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ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค าน า 
             
         พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ.  ๒๕๔๒  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม   ฉบบัท่ี  ๒   พ. ศ.  ๒๕๔๕ 
หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา   มาตรา  ๔๗    ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดว้ย  ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบ 

การประกนัคุณภาพภายนอก   และมาตรา  ๕๐  ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน 

ต่างๆท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา  ฯ    ตามค าร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา  หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรองท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษานั้น         
         เอกสารระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาฉบบัน้ี  โรงเรียนกฤษณาวทิยา       จดัท าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือ 

การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ผูรั้บผดิชอบและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

ภายใน  ไดใ้ชเ้ป็นประโยชน์ในการตรวจสอบระบบการด าเนินงาน     และเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการ
ประเมิน 

คุณภาพภายนอก     ทั้งน้ี   เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ    หลกัเกณฑ ์   วธีิการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓   ลงวนัท่ี  ๑๑   มีนาคม   พ. ศ.  ๒๕๕๓  ขอ้ ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)    
           ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงดงักล่าว    ไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษาด าเนินการตามกรอบ 

ท่ีก าหนดไว ้  ดงันั้น  เอกสารฉบบัน้ี     เป็นการบอกใหท้ราบวา่     ตามกฎกระทรวงขอ้ ๑๔  ตั้งแต่ (๑) ถึง (๘)  นั้น 

โรงเรียนไดด้ าเนินการอยา่งไร   มีเอกสารอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน  และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนิน 

งานตามหลกัฐานต่างๆท่ีไดอ้า้งถึงไวใ้นเอกสารเล่มน้ีไวอ้ยา่งครบถว้น    เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง 
วา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ. ศ. ๒๕๕๓  ครบทุกประการ  
            ขอขอบคุณผูรั้บผดิชอบและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูลต่อการจดัท าเอกสารฉบบัน้ี   ท าใหเ้อกสารมี  

ความสมบูรณ์   สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ       เพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
เป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาไดอี้กระดบัหน่ึง 
 

 

                                                                                                         โรงเรียนกฤษณาวทิยา 
                                                                                                         ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  
 

 



 

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.  ศ.  ๒๕๕๓ ๑ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เร่ืองประกาศใชม้าตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 
-   ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 
 
๓ 

-   ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ 
(๒) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๓ 
ค าสั่งโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ๑๔ 
(๓) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๕ 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกฤษณาวทิยา ๑๖ 
สารสนเทศ(บางส่วน)ของต าแหน่งต่างๆ ๑๗ 
ภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฯ ๒๐ 
(๔) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ๒๔ 
(๕) จดัใหมี้การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๒๕ 
(๖ ) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๖ 
ค าสั่งโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ๒๗ 
(๗) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๒๘ 
ค าสั่งโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน ๒๙ 
(๘) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ๓๐ 
ประกาศโรงเรียนกฤษณาวทิยา  เร่ืองแต่งตั้งท่ีปรึกษาโรงเรียน ๓๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

กฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.  ศ.   ๒๕๕๓ 

.................................................................................................................................................................................... 
          อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ. ศ. ๒๕๔๕  และมาตรา ๔๗ วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญติั 

การศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ. ๒๕๔๒   อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙  ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย    บญัญติัใหก้ระท าได้  
โดยอาศยัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้  ดงัต่อไปน้ี 

                                                                                      ฯลฯ 
           ขอ้  ๑๔  ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

          (๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         (๒)  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         (๓)  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

         (๔)  ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
         (๕)  จดัใหมี้การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
         (๖ )  จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         (๗)  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

         (๘)  จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
                                                                                     ฯลฯ 

                                                         
                                                         ใหไ้ว ้  ณ   วนัท่ี  ๑๑   มีนาคม   พ. ศ.  ๒๕๕๓   
                                                                                          
                                                                                            ชินวรณ์   บุณยเกียรติ 

                                                                                รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 



๒ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

            พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน   พ. ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๓๑  ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบมี
อ านาจหนา้ท่ี (๑) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของโรงเรียนในระบบ   (๒)  ใหค้วามเห็นชอบนโยบายและแผน 

พฒันาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ     (๔)   ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 

ประกอบกบัเกณฑก์ารพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม  พ. ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘  ในกลุ่มตวับ่งช้ี 

อตัลกัษณ์  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และหน่วยงานตน้สังกดัใหก้ารรับรอง 
และในกลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม   สถานศึกษาเป็นผูก้  าหนดตวับ่งช้ี    หน่วยงานตน้สังกดัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล 

            ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่    เจตนารมณ์ในการประกนัคุณภาพภายใน   ตอ้งการใหส้ถานศึกษาร่วมมือกบัองคก์ร 
คณะบุคคลภายนอกสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด 

มาตรฐานการศึกษา  และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกดว้ย 
            โรงเรียนจึงจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือ  วนัท่ี  ๒๘  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔   ในระเบียบ
วาระการประชุมท่ีประธาน ฯ เสนอเพื่อพิจารณา   ประธาน ฯ ไดน้ าเสนอมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนั
คุณภาพภายในไปตามล าดบัดา้น/มาตรฐานและตวับ่งช้ี   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หก้ารรับรองมาตรฐานและ
ตวับ่งช้ีเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน   ดงัปรากฏรายละเอียดในบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ใน
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้   และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ไดมี้ประกาศลง   วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เร่ืองประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน   เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อย
แลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เร่ืองประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน  

ปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีหนา้ถดัไป) 
 

 

 



๓ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
เร่ือง   ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน 

.................................................................................................................................................................................... 
          พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ.  ๒๕๔๒  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  ๒  พ. ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา  ๔๗,  ๔๘,  ๔๙,  ๕๐  ก าหนดใหส้ถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั   ถือวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง   ประกอบกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  พ. ศ.  ๒๕๕๓  หมวด ๒  ขอ้ ๑๔  ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑) ก าหนด 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัและกฎกระทรวงท่ีอา้งถึงขา้งตน้          โรงเรียนกฤษณาวทิยา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ฯ จึงประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

ระหวา่งปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที ่ ๑  เด็กมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ี 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๒  มีสุขภาพกายสมวยั (น ้าหนกั/ส่วนสูงตามเกณฑ ์ความสามารถในการเคล่ือนไหวสมวยั 

