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รายงานการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี และการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติ 
ที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือเป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน น าไปพัฒนาต่อยอด
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ที่เป็นผลผลิตจากโครงการพัฒนาองค์กรโดยใช้การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี และ การเขียนความรู้ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จ านวน 20 ผลงาน มีความสมบูรณ์สามารถเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้มีการเรียนร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร  สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการ
พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีได้ต่อไป 
 

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 21 และบุคลากรทุกกลุ่มงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส่งผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ให้เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ส าหรับผู้สนใจ หากมีข้อเสนอแนะและศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

                                                 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                      
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

วิธีปฏิบัติที่ด ีและความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21  จดัท าโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ผลงานที่เป็น
วิธีปฏิบัติที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน น าไปพัฒนาต่อยอด 
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และน าผลวิธีปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
เนื้อหาเอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  มี   3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย  ความหมายวิธีปฏิบัติที่ดี  แนวการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี  และการ
เขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 2 วิธีปฏิบัติที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
ตอนที่ 3 สรุปผลงานวิธีปฏิบตัิที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่ดี 

 

1. จ านวนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีและการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  พบว่า  จ านวนบุคลากร  52 คน มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  
และความรู้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  20  คนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.46 

2. ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน 13  เรื่อง ประกอบด้วย 
2.1  เรื่อง  การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   เจ้าของผลงาน  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ   

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
2.2 เรื่อง รูปแบบการนิเทศการสอน ที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (สพม. 21 โมเดล)   
เจ้าของผลงาน นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
          2.3 เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ 
เจ้าของผลงาน นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
          2.4 เรื่อง ผลการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  7 โมดูล ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ “สพม.21 โมเดล : 
7C 5E”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21            
เจ้าของผลงาน นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
         2.5 เรื่อง  การนิเทศพัฒนาครูภาษาไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เจ้าของผลงาน   นางพรทิพา  นันตะสุข ศึกษานิเทศก์   
         2.6 เรื่อง ผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เจ้าของผลงาน   นางชนานันท์  สุคันธา  ศึกษานิเทศก์  



ค 
 

        2.7 เรื่อง   การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เจ้าของผลงาน   นางสาวทิพวรรณ  ฤทธิ์ฐิติ  ศึกษานิเทศก์   

2.8  เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
เจ้าของผลงาน กลุ่มอ านวยการ 

2.9  เรื่องโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดตและอบายมุข  
เจ้าของผลงาน   นางสาวศสิธร  เหล่ายนขาม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
        2.10 เรื่อง  การบริการรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ข้าราชการ,
ลูกจ้างประจ าและ   พนักงานราชการ  เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการพิเศษ      
       2.11 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      
       2.12 เรื่อง การบริการรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ   
เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      
       2.13 เรื่อง   ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษาสังกัด สพม.21  
เจ้าของผลงาน  นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 3. ผลงานการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 7 เรื่อง  ประกอบด้วย 
      3.1 เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                    
เจ้าของผลงาน  นางปทิตตา  พวงปัญญา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
     3.2 เรื่อง การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ   เจ้าของผลงาน นางศรีประภา  สีหไตร                                                                                                                                                                                      
              3.3 เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
เจ้าของผลงาน นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     

3.4  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เจ้าของผลงาน  นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ   

3.5 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
เจ้าของผลงาน    นายชานนท์  ค าจันทร์    

3.6 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู   
เจ้าของผลงาน    นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล                                                                                                                                                                                                   
             3.7 เรื่อง   โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบกรมบัญชีกลาง   
(จ่ายตรงเงินเดือน)  เจ้าของผลงาน       นางทองประกา  จุลปาน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
งานบ าเหน็จความชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล        
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ก ากับติดผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  และน าผลงานที่ดีมายกยกย่อชมเชย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

พัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดวัฒนธรรมองค์ ที่ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหาร 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนกระบวนการพัฒนา   ระยะเตรียมการ ระยะพัฒนา  ระยะติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ขยายผลต่อยอดผลงาน 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์องค์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  
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วิธีปฏิบัติที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากร สพม. 21                                    1 

 

ตอนที่ 1 
 

บทน า 
ความหมายวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

  คือ   วิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ เช่น  เทคนิคการท างาน   วิธีปฏิบัติงาน   เคล็ดลับ   
ข้อพึงระวัง ปัจจัยความส าเร็จ  ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด  

วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มีผู้ให้ค าอธิบายไว้ในหลายลักษณะ เช่น Best Practices (BP) 
American Productivity and Quality Center ไดใ้ห้ค าจ ากัดความ Best Practices ว่าเป็นการปฏิบัติการ
ทั้งหลายที่สามารถ ก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศหรือการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรกา้วสู่ความเป็นเลิศ (อ้างถึงในบุญดี
บุญญากจิ และกมลวรรณ  สิริพานิช, ๒๕๔๕)   

Best Practices คือ วิธีปฏิบัติที่ดี ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู้  
ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณน์ั้น เป็นแนวปฏิบัติทีดี่ทีสุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 
๒๕๔๘) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นวิธีการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษา ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และ
น ามาสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินการ 

Best Practice (BP)  มีที่มาอย่างไร 
BP  เริ่มต้นจากสมาคมวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  ได้รวมตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

การดูแลผู้ป่วย  โดยปรับปรุงเครื่องมือ  โปรแกรมการดูแล  ให้มีคุณภาพในราคาต่ า  และผู้บริการมีความ 
พึงพอใจ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และมีการมอบรางวัล Best Practice  เพ่ือกระตุ้น 
การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 

BP  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลงานที่เป็น Best Practice    
ต่างจากหน่วยงานอ่ืน คือ มีผลงานที่เป็น งานด้านการปฏิรูประบบราชการ และงานด้านปฏิรูปการศึกษา  
ซึ่งการปฏิรูประบบราชการจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จ 

BP  ทางด้านการศึกษา  เป็นเครื่องมือทางด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม   
บางครั้ง Best Practice  อาจจะเป็นเพียงแค่แนวคิดง่าย ๆ แต่เป็นแนวคิดท่ีทรงพลานุภาพ  น่าตื่นตา 
ตื่นใจ  เป็นการคิดนอกกรอบ   เมื่อหน่วยงานมี Best Practice   แล้ว ควรได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  จนเป็นมาตรฐาน  ตัวอย่าง  Best Practice   ทางด้านการศึกษา มีดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  แปลก  ใหม่ ๆ  เช่น 
- เทคนิคการสอนกระโดดไกล  ด้วยการวัดฝ่าเท้า 
- การสอนปรัชญาส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

ด้านการบริหารจัดการ 
- ICT เพ่ือการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการบ้าน พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ประจ าวันและเนื้อหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
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แนวการเขียน 
1. ความรู้ที่เขียนควรเป็นงานที่พัฒนาต่อยอดจากงานประจ าที่ท าอยู่ได้รับการยอมรับหรือได้รับ

รางวัลหรือมีผู้อื่นหน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ 
2. ระบุความส าเร็จหรือได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน 
3. ระบุข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
4. ข้อความควรจะอยู่ที่ 2-3 หน้ากระดาษ A 4 

 

แนวการพิจารณา 
1. เน้นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนในองค์กร 
2. เป็นวิธีปฏิบัติที่ครบวงจรของระบบคุณภาพ PDCA 
3. องค์กร/บุคคลนั้นสามารถบอกได้ว่าท าอะไร (What) ท าอย่างไร (How) และท าไมถึงท า (Why) 
4. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นไปตามข้อก าหนด/เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถบอกได้ว่าเกิดจากปัจจัยใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การเล่าเรื่อง 

(Story Telling) แล้วถอดองค์ความรู้จากการท างาน 
 

การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี 
1. การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

             - เน้นผลงานที่ชัดเจน  เชิงประจักษ์ 
   -  ผลงานต้องเปรียบเทียบความแตกต่างจากงานเดิมได้ 
   - BP ควรต้องระบุเงื่อนไข หรือ ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
   - การเขียน BP ถ้าเป็นงานประเภท การให้บริการ  ต้องมีแผนผังแสดงล าดับขั้นตอน  

และการให้บริการ 
1.1 ขอบข่ายการเขียน  Best Practice ด้านคุณภาพ 

- ระบบการรับนักเรียนเข้าเรียน 
- การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
- การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การประกันคุณภาพภายใน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    ฯลฯ 
1.2 ขอบข่ายการเขียน  Best Practice ด้านบริการ 

- การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
- การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- การบริการที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
  ฯลฯ 

 

    1.3 ปัญหาการเขียน  Best Practice 
- การเขียนผลส าเร็จมักจะเขียนจากกิจกรรม 
- ผลส าเร็จที่เขียนขึ้นมักจะเขียนเป็นนามธรรม 
- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเดิม ๆ มีการประชุมชี้แจง  ก ากับติดตาม ไม่มีกิจกรรม 

สร้างสรรค์  และมักจะเขียนขั้นตอนกว้าง ๆ ไม่เห็นภาพการท างานที่เป็นรูปธรรม 
 
แบบฟอร์มการเขียนวิธีการปฏิบัติที่ดี 

 
๑. ชื่อผลงาน  (ชื่อผลงานที่น ามาเสนอ) 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน (ชื่อเจ้าของผลงาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน E-mail โทรศัพท์) 

     3. เกริ่นน า (เกริ่นน า  บอกถึงสภาพความต้องการ การพัฒนาหรือแก้ปัญหาและเมื่อน ากระบวนการ
หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ท าให้เกิดผลส าเร็จอะไรบ้าง (การเขียนในส่วนนี้ควรเขียนให้เร้าความสนใจ 

4.  ผลส าเร็จ (ผลส าเร็จ  ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน) 
๕. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญ (กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญน าเสนอกิจกรรม 

วิธีด าเนินการขั้นตอนที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ) 
๖. ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ (ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสถานการณ์ที่ท าให้กระบวนการหรือวิธีการ 

ปฏิบัติที่เป็นเลิศไม่ประสบผลส าเร็จ) 
๗. ค าส าคัญ (Keywords) (เรื่องที่น าเสนอเป็นสาระความรู้เป็นเรื่องใดในสาระความรู้นั้น) 
๘. วันที่น าส่งข้อมูล  (วันเดือนปีที่น าส่งข้อมูลทาง Website) 
๙. ผู้น าส่งข้อมูล (ผู้น าส่งความรู้ชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานหรือผู้ที่น าผลงานมาน าเสนอใน  

