
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

      สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ร่าง - 



ก 
 

ค าน า 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตระหนักว่ำโรงเรียนขนำดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำชนลดต่ ำลง ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนและ  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ก ำหนดมำตรกำรรวม 
และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งด้วยเหตุนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน “โรงเรียนคุณภำพของชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน 
มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้พร้อม มีหลักกำรท ำโรงเรียนขนำดเล็ก  
ให้เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรรวมโรงเรียนเครือข่ำย 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือ ในอัตรำส่วน 
ที่มำกท่ีสุดที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้มีโรงเรียนคุณภำพของชุมชนและมีโรงเรียน 
มัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดกำรยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้จัดท ำแนวทำงโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
เพ่ือให้บุคลำกร ครูผู้สอน ผู้บริหำรในส่วนกลำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน พร้อมทั้ง 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สำมำรถร่วมกันด ำเนินงำนให้เป็นแบบกำรมีส่วนร่วม  
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  
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บทที่ 1 

นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

“ท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่” 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
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บทท่ี 1 

นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จำกนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล ภำยใต้กำรขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่ ำกำร  
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ มีแนวควำมคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ ยน เปิดกว้ ำง ” เ พ่ือให้กำรท ำงำน 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมรวดเร็ว ปรับตัวให้ก้ำวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง และสำมำรถน ำพำให้  
ประเทศไทย ไปต่อหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ประกอบกับ กำรสนับสนุนข้อมูลผลกำรประชุม 
องค์กำรยูเนสโก ได้ระบุถึงเรื่องกำรศึกษำแบบเรียนรวมหรือกำรศึกษำที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ด้วยหลักสูตร  
ที่ยืดหยุ่น วัดผลตำมสมรรถนะเด็ก มีกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
ทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 

โดยหนึ่งในนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร 
ก ำลังด ำเนินกำรคือ กำร “ควบรวม” โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่ำ 120 คน ซึ่งจำกข้อมูล 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) พบว่ำ โรงเรียนในสังกัดปี 2563 จ ำนวน 29,642 แห่ง  
มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 6,600,745 คน แบ่งเป็นโรงเรียน 
ขนำดกลำง – ใหญ่ 14,666 แห่ง มีนักเรียน 5,631,753 คน คิดเป็น 85.32% ของนักเรียนทั้งหมด  
และโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 120 คน อีกจ ำนวน 14 ,976 แห่ง มีนักเรียน 
รวม 968,992 คน คิดเป็น 14.68% ของนักเรียนทั้งหมด 
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ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของแผนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ “แก่งจันทร์โมเดล” จังหวัดเลย  
โดยน ำครูและนักเรียนจำกโรงเรียนใกล้เคียง ๔-๕ แห่ง ระยะทำงไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร มำท ำกำรควบรวม 
กำรเรียนกำรสอน ทั้งกำรควบรวมชั้นเรียน กำรควบรวมรำยวิชำ เพ่ือแก้ไขปัญหำครูไม่ครบชั้น ส่งผลให้  
ผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึ กษำ แพร่ เขต ๑  
ได้ควบรวมโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ๔๒ โรงเรียน โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่ท้ังหมด ซึ่งเห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ผู้ปกครองมีควำมมั่นใจ นักเรียน 
ตั้งใจเรียน ครูในพ้ืนที่มีควำมสุขกับกำรเรียนกำรสอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำพร้อมที่จะพัฒนำโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่5 ตุลาคม 2563  
โดย ส านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ขณะเดียวกัน ข้อมูลด้ำนประชำกรในปัจจุบัน พบว่ำ อัตรำกำรเกิดของเด็กปี พ.ศ. 2526 มีจ ำนวน  