๑.๓  ป้องกนัและหลีกเล่ียงจากสภาวะเส่ียงต่อโรคภยั  อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด 
๑.๔  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๑.๖  แสดงความช่ืนชมและร่วมกิจกรรมตอบต่อศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและธรรมชาติศึกษา 
 

 



๔ 

 

มาตรฐานที ่ ๒  เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ตัวบ่งช้ี 

๒.๑  มีวนิยั  มีความรับผดิชอบ  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั 

๒.๒  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

๒.๓  เอ้ืออาทรผูอ่ื้น  และกตญัญูกตเวที 

๒.๔  มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 

๒.๕  ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

๒.๖  ประพฤติปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีนบัถือ 
 

มาตรฐานที ่ ๓  เด็กมีความใฝ่รู้  รักการอ่านและแสวงหาความรู้สมวยั 

ตัวบ่งช้ี 

๓.๑  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใฝ่รู้  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
๓.๒  มีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ 
๓.๓  เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั  และมีความสุขกบัการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที ่ ๔  เด็กมีความสามารถในการคิด / คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้สมวยั 

ตัวบ่งช้ี 

๔.๑  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
๔.๒  คิดวเิคราะห์ไดส้มวยั 
๔.๓  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดส้มวยั 
๔.๔  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคส์มวยั 
มาตรฐานที ่ ๕  เด็กมีพฒันาการตามวยัครบทุกด้าน  และมีทกัษะเบือ้งต้นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

๕.๑  มีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และแกปั้ญหาไดส้มวยั 
๕.๒  มีทกัษะในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ 
๕.๓  มีทกัษะทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๕.๔  มีทกัษะทางการส่ือสาร 
๕.๕  เช่ือมโยงความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ตามหลกัสูตร 
 

 



๕ 

มาตรฐานที ่ ๖  เด็กสามารถท างานได้ส าเร็จ  เล่น / ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ี 

๖.๑  วางแผนการท างาน  และท างานไดส้ าเร็จ 

๖.๒  เล่น / ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

๖.๓  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ี 

๗.๑  ครูมีการวเิคราะห์และก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็กตามจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

๗.๓  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ฯท่ีสอดคล้องกบัทอ้งถ่ินและจดัประสบการณ์ฯหลากหลาย  ใหเ้ด็กเรียนรู้
เตม็ศกัยภาพ 
๗.๔  ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  ส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก 
๗.๕  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
๗.๖  ครูประเมินพฒันาการเด็กตามหลกัการประเมินพฒันาการของเด็ก 

๗.๗  ครูมีการวจิยัเพื่อพฒันาการการเรียนรู้  และน าผลไปใชพ้ฒันาการเด็ก 

๗.๘  ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๗.๙  ครูปฏิบติังานเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 

 
มาตรฐานที ่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   
ตัวบ่งช้ี 

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็ก 

๘.๒  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิด 
         ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการ 
๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

๘.๕  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ/เตม็เวลา 
๘.๖  เด็ก  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 
๘.๗  ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 



๖ 
มาตรฐานที ่ ๙    คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                           อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษา  รู้และปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  ประสบการณ์การเรียนรู้  และกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งช้ี 

๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกบัเด็กและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

๑๐.๒ ส่งเสริมใหค้รูจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ใชส่ื้อ / แหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
๑๐.๓ ส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมเสริมท่ีตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของเด็ก 
๑๐.๔ ส่งเสริมการจดัประสบการณ์ฯบูรณาการผา่นการเล่นอยา่งหลากหลาย  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
            องคก์รในทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
๑๐.๕ มีการนิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
๑๐.๖  จดัระบบดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมถึงเด็กทุกคน 
มาตรฐานที ่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ี 

๑๑.๑   มีหอ้งเรียน  สนามเด็กเล่น  สะอาดและปลอดภยั  ร่มร่ืน  และมีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง  และอยูใ่น
สภาพใชก้ารไดดี้ 
๑๑.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของเด็ก 

๑๑.๓  มีการจดับริการหอ้งสมุด  มุมหนงัสือ  เทคโนโลย ี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งช้ี 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๗ 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
๑๒.๖  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ ๑๓  สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 

๑๓.๑   เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
๑๓.๒  แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน 
           และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรฐานด้าน อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้  

ตัวบ่งช้ี 

๑๔.๑  ด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที ่ ๑๕  พฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

ตัวบ่งช้ี 
๑๕.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 
 

ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ี 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๒ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๑.๓  ป้องกนัและหลีกเล่ียงจากสภาวะเส่ียงต่อโรคภยั  อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด 

๑.๔  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๑.๕ ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

๑.๖  แสดงความช่ืนชมและร่วมกิจกรรมตอบต่อศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและธรรมชาติศึกษา 

มาตรฐานที ่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ตัวบ่งช้ี 

๒.๑  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒.๒  เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
๒.๔  ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานที ่ ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

ตัวบ่งช้ี 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  จากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ 

๓.๒  มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

๓.๓  เรียนรู้กนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๓.๔  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานที ่ ๔  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งช้ี 

๔.๑  สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ฟังและดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  
๔.๒  น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔.๔  มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 



 

๙ 

 

มาตรฐานที ่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที ่ ๖  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ี 

๖.๑  วางแผนการท างาน  และด าเนินการจนส าเร็จ 

๖.๒  ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๖.๓  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๖.๔  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  
         และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้  

         เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

๗.๓  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  และพฒันาการทางสติปัญญา  
๗.๔  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

๗.๕  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  

๗.๖  ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 
๗.๗  ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับการสอน  

๗.๘  ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๗.๙  ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 
 



๑๐ 
 

มาตรฐานที ่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

๘.๒  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  และใชข้อ้มูลผลการประเมิน  หรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน ฯ 

๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕  นกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
๘.๖  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
 

มาตรฐานที ่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

                         อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษา  รู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
         ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งช้ี 

๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

๑๐.๒  จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ  ความถนดั 
           และความสนใจของผูเ้รียน 

๑๐.๔  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

๑๐.๕  นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

๑๐.๖  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ   และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

 

 
 

 

 



๑๑ 
 

มาตรฐานที ่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ   
ตัวบ่งช้ี 

๑๑.๑  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง   
          อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

๑๑.๒  จดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๑๑.๓  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
          และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
มาตรฐานที ่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งช้ี 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ   
            ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๑๒.๖  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ี 

๑๓.๑  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
           ทั้งภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน บุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๑๓.๒  แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

           และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
 

 

 



๑๒ 

 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

ตัวบ่งช้ี 

๑๔.๑  ด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 
๑๔.๒  ผลการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที ่ ๑๕  พฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

ตัวบ่งช้ี 

๑๕.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
                                             ประกาศ  ณ   วนัที่.   ๑๖    เดือน     พฤษภาคม     พ. ศ.   ๒๕๕๔ 

 

 

                                                ลงช่ือ................................................. 
 