Website) 
๑๐. หน่วยงาน  (หน่วยงาน สถานที่ท างานของผู้น าส่งข้อมูล) 
๑๑. โทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าส่งความรู้หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
๑๒. E-mail  (E-mail  ของผู้น าส่งความรู้หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
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การเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working  Knowledge) 
 

ความหมาย   
 คือความรู้ที่เป็นประสบการณ์การท างานที่รวดเร็ว  สะดวก  ถูกต้อง และไม่ผิดระเบียบ 
 

แนวการเขียน 
 

1. ความรู้ที่เขียน  ควรเป็นความรู้ที่มีการประยุกต์ใช้  ตลอดจนเทคนิควิธีการท างานที่ไม่ปรากฏ 
ในระเบียบแนวปฏิบัติ  ไม่ควรน าระเบียบแนวปฏิบัติมาใส่เป็นความรู้ 

2. เนื้อหาต้องไม่ยาวมากเกินไป  ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A 4  หากมี 
รายละเอียดมากควรระบุสถานที่ที่ติดต่อผู้เขียนได้  หรืออ้างอิงระเบียบ  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

3. ควรเขียนให้ครอบคลุมทุกงานที่ท า  ไม่ควรเขียนงานใดงานหนึ่งเป็นพิเศษ 
4. ควรมีการอ้างอิงระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติ  หรือหลักการแนวคิดทางวิชาการ เพื่อให้เป็น 

ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 

แบบฟอร์มการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working  Knowledge) 
 

๑. ชื่อเรื่อง (หมายถึงชื่อความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของเรื่อง) 
๒. เกริ่นน า  (หมายถึงหลักการ  เหตุผล และความส าคัญของเรื่องที่น าเสนอ เป็นการตอบค าถามว่า  

ท าไมจึงต้องปฏิบัติงานเรื่องนี้) 
๓. เทคนิคการปฏิบัติ  (หมายถึง  วิธีด าเนินการ  ขั้นตอน เทคนิคในการปฏิบัติงานของเรื่องที่น าเสนอ  

เป็นการอธิบายหรือบอกข้ันตอน เทคนิควิธีการปฏิบัติงานจนได้ผลงาน) 
๔.   เอกสารอ้างอิง  (หมายถึง  ชื่อเอกสารหรือชื่อเรื่องที่เป็นต้นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความรู้ในการปฏิบัติงาน) 
๕. บทเรียนที่ได้ (ถ้ามี)  (หมายถึง  ประสบการณ์ ประโยชน์  ผลลัพธ์ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ 

ปฏิบัติงาน) 
๖. ค าส าคัญ  (Keywords)  (หมายถึง  เรื่องที่น าเสนอเป็นสาระความรู้เป็นเรื่องใดในสาระความรู้นั้น) 
๗. วันที่น าส่งความรู้  (หมายถึง  วัน  เดือน  ปี  ที่น าส่งความรู้ทางเว็บไซต์) 
๘. ผู้น าส่งความรู้  (หมายถึง  ชื่อของผู้เป็นเจ้าของเรื่อง  หรือผู้เขียนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานนี้) 
๙. หน่วยงาน (หมายถึง  สถานที่ท างานของผู้น าส่งความรู้) 
๑๐. โทรศัพท์  (หมายถึง  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าส่งความรู้ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
๑๑. E-mail  (E-mail  ของผู้น าส่งความรู้หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
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ตอนที่ 2 
วิธีปฏิบัติที่ด ีและความรู้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 
 
ผลงานเรื่อง  การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 
ชื่อเจ้าของผลงาน   นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
                          สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
                          โทร.0-4242-1074  โทรสาร 0-4242-1094 โทร.08-1055-2048 
 

      การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ยึดหลัก 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ    
หลักความคุ้มค่า  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม และ หลักความโปร่งใส  น ามาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร 
น าสู่ความเป็นเลิศ บริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิการจัดการศึกษามธัยมศึกษา 
สหวิทยาเขต และโรงเรียนเป็นฐาน (School– Based Management : SBM)  ในการปฏิบัติงาน    ระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ กับ สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (Planning Organizing Leading 
Controlling : POLC ) มุ่งวางแผนพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศตาม  หลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) บริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) กระจายอ านาจและมีส่วนร่วม    การ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การจัดการองค์ความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง น าแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในการร่วมวางแผน (Plan) ร่วมปฏิบัติ 
(Do) ร่วมประเมิน (Check) และร่วมปรับปรุง (Act) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และการเทียบเคียงคุณภาพระหว่างองค์กร ก ากับติดตามโดยใช้ (Key 
Performance Indicators : KPI) และ (Balanced Scorecard : BSC) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงาน
หรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดไป 

 

ผลส าเร็จ 
       การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  ๒๑  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ   หลักความคุ้มค่า  หลักนิติธรรม    
หลักคุณธรรม  ส่งผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  3. ได้รับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 
ประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” 
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   4. ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดขอนแก่น จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 

         5. ไดร้ับเข็มวิทยฐานะ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทที่ หนึ่ง หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  
รุ่นที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการฯลฯ 

        6.  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
   6.๑ วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษารุ่นที่ 42/2559  ระยะเวลา หน่วยงาน/สถานที่
ปฏิบัติ        ทื่ 13-19 ธันวาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   6.๒ วิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารงานสถานศึกษาและการด าเนินงานในเขต
พ้ืนที ่หน่วยงาน/สถานที่ปฏิบัติ ทื่ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
   6.๓ วิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารงานสถานศึกษาและการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา หน่วยงาน/สถานที่ปฏิบัติ ทื่ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 
   6.๔ วิทยากรบรรยาย เรื่อง กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  หน่วยงาน/สถานที่ปฏิบัติ ทื่ ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐ ณ โรงแรมบ้านเชียง 
   6.๕ วิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิจัย กระบวนการ PLC การ
บันทึก  Log Book และแนวทางการจัดท าวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 หน่วยงาน/สถานที่ปฏิบัติ ทื่ ๒๕๖๑  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
   6.๖ วิทยากรบรรยาย การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่ หน่วยงาน/
สถานที่ปฏิบัต ิทื่ ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
 

 7. บทความทางวิชาการ  2 เรื่อง 
  7.๑ บทความการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการจัดการศึกษา

อย่างยั่งยืน Strengthen and Cultivate of Morality and Ethics for Sustainable Educational 
Management 

  7.๒ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยในอดีตสู่ทิศทางการบริหารจัดการศึกษายุค4.0 
อย่างยั่งยืน Transition through the past of Thai’s educational towards directional of 
Educational Management 4.0 for Sustainable 
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กระบวนการพัฒนางาน 
1. วิเคราะห์บริบท เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริงสู่ความต้องการที่คาดหวัง   

น าสู่การวางแผน  (Planning ) 
2. ก าหนดกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนางานขององค์กร    (Organizing)  
3. สร้างแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ   (Leading) โดยใช้หลัก  หลักการมีส่วนร่วม  

หลักความรับผิดชอบ   หลักความคุ้มค่า  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม และ หลักความโปร่งใส 
 4. ด าเนินการพัฒนา  โดยการควบคุม ก ากับติดตาม ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
(Controlling)  

5. ชื่นชมความส าเร็จของงาน  
6. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผลต่อยอดและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

        ข้อจ ากัดในการน าไปใช้    มีความมุ่งมั่น  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  การท างานเป็นทีม  
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

ค าส าคัญ (Keywords)   ภาวะผู้น า 
วันที่น าส่งข้อมูล  1 ตุลาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
โทรศัพท์  08-1055-2048 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. ผลงาน  เรื่อง รูปแบบการนิเทศการสอน ที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (สพม. 21 โมเดล) 

ปีท่ีด าเนินงาน  ปี 2555-2559 
เจ้าของผลงาน  นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
ความเป็นมา 

 จากผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  (สพม. 21 โมเดล) ในปีการศึกษา 2555 ที่เกิด
จากประสานเครือข่ายความร่วมมือ  สู่มาตรฐานผู้เรียน ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  โดยมีผลงาน 
เชิงประจักษ์จากการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  โดยมีผลการ
พัฒนาตามสภาพบริบทของโรงเรียน (เส้นการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน) ที่เห็นพัฒนาการจากการน ารูปแบบ  
สพม. 21 โมเดล น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ  เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพครูผู้สอนสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้การบริหารจัดการเชิงระบบของศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  ตามแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระเรียนรู้ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการ PAOR  (การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ) ของรูปแบบ สพม. 21 โมเดล  
 
ผลส าเร็จ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีนวัตกรรมด้านวิชาการตามกลยุทธ์  
สพฐ.  ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นรูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

2. โรงเรียนในสังกัดมีพัฒนาการด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทุกโรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธี 

ปฏิบัติที่ด ี
4. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับรูปแบบ สพม. 21 โมเดล 
5. นักเรียน  ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับประเทศ 
6. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากร สพม. 21                                    9 

 

กระบวนการพัฒนางาน  ประกอบด้วย การนิเทศแบบพัฒนาการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
และการพัฒนางานนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการนิเทศเชิงปฏิบัติการ  
มี  5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการจ าเป็น โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์บริบท  
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาตามผลการวิเคราะห์  น าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนางาน 
  2. ขั้นวางแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   2.1  ประชุมชี้แจงแนวด าเนินงานการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้กับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
บึงกาฬ  และ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์     
           2.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์วางแผนน าผล O-NET ของมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ต่ ามาพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนรู้ 

            2.3 จัดท าคู่มือการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเอกสาร
ประกอบการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ให้โรงเรียนในสังกัด 
          2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้การเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ ให้กับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์ 56  โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียน น าผล O-NET ของ
มาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีต่ ามาพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติในชั้นเรียนรู้ 

3. ขั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
   3.1 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยศึกษานิเทศก์ทุกคน ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ และโรงเรียนรับผิดชอบ  
    3.2  พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยศึกษานิเทศก์ประจ า
โรงเรียน และประจ าศูนย์กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ร่วมกับโรงเรียนวิเคราะห์ผล O-NET   มาวางแผนพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนและกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 
   3.3  ปฏิบัติงานภาคสนาม (นิเทศ ติดตาม การน าหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง) 
โดย ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ และโรงเรียนรับผิดชอบ วางแผนนิเทศ 
ติดตาม การน าหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการสังเกตการสอน 

           3.4  ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศก์
ประจ าโรงเรียน และประจ าศูนย์กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ น าเสนอผลงาน ครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน 

4.  ขั้นประเมินและรายงานผล 
  4.1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน  ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย

ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน และประจ าศูนย์กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ วางแผน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน  ครูผู้สอน เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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  4.2 รายงานผลการด าเนินงานรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เขียนรายงานการวิจัย 
รายงานโครงการ ประเมินโครงการ จัดเวทีน าเสนอผลงานเป็นรายโรงเรียนโดยการรวมกลุ่มของสหวิทยาเขต 

          5. ขั้นการขยายผลต่อยอด และยกย่องเชิดชูเกียรติ   
             5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 21 ได้น าผลการพัฒนาเครือข่ายนิเทศ โดย
ใช้ รูปแบบ สพม. 21 โมเดล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 10 อันดับสุดท้ายของเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการนิเทศเต็มพิกัด โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. 
น ามาเป็นประเด็นในการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             5.2 การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียนปีการศึกษา 2556 
ให้มีการวิจัยต่อยอดการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่น ามาใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ให้การสนับสนุนประกาศเป็นนโยบาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการน ารูปแบบสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมทั้ง 16 ศูนย์ ทั้ง 56 โรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูแกนน า  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงเพื่อนช่วยเพื่อน  ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือร่วมคิดร่วมท า  
             5.3 จัดท าฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บไซต์ kmsecondary21.in.th  และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง ได้รับการยกย่องชมเชยจากการพัฒนาตนเอง จากหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ 

1.1 รางวัลทรงคุณค่าระดับชาติ  สพฐ. OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ ยอดเยี่ยมด้าน 
วิชาการ 

1.2 รางวัลผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ 
เครือข่ายนิเทศกลุ่มจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ 

1.3 รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น  เข็มทองค า คุรุสภาสุดี ระดับประเทศ 
1.4 รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่นผู้มีอุดมการณ์ (Supervision Awards)   ระดับสพฐ. 

 

2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
2.1 ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ในเรื่อง ระดับความส าเร็จของการนิเทศ ติดตาม การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ในแต่ละปีงบประมาณ  โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้มีคะแนนด้านการนิเทศการศึกษาระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ ปี งบประมาณ 2555 ถึงปีปัจจุบัน  

    2.2 ใช้เป็นรูปการนิเทศของศึกษานิเทศก์   ในการนิเทศการสอน โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (PAOR) ได้แก่  
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  P ( Planning  )  : วางแผนการนิเทศ  ๑) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  ๒) น าผลการวิเคราะห์บริบทมาก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศของโรงเรียน จัดท าสื่อ
การนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ  ๓) จัดท าแผนการนิเทศ   

  A (Action ) :   น าแผนการนิเทศสู่การปฏิบัติ  จัดประชุม มอบหมายงาน   
ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์  เป็นการน าแผนสู่การปฏิบัติ ๓ ลักษณะ คือการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ(ครู) การ
ปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ(ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร)    

  O ( Observation )  : การสังเกต เป็นการสังเกต ๓ ลักษณะ ๑) การตรวจ 
เอกสาหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ๒) การสังเกตการปฏิบัติงาน การบันทึกผลการสอน          
๓) การสังเกตการสอน (สังเกตการปฏิบัติงานของตนเองด้วย)  

  R ( Reflection ) : การสะท้อนผลการปฏิบัติ   เป็นการทบทวนหลังปฏิบัติการ 
สังเกตการสอน และการปฏิบัติงาน ช่วยให้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อน ทั้งในส่วนของผู้นิเทศและผู้รับ 
การนิเทศ ได้น ามาปรับปรุงพัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวงจรปฏิบัติงานที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  

2.3 ใช้ในการพัฒนาครูแกนน า ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
เทคนิค Backward Design สูก่ารปฏิบัติชั้นเรียน 

2.4 ใช้ในการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  มีผลงานเชิงประจักษ์ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

2.5 ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศการสอนตามรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 

2.6  ใช้ในการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษา เช่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑    โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555  จนถึงปัจจุบัน 
และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีการส่งเสริมสนับสนุนมอบเป็นนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริง 
3. มีการวิเคราะห์บริบทของตนเองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ 

จ าเป็น 
4. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติจริง 

 
ค าส าคัญ (Keywords)  (การนิเทศการศึกษา) 
วันที่น าส่งข้อมูล  12 กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
โทรศัพท์  0819656882 
E-mail  kunwiphaphan@gmail.com 
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2. ผลงาน  เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ 
ชื่อเจ้าของผลงาน   นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
                          สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
                          E-mail : kunwiphaphan@gmail.com โทรศัพท ์0819656882) 
ความเป็นมา   

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์   ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  ก่อนที่จะพัฒนาคนอื่น 
ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสารถเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมวิชาชีพนั้น ๆ  
ซึ่งการพัฒนาตนเองของผู้เขียนจะพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนางาน  นั่นคือแรงบันดาลใจ ที่จะเป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ   เป็นไปตามตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์  โดยมีเป้าหมายพัฒนาตนเองบนฐาน
ของการพัฒนางานในสภาวะปกติ  ซึ่งผลของการพัฒนาตนเองก็จะถูกขยายไปสู่การพัฒนางานท าให้งานมี
คุณภาพ ทุกคนเห็นคุณค่าของงาน ท าให้การประสานเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานในวงการวิชาชีพ จาก
กลุ่มคนในวงการวิชาชีพ เกิดเป็นทีมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือคุณผู้เรียน คุณภาพครู 
คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพศึกษานิเทศก์  ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาคน พัฒนางานในสภาวะ
ปกติจนเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ที่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และสาธารณชนให้การยอมรับ  

 
ผลส าเร็จ   

1. ได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ดีเด่น  ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  รางวัลคุรุสภา 
ระดับประเทศ   เข็มทองค า  และโล่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
      2. ได้รับยกย่องเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก สกสค.  
      3. ได้รับยกย่องเป็นศึกษานิเทศก์ต้นแบบแห่งความดี  สาขา ศึกษานิเทศก์ผู้มีอุดมการณ์  
เหรียญทอง  ระดับ สพฐ. 
      4. ได้รับยกย่องเป็น ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisors)  จาก สพฐ. 
 
กระบวนการพัฒนางาน 

1. สร้างแรงบันดาลใจ  : วิเคราะห์ตนเอง  วิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานวิชาชีพ 
วิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  จุดพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาตนเองตามผลการวิเคราะห์งาน ซึ่งมีกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง  7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์งานในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสอนของครู 
ขั้นที่ 3 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 จัดท าแผนการนิเทศ 
ขั้นที่ 5 เสนอแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บังคับบัญชา 
ขั้นที่ 6 ลงมือปฏิบัติตามแผน 
ขั้นที่ 7 รายงานผลการด าเนินงาน 
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2. ใส่ใจฝึกปฏิบัติ : สร้างรูปแบบพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดีให้กับตนเอง โดยยึดหลักการท างานทุก 
อย่างต้องเป็นระบบจบที่การรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงาน น ามาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามกระบวนการ PAOR   

3. ขยายสู่งานประสานเครือข่ายความร่วมมือ : พัฒนาทีมงาน (ทีมนิเทศ  กลุ่มครูแกนน า   
คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต ) 

4. ยึดถือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  มาตรฐานด้านศึกษานิเทศก์  ศึกษานิเทศก์มีแผนการนิเทศ   
มีรายงานการนิเทศและรายงานการวิจัย ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาคน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศ และกระบวนการนิเทศที่ช่วยให้ครู ผู้บริหาร สามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งน าไปสู่ผลผลิตคือคุณภาพผู้เรียน   เป็น
บทสรุปของผู้รายงาน  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีสิ้นสุด ซึ่งจะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มี
คุณภาพในอนาคตต่อไป ด้วยอุดมการณ์ที่ว่า ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องท างานเชิงระบบ   จบด้วยการรายงาน
ที่มีมาตรฐานคุณภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานได้ทุกสถานการณ์   
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้    มีความมุ่งม่ัน  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   
ค าส าคัญ (Keywords)   มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
วันที่น าส่งข้อมูล  12 กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
โทรศัพท ์ 0819656882 
E-mail  kunwiphaphan@gmail.com 
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3. ผลงาน  เรื่อง ผลการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะ 
              ทางสาขาวิชาชีพ  7 โมดูล ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
              โดยใช้ “สพม.21 โมเดล : 7C 5E”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21            
ชื่อเจ้าของผลงาน   นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
                          สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
                          E-mail : kunwiphaphan@gmail.com โทรศัพท ์0819656882) 
 
ความเป็นมา   
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  มีการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดท่ีต่อเนื่องจาก
โครงการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  7 โมดูล  
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมี
งานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน  4 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 1)  รูปแบบหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้นส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2) รูปแบบ
หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3) รูปแบบหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพเพ่ือ
เรียนต่ออุดมศึกษาส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4) รูปแบบธุรกิจพอเพียง ซึ่งการด าเนินงาน 
ทั้ง 4 รูปแบบ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการส ารวจนักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการเปิดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความถนัด
และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค  ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  ซึ่งการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้น ากระบวนการของ “สพม.21โมเดล : 7C 5E” น ามาใช้ในการขับเคลื่อน
โครงการ จนเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษา เขต 21 
 
ผลส าเร็จ   

   1. สพม. 21 มีโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21   
      2. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะศตวรรษที่ 21 ในรายการ เสียงแห่งอนาคต  TV ช่อง 9 
     3. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21  ระดับภูมิภาค 
     4. ครูปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นครูในยุกต์ศตวรรษที่ 21 
     5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้  3 R 8 C 
ขั้นตอนการพัฒนางาน  
                 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์บริบท (Criticizing Context)  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่องการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม คือ โรงเรียนที่จะเข้าร่วม
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โครงการโรงเรียนน าร่อง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย  ได้แก่ คณะครู  ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 
                 ขั้นที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนางาน (Creating  Conceptual  
Framework) ใช้กรอบการด าเนินงาน  7 โมดูล  ของแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21  
ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) การส ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น 
2) การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  4) การจัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ  5) การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  6) การพัฒนาสมรรถนะตาม
สาขาวิชาชีพและจัดท า Carrere Paths  7) การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                ขั้นที่ 3 สร้างรูปแบบเทคนิควิธีพัฒนางาน (Constructing Innovation)  1) พัฒนาครูแกนน า  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่สอดคล้องกับ  ทักษะศตวรรษท่ี 21 ในยุคประเทศ
ไทย 4.0  โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรรณาการสู่การปฏิบัติ 5 Steps 11 กระบวนการ 2) สร้าง
เครือข่ายความร่วมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าที่เอ้ือต่อการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ประเมินโครงการ
โรงเรียนน าร่องการการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 7  โมดูล ตาม
แนวทางการเรียนรู้ทักษะศตวรรษ 21 
                ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศติดตาม (Controlling Supervision) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) สร้างแรงบันดาลใจ 2) ใส่ใจฝึกปฏิบัติ 3) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) .  มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผลต่อยอด 
5) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

