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โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตระหนักว่ำโรงเรียนขนำดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำชนลดต่ำลง ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้กำหนดมำตรกำรรวม
และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งด้วยเหตุนี้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงมีแนวทำงกำรดำเนินงำน “โรงเรียนคุณภำพของชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน
มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ บุคลำกร สิ่งอำนวยควำมสะดวกให้พร้อม มีหลักกำรทำโรงเรียนขนำดเล็ก
ให้เป็น โรงเรีย นขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรรวมโรงเรียนเครือข่ำย 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือ ในอัตรำส่ว น
ที่มำกที่สุดที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถดำเนินกำรได้ ให้มีโรงเรียนคุณภำพของชุมชนและมีโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดกำรยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำนจึงได้จัดทำแนวทำงโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกร ครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห ำรในส่ ว นกลำง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ โรงเรี ย น พร้ อ มทั้ ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สำมำรถร่วมกันดำเนินงำนให้เป็นแบบกำรมีส่วนร่วม
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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บทที่ 1
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
“ทาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่”
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
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บทที่ 1
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จำกนโยบำยกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำของรั ฐ บำล ภำยใต้ ก ำรขั บ เคลื่ อ นของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ที่ มี แ นวควำมคิ ด “ปลดล็ อ ก ปรั บ เปลี่ ย น เปิ ด กว้ ำ ง ” เพื่ อ ให้ ก ำรท ำงำน
ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมรวดเร็ ว ปรับตัว ให้ ก้ำวทันต่อควำมเปลี่ ยนแปลง และสำมำรถนำพำให้
ประเทศไทย ไปต่อหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ประกอบกับ กำรสนับสนุนข้อมูลผลกำรประชุม
องค์กำรยูเนสโก ได้ระบุถึงเรื่องกำรศึกษำแบบเรียนรวมหรือกำรศึกษำที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ด้วยหลักสูตร
ที่ ยื ด หยุ่ น วั ด ผลตำมสมรรถนะเด็ ก มี ก ำรลงทุ น ด้ ำ นกำรศึ ก ษำอย่ ำ งเป็ น ธรรม เพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ

โดยหนึ่งในนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร
กำลั งดำเนิ น กำรคือ กำร “ควบรวม” โรงเรียนขนำดเล็ กที่มีนักเรียนน้อยกว่ำ 120 คน ซึ่งจำกข้อมูล
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) พบว่ำ โรงเรียนในสังกัดปี 2563 จำนวน 29,642 แห่ง
มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 6,600,745 คน แบ่งเป็นโรงเรียน
ขนำดกลำง – ใหญ่ 14,666 แห่ง มีนักเรียน 5,631,753 คน คิดเป็น 85.32% ของนักเรียนทั้งหมด
และโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ที่ มี จ ำนวนนั ก เรี ย นน้ อ ยกว่ ำ 120 คน อี ก จำนวน 14,976 แห่ ง มี นั ก เรี ย น
รวม 968,992 คน คิดเป็น 14.68% ของนักเรียนทั้งหมด
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ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
โดย สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ตัวอย่ำงควำมสำเร็จของแผนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ “แก่งจันทร์โมเดล” จังหวัดเลย
โดยน ำครูและนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนใกล้เคียง ๔-๕ แห่ง ระยะทำงไม่ถึง ๑๐ กิโ ลเมตร มำทำกำรควบรวม
กำรเรีย นกำรสอน ทั้งกำรควบรวมชั้นเรี ยน กำรควบรวมรำยวิช ำ เพื่อแก้ไขปัญหำครูไม่ครบชั้น ส่งผลให้
ผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลกำรเรี ย นของนั ก เรี ย นดี ขึ้ น หรื อ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ กษำ แพร่ เขต ๑
ได้ควบรวมโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ๔๒ โรงเรียน โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองมีควำมมั่นใจ นักเรียน
ตั้งใจเรียน ครูในพื้นที่มีควำมสุขกับกำรเรียนกำรสอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำพร้อมที่จะพัฒนำโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
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ขณะเดียวกัน ข้อมูลด้ำนประชำกรในปัจจุบัน พบว่ำ อัตรำกำรเกิดของเด็กปี พ.ศ. 2526 มีจำนวน
1,055,802 คน ต่อมำในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวน 666,357 คน ลดลงไปถึง 36.89% สอดคล้องกับ
สำนั กงำนสถิติแห่ งชำติ พบว่ำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำนั้นมีจำนวนประชำกรเกิดใหม่ล ดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกในปี
2553 มีจำนวนประชำกรในช่วงอำยุ 0 – 4 ปี จำนวน 3,854,712 คน แต่ในปี 2562 มีจำนวนเหลือเพียง
3,185,739 คนเท่ำนั้น สอดรับกับรำยงำนของสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย หรือ ทีดีอำร์ไอ
เมื่ อ ปี 2558 ระบุ ว่ ำ เกื อ บทศวรรษที่ ผ่ ำ นมำ ระบบกำรศึ ก ษำไทยต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หำในกำรพั ฒ นำ
เชิงคุณภำพ ซึ่งทำงเลือกที่ทีดีอำร์ไอได้นำเสนอคือ กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก
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สอดรับกับรำยงำนของสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย หรือทีดีอำร์ไอ เมื่อปี ๒๕๕๘ ระบุว่ำ
เกือบทศวรรษที่ผ่ำนมำ ระบบกำรศึกษำไทยต้องประสบปัญหำในกำรพัฒนำเชิงคุณภำพ ซึ่งทำงเลือกหนึ่งที่
ที ดี อ ำร์ ไ อ ได้ น ำเสนอ คื อ กำรควบรวมโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว เมื่ อ ปลำยปี ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กระทรวงศึกษำธิกำร จัดทำแผนงำนกำรควบรวมโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๑๓ เมษำยน
๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ชี้แจงแนวทำงกำรควบรวมโรงเรียนต่อสภำผู้แทนรำษฎร
ว่ำยึดหลักกำรมีส่วนร่วมและกำรกระจำยอำนำจ ตำมระเบียบกระทรวงศึ กษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวม หรือ
เลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยต้องมีกำรจัดทำแผนและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ทั้งนี้กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง จะประหยัดเงินได้ปีละไม่ต่ำกว่ำ
๔,๐๐๐ ล้ำนบำท และนำเงินดังกล่ำว ไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนที่ตรงจุด

อย่ ำงไรก็ต ำมอำจจะมีโ รงเรี ย นบำงแห่ งที่ ไม่ส ำมำรถควบรวมหรือเลิ กสถำนศึกษำได้ เนื่องจำก
ขำดโรงเรี ย นคุณ ภำพรองรั บ ในพื้ น ที่ ใกล้ เคีย ง เมื่อ กำรประชุมผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ก ำรศึ กษำ
ทั่ ว ประเทศที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ได้ ม อบหมำยให้ ผู้ อ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขตเห็นควำมสำคัญ เรำจะปล่อยนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กไม่ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพที่เท่ำเทียมไม่ได้ อย่ำคิดถึงคนสำคัญที่อยู่ในชุมชน ครู ผู้ บริหำร น้อยกว่ำนักเรียน ต้องควบรวม
โรงเรียนขนำดเล็ก ยกเว้นโรงเรียนขนำดเล็ก Stand Alone , โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหลักกำรทำ
โรงเรียนขนำดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ ควบรวมโรงเรียน ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ หรือตำมควำมเหมำะสม
ของพื้ น ที่ เพื่อ ให้ โ รงเรี ย นขนำดใหญ่ มำกขึ้ น และเปิ ดโอกำสให้ มีก ำรบริ ห ำรจั ดกำรในระดับ มัธ ยมศึก ษำ
เพิ่มโอกำสให้ นั กเรี ยนมีทำงเลื อกโรงเรี ยนคุณภำพในลั กษณะ “โรงเรียนดีสี่ มุมเมือง” เพ่อลดกำรแข่งขัน
เข้ ำ โรงเรี ย นขนำดใหญ่ พิ เ ศษหรื อ โรงเรี ย นยอดนิ ย มประจ ำจั ง หวั ด หรื อ อ ำเภอ และมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำร
งบประมำณ บุคลำกร สิ่งอำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อม เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดกำรยอมรับ
ในกำรเปลี่ยนแปลง
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แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนคุณภำพควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ด้านกายภาพ
๑) สำมำรถพัฒนำเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมำเรียนรวมได้ ในอัตรำ 1 : 7 หรือ ๑ : ๘
หรืออยู่ในอัตรำส่วนมำกที่สุด ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถดำเนินกำรได้
๒) ควรมีพื้นที่อย่ำงน้อย จำนวน ๑๐ ไร่ (สำหรับโรงเรียนคุณภำพ) และจำนวน 20 ไร่ (สำหรับ
โรงเรี ย นดี สี่ มุ ม เมื อ ง) หรื อ ตำมควำมเหมำะสมที่ ส ำมำรถพั ฒ นำด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนได้
๓) มีควำมพร้อมด้ำนระบบสำธำรณูปโภค กำรคมนำคม สะดวกสบำย
๒. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑) ผู้บริหำร มีวิสัยทัศน์ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักให้ควำมสำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๓. ด้านภาคีเครือข่าย
๑) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอย่ำงดี
๒) ภำคีเครือข่ำย ทั้งภำครัฐและเอกชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่ำงดี

สิ่งที่ได้รับการพัฒนาเมื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนคุณภำพจะได้รับกำรพัฒนำเพื่อให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และให้บริกำร
โรงเรียนขนำดเล็กใกล้เคียงในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านอาคารเรียน
๑) อำคำรเรียนที่ทันสมัย เพียงพอ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน อำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำง
๒) อำคำรเรียนอนุบำล
๓) ห้องเรียนทุกห้องมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ แอคทีฟบอร์ด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
๔) ห้องปฏิบัติกำรครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒. ด้านอาคารประกอบ
๑) อำคำรหลังคำคลุมอเนกประสงค์ ตำมมำตรฐำน
๒) บ้ำนพักครู แฟลต
๓) บ้ำนพักนักเรียน กรณีที่มีนักเรียนพักนอน
๔) โรงอำหำร หอประชุม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงฝึกงำน
๕) ห้องน้ำ ห้องส้วม
๖) อำคำรห้องสมุด
๗) เรือนพยำบำลที่ทันสมัย
๘) สนำมกีฬำอเนกประสงค์ สระว่ำยน้ำ สนำมฟุตบอล ฯลฯ
๙) สิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ เช่น รั้ว ถนน รำงระบำยน้ำ สนำมเด็กเล่น เป็นต้น
๑๐) ระบบสำธำรณูป โภค ไฟฟ้ำ ประปำ สั ญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว สู ง คอมพิว เตอร์
โซล่ำเซลล์ ฯลฯ
๑๑) ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอำกำศ

6
๑๒) ระบบควำมปลอดภัยในโรงเรียน กล้องวงจรปิด
๑๓) รถ รับ-ส่ง นักเรียน ที่ได้มำตรฐำน
๓. ด้านกายภาพ
๑) มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ สวนพฤกษศำสตร์ ฯลฯ
๒) สภำพแวดล้อมที่สะอำด สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรเรียนรู้
๔. ด้านวิชาการ
1) หลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรชุมชน
2) บูรณำกำรปรับกำรสอนสร้ำงสมรรถนะ
3) ประเมินพฤติกรรมลดกำรท่องจำ
4) วัดแววควำมชอบควำมถนัด
5) ระบบสะสมหน่วยกิตเชื่อมโยงอำชีวศึกษำ
6) ตั้งเป้ำหมำยชีวิต กำรงำน กำรเรียนรู้
๕. ด้านบุคลากร
๑) ครูครบชั้น ครบวิชำเอก
๒) ครูพิเศษเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น ครูเชี่ยวชำญ ด้ำนภำษำ ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น
๓) บุคลำกรสำยสนับสนุน เช่น ครูธุรกำร พยำบำล นักโภชนำกำร นักจิตวิทยำ เป็นต้น
๔) บุ ค ลำกร อื่ น ๆ เช่น นั ก กำรภำรโรง พนั กงำนขั บ รถ ยำมรั ก ษำควำมปลอดภัย แม่ บ้ ำ น
แม่ครัว เป็นต้น
๖. ด้านงบประมาณ
ได้รับงบประมำณเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำวิชำกำรตำมวัตถุประสงค์โครงกำร
โรงเรียนคุณภำพ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละระดับ
กำรดำเนิ นงำนโรงเรีย นคุณภำพ จะประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ หน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ควรมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้
๑. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ประกำศกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงคุณภำพกำรศึกษำ เป็นวำระ
แห่งชำติ
๒) ประสำนควำมร่ว มมือ สร้ำงควำมเข้ำใจ ส่ งเสริมกำรมีส่ ว นร่ว ม ดำเนินกำรกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหำดไทย สำนักพระพุทธศำสนำ เป็นต้น
๓) ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจกับ สำธำรณชน
๒. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) จัดทำ Road Map ของสำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อเป็ นแนวทำงกำรดำเนินกำรขับเคลื่ อนระดับ สำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้ง ๒๒๕ เขต
๒) ด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยแนวทำงแผนปฏิ บั ติ ก ำรครบทุ ก ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ทั้ง ๒๒๕ เขต ตำม Road Map ในระยะเวลำที่กำหนด หรือบริบทของแต่ละพื้นที่
๓) ผู้บริหำรกำรศึกษำระดับสูงเป็นผู้นำหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ให้กำรกำกับติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุกปี
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๔) ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ กำรบริหำรจัดกำรให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนคุณภำพ
และกำรให้บริกำรโรงเรียนเครือข่ำย
๕) กำหนดนโยบำย กรอบ และจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย
๖) ประชุ มชี้ แจงเพื่ อสรำงควำมเขำใจใหกั บ ผู อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำและ
เจำหนำที่ผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่
๗) ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและทรัพยำกรตำง ๆ ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน
๘) ติดตำม กำกับ นิเทศ และประเมินผลกำรดำเนินงำน
๙) ประชำสัมพันธ์ ผลกำรดำเนินงำน
๓. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) สร้ ำ งควำมตระหนั ก และกำรรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ควำมท้ ำ ยที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรเรี ย นรวม
ของโรงเรียนขนำดเล็กร่วมกัน ดังนี้
๑.๑) วิเครำะห์ควำมต้องกำร จำเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพ ที่สอดคล้องกับ
ควำมท้ำทำยที่เป็นอุปสรรคในพื้นที่
๑.๒) เสนอแผนงบประมำณในกำรพั ฒ นำโรงเรีย นคุ ณภำพต่อส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๓) ดำเนินกำร กำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำธำรณชน
๒) สื่อสำร นโยบำยกำรพัฒ นำโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนขนำดเล็ กตลอดแนว เพื่อสร้ำง
เป้ำหมำยเดียวกัน ดังนี้
๒.๑) สื่อสำร เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทรำบเกี่ยวกับควำมท้ำทำย
ที่เป็นอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ โรงเรียนขนำดเล็ก
๒.๒) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในรูปคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ/
โรงเรียนขนำดเล็ก
๒.๓) ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ/โรงเรียนขนำดเล็ก
๓) กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และจัดทำแผนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนขนำดเล็ก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔) ดำเนินกำรตำมแผนงำนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนขนำดเล็ก
๕) กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุงแก้ไขในระยะต่อไป
๔. ระดับโรงเรียน
๑) สร้ำงควำมตระหนักในเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ โดยคำนึงถึงคุณภำพผู้เรียนเป็นหลัก
๒) สร้ ำ งแรงจู ง ใจแก่ ครู / บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำผู้ บ ริ ห ำรในกำรพั ฒ นำโรงเรี ย นขนำดเล็ ก
โดยกำรให้สิทธิ์ในกำรเลือกสถำนที่กำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมประสงค์ภำยใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติ ฯลฯ
๓) โรงเรียน เรียนรวมจะลดภำระงำนที่เป็นภำรกิจของโรงเรียน
๔) นักเรียน โรงเรียน เรียนรวมจะมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ดังนี้
๔.๑) สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
๔.๒) โอกำสในกำรมีงำนทำในอนำคต
๔.๓) ได้เรียนรู้กับครูครบชั้น ตรงสำขำวิชำเอก
๔.๔) มีรถ รับ-ส่ง ในกำรเดินทำงไปโรงเรียนคุณภำพ
๔.๕) มีประกันชีวิตและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย

บทที่ 2
แนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ด้านบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารบุคคล
ด้านวิชาการ
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บทที่ ๒
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕
**************************

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำย บริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ
ของชุมชน รองรับ กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำและเพิ่ ม โอกำสทำงกำรศึ ก ษำของนั ก เรี ย นให้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำย ควำมส ำเร็ จ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแนวดำเนินกำรบริห ำรจัดกำร
และกำหนดบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๒. ด้ำนงบประมำณ
๓. ด้ำนบริหำรบุคลำกร
๔. ด้ำนวิชำกำร

นิยามศัพท์
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมำยถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนมำเรียนรวม ในอัตรำ ๑ ต่อ ๗, ๑ ต่อ ๘
หรื อในอัตรำส่ ว นที่มำกที่สุ ด ที่ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมควำมพร้อม และ
ดำเนินกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครอง
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมำยถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ (ม.1 – ม.6) ที่มีศักยภำพ และ
มีควำมพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สภำพแวดล้ อม วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ลดควำมเหลื่อมล้ำ กระจำยควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียม ลดอัตรำกำรแข่งขันสูง
เป็นทำงเลือกให้ชุมชนและผู้ปกครอง
โรงเรียนคุณภาพ หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ)
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ)
โรงเรียนเครือข่าย หมำยถึง โรงเรียนที่มำเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
รวม หมำยถึง กำรรวมที่ตั้งอยู่ ใกล้ กันตั้งแต่ส องแห่ งขึ้นไป เพื่อให้ กำรบริห ำรและจัดกำรศึกษำ
มีประสิทธิภำพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิ โอกำส และคุณภำพกำรศึกษำ

เป้าหมายการดาเนินงาน
1. คัดเลือกโรงเรีย นคุณภำพของชุมชน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยใช้
เขตพื้นที่เป็นฐำน จำนวน 183 แห่ง
2. คัด เลื อ กโรงเรี ย นมั ธ ยมดี สี่ มุ ม เมื อ ง สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ โดยใช้
เขตพื้นที่เป็นฐำน จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร 4 แห่ง รวม 80 แห่ง
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีกำรศึกษำ 2564 – 2567

๑. ด้านการบริหารจัดการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดกำรบริหำรจัดกำรยกระดับโรงเรียนคุณภำพ
ดังนี้
๑.๑ ระดับโรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพ)
๑) จัดทำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยที่มำเรียนรวม ประกอบด้วย
๑.๑) ชื่อ – สกุล นักเรียน จำแนกเป็นรำยชั้น โดยมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก และเอกสำรอื่น
ที่แสดงตัวตนของนักเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ เป็นผู้รับรอง
๑.๒) โรงเรียนคุณภำพ ต้องนำพื้นที่เขตบริกำรของโรงเรียนเครือข่ำยมำรวมเป็นพื้นที่บริกำร
๑.๓) ระยะทำงและสภำพกำรคมนำคมจำกโรงเรียนเครือข่ำยไปโรงเรียนคุณภำพ
๑.๔) วิธีกำรเดินทำงของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
๑.๕) รำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนคุณภำพและ
โรงเรียนเครือข่ำยที่มำเรียนรวมในแต่ละปีกำรศึกษำ
๒) สนับสนุน งบประมำณ ค่ำพำหนะ นักเรียนสำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ ดังนี้
๒.๑) นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ำยที่มำเรียนที่โรงเรียนคุณภำพ
๒.๒) นักเรียนที่เข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำต่อไปที่มีอำยุเข้ำเกณฑ์ระดับปฐมวัยและเข้ำเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตบริกำรของโรงเรียนเครือข่ำย
ให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณภำพ
๓) รำยงำนผลกำรขอและกำรใช้งบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนและค่ำบริกำรจัดกำรรถยนต์
รับ – ส่ง นักเรียนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
๑.๒ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) กำหนดพื้นที่บริกำรโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย
๒) ตรวจสอบ/วิเครำะห์ข้อมูล โรงเรียนคุณภำพเสนอ สพฐ. ขอสนับสนุนงบประมำณ
๓) แจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำก สพฐ. ให้โรงเรียนคุณภำพทรำบและดำเนินกำร
๔) นิเทศ ติดตำม กำกับ กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและรำยงำนผลให้ สพฐ. ทรำบ
๒. ด้านงบประมาณ (กำรเงิน พัสดุ ที่ตั้ง อำคำรสถำนที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ)
๑) การจัดสรรงบประมาณดาเนินงานยกระดับโรงเรียนคุณภาพ
๑.๑ ค่ำเดินทำงของนักเรียนไปเรียนโรงเรียนคุณภำพ
๑) จัดสรรจักรยำนสำหรับนักเรียนบ้ำนใกล้เพื่อทดแทนค่ำพำหนะ
๒) จั ด สรรยำนพำหนะ เช่ น รถยนต์ เรื อ ให้ โ รงเรี ย นคุ ณ ภำพเพื่ อ ใช้ รั บ ส่ ง นั ก เรี ย น
โดยจัดสรรค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำบำรุงรักษำยำนพำหนะให้กับโรงเรียนคุณภำพ
ที่ได้รับกำรจัดสรรยำนพำหนะหรือได้รับบริจำค
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๑.๒ กำรจัดสรรงบประมำณดำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพ
๑) โรงเรียนจัดทำแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและคำของบประมำณในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำเสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ตำมแผนที่กำหนด)
๒) ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำวิ เครำะห์ แผนยกระดับ คุณ ภำพกำรศึก ษำและค ำขอ
งบประมำณในกำรยกระดับคุ ณภำพกำรศึก ษำในภำพรวมของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำเสนอ สพฐ.
๓) สพฐ. จัดสรรงบประมำณในลักษณะงบอุดหนุนให้โรงเรียนยกระดับคุณภำพดำเนินกำร
ตำมแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
๔) โรงเรียนบริหำรจัดกำรงบประมำณตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ/หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นิเทศ ติดตำม และกำกับ กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยและรำยงำนผลให้ สพฐ. ทรำบ
๒) หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการค่าเดินทางของนักเรียน
ไปเรียนโรงเรียนคุณภาพ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรงบประมำณรำยกำรค่ำพำหนะนั กเรียน
โดยมี หลั กเกณฑ์ กำรเบิ กจ่ ำยค่ ำพำหนะนั กเรี ยนส ำหรับนั กเรี ยนเดิ นทำงมำเรี ยนรวม และเลิ กสถำนศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน ดังนี้
๑. นักเรียนมาเรียนรวมทุกชั้นกับโรงเรียนคุณภาพหรือเลิกสถานศึกษา จัดสรรให้นักเรียน
ทุกคนที่เดินทำง
๒. นักเรีย นที่เข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำต่อ ๆ มำ ที่มีอำยุเข้ำเกณฑ์ระดับปฐมวัยและเข้ำเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวม ให้ได้รับ
ค่ำพำหนะจนจบกำรศึกษำชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณภำพ (กำรศึกษำภำคบังคับ)
๓. นักเรี ยนมาเรี ยนรวมบางชั้น ตำมแผนบริห ำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ กของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดสรรให้ตามที่เสนอขอ แต่ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา
๔. จั ด สรรงบประมำณค่ ำ พำหนะนั ก เรี ย นตำมระยะทำงจำกโรงเรี ย นมำ รวมถึ ง โรงเรี ย น
คุณภำพ โดยจัดสรรเกลี่ยตำมระยะทำงที่กำหนด ดังนี้
๔.๑ ระยะทำงไม่เกิน ๓ กิโลเมตร อัตรำคนละ ๑๐ บำทต่อวัน
๔.๒ ระยะทำงมำกกว่ำ ๓ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร อัตรำคนละ ๑๕ บำทต่อวัน
๔.๓ ระยะทำงมำกกว่ำ ๑๐ กิโลเมตรขึ้นไป คนละ ๒๐ บำทต่อวัน
๕. งบประมำณที่เหลือให้รำยงำนและสงวนไว้สำหรับเป็นค่ำพำหนะนักเรียนเท่ำนั้น พร้อมทั้ง
ให้ดูแลกำรเดินทำงของนักเรียนทุกคนให้ได้รับควำมปลอดภัยสูงสุด
๖. ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำจะตรวจสอบระยะทำงกำรเดินทำงของนักเรี ยนที่ถูกต้ องและ
เป็นจริง
๗. หำกมีกำรดำเนินกำรอื่นใดนอกเหนือจำกนี้ให้เสนอขออนุมัติเป็นกรณีไป
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๓) การจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภาพ
๑) โรงเรียนจัดทำคำของบประมำณสำหรับพัฒนำอำคำร สถำนที่ และครุภัณฑ์ เสนอสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (ตำมแบบคำขอที่กำหนด)
๒) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำวิเครำะห์และจัดทำคำของบประมำณในภำพรวมเสนอ สพฐ.