                                                                                     ( นางสาวสุณ ี   ศรีสุริยะ ) 
                                                                              
                                                                   ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฤษณาวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

(๒) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 

            แผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาไดจ้ดัท า 
ประกอบดว้ย 
(๑)  แผนกลยทุธ์     เป็นแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีน ามาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดข้ึน  โดยยดึมาตรฐานและ 
ตวับ่งช้ีท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในเป็นตวั  

ก าหนดยทุธศาสตร์   เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีตรงตามเจตนารมณ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดเป็นแนวทางมาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน       โรงเรียนไดน้ าผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตาม 

โครงการ / กิจกรรม  ระยะ ๓  ปียอ้นหลงัมาเป็นฐานในการตั้งเป้าหมายความส าเร็จในระยะ ๕ ปีขา้งหนา้  ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้ห็นผลการพฒันาท่ีส าเร็จแลว้  และเป้าหมายของการพฒันาท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 

(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแผนกลยทุธ์โรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
(๒) แผนพฒันาการจดัการศึกษาประจ าปี   เป็นแผนการพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  จ  านวน  ๑๕  มาตรฐาน ไดก้ าหนด 

โครงการ / กิจกรรมต่างๆทั้ง ๔ ฝ่ายงาน  ไดแ้ก่  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล    ฝ่ายบริหารงาน 

ทัว่ไป  และฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการ ฯ น้ีอาจแบ่งเป็น ๓ 

ประเภท  ไดแ้ก่ ๑.โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการต่อเน่ือง   เป็นโครงการ /กิจกรรมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของงานสูง   
                        ๒. โครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งน ามาสู่กระบวนการวเิคราะห์   เน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมมีผล 
สัมฤทธ์ิต ่าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  หลงัจากผา่นกระบวนการวเิคราะห์แลว้  จะถูกก าหนดใหเ้ป็นโครงการ 
กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการต่อไปหรือยกเลิก  แลว้แต่กรณี 

                         ๓. โครงการ/กิจกรรมใหม่   เป็นการน าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ  ไดร่้วม 

กนัพิจารณา  ตามหลกัการและเหตุผลท่ีอา้งถึงในโครงการนั้นๆ   จะไดรั้บการอนุมติัใหด้ าเนินการไดห้รือไม่
ยอ่มข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของท่ีประชุมดงักล่าวแลว้ 

(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแผนพฒันาการจดัการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ) 
(๓) ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี    เป็นเอกสารท่ีรวบรวมระยะเวลาในการปฏิบติังานตามโครงการ/กิจกรรมของ 
แต่ละฝ่ายบริหารงาน  ใหเ้ป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั   ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการก ากบัติดตามการด าเนิน 

งาน  อีกทั้งเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไดอี้กดว้ย 
(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารปฏิทินปฏิบติังานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ) 

 
 

 



๑๔ 

ค าส่ังโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
ที ่    ๒  /   ๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................... 
            กฎกระทรวง พ. ศ. ๒๕๕๓  ขอ้  ๑๔  ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใหด้ าเนินการ 
(๒) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
            เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ไดเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีความสมบูรณ์  
ดา้นเน้ือหาครบถว้น    ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  จึงแต่งตั้งผูมี้นามต่อไปน้ีเป็นกรรมการ  

         ๑.  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกฤษณาวทิยา                                                 ประธานกรรมการ 
          ๒.  ผูจ้ดัการโรงเรียนกฤษณาวทิยา                                                        รองประธานกรรมการ                                               
          ๓.  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล                                          กรรมการ 
          ๔.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการระดบัก่อนประถมศึกษา                              กรรมการ 
          ๕.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการระดบัประถมศึกษา                          กรรมการ 

          ๖.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                                            กรรมการ 
          ๗.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                                                   กรรมการ 
          ๘.  หวัหนา้ระดบัสายชั้น  ระดบัก่อนประถมศึกษาทุกคน                      กรรมการ 

         ๙.  หวัหนา้ระดบัสายชั้น  ระดบัประถมศึกษาทุกคน                              กรรมการ 
         ๑๐.  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการระดบัประถมศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๑.  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการระดบัก่อนประถมศึกษา  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
                ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง   ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา   โดยสามารถขอขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากครู  บุคลากร  เจา้หนา้ท่ีไดต้ลอดเวลา   และ 
ใหเ้อกสารดงักล่าวเสร็จทนั  เพื่อน าส่งส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา   ภายในวนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม 
พ. ศ.  ๒๕๕๔ 
                                 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
                                                  สั่ง   ณ   วนัท่ี    ๔   มกราคม   พ. ศ.   ๒๕๕๔ 
 
                                                                                   ลงช่ือ...................................... 
                                                                                           ( นายสรินทร์   ศรีสุริยะ ) 
                                                                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนกฤษณาวทิยา 



๑๕ 

(๓) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 

          โรงเรียนกฤษณาวทิยาไดด้ าเนินการในการจดัระบบบริหาร  โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม  ดงันั้น  ครู บุคลากร 
และเจา้หนา้ท่ีทุกคน   จึงมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  ทั้งน้ียดึหลกัการทีวา่บุคลากรคนไหนมีความชอบ  หรือ 

ความถนดังานในดา้นไหน   จะไดรั้บมอบหมายงานดา้นนั้น  เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

          เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๑  จึงจดัโครงสร้างการบริหารงานตามเอกสารแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานในเอกสารฉบบัน้ี   พร้อม
ทั้งจดัท าไว ้ ในแผน่ป้ายมาตรฐานติดตั้งไวใ้นท่ีเปิดเผย  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

          ไดจ้ดัโครงสร้างงานออกเป็น ๔ ฝ่าย  ไดแ้ก่ 

       (๑ )  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
          ( ๒ ) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

          ( ๓ ) ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

          ( ๔ ) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

(๑ ) ฝ่ายบริหารงานวชิาการ  มีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ เป็นผูก้  ากบัติดตามงานตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
แบ่งโครงสร้างเป็น ๒ ฝ่ายยอ่ย  ไดแ้ก่ 

             ๑.๑  หวัหนา้วชิาการระดบัก่อนประถมศึกษา(ปฐมวยั) 
             ๑.๒ หวัหนา้วชิาการระดบัประถมศึกษา 
(๒) ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผูก้  ากบัดูแลตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
(๓)  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป    มีผูจ้ดัการ  เป็นผูก้  ากบัดูแล   ตามท่ีผูรั้บใบอนุญาตมอบหมาย  และตามกฎหมาย  
(๔)  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มีผูจ้ดัการเป็นผูก้  ากบัดูแล  ตามท่ีผูรั้บใบอนุญาตมอบหมายและตามกฎหมาย 
           การบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย  ประกอบดว้ยกลุ่มงานต่าง ๆ โดยอาศยัระเบียบและความคล่องตวัในการบริหาร 
งานเป็นหลกั   จึงท าใหโ้รงเรียนสามารถบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          ในการมอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบ   มีค  าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายรองรับ  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บ  

มอบหมายมีอ านาจและภาระหนา้ท่ีท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

( ผงัโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  ปรากฏในหนา้ ๑๖) 
( บทบาทภาระหนา้ท่ีของบุคคล(บางต าแหน่ง  ปรากฏในหนา้ ๑๖ – ๑๘) 

 



๑๖ 
              แผนภูม ิ๑ แสดงโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                อนุมติั 

            ลงช่ือ ............................................. 
                 ( นางสาวสุณี  ศรีสุริยะ ) 

              ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

                  ๑๗   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผูรั้บใบอนุญาต 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั

ปฐมวยั 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั
ประถมศึกษา 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั

ปฐมวยั 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ระดบั
ประถมศึกษา 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน

ทัว่ไป 

หวัหนา้ 
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. ส่งเสริมพฒันา
หลกัสูตร 
๓. การจดัการ
เรียนการสอน 
๔. วดัผล
ประเมินผล 
๕. พฒันาส่ือและ
เทคโนโลย ี
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. ส่งเสริมพฒันา
หลกัสูตร 
๓. การจดัการ
เรียนการสอน 
๔. วดัผล
ประเมินผล 
๕. พฒันาส่ือและ
เทคโนโลย ี
๖. กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. สรรหาและ
บรรจุ 
๓. ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
๔. ทะเบียนครู
และบุคลากร 
๕. ส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. งานธุรการและ
สารสนเทศ 
๓. ส่งเสริม
กิจกรรมนกัเรียน 
๔. ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
๕. สมัพนัธ์ชุมชน 
 

 

๑. วางแผนและ
นโยบาย 
๒. บริหารการเงิน 
๓. บริหารการ
บญัชี 
๔. จดัซ้ือและ
จดัหาพสัดุ
ครุภณัฑ ์
๕. ตรวจสอบ
ภายใน 
 

 

ครูประจ าชั้น / ครูประจ าวิชา / นกัเรียน 

นกัเรียน 



๑๗ 

สารสนเทศ(บางส่วนของต าแหน่งต่างๆ) 
โรงเรียนกฤษณาวทิยา 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(ตาม พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐) 
 

ข้อ 
 

อ านาจ / หน้าที ่/ ความรับผดิชอบ 
 

ตามมาตรา 
๑ ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่างของโรงเรียนในระบบ ๓๑ 

๒ ใหค้วามเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ๓๑ 

๓ ใหค้  าแนะน าทางการบริหารและการจดัการของโรงเรียนในระบบดา้นบุคลากร 
งบประมาณ  วชิาการ  กิจกรรมนกัเรียน  อาคารสถานท่ี และความสัมพนัธ์ชุมชน 

 

๓๑ 

๔ ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ ๓๑ 

๕ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ ๓๑ 

๖ ใหค้วามเห็นชอบในการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  รวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บหา้ของ
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูใ่นขณะนั้น 

     ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงิน  คณะกรรมการ 
ตอ้งเสนอทางเลือกท่ีปฏิบติัไดใ้หแ้ก่โรงเรียนในระบบดว้ย  เวน้แต่คณะกรรมการ 

เห็นวา่การกูย้ืมเงินนั้นมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของการด าเนินกิจการของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

๓๑ 

๗ ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๓๑ 

๘ ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปีและแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี ๓๑ 

๙ พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู  ผูป้กครองและนกัเรียน ๓๑ 

๑๐ ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหมายระบุใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ๓๑ 

๑๑ จดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในแต่ละภาคการศึกษาตามปกติ ๓๖ 

๑๒ จดัสรรผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปีใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 

๔๕ 

๑๓ ด าเนินการให้มีการตรวจสอบบญัชี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของโรงเรียน 

ท่ีปรากฏในประกาศของโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
๔๗ 

๑๔ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี - 
 

 

 

 



๑๘ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในระบบ 

(ตาม พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐) 
 

ข้อ 
 

อ านาจ / หน้าที ่/ ความรับผดิชอบ 
 

ตามมาตรา 
๑ ด าเนินการขออนุญาตจดัตั้งโรงเรียนในระบบใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด ๑๘ 

๒ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริหารโรงเรียนหรือประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ๓๐ 
๓ แต่งตั้งผูอ้  านวยการโรงเรียน  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ๓๗ 
๔ ในกรณีไม่แต่งตั้งผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือผูจ้ดัการ  สามารถเป็นผูอ้  านวยการได้ 

หรือผูจ้ดัการ  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีเพิ่มข้ึนนั้น 
๓๘ 