ข้อจ ากัดในการน าไปใช้    มีความมุ่งม่ัน  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   
ค าส าคัญ (Keywords)   การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
วันที่น าส่งข้อมูล  12 กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
โทรศัพท์  0819656882 
E-mail  kunwiphaphan@gmail.com 
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4. ผลงาน  เรื่อง  การนิเทศพัฒนาครูภาษาไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 
ชื่อเจ้าของผลงาน   นางพรทิพา  นันตะสุข  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
E-mail : pianans@gmail.com โทรศัพท์ 0 8984 5545 4 
 
ความเป็นมา   

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test :  
O-NET)   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในภาพรวมและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดกลุ่มคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีมาก (10% แรก) กลุ่มดี (สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ใน 10% แรก) กลุ่ม พอใช้ (ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ.แต่ไม่ได้อยู่ใน 
10% สุดท้าย) และกลุ่มปรับปรุง (10% สุดท้าย) ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีผลการทดสอบทุกวิชาในกลุ่มปรับปรุง โดยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การทดสอบในล าดับที่ 40  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบในล าดับที่ 41 (จากจ านวน 42 เขต) 
 
ผลส าเร็จ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 วิชาภาษาไทย ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบในล าดับที่ 36  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบในล าดับที่ 39  

2. วิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย จากครูในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

3. ครูผู้สอนภาษาไทยในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน การแก้ไขปัญหา 
และการพัฒนานักเรียน 
ขั้นตอนกาพัฒนางาน 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและตัวชี้วัด  
วิชาภาษาไทย แนวทางวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาไทย 5 ปีการศึกษา จ าแนก 
เป็นรายสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้  จัดกลุ่ม/เรียงล าดับโรงเรียนตามคะแนนเฉลี่ย 

3. ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี จากครูในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

4. นิเทศพัฒนาครูโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ จากรายงาน 
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ผลการทดสอบ ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบรายบุคคล ฉบับที่ 2 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  ฉบับที่ 3 
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ และฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ เพ่ือวิเคราะห์ ผลการ
ทดสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลและภาพรวมของโรงเรียนโดยละเอียด และการศึกษา O-NET Blueprint 

5. นิเทศพัฒนาครูโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : วิทยากรจากครูที่สอนดี ครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

6. มอบภาระงานให้ครูวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ว่าเป็นเนื้อหา/มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัดในระดับชั้นใด จัดท าค าอธิบายตัวเลือกและตัวลวงทุกข้อ พร้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในแต่ละข้อ  
ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบ ปรับปรุง และเผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

7. จัดตั้งกลุ่มไลน์ ครูภาษาไทย สพม.21 เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และให้ก าลังใจการปฏิบัติงานให้แก่กันและกัน 
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้  งบประมาณในการจัดชุมชน 
ค าส าคัญ(Keywords) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
วันที่น าส่งข้อมูล  19  กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางพรทิพา  นันตะสุข 
โทรศัพท์  0 8984 5545 4 
E-mail  :  pianans@gmail.com 
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5. ผลงาน  เรื่อง ผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ชื่อเจ้าของผลงาน   นางชนานันท์  สุคันธา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
                          สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
                          E-mail : chananansukanta@gmail.com โทรศัพท์ 081 289 4858 
 
ความเป็นมา   

หลักสูตรเป็นเครื่องชี้น าทางในการจัดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน หลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา และเป็นเครื่องชี้ถึง
ความเจริญของชาติ ถ้าประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนั้นก็ย่อมมี
ความรู้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรเป็นเครื่องชี้น าทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน าไปปฏิบัติ อีกท้ังยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทาง
การศึกษา และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  รวมถึงนโยบายของ รัฐบาลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
          เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีถูกต้องตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และ    มี
การพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
การศึกษาชาติ ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย 
ตนเองมากข้ึน ผ่านกิจกรรม Active Learning นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 
         ในฐานะผู้รับผิดชอบ จึงก าหนดให้มีการนิเทศการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง และส่งเสริม
หลักการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ผ่านกิจกรรม Active Learning 
ผลส าเร็จ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 

2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม 4 H และเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ของหลักสูตร 
4. โรงเรียนจัดค่ายเพ่ิมเวลารู ้: Obec Active Learning Camp 
5. นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET  (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้น

สูงขึ้น) 
6. ครูผู้สอนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
7. ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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ขั้นตอนการพัฒนางาน 
1. ศึกษานโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารลัก 

สูตรสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
3. จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด การเรียนรู้ Active Learningที่สอดคล้องกับการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่Thailand 4.0 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม 4 H และเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ของหลักสูตร 
6. โรงเรียนจัดค่ายเพ่ิมเวลารู้ : Obec Active Learning Camp 
7. นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active  

Learning   ปีการศึกษา 2560 
- สอบถามผลการด าเนินงาน โดยให้รายงานผลตามประเด็นที่ก าหนด  
- ตรวจรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน แก้ไข และให้ค าแนะน า ผ่าน e-mail/Line 

ข้อจ ากัดในการน าไปใช้    งบประมาณ และความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ค าส าคัญ (Keywords)   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
วันที่น าส่งข้อมูล  13 กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล   นางชนานันท์  สุคันธา 
โทรศัพท์   081 289 4858 
E-mail  :  chananansukanta@esdc.go.th 
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6. ผลงานเรื่อง    การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวทิพวรรณ  ฤทธิ์ฐิติ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
E-mail : Tippawan177@gmail.com โทรศัพท์ 0 8๙๘๖ ๑๓๘๖ ๑ 
 
ความเป็นมา 
  

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการพัฒนาทางวิชาการและเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดท่ัวประเทศ ได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้สู่เวทีโลก โดยบูรณา
การกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วย
การใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางวิชาการ เป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะต้องผ่าน     การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 
ตามล าดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ เริ่มด าเนินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๖๑  

 
ผลส าเร็จ 

1. มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา จากปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๑.๗๙  

2. นักเรียนสอบระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ๑ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์พร้อมก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของ 

นักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ให้โรงเรียนรับสมัครทาง www.obecimso.net 
กระตุ้นทาง Line กลุ่มคณิตศาสตร์ สพม.๒๑ หากโรงเรียนใดลืม username/password ติดต่อทางLine 
ส่วนตัว 

2. สพม.๒๑ เปิดและปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียนตามก าหนด  เมื่อทราบจ านวนนักเรียน 
เข้าสอบทั้งหมดแล้ว ให้บริหารจัดการเลือกโรงเรียนเป็นสถานที่สอบแข่งขัน โดยค านึงถึงความสะดวกในการ
เดินทางของนักเรียน แล้วจัดจ านวนห้องสอบ ห้องละ ๓๕ คนไว้เบี้องต้น แล้วประสานงานส่วนตัวกับคุณครูที่
รับผิดชอบที่เลือกเป็นสถานที่สอบให้แจ้งชื่ออาคารที่สอบ ห้องสอบ ชื่อครูคุมสอบห้องละ ๒คน เพื่อน ามาจัดท า
ค าสั่ง (ในกรณีท่ีมีโรงเรียนอ่ืนร่วมด้วยที่ไม่ใช่โรงเรียนเป็นสถานที่สอบแข่งขันให้โรงเรียนนั้นเป็นครูคุมสอบร่วม
ด้วย) 
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3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจัดสรร ให้จัดท าโครงการ/ค าสั่ง/ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ เสนอผอ.สพม. 
และแจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวปฏิบัติของกรรมการกลาง/นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันวิชาการ 

4. จัดเตรียมข้อสอบ ด าเนินการสอบแข่งขัน ตรวจข้อสอบและประมวลผล สรุปรายงานผล 
ในระบบให้ตรงตามก าหนด 

5. สพม.๒๑ รักษาแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  รอบแรก ระดับ 
เขตพ้ืนที่ ไว้เป็นเวลา ๖๐ วัน แล้วมอบแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือให้ครู
คณิตศาสตร์และนักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ www.obecimso.net 
ค าส าคัญ(Keywords) การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ 
วันที่น าส่งข้อมูล  ๒๔  กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ 
โทรศัพท์  0 89๘๖ ๓๘๖๑ 
E-mail  :  Tippawan177@gmail.com 
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กลุ่มอ านวยการ 
 

1. ผลงานเรื่อง งานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
          เจ้าของผลงาน   กลุ่มอ านวยการ 
                          สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
                          โทร.0-4242-1074  โทรสาร 0-4242-1094 
 

ความเป็นมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในหน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือสื่อความหมายให้  รู้ถึง
เรื่องราว ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะได้ท าในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง   แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพ หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ  วิธี
อ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ สร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดท าข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์       จนเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 

ผลส าเร็จ 
       ผลจากการด าเนินงานในการสร้างช่องทาง การติดต่อสื่อสารหลายช่องทางที่หลากหลาย   ท า
ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและ
น าไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดผลดีในหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดังนี้คือ 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางไลด์ ผู้บริหารสถานศึกษา /บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 21  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ท้องถิ่น 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง http:www.obec.go.th  
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ท้องถิ่น 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Smart Area 
9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Smart OBEC 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชุมผู้บริหารทาง video conference 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางป้ายไวนิล 
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ขั้นตอนการพัฒนางาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ  
และติดตามข่าวสาร 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. จัดท าหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล / ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่าย 
6. การจัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ  

และติดตามข่าวสาร 
7. จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
8. ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายและน ามาพัฒนาปรับปรุง 
9. เผยแพร่ผลตามช่องทางต่าง ๆ  

ข้อจ ากัดในการน าไปใช้    มีความมุ่งม่ัน  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   
ค าส าคัญ (Keywords)   งานประชาสัมพันธ์ 
วันที่น าส่งข้อมูล  1 ตุลาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางปทิตตา  พวงปัญญา 
โทรศัพท์  0896457909 
E-mail  ppttaa.p@gmail.com 
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ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working Knowledge) นางปทิตตา  พวงปัญญา                                                                                                                                                                                                 

เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                                                                                    

 ความเป็นมา                                                                                                                         
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘  
วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา   
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงก าหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  

 ( กฎกระทรวงฯ ข้อ๕ ) 
 2.  ด าเนินการสรรหา   และการเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ   (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕) 
 3. เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕ (๖) 
4. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกให้เป็นกรรมการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนดังกล่าว   

เทคนิคการปฏิบัติ                                                                                                    
  ๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 

๒.  สถานศึกษาเปิดรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 
3.  สถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
๔. สถานศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 
๕. สถานศึกษา ด าเนินการให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 

แต่ละประเภทเลือกกันเองให้เหลือตามจ านวนที่ก าหนด 

ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนใน 
สถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือใน
ท้องที่ต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 
     สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยทั่วไป  ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้  การก าหนด
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและจ านวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  
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6. สถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. สถานศึกษาด าเนินการให้กรรมการร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 
8. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
    9.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๖) 
  การด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน  

เอกสารอ้างอิง                                                                                
 กฎกระทรวง  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการ  และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บทเรียนที่ได้                                                                                                                
  ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ  
 
ค าส าคัญ (Keywords)       การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                         

วันที่น าส่งความรู้       13 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                                     
ผู้น าส่งความรู้        นางปทิตตา  พวงปัญญา                                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                                                                                                                                                               
โทรศัพท์           089-645-7909 /042-471-074                                                                                                                                                                               
Email ppttaa.p@gmail.com 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working  Knowladge)  นางศรีประภา  สีหไตร 

1. เรื่อง  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ความเป็นมา  

การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย  เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ 
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมา
ประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย   การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  หมายถึง  
กระบวนการวางแผนทางการเงิน  โดยพิจารณาเงินรายได้จากทุกแหล่งเป็นตัวก าหนด  และน าข้อเท็จจริงมา
ประกอบในการตัดสินใจ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีว่าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างไร   

เทคนิคปฏิบัติ   

1. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3. ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่ายทุกประเภทแล้วแต่กรณี  
4. น าเสนอข้อมูลที่พิจารณาแล้วต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. กรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไม่เห็นด้วย ให้ด าเนินการประชุม 

ปรับปรุง  แก้ไข พิจารณากลั่นกรอง  แล้วน าเสนอรายงานใหม่  
6. จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ   
7. แจ้งกลุ่มงาน  สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
8. รายงานส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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FLOW CHART 
 
                                            การวิเคราะห์งบประมาณ 
 
 

   รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 
 

  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 

                  ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่าย   
       ทุกประเภทแล้วแต่กรณี 

 
   ไม่เห็นชอบ 

                                                      น าเสนอข้อมูลที่พิจารณาแล้วต่อ  
                                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

             เห็นชอบ 

     จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ   
 

              
                                เผยแพร่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 

                                 รายงานส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เอกสารอ้างอิง 
     1. ระเบียบงานสารบรรณ  ส านักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ  

ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ. ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2550 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ 
บริหารงานงบประมาณในปีต่อไป 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
  3. ร้อยละ ของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  น าผลการวิเคราะห์งบประมาณ  ไปใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
บทเรียนที่ได้  :  (ประสบการณ์  ประโยชน์  ผลลัพธ์  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการปฏิบัติงาน)   

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์  ด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  สามารถน าผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 
ค าส าคัญ  (Keywords)  :  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
วันที่น าส่งความรู้  :  วันที่  30  พฤษภาคม  2561 
ผู้น าส่ง  :  นางศรีประภา  สีหไตร 
หน่วยงาน  :  งานวิเคราะห์งบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
โทรศัพท์  :  095  169  0894 
E - mail  :  safufong  @ Hotmail.com 
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ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working Knowledge) นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร                                                                                                                                                                                                   

2. เรื่อง      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                                                                                                                

ความเป็นมา                                                                                                                        
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓  และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดว่า  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้                                                                                      
เทคนิคการปฏิบัติ      

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล กรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนภาระกิจขององค์กร  
และ  ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ของหน่วยงาน 

2. จัดท านโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด การจัดการศึกษาของ 
หน่วยงาน โดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
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3. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผ่านคณะกรรมการของหน่วยงาน  และจัดให้มีการประชุม 
ประชาพิจารณโ์ดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมวิพากย์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

4. เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ กศจ.ให้ความเห็นชอบ หาก กศจ.ไม่เห็นชอบ กลับไปทบทวน 

ด าเนินการใน ข้อ 1,2,3  และหาก กศจ.ให้ความเห็นชอบแล้ว  ด าเนินการต่อไป 
5. เมื่อ กศจ.ให้ความเห็นชอบแผนแล้วให้จัดท าเป็นรูปเล่มน าเสนอต่อสารธารชน  และจัดส่งให้ 

ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
6. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวเิคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ทบทวนภาระกจิ และผลการด าเนินงาน

ที่ผ่านมา ของสพม.21 

จัดท านโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ก าหนดวสัิยทัศน์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั การจัดการศึกษาของ สพม.21 โดยการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

ยกร่างแผนฯ และ
จดัประชุมประชา

พจิารณ์ 

เสนอให้ กศจ.ให้ความเห็นชอบ 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และ
สนับสนุนการน าไปใช้ 

ตดิตาม ประเมนิผล
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีแผนปฏิบัติราชการ  สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค าส าคัญ (Keywords)      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ                                                                                                                     
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

การเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working Knowledge) นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 
1. เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ความเป็นมา  

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ และแผน
อัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ประสานการด าเนินการ และ
ประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา ก าหนดจ านวน อัตราก าลัง
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอแผน 
อัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นขอบจาก กศจ. ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าแผนอัตราก าลังของ สถานศึกษา น า
แผนที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอ เกลี่ย
อัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ กศจ. 

เทคนิคการปฏิบัติ  
         การจัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
    1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผน ประกอบด้วย 
    1.1 การจัดท าข้อมูลนักเรียนและการจัดขั้นเรียน (10 มิ.ย.) 
    1.2 ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้ม การสูญเสีย
อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ อัตราจ้าง
ชั่วคราว) 
   1.3 ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร 
   1.4 จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
   1.5 ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครู ที่ขาด
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 
   1.6 ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและ 
เงินรายได้สถานศึกษา 
        2. สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตาม เกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้ง วิเคราะห์
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 
         3. จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดง ความต้องการ
ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการด าเนินการ 
         4. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
         5. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 
         6. ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย 
   6.1 สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา เซ่น ใช้งบประมาณ 
ของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือลับองค์กรอ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้าง 
บุคลากร 
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   6.2 เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโป 
  7.  การจัดท าแผนอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเป็นโปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้ 
    7.1.1 ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
    7.1.2 ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
    7.1.3 ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้ม
การสูญเสียอัตราก าลัง 
    7.1.4 จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
    7.1.5 ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
    7.1.6 ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 
         7.2 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการ 
ทั้งด้านปริมาณและความสามารถและวิธีการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7.3 เสนอแผนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการวางแผน
อัตราก าลังคนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
       7.4 ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 
                  7.4.1 ด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น 
การเกลี่ยอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร 
การ ของบประมาณการจ้างครู 

7.4.2 การเสนอความต้องการไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
  
เอกสารอ้างอิง      

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545                                               
  เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
  ประถมศึกษาแห่งชาติ 
 3. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545  เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 4. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545                                   
 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 5หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545                                                  
 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
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บทเรียนที่ได้                                                                                                                
 1. เป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2.เพ่ือวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์                      
ทั้งในด้านปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
ค าส าคัญ (Keywords)    การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา                                                                                             
วันที่น าส่งความรู้  14  กรกฎาคม 2561  
ผู้น าส่งความรู้ นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                                                             
โทรศัพท์ 088-332-0468 /042-421-074  
E-mail    Dracula_ps@hotmail.com 
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การเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working Knowledge) นายชานนท์  ค าจันทร์                                                                                                  

2. เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
         

ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ก าหนดวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีความยุติธรรม 
คุณธรรม และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ส านักงาน ก.ค.ศ. มีมติก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษาถือปฏิบัติและส านักงาน ก.ค.ศ. มีมติปรับปรุงและแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 
หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/ว5  ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2559 
หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/ ว 9 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2559 
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/1646  ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/420 ลงวันที่ 19  เมษายน 2561 
 

 เทคนิคการปฏิบัติ  
   1. ประกาศต าแหน่งว่าง และแจ้งการส่งค าร้องขอย้าย 
 2. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ ขอย้าย  
          4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติ 
จาก กศจ. พร้อมความเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษาไปจังหวัดอ่ืนหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ที่ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม ของปีเดียวกัน  

  3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะรับย้าย  
น าค าร้องขอย้ายไปขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีผู้ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ ๑5 
กันยายน ของปีเดียวกัน 
          3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวมค า
ร้องผู้ขอย้ายทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
และจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าบัญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายส่งไป  
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่รับย้าย 
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 3.7 เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีของผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กลั่นกรองการย้ายตามบัญชีสรุปของเจ้าหน้าที่ และค าร้องขอย้ายประกอบกัน  
 3.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เสนอ ก.ศ.จ.พิจารณาอนุมัติย้าย 
 3.9 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
        Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอย้าย  ยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับโดยความเห็นคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

สพท.ส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งค าร้องไป ยัง สพท.ปลายทาง 

สพท.รายงานผลของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
น าเสนอ อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. อนุมตัิการย้าย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ลงนามค าสั่งย้าย
และแต่งตั้ง 

 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง      

          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                      
            และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/ว9 ลงวันที่ 29  กรกฎาคม 2554 
 - หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
 - หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/ว5  ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2559 
 - หนังสือ ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/ ว 9 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2559 
 - หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02306.4/1646  ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 
 - หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 - หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
          - หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/420 ลงวันที่ 19  เมษายน 2561 
 - ค าสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ                 

บทเรียนที่ได้                                                                                                                
  1.การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งทุกข้ันตอนมีการทบทวนการด าเนินการ  
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2.บุคลากรในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงทราบแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองส่งผลให้การบริหารงานบุคคล
ในองค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เกิดประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการ/
ผู้สนใจ ทราบและเข้าใจกระบวนการท างานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  
   
ค าส าคัญ (Keywords)                                                                                                 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
  
