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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด(BanHuaiSiat School)
วันสถาปนาโรงเรียน : 19/05/2509
สีประจาโรงเรียน :
สี ทะเล (สีน้าเงิน) หมายถึง แหล่งก้าเนิดความดี และจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม
สี ทอง (สีเหลือง) หมายถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใด ย่อมมีคุณค่าประดุจทองค้า
อักษรย่อโรงเรียน : บ.ส.
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ที่ตั้ง หมู่ ๙ ต้าบลดอนสัก อ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต ๑ โทรศัพท์ Website bhs.tpp.ac.th เปิดสอน
ระดับอนุบาล ๒-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายถนอม วัชรสวัสดิ์ เป็นผู้บริหารคนแรก เดิมมีเนื้อที่จ้านวน
๑๘ ไร่ ๐ งาน ๔๗ ตารางวา จัดหาโดย นายจ้ารัส นาคข้า อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด และนาย
เรียบ ชูประดิษฐ์ ร่วมกับชาวบ้านห้วยเสียด ซื้อมาเป็นเงิน ๕๐๐ บาท แล้วได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง
ต่อมาในวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับที่ดินเพิ่มจากพระครูสุวรรณประดิษฐ์การ พระกิตติมงคล
พิพัฒน์ ( หลวงพ่อจ้อย ) ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๒ ไร่ ๐ งาน ๓๐ ตารางวา
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ทาเนียบผูบ้ ริหาร
1. นายถนอม วัชรสวัสดิ์
พ.ศ. 2509– พ.ศ. 2510
2. นายเจิดรัฐ เกิดจันทร์
พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2512
3. นายศุภชัย ชมภูนิช
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2513
4. นายวิทยา พงษ์พาณิช
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2515
5. นายสุวิทย์ วิชัยดิษฐ์
พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519
6. นายสุคนธ์ แจ่มสุริยา
พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2526
7. นายมงคล สนธิเมือง
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2544
8. นายเริงชัย รักษ์เจริญ
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545
9. นายสุติยะ ชูหนู
พ.ศ. 2545– พ.ศ. 2549
10. นางยุพา ลิมสกุล
พ.ศ. 2549– พ.ศ. 2553
11. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
พ.ศ. 2553– พ.ศ. 2554
12. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
พ.ศ. 2562– ปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายชัยสิทธิ์ บุญดี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายบุญเลิศ สงแก้ว
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
กรรมการผู้แทนครู
4. นายปัญญา คงประพันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายณัฐวุฒิ โภชนา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายอนุรักษ์ ชูประดิษฐ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระปลัดนิยม อธิฐาโน
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. นายอาวุฒิ พุฒด้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
กรรมการและเลขานุการ
คณะครูและบุคลากร
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ครูผู้ช่วย
3. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
4. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
ครู
5. นางฤทัยรัตน์ แก้วจ้ารัส
ครู
6. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง ครูพนักงานราชการ
7. นายณัฐพล ขันแข็ง
นักการภารโรง
8. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว
พนักงานธุรการ
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ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารตาม
กระบวนการ BCC
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านการบริหาร
วิชาการ
นส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
1. การพัฒนาหรือการด้าเนินงานเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรสาระ
ท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และด้าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
15. การจัดท้าระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้
ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

ด้านการบริหาร
งบประมาณ

ด้านการ
บริหารงานบุคคล

ด้านการบริหาร
ทั่วไป

นส.ณัฐธีรา ทองศรีนุช

นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์

นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส

1. การจัดท้าแผนงบประมาณและค้าขอตัง้
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การก้าหนดแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการจัดท้าและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บ้ารุงรักษาและจ้าหน่าย
พัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน
19. การน้าเงินส่งคลัง
20. การจัดท้าบัญชีการเงิน
21. การจัดท้ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน
22. การจัดท้าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี

1. การวางแผนอัตราก้าลัง
2. การจัดสรรอัตราก้าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. การเปลี่ยนต้าแหน่งให้สูงขึ้น
5. การด้าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การด้าเนินการทางวินยั และการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการด้าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดท้าทะเบียน
ประวัติ
14. การจัดท้าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
19. การริเริ่มสร้างสรรค์การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
3. การวางแผนการบริหารการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การด้าเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อม
10. การจัดท้าส้ามะโนผู้เรียน
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
14.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
22. แนวทางการจัดกิจรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน
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๒. วิสัยทัศน์
“สร้างต้นกล้านักประดิษฐ์ คิดด้วยภูมิปัญญา ศรัทธาค่านิยม ชุมชนร่วมบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยี
ครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๓. พันธกิจ
1. มุ่งให้ผู้เรียนรักงานประดิษฐ์ รักการท้างาน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นระบบ คิดด้วยภูมิปัญญา ตลอดจน
การเรียนด้วยตัวเอง
2. ปลูกฝังค่านิยมคนไทยให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
3. บริหารและพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร
4. ให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถพิเศษ
2. ผู้เรียนเป็นนักคิด คิดเป็นระบบ คิดด้วยภูมิปัญญา ใฝ่เรียนรู้
3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
4. ผู้เรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงก้าหนด
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน
6. มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
7. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. ครูมีใจรักในการให้บริการผู้เรียน และชุมชนครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. กลยุทธ์
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
4.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ ๓ โครงการพัฒนาโรงเรียนครอบคลุม ภารกิจ ๔ ด้าน
การพัฒนาโรงเรียนครอบคลุม ภารกิจ ๔ ด้าน
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่ง ให้กระจายอ้านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึ ก ษาให้ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ยเจตนารมณ์ ที่ จ ะให้ ส ถานศึ ก ษาด้ า เนิ น การได้ โ ดยอิ ส ระ คล่ อ งตั ว รวดเร็ ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เ รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ต ลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้ง การวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ งานวิชาการมีภาระหน้าที่ 17 อย่าง
คือ
1.1 การพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด้าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10 การแนะแนว
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1.15 การจัดท้าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่ง เน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่ง เน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ของสถานศึกษา รวมทั้ง จัดหารายได้จากบริการมาใช้
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน มีภาระหน้าที่ 22 อย่าง คือ
2.1 การจั ด ท้ าแผนงบประมาณและค้ า ขอตั้ ง งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2.2 การจัด ท้า แผนปฏิบั ติก ารใช้ จ่ายเงิ นตามที่ไ ด้รั บจั ดสรรงบประมาณจากส้า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.11 การวางแผนพัสดุ
2.12 การก้าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
2.14 การจัดหาพัสดุ
2.15 การควบคุมดูแล บ้ารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
2.17 การเบิกเงินจากคลัง
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
2.19 การนาเงินส่งคลัง
2.20 การจัดท้าบัญชีการเงิน
2.21 การจัดท้ารายงานทางการเงินและงบการเงิน
2.22 การจัดท้าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
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3. ด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส้าคัญ ที่มุ่ง ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบั ติง านเพื่ อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่ อด้ าเนินการด้า นการบริห ารงานบุ คคลให้ เกิ ดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก้าลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีภาระหน้าที่ 20
อย่าง คือ
3.1 การวางแผนอัตราก้าลัง
3.2 การจัดสรรอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.4 การเปลี่ยนต้าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 การด้าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 การลาทุกประเภท
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.8 การด้าเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.10 การรายงานการด้าเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
3.12 การออกจากราชการ
3.13 การจัดระบบและการจัดท้าทะเบียนประวัติ
3.14 การจัดท้าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.18 การส่งเสริมวินัย คุ ณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด้าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงาน
อื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนและการอ้านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีภาระหน้าที่ 21 อย่าง คือ
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8 การด้าเนินงานธุรการ
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.10 การจัดท้าส้ามะโนผู้เรียน
4.11 การรับนักเรียน
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.15 การทัศนศึกษา
4.16 งานกิจการนักเรียน
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
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โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัด
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการ โดยเน้นการกระจายอ้านาจ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกัน
คุณภาพทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
เกิดประสิทธิผล
ในการด้าเนินการให้เกิดสัมฤทธิผลตามบทบาทหน้าที่นั้น โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้แต่งตั้ง
คณะท้างานเพื่อให้เหมาะสมต่อการด้าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อก้าหนด
ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และด้าเนินการจัดท้าโครงการต่างๆ ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนด้าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและน้อม
น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้าเนินงาน ดังนี้
๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
จัดท้าโครงการจ้านวน ๑
โครงการ
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ
จัดท้าโครงการจ้านวน ๑
โครงการ
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดท้าโครงการจ้านวน ๑
โครงการ
๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดท้าโครงการจ้านวน ๑
โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ
๑. ด้านบริหารงานวิชาการ มีโครงการดังนี้
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ด้านบริหารงบประมาณ มีโครงการดังนี้
- โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
๓. ด้านบริหารงานบุคคล มีโครงการดังนี้
- โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
๔. ด้านการบริหารทั่วไป มีโครงการดังนี้
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ดังนี้
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ที่
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
๑ พัฒนาความสามารถในการอ่าน - กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
การเขียนและผลสัมฤทธิ์ทาง
- กิจกรรมบ้านหลังเรียน
การเรียนวิชาภาษาไทย