๕ แต่งตั้งผูจ้ดัการ  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ๔๐ 
๖ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัฉบับน้ี - 

 

 

 

 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้อ านวยการโรงเรียนในระบบ 

(ตาม พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐) 
 

ข้อ 
 

อ านาจ / หน้าที ่/ ความรับผดิชอบ 
 

ตามมาตรา 
๑ ปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(โดยต าแหน่ง) ๓๐ 

๒ ดูแลรับผดิชอบงานดา้นวชิาการของโรงเรียนในระบบ ๓๙ 
๓ แต่งตั้งและถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนในระบบ 

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
 

๓๙ 

๔ ควบคุม  ปกครองครู   บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนโรงเรียนในระบบ ๓๙ 
๕ จดัท าทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจา้หนา้ท่ี  นกัเรียนและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ๓๙ 
๖ จดัท าเอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีก าหนด ๓๙ 
๗ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบังานวชิาการตามระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ ๓๙ 
๘ จดัสรรก าไรจากการด าเนินกิจการของโรงเรียนแต่ละปีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ๔๕ 
๙ ปฏิบติัหนา้ท่ีผูรั้บใบอนุญาตในระหวา่งท่ีไม่มีผูรั้บใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ๑๑๒ 

 

 

 



๑๙ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้จัดการโรงเรียนในระบบ 

(ตาม พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐) 
 

ข้อ 
 

อ านาจ / หน้าที ่/ ความรับผดิชอบ 
 

ตามมาตรา 
๑ ปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(โดยต าแหน่ง ๓๐ 

๒ ดูแลรับผดิชอบงานดา้นงบประมาณของโรงเรียนในระบบ ๔๐ 
๓ ดูแลรับผดิชอบงานดา้นการบริหารทัว่ไปของโรงเรียนในระบบ ๔๐ 
๔ ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเก่ียวกบังานบริหารตามตราสารจดัตั้ง  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 

และหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
 

๔๐ 

๕ จดัสรรก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในรอบปีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ๔๕ 

๖ รับผดิชอบในการวางระบบและจดัท าบญัชีของโรงเรียนในระบบ  ใหเ้ป็นไปตาม  

มาตรฐานการบญัชี  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี 
 

๔๖ 

๗ อ านวยความสะดวกต่อผูต้รวจสอบบญัชี  และอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ๘๔ 

๘ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๘๗   ๙๘ ๘๗,  ๙๘ 
๙ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามก าหมายน้ีท่ีไม่ขดักบักฎหมาย - 

 

 

 

 

              หมายเหตุ     บทบาท  อ านาจหน้าทีต่ามต าแหน่งอืน่นอกจากทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น  จะปรากฏในค าส่ัง 
                                   มอบหมายงาน  เป็นรายกรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

ภาระหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงก าหนดไว้ในมาตรา ๓๙ วรรคสาม  ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ  พ. ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิม่เติม  ฉบับที ่ ๒  พ. ศ.  ๒๕๔๕  ดังนี ้

 

๑.  ดา้นวชิาการ   ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี  ๑๗  ขอ้  ดงัน้ี 

      (๑)  การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

     (๒)  การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
     (๓)  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
     (๔)  การพฒันากลกัสูตรของสถานศึกษา 
     (๕)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

     (๖)  การวดัผล  ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    (๗)  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
     (๘)  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
     (๙)  การนิเทศการศึกษา 
   (๑๐) การแนะแนว 
     (๑๑) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     (๑๒) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
     (๑๓) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

     (๑๔) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ 
              และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
     (๑๕) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
     (๑๖ ) การคดัเลือกหนงัสือ  แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
     (๑๗) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
          ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๓๙ ระบุใหง้านบริหารวชิาการเป็นงานในความ
รับผดิชอบ 
 ของผูอ้  านวยการโรงเรียน   ในกรณีน้ี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดม้อบหมายงานวชิาการระดบัก่อนประถมศึกษาและ  

ระดบัประถมศึกษาแก่ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียน  ซ่ึงปรากฏในค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน   
          ภาระหนา้ท่ีงานใดท่ีเป็นของส่วนราชการ  ถา้หากเทียบมาเป็นของเอกชนไดก้็ใหก้ระท า   หากไม่สามารถจะ 
เทียบเคียงได ้  ใหถื้อวา่ภาระหนา้ท่ีนั้นไม่เป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  

 

 

    



๒๑ 

 

๒. ดา้นการบริหารงานบุคคล    ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี  ๒๐  ขอ้  คือ 

      (๑)  การวางแผนอตัราก าลงั 
     (๒)  การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (๓)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     (๔)  การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน  การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (๕)  การด าเนินการเก่ียวกบัเล่ือนขั้นเงินเดือน 

   (๖  )  การลาทุกประเภท 

     (๗)  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

     (๘)  การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 

     (๙ )  การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

     (๑๐) การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 

     (๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
     (๑๒) การออกจากราชการ 
     (๑๓) การจดัระบบและและการจดัท าทะเบียนประวติั 

     (๑๔) การจดัท าบญัชีรายช่ือและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

     (๑๕) การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (๑๖ ) การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

     (๑๗) การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

     (๑๘) การส่งเสริมวนิยั  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (๑๙ ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

     (๒๐) การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

              ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีวา่ดว้ยการนั้น 

          ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๓๙ ระบุใหง้านบริหารบุคคลเป็นงานในความรับผดิชอบ 
 ของผูอ้  านวยการโรงเรียน   ในกรณีน้ี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดม้อบหมายงานบริหารบุคคลแก่ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลซ่ึงปรากฏในค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน   
          ภาระหนา้ท่ีงานใดท่ีเป็นของส่วนราชการ  ถา้หากเทียบมาเป็นของเอกชนไดก้็ใหก้ระท า   หากไม่สามารถจะ 

เทียบเคียงได ้  ใหถื้อวา่ภาระหนา้ท่ีนั้นไม่เป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

 

 
 



๒๒ 

 

๓.  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป   ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี  ๒๐  ขอ้   คือ 

     (๑ )  การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

     (๒)  การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
     (๓)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
     (๔)  งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 

     (๕)  การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
     (๖ )  การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

     (๗)  งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
     (๘)  การด าเนินงานธุรการ 
     (๙ )  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