วันที่น าส่งความรู้ 14  กรกฎาคม 2561  
ผู้น าส่งความรู้  นายชานนท์  ค าจันทร์                                                                                                 
หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                                                             
โทรศัพท์  085-010-0744 /042-421-074  
Email    anndy.05@hotmail.com 
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การเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working Knowledge) นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล                                                                                                  

3. เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู                                                                                                                 

ความเป็นมา                                                                                                                        
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดว่า  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้                                                                                     
  2.1 การย้าย  หมายถึง  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู                       
ให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน  ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง  การย้ายสับเปลี่ยนกับ
ต าแหน่งที่มีคนครอง  หรือการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน                                                                     
  2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้                                      
   1) การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่การย้ายตามค าร้องขอย้าย                                                             
   2) การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่  การย้ายตามค าร้องขอย้าย  เนื่องจาก ติดตามคู่สมรส  
เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต  เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ                       
   3) การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่  การย้าย              
เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หรือเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลัง                             
ของสถานศึกษา 

เทคนิคการปฏิบัติ                                                                                                    
 1. รูปแบบของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ                                                                                                                   
  1.1 ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด                                  
  1.2 ตรวจสอบต าแหน่งว่างดังกล่าว  ว่าเป็นต าแหน่งว่างที่สงวนไว้ส าหรับการคัดเลือกกรณี
พิเศษหรือเป็นต าแหน่งส าหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุนตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน
รัฐบาลหรือไม่                                                                                                        
  1.3 ต าแหน่งว่างดังกล่าว  อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์หรือต่ าเกณฑ์                   
จึงจะสามารถน ามาใช้บรรจุและแต่งตั้งได้                                                                                  
  1.4 ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างดังกล่าว  และวิชาเอก                 
ที่จะน ามาใช้ในการรับย้าย  ต้องไม่เกินมาตรฐานวิชาเอกที่สถานศึกษานั้นก าหนด                                                
  1.5 น าต าแหน่งว่างส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือเสนอขออนุมัติ กศจ.  
  1.6 ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังและสาขาวิชาเอก                             
รวมถึงรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  และระยะเวลาการยื่นค าร้องขอย้าย                          
มายังเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                                                     
  1.7 เมื่อสถานศึกษา  ส่งค าร้องขอย้ายมายังเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  กรณีย้ายไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ให้จัดส่งค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบและมติ กศจ.ที่ให้ส่งค าร้องย้าย  ไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่ปลายทางที่ผู้ประสงค์ย้ายต้องการย้ายไปด ารงต าแหน่ง       
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  1.8 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  รวบรวมค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูที่ประสงค์ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งในสังกัด  สพม.21  ส่งไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ย้ายเข้า  เพื่อให้สถานศึกษาน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ความเห็น  แล้วส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือจัดท าเป็นรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป                                                                                              
  1.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่งตั้งกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                        
  1.10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งข้อมูลค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการ
พิจารณาไปยัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา                                                              
  1.11 เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายละเอียดแนบ
ท้ายค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  เพ่ือส่งไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ด าเนินการจัดท าค าสั่งต่อไป                                                                        
  1.12 เมื่อได้รับค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว  ให้ส่งค าสั่งย้าย
และแต่งตั้งไปยังโรงเรียนที่เก่ียวข้องในสังกัด  และส่งไปยังเขตพ้ืนที่ปลายทางที่มีข้าราชการครูได้รับย้าย                 
  1.13 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการครูไปด ารงต าแหน่งยัง
สังกัดใหม่ท่ีรับย้ายหรือเมื่อได้รับรายงานตัว  กรณีมีข้าราชการครูย้ายเข้า  ให้รายงานการรับรายงานตัวไปยัง
เขตพ้ืนที่สังกัดเดิมของข้าราชการครู 

 2. รูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.1 สพท.ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและวิชาเอกท่ีต้องการ                             
ของแต่ละสถานศึกษาให้ข้าราชการครูทราบ                                                                                                          
  2.2 ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ                          
  2.3 สถานศึกษารวมรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา  พร้อมความเห็น                       
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็น                          
ของสถานศึกษา  ส่งไปยัง สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย                                                                                                      
  2.4 กรณีขอย้ายไป สพท.ในจังหวัดเดียวกัน   สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย  ตรวจสอบ                           
และพิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย                                          
        กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา                               
รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา  พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย                                    
  2.5 สพท.ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ                    
เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                         
  2.6 สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ  ส่งความเห็นองคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ไปยัง สพท.                                                                                                                                

  2.7 สพท. จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  และรายละเอียด
ตัวชี้วัด ที่ สพฐ.ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา                                                                                        
  2.8 สพท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงาน ศธจ.     
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                  2.9 ศธจ.เชิญ ผอ.สพท.ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
รายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.                                                                                             
          2.10. ศธจ. เสนอ อกศจ. /กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย                                                   
          2.11. ผู้มีอ านสจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายตามมติ กศจ. 

เอกสารอ้างอิง                                                                                
  1. มาตรา  45 มาตรา 46  มาตรา 53  และมาตรา 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                                
  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2549               
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                           
  3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่  28 ธันวาคม  2559                             
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                       
  4. หนังสือ ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/                       
ว 118  ลงวันที่  8 มกราคม 2561  เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู                     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2561                                                                 
  5. ค าสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน  
2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ                 

บทเรียนที่ได้                                                                                                                
   ข้าราชการครูได้ย้ายไปปฏิบัติงานตามความประสงค์  ส่งผลให้มีขวัญก าลังใจที่ดี  สามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                            
ค าส าคัญ (Keywords)    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู                                                                                                                 
วันที่น าส่งความรู้    25 มิถุนายน 2561                                                                                                                                                                                                        
ผู้น าส่งความรู้       นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล                                                                                                                                                                                                  
หน่วยงาน            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                                                                                                                                                          
โทรศัพท์             065-323-5944 /042-471-074                                                                                                                                                                            
Email Suratsawadee1127@gmail.com 
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การเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน (Working  Knowledge) นางทองประกา  จุลปาน   
4. เรื่อง   โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบกรมบัญชีกลาง  (จ่ายตรงเงินเดือน) 
 
ความเป็นมา 
  ตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะผลักดันการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนการใช้เงินสด  (National  e-Payment)  เพื่อลดใช้การใช้ธนบัตรและช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทุก
ภาคส่วน  ทั้งภาคประชาชน  ภาคธุรกิจ  และภาครัฐ  ด้วยการใช้ระบบ  e-Payment  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ
ของการท าธุรกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ ากับกรมบัญชีกลาง  
โดยได้น าเงินเดือนเข้าระบบการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  ในวันที่  1 มกราคม  2560  นั้น  เพื่อพัฒนาระบบ
การเบิกจ่ายโดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในกาจัดเก็บ
รายได้ (ภาษี)  ของรัฐบาลได้ถูกต้อง  
  
เทคนิคการปฏิบัติ 
  1.  การเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง  โดยใช้   Token  Key  ในกาเข้าระบบ   
ซ่ึงกรมบัญชีกลางจะก าหนดให้มีรหัสของผู้เช้าใช้ระบบ 
  2.  ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนดในคู่มือ  เช่น 
   -  เลือก เมนูที่ต้องการในการท างาน เช่น  บรรจุ  โยกย้าย  แก้ไข  ให้โอน  รับโอน
   -  ให้บันทึกโดยการใส่เลขค าสั่ง  วันที่สั่ง  วันมีผลบังคับ 
   -  ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน  ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วกด  “ตกลง”   
เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ 
   -  สรุปรายงานเพื่อส่งให้การเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
  -  คู่มือการปฏิบัติงานในระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
  -  ค าสั่งจาก ผู้อ านาจลงนาม (ศึกษาธิการจังหวัด) 
บทเรียนที่ได้ 
  1.  ประสบการณ์ในการท างานได้รู้ข้อมูล  และข้ันตอนในการท างานของระบบการจ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจ า  
  2.  ประโยชน์และผลลัพธ์ คือ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถน าความรู้ที่
ได้รับในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเข้าใจ 
  3.  ส่วนราชการสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
เอกสารหลักฐานและฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
  4.  เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด  
ค าส าคัญ  โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบกรมบัญชีกลาง   
วันที่น าส่งความรู้   วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
ผู้น าส่งความรู้  นางทองประกา  จุลปาน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  งานบ าเหน็จความชอบ    
                    กลุ่มบริหารงานบุคคล   
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หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21 
โทรศัพท์   089 841 2995 
E-mail: thongpraka-nongfa@hotmail.com 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ได้รับค าสั่งของศึกษาธิการจังหวัด 
ในส่วนค าสั่งที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

บันทึก/แก้ไขข้อมูลค าสั่ง 
(บรรจุ/โยกย้าย,เลื่อน) 

 
 
 

พิมพ์รายงานหมายเลข 4 
รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ตรวจสอบการบันทึกค าสั่ง 
 
 

                    ถูกต้อง 
 
 

ท ารายงานสรุปจ านวนคนและยอดเงิน 
ส่งให้การเงิน  

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่
ถูกตอ้ง 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
ผลงาน  เรื่องโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดตและอบายมุข 
 

เจ้าของผลงาน   นางสาวศสิธร  เหล่ายนขาม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
                          สถานที่ท างาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
                          E-mail : anfild_pamika@hotmail.co.th โทรศัพท ์0894161998) 
 

ความเป็นมา 
  เนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้

กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยได้มีการประเมินผลงานเพ่ือมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ตระหนักถึงนโยบาย
ดังกล่าว จึงได้แจ้งนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ซึ่งในปี 2559 มี
โรงเรียนเข้าร่วม 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  จึงได้น านโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา  มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีสถานศึกษา ในสังกัดด าเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมขึ้นและมีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการทุกปี  

 

ผลส าเร็จ  โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมข้ึนทุก
ปี และคาดว่าจะเข้าร่วมได้ครบทุกโรงเรียนในปีต่อไป 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผลการประเมิน  – ระดับดีเด่น 2  โรงเรียน 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการประเมิน  – ระดับดีเด่น 7  โรงเรียน 

  ปีการศึกษา ๒๕๕9 ผลการประเมิน  – ระดับเงิน 6  โรงเรียน 
          - ระดับทอง 3  โรงเรียน 

  ปีการศึกษา ๒๕60 ผลการประเมิน  – ระดับเงิน      23  โรงเรียน 
          - ระดับทอง 6  โรงเรียน 
          - ระดับเพชร 3  โรงเรียน 
วิธีการด าเนินงาน 

1. แจ้งนโยบายแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน 
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ข้อจ ากัดในการ-   
ค าส าคัญ (Keywords)   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
วันที่น าส่งข้อมูล  12 กรกฎาคม 2561 
ผู้น าส่งข้อมูล นางสาวศสิธร  เหล่ายนขาม 
โทรศัพท์  0894161998 
E-mail   anfild_pamika@hotmail.co.th 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
1. ผลงานเรื่อง  การบริการรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ าและ    
    พนักงานราชการ 
   เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   E-mail  kanyato55@gmail.com 
    โทรศัพท์  083-5609015  

 
ความเป็นมา  

ตาม พระราชบัญญ ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8  , มาตรา 34 วรรคสอง  ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต  และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน  42  เขต และได้ออกระกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารการเงิน 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารบัญชี 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารงานพัสดุ 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารสินทรัพย์   
 5. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ในส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับบริหารการเงิน นั้น  ภาระงานหลักท่ีจ าเป็นและส าคัญในอันดับแรกคือ  
การเบิกจ่ายเงินเดือนและ ค่าจ้าง ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน  
และการให้บริการเกี่ยวกับการหักเงินเดือนและค่าจ้าง เพ่ือช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้บุคคลที่ 3  ซึ่งประสบปัญหา
ในการด าเนินการและการให้บริการ  ดังนี้ 

1. การให้บริการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนที่ได้รับ , การหักเงินเดือนเพ่ือช าระ 
หนี้บุคคลที่ 3 ล่าช้า  
 
 

mailto:kanyato55@gmail.com
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2. ข้อมูลรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เป็นข้อมูลรวมทุกคนภายในโรงเรียน จึงเป็นการ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

3. การน าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเดือน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเป็นภารเพิ่มภาระงาน 
ให้กับเจ้าหน้าที่ ต้องพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายโรงเรียน และจัดส่งทางไปรษณีย์ 

4. ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หรือมีความยากล าบากในการค้นหาข้อมูล 
เพ่ือให้การการให้บริการเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความพึงพอใจ จึงได้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา อุปสรรคและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาข้อมูลในการให้บริการเกี่ยวกับการน าโปรแกรมส าเร็จรูป มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
3. ศึกษาดูงาน ณ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   ที่สามารถพัฒนาโปรแกรม

ส าเร็จรูปใช้เอง 
4. น าโปรแกรมส าเร็จรูป จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชการธานี  เขต 1 มาใช้ 
5. ประเมินผลและสรุปผลการน าโปรแกรมส าเร็จรูป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชการธานี  

เขต 1  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้  เนื่องจาก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือน  
เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือน รอบเดือน เม.ย. , รอบเดือน กันยายน ของทุกปี  ต้องส ารองข้อมูลจัดส่งให้   
เจ้าที่หน้าโปรแกรมเงินเดือน ของ สพป.อุบลราชธานีทุกครั้ง ซึ่งมีการให้บริการหลายเขตพ้ืนที่  จึงท าให้เกิด
ความล่าช้า  ในการบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน   

6. ศึกษาข้อมูลจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือน ซึ่งใช้จากของบุคคลต่างๆกัน   
7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ จึงสรุปผลว่าควรใช้จาก โปรแกรมของ 

นายจักวาน  จันทร์เกตุ  ซึ่งสามารถใช้ได้ง่าย การให้บริการดี และมีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถพัฒนาการจัดท า รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ออนไลน์ บนเว็ปไซด์ของ
หน่วยงานได้  ถึงแม้ปัจจุบัน จะใช้ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง  แต่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ยังให้บริการรายละเอียด การรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ออนไลน์  

8. ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึง พนักงานราชการ ในสังกัด สพม.21  
9. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรับ – จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ด้วยตนเอง 

    9.1  เข้าเว็ปไซด์  สพม.21   
    9.2  คลิ๊กเลือก  e – money  กรณีเป็นข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง   

หากเป็นพนักงานราชการ  คลิ๊ก  e-money พนักงานราชการ 
    9.3  กรอก เลขประจ าตัวประชาชน  และ เลขบัญเงินฝากธนาคาร  
    9.4 เลือกเดือนที่ต้องการข้อมูล 
    9.5  สั่งพิมพ์  หากต้องการน าไปใช้ท านิติกรรม 
    9.6 หากไม่สามารถตรวจสอบได้  ประสานกลับมายัง เจ้าหน้าที่เงินเดือน เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

รายละเอียดที่ถูกต้อง   
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ผลส าเร็จของงาน   
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดด้วยตนเอง  

สะดวก รวดเร็ว และสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือน  เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการท านิติกรรม ได้ด้วยตนเอง 
2. ข้อมูลรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า จึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพราะผู้ที่จะล่วงรู้ 

ข้อมูลได้ ต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น  
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดซื้อกระดาษ  ค่าหมึก ค่าไปรษณีย์ และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่   

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆได้ 
4. สารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ   -  ไม่มี   
ค าส าคัญ (Key words)  รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)  
วันที่น าส่งข้อมูล  ๑๖  กรกฎาคม  2561 
ผู้น าส่งข้อมูล  นางกัญญา  โทสาลี  
โทร  083-5609015 
E-mail  kanyato55@gmail.com 

 
 
2. ผลงานเรื่อง การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
   เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   E-mail  kanyato55@gmail.com 
    โทรศัพท ์ 083-5609015  

 
ความเป็นมา 

       ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายในการปฏิรูประบบการพัฒนาครูเพ่ือตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)  และมีนโยบายพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  โดยจัดสรรงบประมาณ  ส าหรับ
ข้าราชการครูคนละ 10,000 บาท /คน /ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ  2561  
ข้าราชการครูในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 ได้ด าเนินการเลือกหลักสูตรอบรม 
(Shopping) จ านวนทั้งสิ้น 2,100 หลักสูตรประกอบการปัญหาอุปสรรค  ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ของ
ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 

  1.  การเบิกจ่ายเงิน  การยืมเงิน  การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ล่าช้า 
  2. เอกสารหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงิน  การยืมเงิน  การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. ข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรม  เดินทางมาเพ่ือประสานงานการเบิกจ่ายเงิน  
การยืมเงิน  การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ที่ สพม.21 ท าให้ต้องทิ้งห้องเรียนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
  4. การขาดแคลนบุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขั้นวิกฤต   
มีบุคลากรปฏิบัติงานภายในกลุ่ม เพียง 4 คน  (รวม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
และเป็นข้าราชการเพียงคนเดียว) 

mailto:kanyato55@gmail.com
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  5. มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีข้อทักท้วงจาก  หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.21 และ
จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง เกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งเอกสารชดใช้เงินยืม 
และเรียกคืนเงินยืมราชการ 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  
2. ศึกษาแนวนโยบายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 4 คณะ  

3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
3.2 คณะกรรมการด าเนินงานระดับเครือข่าย สหวิทยาเขต จ านวน 10 สหวิทยาเขต 
3.3 คณะกรรมการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงาน 
3.4  คณะกรรมการด าเนินการระดับโรงเรียน  

  4. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงาน 
  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญคณะกรรมการระดับโรงเรียน คือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน เพื่อด าเนินการขยายผล ให้กับข้าราชการครู 
ในสังกัดโรงเรียน  

 6. ซักซ้อมหน้าที่ของคณะกรรมการระดับโรงเรียน ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานและ 
ให้ค าแนะน าข้าราชการครูในโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 ก่อนที่
จะน าส่งเอกสารหลักฐานไปยัง  สพม.21 โดยตรวจสอบตามข้ันตอนดังนี้ 

6.1. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการ 
6.2.ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการ เบิกจ่าย ยืมเงิน                         

เอกสารชดใช้เงินยืมราชการ  การรายงานผลการอบรม  
6.3 ตรวจสอบและค านวณ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหลักสูตร (ค่าลงทะเบียน)  

ค่าท่ีพัก ,ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง ของข้าราชการครูเป็นรายบุคคลและสรุปในภาพรวมทั้งหมด 
6.4 รวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้ถูกต้องเป็นไปตามคู่มือ 

แนวปฏิบัติที่ก าหนด แล้วน าส่ง สพม.21 
7. ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการ ภายในกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์  
7.1 เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสาร ท าทะเบียนคุมสัญญา ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน / 

วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน อย่างช้าภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์  
 7.2 เจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงิน/โอนเงินให้กับข้าราชการครู ให้ทันก่อนเดินทางไปเข้ารับ 

การอบรม ในแต่ละรอบการอบรม ภายในวันพฤหัสบดี/วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ 
 7.3 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก ากับ ตรวจสอบ ควบคุม 

ให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
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ผลงานส าเร็จ 
1. การเบิกจ่ายเงิน  การยืมเงิน  การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม เป็นไปตามก าหนดเวลา 
2. เอกสารหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงิน  การยืมเงิน  การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน  ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. ข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรม ไม่ต้องเดินทางมาเพ่ือประสานงานการเบิกจ่ายเงิน  

การยืมเงิน  การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ที่ สพม.21 มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างเต็มที่  
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ลดข้อทักท้วงจาก  หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.21  
และจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง เกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งเอกสารชดใช้เงินยืมและลดการถูก
เรียกคืนเงินยืมราชการ 
  
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 

1. การรับรู้ และตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน  
การยืมเงิน และการจัดส่งเอกสารชดใช้เงินยืมราชการ ของข้าราชการครู ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการ
เบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ  โดยไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริง และระเบียบปฏิบัติทีถูกต้องโดยจะเบิกจ่ายให้
ครบจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรคนละ 10,000 บาท   

2. การสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง กับ ข้าราชการครูที่จะเข้ารับการอบรม ยังมีความเข้าใจ 
คลาดเคลื่อน 

3. ข้าราชการครูไม่ทราบแนวปฏิบัติตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ  
2561  เนื่องจากไม่มีการขยายผลในระดับโรงเรียน 
ค าส าคัญ (Key words)  การด าเนินการเบิกจ่ายเงิน การยืมเงิน การจัดส่งเอกสารเพ่ือชดใช้เงินยืมราชการ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามก าหนดเวลาและเป็นไปตาม ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
วันที่น าส่งข้อมูล  ๑๖  กรกฎาคม  2561 
ผู้น าส่งข้อมูล  นางกัญญา  โทสาลี  
โทร  083-5609015 
E-mail : kanyato55@gmail.com 
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3. ผลงานเรื่อง การบริการรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า 
                   และพนักงานราชการ 
    เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   E-mail  kanyato55@gmail.com 
    โทรศัพท์  083-5609015  