เป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ – ๖ มีความสามารถใน
การอ่านและการเขียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก
๒ พัฒนางานหรือรางวัลที่เกิดจาก - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน
การบริหารจัดการของผู้บริหาร เรียน
ได้รับรางวัลที่เกิดจากการ
สถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
บริหารจัดการของผู้บริหาร
ประสงค์
สถานศึกษา หรือผลงาน หรือ
- โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและ รางวัลที่ผู้อ้านวยการ ครู หรือ
การจัดการ
นักเรียนได้ปฏิบัติ
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
๓ พัฒนาผลการเรียนรู้เฉลี่ย
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ย
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เรียน
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
- โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ประสงค์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน ศาสนาและวัฒนธรรม และ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๓ หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ
๔ ส่งเสริมการบริหารงบประมาณ - กิจกรรมระดุมทุนระดมแรง
บริหารงบประมาณตาม
และการระดมทรัพยากรและ
แผนปฏิบัติการด้วยความ
การลงทุนจากภาคเครือข่ายหรือ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ภาคประชาสังคมมาให้
โรงเรียนมีการระดมทุนและ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
แรงงาน เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาทางการศึกษา
จากหลายภาคส่วน
๕ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับ -กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาทางวิชาชีพ
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน ได้เข้ารับการพัฒนาตามภารกิจ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
และวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐
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ที่
ตัวชี้วัด
๖ มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชน

- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

๘ ส่งเสริมอัตราการเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียนหรือการรับนักเรียน
ตามแผนการรับนักเรียน