     (๑๐) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

     (๑๑) การรับนกัเรียน 

     (๑๒) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง  ยบุรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
     (๑๓) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 
   (๑๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
     (๑๕) การทศันศึกษา 
     (๑๖ ) งานกิจการนกัเรียน 

     (๑๗) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
     (๑๘) การส่งเสริม  สนบัสนุน  และประสานการจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร  หน่วยงาน 

              และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
     (๑๙ ) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (ท) การรายงานผลการปฏิบติังาน 

     (๒๐)  การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

     (๒๑)  แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

           ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔๐ ระบุใหง้านบริหารทัว่ไปเป็นงานในความรับผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการโรงเรียน 

          ภาระหนา้ท่ีงานใดท่ีเป็นของส่วนราชการ  ถา้หากเทียบมาเป็นของเอกชนไดก้็ใหก้ระท า   หากไม่สามารถจะ 
เทียบเคียงได ้  ใหถื้อวา่ภาระหนา้ท่ีนั้นไม่เป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  

 

 
 



๒๓ 

 

๔.  ดา้นการบริหารงบประมาณ    ประกอบดว้ยภาระหนา้ท่ี  ๒๒  ขอ้  คือ 
     (๑ )  การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอ ฯ 

     (๒)  การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ฯ 

     (๓)  การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 
     (๔)  การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

     (๕)  การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 

     (๖ )  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

     (๗)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

     (๘)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     (๙ )  การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
     (๑๐) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
     (๑๑) การวางแผนพสัดุ 

     (๑๒) การก าหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง ฯ 

     (๑๓) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 

     (๑๔) การจดัหาพสัดุ 

     (๑๕) การควบคุมดูแล  บ ารุงดูแลรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

     (๑๖ ) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

     (๑๗) การเบิกเงินจากคลงั 
     (๑๘) การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 

     (๑๙ ) การน าเงินส่งคลงั 
     (๒๐) การจดัท าบญัชีการเงิน 

     (๒๑) การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

     (๒๒) การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ ์ บญัชี  ทะเบียนแลรายงาน 

           ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ. ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔๐ ระบุใหง้านบริหารทัว่ไปเป็นงานในความรับผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการโรงเรียน 

          ภาระหนา้ท่ีงานใดท่ีเป็นของส่วนราชการ  ถา้หากเทียบมาเป็นของเอกชนไดก้็ใหก้ระท า   หากไม่สามารถจะ 
เทียบเคียงได ้  ใหถื้อวา่ภาระหนา้ท่ีนั้นไม่เป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  

 

 

 



๒๔ 

(๔) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

            ในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมา   โรงเรียนกฤษณาวทิยาไดด้ าเนินงานจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
กล่าวคือ    ไดป้ฏิบติังานตามโครงการ / กิจกรรม  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยยดึหลกัการบริหารงานแบบ 

มีส่วนร่วมทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน  ไดแ้ก่ 

             ๑.  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ                          ๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

             ๓. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                             ๔. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

         โดยภาระงานมายเลข ๑  และหมายเลข ๒   มีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูก้  ากบัดู  และภาระงานหมายเลข ๓ 

และหมายเลข ๔   มีผูจ้ดัการเป็นผูก้  ากบัดูแล 

          เม่ือส้ินปีการศึกษา    ผูท่ี้รับผดิชอบแต่ละงานจะสรุปผลการด าเนินงานมอบต่อผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

เพื่อรวบรวม  วเิคราะห์   ในการจดัท ารายงานการพฒันาการศึกษาประจ าปีต่อไป 

       ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆทุกคน  มีความตระหนกัวา่งานท่ีไดรั้บมอบหมายมานั้นมีความส าคญั 

เน่ืองจากเป็นเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการศึกษา   จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมครูประจ า 
เดือนซ่ึงมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง  เพื่อรายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการ/กิจกรรม หากมีปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการ  ท่ีประชุมครูไดช่้วยกนัพิจารณาเพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีต่อไป 

          ดงันั้น   จึงนบัไดว้า่โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน   บุคลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท าใหโ้ครงการ / 
กิจกรรมนั้นส าเร็จได ้
          การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   มีปฏิทินปฏิบติังานก ากบั  จึงท าใหโ้ครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

ส่วนใหญ่ด าเนินการไดต้ามแผน   ยกเวน้กรณีเหตุสุดวสิัย  เช่นเกิดภยัธรรมชาติ  หรือมีงานนโยบายของหน่วยงาน  

บงัคบับญัชามาซ ้ าซอ้นกนั   โครงการ/กิจกรรมเหลาน้ีก็จะเล่ือนการปฏิบติัไปตามความเหมาะสม 

         ในรอบปีการศึกษาท่ีแลว้มา  โรงเรียนกฤษณาวทิยา    มีโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ดงัน้ี 
         ๑.  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

              ๑.๑  ระดบัก่อนประถมศึกษา(ปฐมวยั)    มี      ๔     โครงการ     ๑๑     กิจกรรม 

              ๑.๒  ระดบัประถมศึกษา                         มี     ๑๐     โครงการ    ๓๐     กิจกรรม 
        ๒.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล                              มี       ๒    โครงการ      ๘      กิจกรรม 
        ๓.  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                               มี    ๑๓     โครงการ   ๕๔      กิจกรรม 

        ๔.  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                     มี      ๔      โครงการ     ๑๒     กิจกรรม 

                                   รวมทั้งส้ิน                            ๓๓     โครงการ   ๑๑๕    กิจกรรม 

 

(ปรากฏรายละเอียดตามแผนปฏิบติังาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ) 
 



๒๕ 

(๕) จดัให้มีการตดิตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

         ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีโรงเรียนกฤษณาวทิยา       ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย  โดยด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม เพื่อพฒันาสถานศึกษา  มีการติดตามผลการปฏิบติังานตาม 

ระยะเวลาท่ีปรากฏตามเอกสารโครงการ / กิจกรรมนั้น  เม่ือส้ินปีการศึกษา  ผูรั้บผดิชอบโครงการ / กิจกรรมทุก
คน 

ตอ้งน าผลการปฏิบติังานเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  หรือใหค้วามเห็นชอบ  แลว้แต่กรณี  