๓) สพฐ. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนดำเนินกำรพัฒนำอำคำร สถำนที่ และครุภัณฑ์
๔) โรงเรียนบริหำรจัดกำรงบประมำณตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ/หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ นิ เ ทศ ติ ด ตำม และก ำกั บ กำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำม
นโยบำยและรำยงำนผลให้ สพฐ. ทรำบ
๔) การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ
๑) กรณีประกาศเลิกโรงเรียน
๑. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ
๑.๑ การบริหารการเงินและงบประมาณ
๑) โรงเรี ย นเครื อข่ ำย จั ดท ำข้ อมู ล นั กเรี ยน ข้ อมู ล ครู บุค ลำกรที่ไ ปปฏิบั ติง ำน
ในโรงเรียนคุณภำพ และให้รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
๒) โรงเรียนเครือข่ำยร่วมกับโรงเรียนคุณภำพ ตรวจสอบและจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
งบประมำณ สิ ทธิ หนี้ และกำรผู ก พันทั้ง หมดตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๓) เงิน อุดหนุ นรำยหั ว นักเรียน ให้ โ อนเข้ำบัญชีโรงเรียนคุณภำพ โดยให้ ปฏิบัติ
ตำมระเบียบและแนวทำงกำรใช้งบเงินอุดหนุน รวมทั้งแนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรสนั บ สนุ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจัด กำรศึ ก ษำตั้ ง แต่ร ะดั บ อนุ บ ำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมที่ สพฐ. กำหนด
๔) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้ส ถำนศึกษำ สิทธิ หนี้ และ
กำรผูกพันให้โอนให้โรงเรียนคุณภำพ
๕) เงินงบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น เช่น งบประมำณโครงกำร อำหำรเสริม (นม)
โครงกำรอำหำรกลำงวั น ให้ แ จ้ ง ส่ ว นรำชกำร เจ้ ำ ของงบประมำณทรำบ
เพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบของส่วนรำชกำรนั้นต่อไป
๖) เงินรำยได้แผ่นดินให้โรงเรียนเครือข่ำยดำเนินกำรนำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน
ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและนำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
๑.๒ การบริหารการพัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ
๑) วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ โอนให้ โ รงเรี ย นคุ ณ ภำพ หรื อ จ ำหน่ ำ ยตำมสภำพของวั ส ดุ
ครุภัณฑ์
๒) ที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโรงเรียนเครือข่ำยให้โอนส่งมอบให้กับโรงเรียน
คุณภำพ เป็นผู้ดูแลและบริหำรจัดกำร
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๒) กรณีมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ที่ดินรำชพัสดุ
๑) หน่วยงานในสังกัดเดียวกันขอใช้ เช่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
ในสังกัด สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ให้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้กับกรมธนำรักษ์หรือ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ โดยปฏิบัติตำมข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครองดูแล
บ ำรุ ง รั ก ษำ ใช้ และจั ด หำประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ที่ ร ำชพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย สพฐ.
มอบอำนำจตำมคำสั่งที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) หน่วยงานอื่นขอใช้
๑) ขอใช้เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ โดยไม่ส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์หรือ
ส ำนั กงำนธนำรั กษ์พื้น ที่ ขอใช้เนื้ อ ที่ไม่เกิน ๒ ไร่ ถือปฏิ บัติตำมคำสั่ งมอบอำนำจ สพฐ. ที่ ๔๙๙/๒๕๕๓
สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนคุณภำพ เป็นผู้พิจำรณำโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และอยู่ในเงื่อนไขของคำสั่งดังกล่ำว ขอใช้เนื้อที่เกินกว่ำ ๒ ไร่ เป็นอำนำจของ สพฐ.
๒) ขอใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
กรณี ส่ งคื น ที่ ดิ นรำชพั ส ดุ ใ ห้ กั บกรมธนำรั ก ษ์ ห รื อ ส ำนั ก งำนธนำรั ก ษ์ พื้ น ที่
โดยปฏิบั ติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์
เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย สพฐ. มอบอำนำจตำมคำสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่
๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
กรณี ไม่ ส่ งคื น ที่ ดิ นรำชพั สดุ ให้ กั บกรมธนำรั กษ์ หรื อส ำนั กงำนธนำรั กษ์ พื้ นที่
เป็นอำนำจของ สพฐ.
๒.๒ ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมป่ำไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวน
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับกรมป่ำไม้
๒.๓ ที่ดิ น สาธารณาประโยชน์ กรรมสิ ทธิ์ที่ดินเป็นของกระทรวงมหำดไทย เมื่อมิได้ใช้
ประโยชน์ส่งคืนให้กับกระทรวงมหำดไทย
๒.๔ ที่ดิน ธรณี สงฆ์ (มิใช่วัดร้ำง) กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่ งคืน
ให้กับวัดนั้น ๆ
๒.๕ ที่ดินวัดร้าง กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เมื่อมิได้ใช้
ประโยชน์ส่งคืนให้กับสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๓) อาคาร
๓.๑ หน่ วยงำนในสั งกั ดเดี ยวกั นขอใช้ อำคำรรำชพั สดุ เช่ น ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
สถำนศึกษำในสั งกัดส ำนั กบริ ห ำรงำนกำรศึก ษำพิเศษ ให้ ดำเนินกำรเปลี่ ย นแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้กั บ
กรมธนำรักษ์หรื อสำนักงำนธนำรักษ์พื้น ที่ โดยปฏิบัติตำมข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่ำด้ว ยหลั กเกณฑ์และ
วิธีกำรปกครองดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดย สพฐ. มอบอำนำจตำมคำสั่งที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๒ หน่วยงำนอื่นขอใช้อำคำรรำชพัสดุ
๑) กรณี ส่ ง คื น อำคำรรำชพั ส ดุ ใ ห้ กั บ กรมธนำรั ก ษ์ ห รื อ ส ำนั ก งำนธนำรั ก ษ์ พื้ น ที่
โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์
เกี่ ย วกั บ ที่ ร ำชพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย สพฐ. มอบอ ำนำจตำมค ำสั่ ง ที่ ๖๓/๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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๒) กรณี ไ ม่ ส่ ง คื อ อำคำรรำชพั ส ดุ ใ ห้ กั บ กรมธนำรั ก ษ์ ห รื อ ส ำนั ก งำนธนำรั ก ษ์ พื้ น ที่
เป็นอำนำจของ สพฐ.
๔) ทรั พย์สิน อื่น ดำเนิน กำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริ หำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโอนให้โรงเรียนคุณภำพ
๕) เอกสารสาคัญทั้ง ๔ งาน ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร / ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ /
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล / และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปของโรงเรียนเครือข่ำย ให้โอนไปให้โรงเรียนคุณภำพ
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรรวมหรือเลิกโรงเรียน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรให้โรงเรียน
เครือข่ำยและโรงเรียนคุณภำพตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจำหน่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๕) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้โรงเรียนคุณภำพ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด
๖) การจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนคุณภาพหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาคยานพาหนะ
สาหรับรับส่งนักเรียน
๑. จัดสรรจักรยำนสำหรับนักเรียนบ้ำนใกล้เพื่อทดแทนค่ำพำหนะ
๒. จัดสรรยำนพำหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนคุณภำพ เพื่อใช้รับส่งนักเรียน โดยจัดสรร
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำบำรุงรักษำยำนพำหนะให้กับโรงเรียนคุณภำพ ที่ได้รับกำรจัดสรรยำนพำหนะหรือ
ได้รับบริจำค
๗) การบริหารจัดการงบประมาณ
ให้โรงเรียนคุณภำพดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียน ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ด้านการบริหารบุคคล
๓.๑ แนวทางการดาเนินการก่อนประกาศเลิกโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนมารวม)
ระดับโรงเรียน
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน
๑.๑) กรณีที่ ๑ โรงเรียนเครือข่ำย ไม่มีผู้อำนวยกำรโรงเรียนและครู ให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำแต่งตั้งให้ผู้อำนวยกำรโรงเรีย นคุณภำพ ไปรักษำกำรในตำแหน่งผู้ อำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำย
อีกตำแหน่งหนึ่ง
กรณี ที่ ๒ ให้ โ รงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย มี ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย น / รั ก ษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย บริหำรร่วมกัน
โดยก ำหนดบทบำทหน้ ำที่และควำมรั บผิ ดชอบตำมควำมสำมำรถ หรื อตำมควำมเหมำะสม ทั้ งนี้ กำรแบ่ ง
ควำมรับผิดชอบต้องเกิดจำกข้อตกลงร่วมกันจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
๑.๒) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพ และผู้อำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำย ดำเนินกำรจัด
กำรศึ กษำโดยร่ ว มกั น กำหนดบทบำทหน้ำ ที่และควำมรับ ผิ ดชอบส ำหรับ ครูผู้ ส อนและบุ คลำกรสนั บสนุ น
กำรสอนทั้ง ในโรงเรี ย นคุ ณภำพ และโรงเรี ยนเครื อข่ำ ย ในกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนและภำระงำนอื่ น ๆ
ทั้งนี้ นับจนถึงประกำศเลิกสถำนศึกษำตำม ข้อ ๒
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๒) ครูผู้สอน
๒.๑) ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นเครื อข่ ำย ที่ป ระสงค์ จ ะขอย้ำ ยไปยัง โรงเรี ย นอื่ น ที่มี ครู ต่ ำกว่ ำ
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยได้ทันที เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรด้วยวิธีกำรย้ำยหรือ
กำรตัดโอนตำแหน่ง
๒.๒) ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย มีสิทธิขอย้ำยไปโรงเรียนอื่นที่เกินเกณฑ์ได้ในกรณีที่เป็น
สำขำที่ ข ำดแคลนตำมมำตรฐำนวิ ช ำเอก และหำกประสงค์ ข อย้ ำ ยให้ ไ ด้ รั บ กำรพิ จ ำรณำเป็ น กรณี พิ เ ศษ
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
๒.๓) ในระยะแรก ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ำย อำจไปช่วยรำชกำรในโรงเรียนหลักก่อน
โดยกำรอนุมัติของ กศจ. จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
๓) บุคลากรสนับสนุนการสอน
ให้บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน เช่น ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร พนักงำนธุรกำร ครูอัตรำจ้ำง
หรื อ พนั ก งำนบริ ก ำรอื่ น ๆ จำกโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ยมำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ โ รงเรี ย นคุ ณ ภำพ จนกว่ ำ จะมี
กำรเปลี่ยนแปลง
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระยะเริ่มแรกก่อนมีกำรประกำศเลิกหรือรวมโรงเรียน ให้ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำนของแต่ละโรงเรี ยน ยั งคงสถำนะเป็ นคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้ นพื้นฐำนของโรงเรียนนั้น ๆ อยู่
ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้น ฐำนทั้งของโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนเครือข่ำย ร่ว มกันในกำรจัด
กำรศึกษำที่โรงเรียนคุณภำพ จนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกโรงเรียนเครือข่ำย แล้วให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สถำนศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำนคณะใหม่ ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด ทั้ ง นี้ ให้ ค รอบคลุ ม และเหมำะสมกั บ บริ บ ท
ของโรงเรียนคุณภำพ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๒) จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย
๓) เสนอให้ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) กำหนดนโยบำยที่จะไม่บรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินตำมนโยบำยที่กำหนดในแต่ละปี ในกรณีที่ว่ำงลงทุกกรณี
๔) กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
อื่น ๆ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอ กศจ. ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕) กรณีที่ผู้บ ริห ำรสถำนศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย ยื่นคำร้องขอย้ำยภำยในเขตหรือกำรย้ำย
ข้ำมเขตภำยในจังหวัดเดียวกัน ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
พิจำรณำเป็นพิเศษ
๖) กรณีที่เกิดกำรรวมโรงเรียนแล้ว สำมำรถร่วมกันบริหำรจัดกำรจนทำให้โรงเรียนมีคุณภำพ
กำรศึกษำดีขึ้น ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรพิจำรณำสร้ำงขวัญกำลังใจ เช่น กำรให้เกียรติบัตรยกย่อง
ชมเชย หรือพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
๗) กำรบริ ห ำรอั ต รำก ำลั ง โดยกำรสรรหำข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ กั บ
โรงเรียนคุณภำพ ให้ เต็มตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรกำหนดก่อน แล้ว จึงสรรหำให้กับโรงเรียนอื่นที่ขำดครู
ตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรกำหนดเป็นลำดับต่อไป โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)

24
๘) กำรบริ หำรอัตรำกำลั งโดยกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือลู กจ้ำงชั่ว ครำว ตำมล ำดับ
ให้กับโรงเรียนคุณภำพ โดยคำนึงถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูต้องครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำเอก และ
มีครู ครบชั้น ครบห้ องเป็ น ล ำดับ ต่อไป แล้ว จึงสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือลู กจ้ำงชั่ว ครำวดังกล่ ำวนี้ใ ห้ กับ
โรงเรียนอื่นเป็นลำดับต่อไป
๓.๒ แนวทางการดาเนินการหลังประกาศเลิกโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพ
หลังประกำศเลิกโรงเรียนแล้ว ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
รวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ด้านวิชาการ
กำรบริหำรงำนโรงเรียนคุณภำพ มีแนวทำงกำรดำเนินกำรแต่ละงำน ดังนี้
๑. งานพัฒนาหลักสูตร
๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนร่วมกันระหว่ำงโรงเรียน
คุณภำพกับโรงเรียนเครือข่ำย
๒) คณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รและงำนวิ ช ำกำรของโรงเรี ย นศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ เ อกสำร
หลักสูตร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์
ภำรกิจ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
๓) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิ ชำกำรของโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึ ก ษำที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท สภำพแวดล้ อ มของโรงเรี ย นคุ ณ ภำพ และโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
๔) ครูนำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
๒. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑) ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อปรับสภำพพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียนเพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ
๒) พัฒนำครูให้ตรงกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
๓) ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยนิ เ ทศ ติ ด ตำม ก ำกั บ กำรจั ด กิ จ กรรม
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. งานวัดและประเมินผล
กำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกัน
พิ จ ำรณำเพื่ อ ก ำหนดให้ เ ป็ น ระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรวั ด และประเมิ น ผลเดี ย วกั น และให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวั ด และ
ประเมินผลร่วมกัน
๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันจัดทำระบบประกันคุณภำพภำยในร่วมกัน
เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก
๕. การมอบหมายภาระงาน
๑) สำรวจควำมรู้ควำมสำมำรถของครู เพื่อวำงแผนในกำรมอบหมำยภำระงำนให้ดำเนินกำร
เช่น กำรประจำชั้น กำรประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ
๒) มอบหมำยภำระงำนให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของครูแต่ละคน
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๖. งานธุรการประจาชั้นเรียน
๑) ให้โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ใช้เอกสำรธุรกำรประจำชั้นเรียนของโรงเรียน
เดิมไปก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่ว นผู้จัดทำเอกสำรธุรกำรประจำชั้นเรียน
ให้เป็นหน้ำที่ของครูประจำชั้น/ครูประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภำพ หรือครูที่ได้รับมอบหมำย
๒) กำรเก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องหลังจำกรวมโรงเรียนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๗. งานนิเทศภายในโรงเรียน
ให้ โ รงเรี ย นคุ ณ ภำพและ โรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย ร่ ว มกั น พิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร /
ผู้รับผิดชอบกำรนิเทศภำยในและทำกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง โดยผู้อำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพ
เป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง
๘. งานวิจัย
๑) โรงเรี ย นคุณ ภำพ และ โรงเรีย นเครื อข่ำย ส่ งเสริมให้ ครูทำวิ จัย ในชั้นเรี ยนเพื่ อพัฒ นำ
คุณภำพด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลกำรวิจัยมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๒) โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันศึกษำวิเครำะห์และจัดทำวิจัยเพื่อกำรบริหำร
และกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนในภำพรวมของโรงเรียน
๙. งานแก้ปัญหาการเรียนรู้
๑) จัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล เพื่อคัดกรองแยกกลุ่มและปรับพื้นฐำนควำมรู้ของนักเรียน
ให้ใกล้เคียงกัน
๒) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และดำเนินกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
เช่น กำรจัดกิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่ กิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
๑๐. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑) โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย นำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
มำใช้จั ดกำรเรี ย นกำรสอนร่ ว มกัน อย่ ำงมีประสิ ทธิ ภ ำพและคุ้ม ค่ำ โดยโรงเรี ยนหลั ก จั ดเก็บ บ ำรุ งรั กษำ
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งำน โดยจัดทำทะเบียนควบคุมไว้อย่ำงเป็นระบบ
๒) พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑๑. งานห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้
๑) จั ด และพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด ในโรงเรี ย นคุ ณ ภำพ และน ำเอกสำร วำรสำรหนั ง สื อ ห้ อ งสมุ ด
ในโรงเรียนเครือข่ำยมำจัดไว้ที่โรงเรียนคุณภำพ เพื่อพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมเพียงพอกับจำนวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
๒) กำรดู แล เก็ บรั กษำ ซ่ อมบ ำรุ งครุ ภั ณฑ์ ให้ อยู่ ในสภำพที่ ดี ให้ ผู้ บริ หำรโรงเรี ย นคุ ณ ภำพ
เป็นผู้รับผิดชอบ
๓) สำรวจและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนรวมทั้งนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกัน
จัดกำรเรียนรู้เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
๑๒. การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพ ตลอดจนเปิดรั้วโรงเรียนคุณภำพ
ดำเนินกำรจัด Open House (เปิดบ้ำนเยี่ยมชม) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงำนอื่น
ที่สนใจเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงภำคภูมิใจ

บทที่ 3
การกากับ ติดตาม และ
รายงานผลการดาเนินงาน
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บทที่ 3
การกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
กำรติดตำมและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ทรำบว่ำโครงกำรมีควำมสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ ำ หมำยที่ ต้ อ งกำรมำกน้ อ ยเพี ย งใด และทรำบถึ ง แนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกำรด ำเนิ น งำนให้ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ระบบการติดตามและรายงานผล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
๑. กำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตำมและประเมินผล (e – mes) โดยให้
สถำนศึกษำตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกรำยงำนผลในระบบ e – mas ตำมกำหนดระยะเวลำ
๒. กำรติดตำมเชิงประจักษ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำง
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งดำเนินกำรวำงแผน กำหนด
ประเด็นติดตำมประเมินผลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร กำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม และแจ้งให้หน่วยงำน
รับตรวจล่วงหน้ำรับทรำบ

การติดตามผล
กำรด ำเนิ น กำรติ ด ตำม ประเมิ น ผล โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรก ำกั บ ติ ด ตำมผล และรำยงำน
ตำมกระบวนกำรและวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมกำรด ำเนิ น งำนโรงเรี ย นคุ ณ ภำพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดให้แต่ละระดับดำเนินกำร ดังนี้
๑. ระดับโรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพ)
โรงเรีย นแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประกอบด้วย
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนคณะกรรมกำร
๒. ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนคุณภำพ
กรรมกำร
3. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำยทุกโรง
กรรมกำร
4. ครูรับผิดชอบงำนกำรเงิน/บัญชี/พัสดุ
กรรมกำร
5. ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง
กรรมกำร
6. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมกำร
7. ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และอำนวย
ในกำรรั บ ตรวจ ติดตำม ประเมินผล เพื่อให้ กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมระยะเวลำที่กำหนด โดยให้รำยงำนผลต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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๒. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผล และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนคณะกรรมกำร
๒. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธำนคณะกรรมกำร
ที่กำกับดูแลกลุ่มนโยบำยและแผน
๓. ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
๔. ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๕. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม
กรรมกำร
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๖. ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๗. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนโครงกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยงำนในระบบ e – mes
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
มี ห น้ ำ ที่ ก ำกั บ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ต ำม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมระยะเวลำที่ ก ำหนด โดยให้ ร ำยงำนผล
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรติดตำมและประเมินผล (e – mes)
ตำมกำหนดระยะเวลำ
3. ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา (Cluster)
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำที่ เ ป็ น ประธำนคณะกรรมกำรกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำกลุ่ ม พื้ น ที่
กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน จำนวนไม่เกิน
7 คน ประกอบด้วย
1. ประธำนคณะกรรมกำรกำรบริหำรกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนคณะกรรมกำร
2. รองประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธำนคณะกรรมกำร
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต
กรรมกำร
ในกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำ
4. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ของกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำ
5. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนที่ได้รับมอบหมำย
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมระยะเวลำที่กำหนด โดยให้รำยงำนผลต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่งตั้งคณะกรรมกำร กำกับ ติดตำม ประเมินผล
จำกสำนักที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษำ สพฐ. ผู้เชี่ยวชำญ และผู้อำนวยกำรสำนักในสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นต้น
มีหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลจำกกำรรำยงำนในระบบ e – mes เพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
และออกติดตำมเชิงประจักษ์ เพื่อสรุป วิเครำะห์ ผลกำรติดตำม และรำยงำนต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผลการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนิ น งาน แบ่ ง เป็ น 2 ระยะหลั ก และการสุ่ ม ติ ด ตาม
เชิงประจักษ์
รายการ/กิจกรรม
ครั้งที่ 1 สถำนศึกษำตรวจสอบข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ในระบบ e – mes ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ
ครั้งต่อไป สถำนศึกษำตรวจสอบข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ในระบบ e – mes ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ

กาหนดเวลา
ภำยในธันวำคม 2563
ภำยในเดือนกรกฎำคม
ปีกำรศึกษำ 2565 – 2567

สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงให้กำหนดระยะเวลำ
ในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่เหมำะสม
แบบรำยงำนให้เป็นไปตำมในระบบติดตำมและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำต้นสังกัด
2. การวิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ให้คณะกรรมกำรแต่ละระดับดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน โดยวิเครำะห์
ข้อมูลพื้นฐำนกำรดำเนินงำนกิจกรรมในแต่ละด้ำนตำมแนวทำงโรงเรียนคุณภำพ ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค
ในกำรดำเนินงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

แบบการรวมโรงเรียนคุณภาพ
สพป./สพม. ................................................................................ เขต .....................
ระยะเวลาเดือน ........................................................ พ.ศ. ......................................
ที่
1

รวม
2

รวม

ชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
หรือโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
(โรง)

ชื่อโรงเรียนร่วม
(โรง)

1.............................................. 1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
5.........................................
6.........................................
7.........................................
1.............................................. 1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
5.........................................
6.........................................

ระยะทางถึง
โรงเรียนคุณภาพ
(กิโลเมตร)

ผู้บริหาร
(คน)

ครู
(คน)

บุคลากร
ทางการศึกษา
(คน)

นักเรียน
(คน)

หมายเหตุ