- กิจกรรมส่งเสริมการรับเด็กเข้าเรียน

๙ ส่งเสริมอัตราการศึกษาต่อ
ของนักเรียน

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

๑๐ โรงเรียนดาเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและหรือ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ด้าเนินการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและหรือส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่อง
- กิจกรรมการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว
ท่องอาขยาน
- กิจกรรมการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาเป็น
ต้นแบบในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมาย ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส อย่างต่อเนื่อง
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
๘๐
โรงเรียนมีอัตราการเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียนหรือการรับนักเรียน
ตามแผนการรับนักเรียน
ร้อยละ ๙๐
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีอัตราการศึกษาต่อ
ร้อยละ ๑๐๐ และไม่มีนักเรียน
ออกกลางคัน
โรงเรียนด้าเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และหรือส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และผู้เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๔ แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาคนให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มี ค วามสุ ข ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาจะต้ อ งยึ ด หลั ก การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับประชาชน ให้
สัง คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้ง นี้ใ น
หมวด 8 มาตรา 58 ได้ก้าหนดไว้ว่าให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงิน และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาโดย
เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน หรือทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วน
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น จากพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก้าหนดให้มี
การกระจายอ้านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาโดย เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา บริจาคทรัพย์สิน หรือทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น
ความสาคัญของระดมทรัพยากรการศึกษา
1. ท้ า ให้ ส ถานศึ ก ษาด้ า เนิ น การเรี ย นการสอนหรื อ พั ฒ น าคนให้ มี คุ ณ ภาพ และได้ ผ ลตาม
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2. เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ
3. เป็นการช่วยส่งเสริมการด้าเนินงานด้านอื่นๆในสถานศึกษา
4. เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ท้าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด้าเนินไปได้
5. มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด้าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณและคุณภาพ
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วิธีดาเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
๑. ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและให้แรงจูงใจ
ในการระดมทรั พยากร จากบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์ก รชุ มชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๒. เสนอแผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งช่วยสนับสนุนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
๔. ขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับ
ทราบทัว่ ถึง ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
๕. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล บุคคล ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
๖. ประชาสัมพันธ์ผลงานของครูและนักเรียนและมีส่วนร่วมในการท้า กิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้าง
ความศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน
๗. ใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้จากการระดมทรัพยากรให้สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. รายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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ส่วนที่ ๕ แผนความร่วมมือในการพัฒนางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบ วิธีดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติง านตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้มีการศึกษาดูงานใน โรงเรียนที่ประสบผลส้าเร็จ การประชุมชี้แจง
ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานและ
องค์ก รอื่ นๆ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนเข้า มาช่ วยเหลือ สนั บสนุน การพัฒ นา โรงเรี ยนให้ มีคุ ณ ภาพ และมี
ประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีระบบและกลไกในการระดมทรัพยากรที่จะเอื้อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยโรงเรียนมีวิธีการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม โปร่งใส มีแผนการด้าเนินการที่ชัดเจนว่าจะน้าทรัพยากรที่ได้
ไปพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านใดได้บ้าง
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม น้า เสนอ Best Practice การมีส่วนร่วมมา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับรู้
รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม
๑. การร่วมคิด ก่อนการด้าเนินโครงการ มีการจัดท้าประชาคม และระดมความเห็นจากองค์กร
หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการทางการศึกษา
ในชุมชนของโรงเรียน จากนั้นมีการวางแผนร่วมกัน
๒. การร่วมวางแผน หลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนในชุมชนแล้ว คณะท้างานมีการวางแผนการด้าเนินโครงการ โดยเรียงล้าดับความส้าคัญของโครงการ
ตามความต้องการของประชาชนฯ การวางแผนดังกล่าวจะมีการมอบหมายงานระหว่างผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และบุคลากรหรือคณะท้างานในโครงการแล้วแต่กรณี
๓. การร่วมตัดสินใจ เมื่อต้องตัดสินใจด้า เนินงานในเรื่องส้าคัญ จะมีการตัดสินใจร่วมกันของ
คณะท้างานโครงการฯ โดยเฉพาะการตัดสินใจ จัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ กิจกรรม ที่มีความส้าคัญ
ใกล้เคียงกัน แต่จ้าเป็นต้องเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อประโยชน์ขององค์กร หรือของผู้เรียน
๔. การร่วมดาเนินการ เมื่อแผนงาน/โครงการได้รับอนุมัติแล้ว มีการด้าเนินโครงการตามแผนงาน/
โครงการแบบมีส่วนร่วม โดยได้มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบ การแบ่งงานกันท้าตามโครงการย่อยที่ก้าหนดไว้
๕. การร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีการแบ่งงานกันท้าตามโครงการย่อยที่ก้าหนดไว้ในแผนงานแล้ว ได้
ด้าเนินการตามที่ก้าหนดตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
๖. การร่วมติดตามประเมินผล ในการด้าเนินโครงการได้ก้าหนดให้มีการติดตามประเมินผล โดย
คณะท้างาน นอกจากจะมีการติดตามโดยคณะท้างานของโรงเรียนแล้ว ยังมีการติดตามจากภาคประชาชนหรือ
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ชุมชน เช่น การรายงานผลการด้าเนินงานของนักเรียนในโครงการ จากผู้ปกครอง ชุมชน การร่วมประชุม
ติดตามผล
๗. การร่วมแก้ปัญหา เมื่อมีปัญ หาการด้า เนินงานในแต่ละกิจกรรมหรือภาพรวมของโรงเรียน
คณะท้างานโครงการฯและชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไข ท้าให้ปัญหาและอุปสรรคคลี่คลายลง
๘. การร่วมชื่นชม การร่วมชื่นชมเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมไปสู่การท้า งานร่วมกันอย่างมีความสุข
ส่งผลต่อการผนึกก้าลังและเกิดความยั่งยืน เช่น การที่คณะท้างานและชุมชนได้มีโอกาสน้า ผลงานในโครงการ
ของโรงเรียน ชุมชนไปร่วมจัดแสดง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง กันและกันของทุกฝ่าย นับตั้ง แต่การแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน การด้าเนินการและการแก้ไ ขปัญ หา ตลอดจนการควบคุ ม ก้ากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประโยชน์ ใ นการพั ฒนาการศึกษาให้ เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ที่ ตั้ง ไว้ ซึ่ ง สามารถท้าได้ทั้ ง
ทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะท้างานและทางอ้อมร่วมวางแนวทาง นโยบาย โดยมีแนวทางการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนจัดสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และก้ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึกถึง ซึ่งมีหลัก 10 ประการ
คือ
1) สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อชุมชน
2) ฝึกให้เป็นคนใจกว้างและมีจิตสาธารณะ
3) ตระหนักในสิ่งที่จ้าเป็นและขาดแคลน ไม่วางเฉย ทุกอย่างท้าได้หากตั้งใจท้า
4) ต้องหมั่นสร้างและปรุงแต่งตนเองให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมศรัทธาของชุมชนและ
เพื่อนร่วมงาน
5) อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเรียบง่าย อยู่กับชุมชนและเพื่อนร่วมงานได้ทุกเวลา
6) หลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้เหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม
7) ให้การต้อนรับชุมชนด้วยบรรยากาศมิตรภาพ
8) พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนให้ลึกซึ้ง เพื่อส้ารวจจุดเด่น จุดด้อย เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนา
9) หมั่นแสวงหาแหล่งงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงาน บริษัท ห้าง ร้านค้า โดยใช้
โครงการที่มีประสิทธิภาพ
10) สร้างและพัฒนาค่านิยมการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนอย่างสม่้าเสมอ
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3. บทบาทของชุมชนในการทีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและที่
สถานศึกษา
2) การก้าหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
3) การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
4) การเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา
5) การตรวจสอบการจัดการศึกษา
4. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรด้าเนินการ ดังนี้
1) ส้ารวจความต้องการ การส้ารวจข้อมูลพื้นฐาน
2) การก้าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
3) การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
4) กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางปฏิบัติที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จ
5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ
6) การสรุปผลการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนากระบวนการท้างานร่วมกัน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา นับเป็นกระบวนการที่ส้าคัญ ที่จะช่วย
พัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้อ งถิ่น หากชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
การศึกษา รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิ
ปัญญากับบุตรหลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อโรงเรียนที่ได้บุคลากรเพิ่ม ส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่ได้สอนบุตร
หลานในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุนชน

