกษา พ.ศ. 2547 