1,055,802 คน ต่อมำในปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน 666,357 คน ลดลงไปถึง 36.89% สอดคล้องกับ 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำนั้นมีจ ำนวนประชำกรเกิดใหม่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกในปี  
2553 มีจ ำนวนประชำกรในช่วงอำยุ 0 – 4 ปี จ ำนวน 3,854,712 คน แต่ในปี 2562 มีจ ำนวนเหลือเพียง  
3,185,739 คนเท่ำนั้น สอดรับกับรำยงำนของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย หรือ ทีดีอำร์ไอ  
เมื่อปี 2558 ระบุว่ำ เกือบทศวรรษที่ผ่ำนมำ ระบบกำรศึกษำไทยต้องประสบกับปัญหำในกำรพัฒนำ  
เชิงคุณภำพ ซึ่งทำงเลือกที่ทีดีอำร์ไอได้น ำเสนอคือ กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก  
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สอดรับกับรำยงำนของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย หรือทีดีอำร์ไอ เมื่อปี ๒๕๕๘ ระบุว่ำ  
เกือบทศวรรษที่ผ่ำนมำ ระบบกำรศึกษำไทยต้องประสบปัญหำในกำรพัฒนำเชิงคุณภำพ ซึ่งทำงเลือกหนึ่งที่  
ทีดีอำร์ไอ ได้น ำเสนอ คือ กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก   ด้วยเหตุผลดังกล่ำว เมื่อปลำยปี ๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กระทรวงศึกษำธิกำร จัดท ำแผนงำนกำรควบรวมโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๑๓ เมษำยน  
๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ชี้แจงแนวทำงกำรควบรวมโรงเรียนต่อสภำผู้แทนรำษฎร  
ว่ำยึดหลักกำรมีส่วนร่วมและกำรกระจำยอ ำนำจ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวม หรือ 
เลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยต้องมีกำรจัดท ำแผนและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง  
นักเรียนและชุมชน ทั้งนี้กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง จะประหยัดเงินได้ปีละไม่ต่ ำกว่ำ  
๔,๐๐๐ ล้ำนบำท และน ำเงินดังกล่ำว ไปใช้เพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนที่ตรงจุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อย่ำงไรก็ตำมอำจจะมีโรงเรียนบำงแห่งที่ไม่สำมำรถควบรวมหรือเลิกสถำนศึกษำได้ เนื่องจำก  
ขำดโรงเรียนคุณภำพรองรับในพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ทั่วประเทศที่จังหวัดสมุทรสงครำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตเห็นควำมส ำคัญ เรำจะปล่อยนักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กไม่ได้รับกำรศึกษำ  
ที่มีคุณภำพที่เท่ำเทียมไม่ได้ อย่ำคิดถึงคนส ำคัญที่อยู่ในชุมชน ครู ผู้บริหำร น้อยกว่ำนักเรียน ต้องควบรวม 
โรงเรียนขนำดเล็ก ยกเว้นโรงเรียนขนำดเล็ก Stand Alone , โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหลักกำรท ำ 
โรงเรียนขนำดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ ควบรวมโรงเรียน ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ หรือตำมควำมเหมำะสม 
ของพ้ืนที่ เพ่ือให้โรงเรียนขนำดใหญ่มำกขึ้น และเปิดโอกำสให้มีกำรบริหำรจัดกำรในระดับมัธยมศึกษำ  
เพ่ิมโอกำสให้นักเรียนมีทำงเลือกโรงเรียนคุณภำพในลักษณะ “โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” เพ่อลดกำรแข่งขัน 
เข้ำโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจ ำจังหวัดหรืออ ำเภอ และมีกำรบริหำรจัดกำร 
งบประมำณ บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อม เพ่ือให้ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดกำรยอมรับ  
ในกำรเปลี่ยนแปลง 
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แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ  
 โรงเรียนคุณภำพควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านกายภาพ 
  ๑) สำมำรถพัฒนำเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอ่ืนมำเรียนรวมได้ ในอัตรำ 1 : 7 หรือ ๑ : ๘  
   หรืออยู่ในอัตรำส่วนมำกที่สุด ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
  ๒) ควรมีพ้ืนที่อย่ำงน้อย จ ำนวน ๑๐ ไร่ (ส ำหรับโรงเรียนคุณภำพ) และจ ำนวน 20 ไร่ (ส ำหรับ 
   โรงเรียนดีสี่มุมเมือง) หรือตำมควำมเหมำะสมที่สำมำรถพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
   เพ่ือรองรับกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนนักเรียนได้ 
  ๓) มีควำมพร้อมด้ำนระบบสำธำรณูปโภค กำรคมนำคม สะดวกสบำย 
 ๒. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) ผู้บริหำร มีวิสัยทัศน์ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๒) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักให้ควำมส ำคัญ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๓. ด้านภาคีเครือข่าย 
  ๑) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอย่ำงดี 
  ๒) ภำคีเครือข่ำย ทั้งภำครัฐและเอกชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น และผู้มีส่วน 
   เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่ำงดี 
 