          -  ในกรณีท่ีโครงการ / กิจกรรมท่ีปฏิบติั   ส าเร็จตามเป้าหมาย   ท่ีประชุมจะมีมติคงไวเ้พื่อด าเนินงานในปี 

การศึกษาต่อไป  เพียงแต่เพิ่มเป้าหมายท่ีวางไวใ้หสู้งข้ึนตามสภาพท่ีจะเป็นไปได ้  ผลการพิจารณาข้ึนกบัท่ีประชุม 

          -   ในกรณีท่ีโครงการ / กิจกรรมท่ีปฏิบติั  ไม่ส าเร็จ  หรือไดผ้ลต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ผูรั้บผดิชอบตอ้ง 
สามารถช้ีแจงเหตุผลต่าง ๆ ได ้   ผลการพิจารณา  ข้ึนอยูก่บัท่ีประชุม 

              ในการด าเนินงานดงักล่าว  โรงเรียนจะด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ   ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการสร้าง  

ความสามคัคีในการปฏิบติังาน  และไดเ้รียนรู้งานซ่ึงกนัและกนั 

              ผลการปฏิบติังานในการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ปรากฏตามเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

- เอกสารรายงานพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

- เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
          เน่ืองจากโรงเรียนไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพ  

ภายในสถานศึกษา  ดงันั้น  หนา้ท่ีหลกัของบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีดงัน้ี 

          ๑.  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั้ง  ๔  ฝ่ายงาน  ไดแ้ก่งานบริหารวชิาการ 
งานบริหารบุคคล  งานบริหารทัว่ไป  และงานบริหารงบประมาณ 

          ๒.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ  และน าประสบการณ์ต่างๆมาช่วยเหลือสถาน 

ศึกษาในการควบคุม  ก ากบั  ติดตามและประเมินผลงานอยา่งเป็นรูปธรรม  ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหารทั้งหมดมี 

ส่วนร่วมในการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย 
          ๓.  ครู บุคลากรทางการศึกษา  เจา้หนา้ท่ี  มีบทบาทในการด าเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบติังานเตม็ตามศกัยภาพ  เตม็เวลา  และเตม็ความสามารถ   
          ๔.  อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน   มีผูรั้บผดิชอบดูแล  รักษาความสะอาด  ความปลอดภยั  

ท าใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัในการใชอ้าคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

          ๕.  ผูป้กครอง  ชุมชน  ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  โดยใหค้วามร่วมมือในการจดั  

โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน  จึงเห็นไดว้า่โครงการ /กิจกรรมท่ีด าเนินการประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 

 
 



 

๒๖ 

(๖) จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

            พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี ๒ พ. ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔ วรรคเจด็ 

การประกนัคุณภาพภายใน  หมายความวา่การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง   หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

ประกอบกบัก ากระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ. ศ.  ๒๕๕๓ ขอ้ ๑๔(๖)             
จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            เพื่อตอบสนองพระราชบญัญติั/กฎกระทรวงดงักล่าวขา้งตน้  โรงเรียนจึงด าเนินการประเมินคุณภาพดงัน้ี 

           ๑.  วางแผนการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทุกปัจจยั  ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการวางแผนการจดั 

ระบบบริหารและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ  โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมีการก าหนด 

มาตรฐานและตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีครอบคลุมทุกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา  สอดคลอ้งตามหลกั 

การจดัการศึกษา  และมีรายละเอียดส าคญัเพียงพอต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ     มีการจดั 
ระบบการด าเนินงานและระบบสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ ฯ  ท่ีบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบติัได้ 
           ๒.  ปฏิบติัตามแผน  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและน าผลมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนอยา่งต่อ 

เน่ือง  โดยผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ใชแ้ผนการปฏิบติังานประจ าปีเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ 

ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  โดยน าผลมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผน 

อยา่งต่อเน่ือง  และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารของสถานศึกษาดว้ย 
            ๓.  น าขอ้มูลและผลการประเมินไปใชเ้พื่อการตดัสินใจและปรับปรุงพฒันางานตามพนัธกิจใหเ้กิดผลดี 

โดยผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  เจา้หนา้ท่ี  มีการน าขอ้มูลจากการประเมินผลมาใชใ้นการตดัสินใจ  และวางแผนปรับ 

ปรุงพฒันางานตามพนัธกิจใหส้ าเร็จและเกิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
            ๔.  ประเมินระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  การตรวจสอบถ่วงดุล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ค าส่ังโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
ที ่  ๒๓   /   ๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................... 
          พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  ๒   พ.  ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา  ๔๘  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ 
ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

เพื่อนไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  ประกอบกบั 

กฎกระทรวง  พ. ศ. ๒๕๕๓  วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพภายใน (๖) จดัใหมี้การประเมิน 

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        เพื่อใหก้ารด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ไดเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัและกฎกระทรวงท่ีอา้งถึงขา้งตน้  

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ดงัน้ี 

         ๑.   ผูอ้  านวยการโรงเรียนกฤษณาวทิยา                                                  ประธานกรรมการ 
         ๒.  ผูจ้ดัการโรงเรียนกฤษณาวทิยา                                                         รองประธานกรรมการ 

         ๓.  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล                                           กรรมการ 
         ๔.  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการระดบัก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 
         ๕.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                                             กรรมการ 

         ๖.  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                                                    กรรมการ 
         ๗. ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการระดบัประถมศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
          ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ     เพื่อใชผ้ลของการประเมินคุณภาพภายใน 

เป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ 
 

                                   ทั้งน้ี      ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

                                                         สั่ง   ณ   วนัท่ี     ๑    มีนาคม    พ. ศ.  ๒๕๕๔ 

                                                                                          
                                                                                         ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                    ( นายสรินทร์   ศรีสุริยะ ) 
                                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 



๒๘ 

(๗) จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 

            พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ.  ๒๕๔๒   และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  ๒   พ.  ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา  ๔๘  ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปี   สถานศึกษาไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน   คณะกรรมการดงักล่าวไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยและเสนอรายงานต่อ  