สิ่งที่ได้รับการพัฒนาเมื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
 โรงเรียนคุณภำพจะได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และให้บริกำร 
โรงเรียนขนำดเล็กใกล้เคียงในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านอาคารเรียน 
  ๑) อำคำรเรียนที่ทันสมัย เพียงพอ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน อำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำง  
  ๒) อำคำรเรียนอนุบำล 
  ๓) ห้องเรียนทุกห้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ แอคทีฟบอร์ด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
  ๔) ห้องปฏิบัติกำรครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๒. ด้านอาคารประกอบ 
  ๑) อำคำรหลังคำคลุมอเนกประสงค์ ตำมมำตรฐำน 
  ๒) บ้ำนพักครู แฟลต  
  ๓) บ้ำนพักนักเรียน กรณีท่ีมีนักเรียนพักนอน 
  ๔) โรงอำหำร หอประชุม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงฝึกงำน  
  ๕) ห้องน้ ำ ห้องส้วม 
  ๖) อำคำรห้องสมุด  
  ๗) เรือนพยำบำลที่ทันสมัย  
  ๘) สนำมกีฬำอเนกประสงค์ สระว่ำยน้ ำ สนำมฟุตบอล ฯลฯ  
  ๙) สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ เช่น รั้ว ถนน รำงระบำยน้ ำ สนำมเด็กเล่น เป็นต้น  
  ๑๐) ระบบสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ สัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง คอมพิวเตอร์  
   โซล่ำเซลล์ ฯลฯ  
  ๑๑) ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอำกำศ  
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  ๑๒) ระบบควำมปลอดภัยในโรงเรียน กล้องวงจรปิด 
  ๑๓) รถ รับ-ส่ง นักเรียน ที่ได้มำตรฐำน 
 ๓. ด้านกายภาพ 
  ๑) มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ สวนพฤกษศำสตร์ ฯลฯ 
  ๒) สภำพแวดล้อมที่สะอำด สะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 ๔. ด้านวิชาการ 
  1) หลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรชุมชน 
  2) บูรณำกำรปรับกำรสอนสร้ำงสมรรถนะ 
  3) ประเมินพฤติกรรมลดกำรท่องจ ำ 
  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) บุคลำกร อ่ืน ๆ เช่น นักกำรภำรโรง พนักงำนขับรถ ยำมรักษำควำมปลอดภัย แม่บ้ำน  
   แม่ครัว เป็นต้น 
 ๖. ด้านงบประมาณ 
  ได้รับงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำวิชำกำรตำมวัตถุประสงค์โครงกำร  
โรงเรียนคุณภำพ 
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละระดับ 
 กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพ จะประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ทุกระดับ ควรมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑) ประกำศกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงคุณภำพกำรศึกษำ เป็นวำระ 
   แห่งชำติ 
  ๒) ประสำนควำมร่วมมือ สร้ำงควำมเข้ำใจ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ด ำเนินกำรกับหน่วยงำน  
   ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหำดไทย ส ำนักพระพุทธศำสนำ เป็นต้น 
  ๓) ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจกับ สำธำรณชน 
 ๒. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑) จัดท ำ Road Map ของส ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
   กำรศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนระดับ ส ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำ 
   ขั้นพ้ืนฐำนและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้ง ๒๒๕ เขต 
  ๒) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยแนวทำงแผนปฏิบัติกำรครบทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ทั้ง ๒๒๕ เขต ตำม Road Map ในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
  ๓) ผู้บริหำรกำรศึกษำระดับสูงเป็นผู้น ำหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร  
   ให้กำรก ำกับติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกปี 
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  ๔) ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ กำรบริหำรจัดกำรให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนคุณภำพ 
   และกำรให้บริกำรโรงเรียนเครือข่ำย 
  ๕) ก ำหนดนโยบำย กรอบ และจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย 
  ๖) ประชุมชี้แจงเพ่ือสรำงควำมเขำใจใหกับผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
   เจำหนำที่ผูรับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ 
  ๗) ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและทรัพยำกรตำง ๆ ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน 
  ๘) ติดตำม ก ำกับ นิเทศ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
  ๙) ประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๓. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑) สร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้ เกี่ยวกับควำมท้ำยที่ เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรวม 
   ของโรงเรียนขนำดเล็กร่วมกัน ดังนี้ 
   ๑.๑) วิเครำะห์ควำมต้องกำร จ ำเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคุณภำพ ที่สอดคล้องกับ 
    ควำมท้ำทำยที่เป็นอุปสรรคในพื้นที ่
   ๑.๒) เสนอแผนงบประมำณในกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
    กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   ๑.๓) ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
    กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำธำรณชน 
  ๒) สื่อสำร นโยบำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนขนำดเล็กตลอดแนว เพ่ือสร้ำง 
   เป้ำหมำยเดียวกัน ดังนี้ 
   ๒.๑) สื่อสำร เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทรำบเกี่ยวกับควำมท้ำทำย  
    ที่เป็นอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ โรงเรียนขนำดเล็ก 
   ๒.๒) ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในรูปคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ/ 
    โรงเรียนขนำดเล็ก 
   ๒.๓) ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ/โรงเรียนขนำดเล็ก 
  ๓) ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และจัดท ำแผนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนขนำดเล็ก  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๔) ด ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนขนำดเล็ก 
  ๕) ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในระยะต่อไป 
 ๔. ระดับโรงเรียน 
  ๑) สร้ำงควำมตระหนักในเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงคุณภำพผู้เรียนเป็นหลัก 
  ๒) สร้ำงแรงจูงใจแก่ ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้บริหำรในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 
   โดยกำรให้สิทธิ์ในกำรเลือกสถำนที่กำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมประสงค์ภำยใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติ ฯลฯ 
  ๓) โรงเรียน เรียนรวมจะลดภำระงำนที่เป็นภำรกิจของโรงเรียน 
  ๔) นักเรียน โรงเรียน เรียนรวมจะมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ดังนี้ 
   ๔.๑) สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   ๔.๒) โอกำสในกำรมีงำนท ำในอนำคต 
   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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บทท่ี ๒ 
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
************************** 

 
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำย บริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ  
ของชุมชน รองรับกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียง ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ควำมส ำเร็จ  
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแนวด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร  
และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ๒. ด้ำนงบประมำณ 
 ๓. ด้ำนบริหำรบุคลำกร 
 ๔. ด้ำนวิชำกำร 
 
นิยามศัพท์ 
 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมำยถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนมำเรียนรวม ในอัตรำ ๑ ต่อ ๗, ๑ ต่อ ๘ 
หรือในอัตรำส่วนที่มำกที่สุด ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ ตำมควำมพร้อม และ  
ด ำเนินกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครอง 
 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมำยถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ (ม.1 – ม.6) ที่มีศักยภำพ และ 
มีควำมพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สภำพแวดล้อม วัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ลดควำมเหลื่อมล้ ำ กระจำยควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียม ลดอัตรำกำรแข่งขันสูง  
เป็นทำงเลือกให้ชุมชนและผู้ปกครอง 
 โรงเรียนคุณภาพ หมำยถึง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ)  
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ) 
 โรงเรียนเครือข่าย  หมำยถึง โรงเรียนที่มำเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
 รวม หมำยถึง กำรรวมที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
มีประสิทธิภำพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิ โอกำส และคุณภำพกำรศึกษำ 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. คัดเลือกโรงเรียนคุณภำพของชุมชน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยใช้ 
เขตพ้ืนที่เป็นฐำน จ ำนวน 183 แห่ง 
 2. คัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ โดยใช้ 
เขตพ้ืนที่เป็นฐำน จ ำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร 4 แห่ง รวม 80 แห่ง 
 



18 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีกำรศึกษำ 2564 – 2567 

 
๑. ด้านการบริหารจัดการ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรยกระดับโรงเรียนคุณภำพ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ระดับโรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพ) 
  ๑) จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยที่มำเรียนรวม ประกอบด้วย 
   ๑.๑) ชื่อ – สกุล นักเรียน จ ำแนกเป็นรำยชั้น โดยมีเลขประจ ำตัว ๑๓ หลัก และเอกสำรอื่น  
    ที่แสดงตัวตนของนักเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ เป็นผู้รับรอง 
   ๑.๒) โรงเรียนคุณภำพ ต้องน ำพ้ืนที่เขตบริกำรของโรงเรียนเครือข่ำยมำรวมเป็นพื้นที่บริกำร 
   ๑.๓) ระยะทำงและสภำพกำรคมนำคมจำกโรงเรียนเครือข่ำยไปโรงเรียนคุณภำพ 
   ๑.๔) วิธีกำรเดินทำงของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
   ๑.๕) รำยชื่อประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนคุณภำพและ 
    โรงเรียนเครือข่ำยที่มำเรียนรวมในแต่ละปีกำรศึกษำ 
  ๒) สนับสนุน งบประมำณ ค่ำพำหนะ นักเรียนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ ดังนี้ 
   ๒.๑) นักเรียนของโรงเรียนเครือข่ำยที่มำเรียนที่โรงเรียนคุณภำพ 
   ๒.๒) นักเรียนที่เข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำต่อไปที่มีอำยุเข้ำเกณฑ์ระดับปฐมวัยและเข้ำเกณฑ์ 
    กำรศึกษำภำคบังคับ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตบริกำรของโรงเรียนเครือข่ำย 
    ให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณภำพ 
  ๓) รำยงำนผลกำรขอและกำรใช้งบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนและค่ำบริกำรจัดกำรรถยนต์  
   รับ – ส่ง นักเรียนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
 
 ๑.๒ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑) ก ำหนดพ้ืนที่บริกำรโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย 
  ๒) ตรวจสอบ/วิเครำะห์ข้อมูล โรงเรียนคุณภำพเสนอ สพฐ. ขอสนับสนุนงบประมำณ 
  ๓) แจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำก สพฐ. ให้โรงเรียนคุณภำพทรำบและด ำเนินกำร 
  ๔) นิเทศ ติดตำม ก ำกับ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและรำยงำนผลให้ สพฐ. ทรำบ 
 
๒. ด้านงบประมาณ (กำรเงิน พัสดุ ที่ตั้ง อำคำรสถำนที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ) 
 ๑) การจัดสรรงบประมาณด าเนินงานยกระดับโรงเรียนคุณภาพ 
  ๑.๑ ค่ำเดินทำงของนักเรียนไปเรียนโรงเรียนคุณภำพ 
   ๑) จัดสรรจักรยำนส ำหรับนักเรียนบ้ำนใกล้เพื่อทดแทนค่ำพำหนะ 
   ๒) จัดสรรยำนพำหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนคุณภำพเพ่ือใช้รับส่งนักเรียน  
    โดยจัดสรรค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำบ ำรุงรักษำยำนพำหนะให้กับโรงเรียนคุณภำพ 
    ที่ได้รับกำรจัดสรรยำนพำหนะหรือได้รับบริจำค 
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  ๑.๒ กำรจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนคุณภำพ 
   ๑) โรงเรียนจัดท ำแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและค ำของบประมำณในกำรยกระดับ  
    คุณภำพกำรศึกษำเสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(ตำมแผนที่ก ำหนด) 
   ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำวิเครำะห์แผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและค ำขอ 
    งบประมำณในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
    กำรศึกษำเสนอ สพฐ. 
   ๓) สพฐ. จัดสรรงบประมำณในลักษณะงบอุดหนุนให้โรงเรียนยกระดับคุณภำพด ำเนินกำร 
    ตำมแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๔) โรงเรียนบริหำรจัดกำรงบประมำณตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
    ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ/หลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๕) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นิเทศ ติดตำม และก ำกับ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม 
    นโยบำยและรำยงำนผลให้ สพฐ. ทรำบ 
 ๒) หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการค่าเดินทางของนักเรียน 
  ไปเรียนโรงเรียนคุณภาพ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรงบประมำณรำยกำรค่ำพำหนะนักเรียน  
โดยมีหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะนักเรียนส ำหรับนักเรียนเดินทำงมำเรียนรวม และเลิกสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
  ๑. นักเรียนมาเรียนรวมทุกชั้นกับโรงเรียนคุณภาพหรือเลิกสถานศึกษา  จัดสรรให้นักเรียน 
   ทุกคนที่เดินทำง 
  ๒. นักเรียนที่เข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำต่อ ๆ มำ ที่มีอำยุเข้ำเกณฑ์ระดับปฐมวัยและเข้ำเกณฑ์ 
   กำรศึกษำภำคบังคับ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวม ให้ได้รับ 
   ค่ำพำหนะจนจบกำรศึกษำชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณภำพ (กำรศึกษำภำคบังคับ) 
  ๓. นักเรียนมาเรียนรวมบางชั้น ตำมแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำน 
   เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดสรรให้ตามท่ีเสนอขอ แต่ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา 
  ๔. จัดสรรงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียนตำมระยะทำงจำกโรงเรียนมำ รวมถึงโรงเรียน 
   คุณภำพ โดยจัดสรรเกลี่ยตำมระยะทำงที่ก ำหนด 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. งบประมำณที่เหลือให้รำยงำนและสงวนไว้ส ำหรับเป็นค่ำพำหนะนักเรียนเท่ำนั้น พร้อมทั้ง  
   ให้ดูแลกำรเดินทำงของนักเรียนทุกคนให้ได้รับควำมปลอดภัยสูงสุด 
  ๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะตรวจสอบระยะทำงกำรเดินทำงของนักเรียนที่ถูกต้ องและ 
   เป็นจริง 
  ๗. หำกมีกำรด ำเนินกำรอื่นใดนอกเหนือจำกนี้ให้เสนอขออนุมัติเป็นกรณีไป 
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 ๓) การจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนจัดท ำค ำของบประมำณส ำหรับพัฒนำอำคำร สถำนที่ และครุภัณฑ์ เสนอส ำนักงำน 
   เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ตำมแบบค ำขอที่ก ำหนด) 
  ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำค ำของบประมำณในภำพรวมเสนอ สพฐ. 
  ๓) สพฐ. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำอำคำร สถำนที่ และครุภัณฑ์  
  ๔) โรงเรียนบริหำรจัดกำรงบประมำณตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
   พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ/หลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๕) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นิเทศ ติดตำม และก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม 
   นโยบำยและรำยงำนผลให้ สพฐ. ทรำบ 
 ๔) การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ  
  ๑) กรณีประกาศเลิกโรงเรียน 
   ๑. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ 
    ๑.๑ การบริหารการเงินและงบประมาณ 
     ๑) โรงเรียนเครือข่ำย จัดท ำข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู บุคลำกรที่ไปปฏิบัติงำน 
      ในโรงเรียนคุณภำพ และให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูล 
      พ้ืนฐำนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
     ๒) โรงเรียนเครือข่ำยร่วมกับโรงเรียนคุณภำพ ตรวจสอบและจัดท ำบัญชีทรัพย์สิน 
      งบประมำณ สิทธิ หนี้ และกำรผูกพันทั้งหมดตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
      ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
     ๓) เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน ให้โอนเข้ำบัญชีโรงเรียนคุณภำพ โดยให้ปฏิบัติ 
      ตำมระเบียบและแนวทำงกำรใช้งบเงินอุดหนุน รวมทั้งแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
      โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ 
      กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 
     ๔) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้สถำนศึกษำ สิทธิ หนี้ และ 
      กำรผูกพันให้โอนให้โรงเรียนคุณภำพ 
     ๕) เงินงบประมำณจำกส่วนรำชกำรอ่ืน เช่น งบประมำณโครงกำร อำหำรเสริม (นม)  
      โครงกำรอำหำรกลำงวัน ให้แจ้งส่วนรำชกำร เจ้ำของงบประมำณทรำบ  
      เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบของส่วนรำชกำรนั้นต่อไป 
     ๖) เงินรำยได้แผ่นดินให้โรงเรียนเครือข่ำยด ำเนินกำรน ำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน  
      ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ  
      พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
    ๑.๒ การบริหารการพัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ  
     ๑) วัสดุ ครุภัณฑ์ โอนให้โรงเรียนคุณภำพ หรือ จ ำหน่ำยตำมสภำพของวัสดุ  
      ครุภัณฑ ์
     ๒) ที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโรงเรียนเครือข่ำยให้โอนส่งมอบให้กับโรงเรียน 
      คุณภำพ เป็นผู้ดูแลและบริหำรจัดกำร 
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  ๒) กรณีมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปฏิบัติดังนี้ 
   ๒.๑ ที่ดินรำชพัสดุ 
    ๑) หน่วยงานในสังกัดเดียวกันขอใช้ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
ในสังกัด ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ให้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้กับกรมธนำรักษ์หรือ 
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ โดยปฏิบัติตำมข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครองดูแล  
บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย สพฐ.  
มอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๒) หน่วยงานอ่ืนขอใช้ 
     ๑) ขอใช้เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ โดยไม่ส่งคืนที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์หรือ 
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ ขอใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๒ ไร่ ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งมอบอ ำนำจ สพฐ. ที่ ๔๙๙/๒๕๕๓  
สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนคุณภำพ เป็นผู้พิจำรณำโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน และอยู่ในเงื่อนไขของค ำสั่งดังกล่ำว  ขอใช้เนื้อที่เกินกว่ำ ๒ ไร่ เป็นอ ำนำจของ สพฐ. 
     ๒) ขอใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
      กรณีส่งคืน ที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่  
โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์  
เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย สพฐ. มอบอ ำนำจตำมค ำสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  
๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
      กรณีไม่ส่งคืน ที่ดินรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่  
เป็นอ ำนำจของ สพฐ. 
   ๒.๒ ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมป่ำไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวน 
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืนให้กับกรมป่ำไม้ 
   ๒.๓ ที่ดินสาธารณาประโยชน์ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกระทรวงมหำดไทย เมื่อมิได้ใช้ 
ประโยชน์ส่งคืนให้กับกระทรวงมหำดไทย 
   ๒.๔ ที่ดินธรณีสงฆ์ (มิใช่วัดร้ำง) กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด เมื่อมิได้ใช้ประโยชน์ส่งคืน 
ให้กับวัดนั้น ๆ  
   ๒.๕ ที่ดินวัดร้าง กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เมื่อมิได้ใช้ 
ประโยชน์ส่งคืนให้กับส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
  ๓) อาคาร 
   ๓.๑ หน่วยงำนในสังกัดเดียวกันขอใช้อำคำรรำชพัสดุ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ให้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้กับ  
กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ โดยปฏิบัติตำมข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดย สพฐ. มอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ ๖๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ๓.๒ หน่วยงำนอื่นขอใช้อำคำรรำชพัสดุ 
    ๑) กรณีส่งคืนอำคำรรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์ พ้ืนที่  
โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์  
เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย สพฐ. มอบอ ำนำจตำมค ำสั่งที่ ๖๓/๒๕๔๖  
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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    ๒) กรณีไม่ส่งคืออำคำรรำชพัสดุให้กับกรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่  
เป็นอ ำนำจของ สพฐ. 
  ๔) ทรัพย์สินอ่ืน ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโอนให้โรงเรียนคุณภำพ 
  ๕) เอกสารส าคัญทั้ง ๔ งาน ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร / ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ /  
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล / และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปของโรงเรียนเครือข่ำย ให้โอนไปให้โรงเรียนคุณภำพ 
  ทั้งนี้ เมื่อมีกำรรวมหรือเลิกโรงเรียน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรให้โรงเรียน  
เครือข่ำยและโรงเรียนคุณภำพตรวจสอบทรัพย์สินและช ำระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจ ำหน่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 ๕) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ให้โรงเรียนคุณภำพ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด 
 ๖) การจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนคุณภาพหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาคยานพาหนะ 
ส าหรับรับส่งนักเรียน 
  ๑. จัดสรรจักรยำนส ำหรับนักเรียนบ้ำนใกล้เพื่อทดแทนค่ำพำหนะ 
  ๒. จัดสรรยำนพำหนะ เช่น รถยนต์ เรือ ให้โรงเรียนคุณภำพ เพ่ือใช้รับส่งนักเรียน โดยจัดสรร  
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำบ ำรุงรักษำยำนพำหนะให้กับโรงเรียนคุณภำพ ที่ได้รับกำรจัดสรรยำนพำหนะหรือ  
ได้รับบริจำค 
 ๗) การบริหารจัดการงบประมาณ 
  ให้โรงเรียนคุณภำพด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำพำหนะนักเรียน ตำมพระรำชบัญญัติ  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบ/หลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
๓. ด้านการบริหารบุคคล 
 ๓.๑ แนวทางการด าเนินการก่อนประกาศเลิกโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนมารวม) 
  ระดับโรงเรียน 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๑.๑) กรณีที่ ๑ โรงเรียนเครือข่ำย ไม่มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครู ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำแต่งตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพ ไปรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำย  
อีกต ำแหน่งหนึ่ง 
    กรณีที่ ๒ ให้โรงเรียนเครือข่ำย  มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน / รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย บริหำรร่วมกัน  
โดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมควำมสำมำรถ หรือตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ กำรแบ่ง 
ควำมรับผิดชอบต้องเกิดจำกข้อตกลงร่วมกันจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
   ๑.๒) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพ และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำย ด ำเนินกำรจัด 
กำรศึกษำโดยร่วมกันก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำหรับครูผู้สอนและบุคลำกรสนับสนุน  
กำรสอนทั้งในโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนเครือข่ำย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและภำระงำนอ่ืน ๆ  
ทั้งนี้ นับจนถึงประกำศเลิกสถำนศึกษำตำม ข้อ ๒ 
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  ๒) ครูผู้สอน 
   ๒.๑) ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย ที่ประสงค์จะขอย้ำยไปยังโรงเรียนอ่ืนที่มีครูต่ ำกว่ำ 
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ได้รับกำรพิจำรณำย้ำยได้ทันที เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรด้วยวิธีกำรย้ำยหรือ  
กำรตัดโอนต ำแหน่ง 
   ๒.๒) ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ำย มีสิทธิขอย้ำยไปโรงเรียนอ่ืนที่เกินเกณฑ์ได้ในกรณีที่เป็น 
สำขำที่ขำดแคลนตำมมำตรฐำนวิชำเอก และหำกประสงค์ขอย้ำยให้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ  
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 
   ๒.๓) ในระยะแรก ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ำย อำจไปช่วยรำชกำรในโรงเรียนหลักก่อน  
โดยกำรอนุมัติของ กศจ. จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
  ๓) บุคลากรสนับสนุนการสอน 
   ให้บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน เช่น ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร พนักงำนธุรกำร ครูอัตรำจ้ำง  
หรือพนักงำนบริกำรอ่ืน ๆ จำกโรงเรียนเครือข่ำยมำปฏิบัติหน้ำที่  ที่ โรงเรียนคุณภำพ จนกว่ำจะมี  
กำรเปลี่ยนแปลง 
  ๔) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ในระยะเริ่มแรกก่อนมีกำรประกำศเลิกหรือรวมโรงเรียน ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละโรงเรียน ยังคงสถำนะเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนนั้น ๆ อยู่  
ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งของโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันในกำรจัด  
กำรศึกษำที่โรงเรียนคุณภำพ จนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกโรงเรียนเครือข่ำย แล้วให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนคณะใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ทั้งนี้  ให้ครอบคลุมและเหมำะสมกับบริบท 
ของโรงเรียนคุณภำพ 
  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  ๒) จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย 
  ๓) เสนอให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ก ำหนดนโยบำยที่จะไม่บรรจุแต่งตั้ง 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินตำมนโยบำยที่ก ำหนดในแต่ละปี  ในกรณีที่ว่ำงลงทุกกรณี 
  ๔) กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนต ำแหน่งเป็นต ำแหน่ง 
อ่ืน ๆ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสนอ กศจ. ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  ๕) กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในเขตหรือกำรย้ำย  
ข้ำมเขตภำยในจังหวัดเดียวกัน ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)  
พิจำรณำเป็นพิเศษ 
  ๖) กรณีที่เกิดกำรรวมโรงเรียนแล้ว สำมำรถร่วมกันบริหำรจัดกำรจนท ำให้โรงเรียนมีคุณภำพ 
กำรศึกษำดีขึ้น ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรพิจำรณำสร้ำงขวัญก ำลังใจ เช่น กำรให้เกียรติบัตรยกย่อง  
ชมเชย หรือพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
  ๗) กำรบริหำรอัตรำก ำลังโดยกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้กับ 
โรงเรียนคุณภำพ ให้เต็มตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดก่อน แล้วจึงสรรหำให้กับโรงเรียนอ่ืนที่ขำดครู  
ตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดเป็นล ำดับต่อไป โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
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  ๘) กำรบริหำรอัตรำก ำลังโดยกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำว  ตำมล ำดับ  
ให้กับโรงเรียนคุณภำพ โดยค ำนึงถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูต้องครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำเอก และ  
มีครูครบชั้นครบห้องเป็นล ำดับต่อไป แล้วจึงสรรหำพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวดังกล่ำวนี้ใ ห้กับ 
โรงเรียนอ่ืนเป็นล ำดับต่อไป 
 ๓.๒ แนวทางการด าเนินการหลังประกาศเลิกโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพ 
  หลังประกำศเลิกโรงเรียนแล้ว ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง  
รวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
๔. ด้านวิชาการ 
 กำรบริหำรงำนโรงเรียนคุณภำพ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรแต่ละงำน ดังนี้ 
 ๑. งานพัฒนาหลักสูตร 
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนร่วมกันระหว่ำงโรงเรียน 
คุณภำพกับโรงเรียนเครือข่ำย 
  ๒) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนศึกษำวิเครำะห์เอกสำร  
หลักสูตร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์  
ภำรกิจ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
  ๓) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพแวดล้อมของโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนเครือข่ ำย  
ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ๔) ครูน ำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  ๑) ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือปรับสภำพพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียนเพ่ือให้  
เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ 
  ๒) พัฒนำครูให้ตรงกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
  ๓) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยนิเทศ ติดตำม ก ำกับกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๓. งานวัดและประเมินผล 
  ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกัน 
พิจำรณำเพ่ือก ำหนดให้เป็นระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลเดียวกัน และให้ใช้ระเบียบวัดและ  
ประเมินผลร่วมกัน 
 ๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในร่วมกัน  
เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอก 
 ๕. การมอบหมายภาระงาน 
  ๑) ส ำรวจควำมรู้ควำมสำมำรถของครู เพ่ือวำงแผนในกำรมอบหมำยภำระงำนให้ด ำเนินกำร  
เช่น กำรประจ ำชั้น กำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ 
  ๒) มอบหมำยภำระงำนให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของครูแต่ละคน 
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 ๖. งานธุรการประจ าชั้นเรียน 
  ๑) ให้โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ใช้เอกสำรธุรกำรประจ ำชั้นเรียนของโรงเรียน 
เดิมไปก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่วนผู้จัดท ำเอกสำรธุรกำรประจ ำชั้นเรียน  
ให้เป็นหน้ำที่ของครูประจ ำชั้น/ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภำพ หรือครูที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒) กำรเก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องหลังจำกรวมโรงเรียนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ  
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ๗. งานนิเทศภายในโรงเรียน  
  ให้โรงเรียนคุณภำพและ โรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร /  
ผู้รับผิดชอบกำรนิเทศภำยในและท ำกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพ 
เป็นผู้ลงนำมแต่งตั้ง 
 ๘. งานวิจัย 
  ๑) โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ส่งเสริมให้ครูท ำวิจัย ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำ  
คุณภำพด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และน ำผลกำรวิจัยมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๒) โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกันศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำวิจัยเพ่ือกำรบริหำร 
และกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนในภำพรวมของโรงเรียน 
 ๙. งานแก้ปัญหาการเรียนรู้ 
  ๑) จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล เพ่ือคัดกรองแยกกลุ่มและปรับพ้ืนฐำนควำมรู้ของนักเรียน 
ให้ใกล้เคียงกัน 
  ๒) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพ  
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
เช่น กำรจัดกิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญรับเพ่ือนใหม่ กิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 ๑๐. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑) โรงเรียนคุณภำพ และ โรงเรียนเครือข่ำย น ำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดยโรงเรียนหลัก จัดเก็บ บ ำรุงรักษำ  
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งำน โดยจัดท ำทะเบียนควบคุมไว้อย่ำงเป็นระบบ 
  ๒) พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
ทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๑๑. งานห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้ 
  ๑) จัดและพัฒนำห้องสมุดในโรงเรียนคุณภำพ และน ำเอกสำร วำรสำรหนังสือห้องสมุด 
ในโรงเรียนเครือข่ำยมำจัดไว้ที่โรงเรียนคุณภำพ เพ่ือพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมเพียงพอกับจ ำนวน  
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น 
  ๒) กำรดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่ดีให้ผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๓) ส ำรวจและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนรวมทั้งน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกัน 
จัดกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
 ๑๒. การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ 
  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพ ตลอดจนเปิดรั้วโรงเรียนคุณภำพ 
ด ำเนินกำรจัด Open House (เปิดบ้ำนเยี่ยมชม) เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงำนอ่ืน 
ที่สนใจเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงภำคภูมิใจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การก ากับ ติดตาม และ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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บทท่ี 3 
การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงาน 

 
 กำรติดตำมและประเมินผลเป็นสิ่งส ำคัญ ท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรมีควำมส ำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์  
เป้ำหมำยที่ต้องกำรมำกน้อยเพียงใด และทรำบถึงแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนให้มี 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
ระบบการติดตามและรายงานผล 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ๑. กำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตำมและประเมินผล (e – mes) โดยให้ 
สถำนศึกษำตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกรำยงำนผลในระบบ e – mas ตำมก ำหนดระยะเวลำ 
 ๒. กำรติดตำมเชิงประจักษ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับกลุ่มพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งด ำเนินกำรวำงแผน ก ำหนด  
ประเด็นติดตำมประเมินผลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม และแจ้งให้หน่วยงำน  
รับตรวจล่วงหน้ำรับทรำบ 
 
การติดตามผล 
 กำรด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมผล และรำยงำน  
ตำมกระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินกำรตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยก ำหนดให้แต่ละระดับด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. ระดับโรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพ) 
  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนคณะกรรมกำร 
  ๒. ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนคุณภำพ กรรมกำร 
  3. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเครือข่ำยทุกโรง กรรมกำร 
  4. ครูรับผิดชอบงำนกำรเงิน/บัญชี/พัสดุ กรรมกำร 
  5. ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง กรรมกำร 
  6. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 
  7. ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวย  
ในกำรรับ ตรวจ ติดตำม ประเมินผล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้และรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยให้รำยงำนผลต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 ๒. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล และรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน จ ำนวนไม่เกิน ๑๐ คน ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนคณะกรรมกำร 
  ๒. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนคณะกรรมกำร 
   ที่ก ำกับดูแลกลุ่มนโยบำยและแผน 
  ๓. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
  ๔. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  ๕. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม กรรมกำร 
   และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๖. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
  ๗. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
  ๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๙. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร กรรมกำร 
    และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๐. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยงำนในระบบ  e – mes กรรมกำร 
    และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม  
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยให้รำยงำนผล  
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรติดตำมและประเมินผล (e – mes)  
ตำมก ำหนดระยะเวลำ 
 3. ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา (Cluster)  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรกำรบริหำรกำรศึกษำกลุ่มพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวนไม่เกิน  
7 คน ประกอบด้วย 
  1. ประธำนคณะกรรมกำรกำรบริหำรกลุ่มพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนคณะกรรมกำร 
  2. รองประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนคณะกรรมกำร
  3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต กรรมกำร 
   ในกลุ่มพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรบริหำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ของกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำ 
  5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนที่ได้รับมอบหมำย กรรมกำร 
    และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม 
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยให้รำยงำนผลต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 4. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล  
จำกส ำนักที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษำ สพฐ. ผู้เชี่ยวชำญ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักในส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นต้น 
  มีหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลจำกกำรรำยงำนในระบบ e – mes เพ่ือรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล 
และออกติดตำมเชิงประจักษ์ เพ่ือสรุป วิเครำะห์ผลกำรติดตำม และรำยงำนต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 
 1. ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะหลัก และการสุ่มติดตาม 
เชิงประจักษ์ 
 

รายการ/กิจกรรม ก าหนดเวลา 
ครั้งที่ 1 สถำนศึกษำตรวจสอบข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ในระบบ e – mes ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ 

ภำยในธันวำคม 2563 

ครั้งต่อไป สถำนศึกษำตรวจสอบข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ในระบบ e – mes ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ 

ภำยในเดือนกรกฎำคม 
ปีกำรศึกษำ 2565 – 2567 

 
  ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและกลุ่มพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำงให้ก ำหนดระยะเวลำ  
ในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่เหมำะสม 
  แบบรำยงำนให้เป็นไปตำมในระบบติดตำมและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำต้นสังกัด 
 
 2. การวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
  ให้คณะกรรมกำรแต่ละระดับด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน โดยวิเครำะห์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมในแต่ละด้ำนตำมแนวทำงโรงเรียนคุณภำพ ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค  
ในกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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