หน่วยงานตน้สังกดัแลว้   รายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 
            บทท่ี  ๑  ขอ้มูลพื้นฐาน    เป็นขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน   กล่าวถึงดา้นการบริหาร  ขอ้มูลนกัเรียน   ครู 
บุคลากร  สภาพชุมชน   โครงสร้างหลกัสูตร  ดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นงบประมาณ  การใชท้รัพยากร   ภูมิปัญญา  
ในทอ้งถ่ิน   ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
            บทท่ี  ๒  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาตามมาตรฐาน/ตวับ่งช้ีไปตามล าดบัทั้งในระดบั 

ก่อนประถมศึกษาและระดบัประถมศึกษา 
           บทท่ี  ๓  ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปี   เป็นการประเมินมาตรฐานดา้นคุณภาพเด็ก  ดา้นการ  

จดัการเรียนรู้  ดา้นการบริหารและจดัการศึกษา  ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในระดบัก่อนประถมศึกษา 
ส าหรับระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป.๑ – ป. ๖)  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นการเรียนการสอน  ดา้น
การบริหารจดัการและดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           บทท่ี  ๔  สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้  เป็นการสรุปผลการประเมิน  ช้ีจุดเด่น  แนะจุดดอ้ย  ซ่ึง 
สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการต่อไป 

        ในภาคผนวกมีรายละเอียดแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และผลการ 
ประเมินคุณภาพระดบัชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 

 



๒๙ 
 

ค าส่ังโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
ที ่  ๒๔  /  ๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
.................................................................................................................................................................................. 

            เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ไดเ้ป็นไปดว้ย 
ความเรียบร้อย   สนองตอบต่อพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ . ศ.  ๒๕๔๒  แกไ้ขเพิ่มเติม   ฉบบัท่ี   ๒ 

พ.  ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๘   จึงแต่งตั้งใหผู้มี้นามต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการจดัท า   คือ 

             ๑.   ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการประถมศึกษา                           ประธานกรรมการ 
            ๒.   ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล                                                   กรรมการ 
            ๓.   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                                                     กรรมการ 
            ๔.   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                                                           กรรมการ 
            ๕.   ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการก่อนประถมศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ 
 

               ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง    ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ   และสามารถน าเสนอรายงานต่อหน่วยงาน 
ตน้สังกดัทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

 

                                    ทั้งน้ี    ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

                                                       สั่ง   ณ   วนัท่ี     ๒    มีนาคม   พ.  ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

                                                                                          ลงช่ือ................................... 
                                                                                                ( นายสรินทร์   ศรีสุริยะ ) 
                                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

(๘) จดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

         ตามประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ลงวนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ. ศ.  ๒๕๕๓  จะเห็นไดว้า่โรงเรียน 

กฤษณาวทิยาไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษา  กล่าวคือ   ไดน้ าขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายนอกในรอบท่ีสอง  ท่ีได้  
เสนอแนะไวใ้นบทรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก    โดยน าขอ้เสนอแนะแจง้ต่อท่ีประชุมครูประจ าเดือน
และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร   เพื่อทราบและหาแนวทางด าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว   ทั้งน้ี   ได้
มอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายงานแต่ละฝ่ายรับไปพิจารณาในฝ่ายของตนเองก่อน   เพื่อระดมความคิดในฝ่ายงาน    
และน า เสนอต่อท่ีประชุมในคร้ังต่อไป   ในท่ีสุดไดข้อ้สรุปในการด าเนินงาน   โดยแต่ละฝ่ายไดก้ าหนดโครงการ /
กิจกรรม  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา    และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไดใ้หค้วามเห็นชอบ     จึงท าใหใ้นปี
การศึกษา๒๕๕๓   โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองค าแนะน าของผูป้ระเมินภายนอกไดห้ลาย
โครงการ ซ่ึงมีทั้งโครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีน ามาปรับปรุง   และโครงการ/กิจกรรมใหม่       ผลจากการประเมิน
โครงการเม่ือเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม  ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
          นอกจากน้ี    โรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูงานการศึกษาในสถานศึกษาท่ีสามารถจดัการศึกษาไดดี้ 

ทั้งภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั   เพื่อใหค้รู/บุคลากรไดมี้โอกาสดูงานและน าส่ิงท่ีดีมาประยกุตใ์ช้ใหเ้หมาะสมกบั 

โรงเรียน   ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ 
          ผลจากการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง   ท าใหผู้ป้กครองและชุมชนใหค้วามสนใจ 

จึงน าบุตรหลานมาสมคัรเขา้เรียนในระดบัชั้นต่างๆเพิ่มข้ึน   จากสถิติพบวา่มีนกัเรียนเพิ่มข้ึนทั้งโรงเรียนจ านวน  

๘๐  คน   เป็นส่ิงบอกไดว้า่โรงเรียนมีผลการพฒันาการศึกษากา้วหนา้และเป็นท่ีพอใจของผูป้กครอง 
          ในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ไดน้ านกัเรียนเขา้ทดสอบในระดบัชาติ   ผลปรากฏวา่   มีหลายกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน   จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบอกไดว้า่โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 



๓๑ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฤษณาวทิยา 
เร่ือง   แต่งตั้งทีป่รึกษาโรงเรียน 

................................................................................................................................................................................... 
            เพื่อใหก้ารบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายของโรงเรียน  ไดแ้ก่ฝ่ายบริหารงานวชิาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล    ฝ่าย 

บริหารงานทัว่ไป   และฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ไดเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      และเพื่อพฒันาระบบการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา    ซ่ึงประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน  และการประกนัคุณภาพภายนอกไดเ้ป็น 

ไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ให ้

การช่วยเหลือแนะน า 
            โรงเรียนกฤษณาวทิยา   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร   จึงแต่งตั้งให้ 

                                ๑.   นายมนูญ         อินทรักษา                            เป็นท่ีปรึกษา 
                                ๒.  นายอภินนัท ์   สิริรัตนจิตต ์                         เป็นท่ีปรึกษา 
 

                                             ทั้งน้ี      ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

                                                               ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๑    พฤษภาคม    พ.  ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

                                                                                          ลงช่ือ...................................... 
                                                                                                  ( นางสาวสุณี   ศรีสุริยะ ) 
                                                                                              ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                                                                                                    โรงเรียนกฤษณาวทิยา 
 

 

 

 

 

 



 