 
ความเป็นมา 
 

 ตาม พระราชบัญญ ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8  , มาตรา 34 วรรคสอง  ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต  และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน  42  เขต และได้ออกระกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารการเงิน 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารบัญชี 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารงานพัสดุ 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารสินทรัพย์   
 5. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ในส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับบริหารการเงิน นั้น  ภาระงานหลักท่ีจ าเป็นและส าคัญในอันดับแรกคือ  
การเบิกจ่ายเงินเดือนและ ค่าจ้าง ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน  
และการให้บริการเกี่ยวกับการหักเงินเดือนและค่าจ้าง เพ่ือช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้บุคคลที่ 3  ซึ่งประสบปัญหา
ในการด าเนินการและการให้บริการ  ดังนี้ 

5. การให้บริการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนที่ได้รับ , การหักเงินเดือนเพ่ือช าระ 
หนี้บุคคลที่ 3 ล่าช้า  

6. ข้อมูลรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เป็นข้อมูลรวมทุกคนภายในโรงเรียน จึงเป็นการ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7. การน าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเดือน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเป็นภารเพิ่มภาระงาน 
ให้กับเจ้าหน้าที่ ต้องพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายโรงเรียน และจัดส่งทางไปรษณีย์ 

8. ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หรือมีความยากล าบากในการค้นหาข้อมูล 
 

เพ่ือให้การการให้บริการเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความพึงพอใจ จึงได้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา อุปสรรคและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. ศึกษาข้อมูลในการให้บริการเกี่ยวกับการน าโปรแกรมส าเร็จรูป มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 3. ศึกษาดูงาน ณ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   ที่สามารถพัฒนา 

โปรแกรมส าเร็จรูปใช้เอง 
                                                     2 
 4. น าโปรแกรมส าเร็จรูป จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชการธานี  เขต 1 มาใช้ 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการน าโปรแกรมส าเร็จรูป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบล 

ราชการธานี  เขต 1  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้  เนื่องจาก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเงินเดือน  เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบเดือน เม.ย. , รอบเดือน กันยายนของทุกปี  ต้องส ารองข้อมูล
จัดส่งให้  เจ้าที่หน้าโปรแกรมเงินเดือน ของ สพป.อุบลราชธานีทุกครั้ง ซึ่งมีการให้บริการหลายเขตพ้ืนที่  จึงท า
ให้เกิดความล่าช้า  ในการบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน   

6. ศึกษาข้อมูลจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือน ซึ่งใช้จากของบุคคล 
ต่างกัน   

            7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ จึงสรุปผลว่าควรใช้จาก โปรแกรม 
ของนายจักวาน  จันทร์เกตุ  ซึ่งสามารถใช้ได้ง่าย การให้บริการดี และมีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถพัฒนาการจัดท า รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ออนไลน์ บนเว็ปไซด์ของ
หน่วยงานได้  ถึงแม้ปัจจุบัน จะใช้ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง  แต่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ยังให้บริการรายละเอียด การรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ออนไลน์  

 8. ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึง พนักงานราชการ ในสังกัด สพม.21  
 9. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรับ – จ่ายเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) ด้วยตนเอง 
          9.1  เข้าเว็ปไซด์  สพม.21   
          9.2  คลิ๊กเลือก  e – money  กรณีเป็นข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา และ 

ลูกจ้าง  หากเป็นพนักงานราชการ  คลิ๊ก  e-money พนักงานราชการ 
          9.3  กรอก เลขประจ าตัวประชาชน  และ เลขบัญเงินฝากธนาคาร  
          9.4 เลือกเดือนที่ต้องการข้อมูล 
          9.5  สั่งพิมพ์  หากต้องการน าไปใช้ท านิติกรรม 
           9.6 หากไม่สามารถตรวจสอบได้  ประสานกลับมายัง เจ้าหน้าที่เงินเดือน เพ่ือตรวจสอบ 

ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง  
   
ผลส าเร็จของงาน   

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดด้วยตนเอง สะดวก  
รวดเร็ว และสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือน  เพื่อน าไปใช้ประกอบในการท านิติกรรม ได้ด้วยตนเอง 

2. ข้อมูลรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า จึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพราะผู้ที่จะล่วงรู้ข้อมูลได้  
ต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น  

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดซื้อกระดาษ  ค่าหมึก ค่าไปรษณีย์ และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆได้ 
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4. สารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  
ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ   -  ไม่มี   

ค าส าคัญ (Key words)  รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)  
วันที่น าส่งข้อมูล  ๑๖  กรกฎาคม  2561 
ผู้น าส่งข้อมูล  นางกัญญา  โทสาลี  
โทร  083-5609015 
E-mail:  kanyato55@gmail.com 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผลงานเรื่อง   ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษาสังกัด สพม.21 
เจ้าของผลงาน  นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                        สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
     E-mail : wilailucknk2511@gmail.com      โทรศัพท์  0986562534 
 
ความเป็นมา   

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการให้บริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance 
Services) และบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
เพ่ือช่วยให้หน่วยรับตรวจ ซึ่งได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 56 โรงเรียน ให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 ด้วยเหตุที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีสถานศึกษาในสังกัดครอบคลุมพ้ืนที่ 2 
จังหวัดคือ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งมีระยะทางระหว่างสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจห่าง
จากพ้ืนที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มากกว่า 200 กิโลเมตร ดังนั้น การที่ผู้ตรวจ
สอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จะพัฒนางานในภาวะปกติภายใต้ข้อจ ากัดใน
เรื่องของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งมีเพียง 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่อยู่ในการบริหาร
จัดการ และระดับความยุ่งยากของงาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทางการเงินและพัสดุมีความหลากหลาย
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้วงเงินสูงที่แปรผันตามโครงการ/กิจกรรมที่
มีต่อจ านวนนักเรียน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.ที่มีวงเงินสูงตามจ านวนนักเรียน จากเหตุ
ดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน จึงคิดนวัตกรรมเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดในด้านการบริหารงบประมาณภายใต้การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน จึงท าให้เกิด”ผู้
ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21” ขึ้น เกิดเป็น
เครือข่ายการพัฒนางานด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือ
เป้าหมายการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในสภาวะงานที่มีภาระงานสอน
มากแต่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุอีกหน้าที่หนึ่งโดยขาดประสบการณ์ 
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ในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว  จึงมีผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งโดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นผู้ผลักดันน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
ผลส าเร็จ   

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถปฏิบัติงานด้านตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดได้ 
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีผู้ประสานงาน/ติดตามงานด้านการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา และมีการส่งสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น ในกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงในด้านการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา  ท าให้มีการแนะน า  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องได้ทันเวลา ส่งผลให้ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
   3.  สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณด้วยความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ/แนวทาง 
ที่ก าหนด 

4. ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สามารถด าเนินการ 
นิเทศ ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการตรวจสอบภายในสถานศึกษาได้
สูงขึ้น         
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการจัดท า  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร”ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21” โรงเรียน
ละ 2 - 3 คน 

ขั้นที่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ 
จัดอบรมโครงการ”ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา”ระหว่างวันที่ 19 – 20  มีนาคม  2561   
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 123 คน และผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็น”ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21” 

ขั้นที่ 3  ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้จัดท า 
แผน/ปฏิทินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดซึ่งทุกครั้งจะให้ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งในครั้ง
นี้เข้าตรวจสอบร่วมด้วยทุกครั้ง โดยทั้งนี้จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของ
สถานศึกษาท่ีเข้าตรวจด้วย 

ขั้นที่ 4  ลงมือปฏิบัติตามแผน/ปฏิทิน 
ขั้นที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  
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2. พัฒนาการปฏิบัติ  โดยผู้ตรวจสอบภายในก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้ก าหนด/สร้างขอบเขต และเครื่องมือ(กระดาษท าการในการตรวจสอบ)ให้ 
 3. มีการติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาด้านการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนและสรุปผลการด าเนินงานในทุกสิ้นปี(ก าหนดไว้ในแผนฯ) 

4. การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน น ามา
ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้     

การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนด้านงบประมาณและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ความส าเร็จส่วนหนึ่งย่อมมาจากคุณภาพการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากความ
ร่วมมือของ ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ  ผู้ตรวจสอบภายใน และบุคลากรทุกคนทั้งในระดับ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  และสถานศึกษา   หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จะมุ่งมั่นพัฒนาการตรวจสอบภายในต่อไป เพื่อให้การศึกษาของชาติมี
การพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ 
ค าส าคัญ(Keywords)  มาตรฐานการตรวจสอบ/กฎบัตร 
วันที่น าส่งข้อมูล  12  ตุลาคม  2561 
ผู้น าส่งข้อมูล   นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย 
โทรศัพท์  0986562534 
E-mail :  Wilailucknk2511@gmail.com 
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ตอนที่ 3 
สรุปผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี และความรู้ในการปฏิบัติงาน  

บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

การเขียนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี และการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดการพัฒนางานที่ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ด้านจ านวนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีและการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  พบว่า  จ านวนบุคลากร  52 คน มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  
และความรู้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  20  คนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.46 

2. ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน 13  เรื่อง ประกอบด้วย 
2.1 เรื่อง  การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   เจ้าของผลงาน  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ   

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
2.2 เรื่อง รูปแบบการนิเทศการสอน ที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (สพม. 21 โมเดล)   
เจ้าของผลงาน นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
       2.3 เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ 
เจ้าของผลงาน นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
       2.4 เรื่อง ผลการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  7 โมดูล ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ “สพม.21 
โมเดล : 7C 5E”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21            
เจ้าของผลงาน นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
        2.5 เรื่อง  การนิเทศพัฒนาครูภาษาไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เจ้าของผลงาน   นางพรทิพา  นันตะสุข ศึกษานิเทศก์   
        2.6 เรื่อง ผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เจ้าของผลงาน   นางชนานันท์  สุคันธา  ศึกษานิเทศก์  
        2.7 เรื่อง   การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เจ้าของผลงาน   นางสาวทิพวรรณ  ฤทธิ์ฐิติ  ศึกษานิเทศก์   

2.8 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
เจ้าของผลงาน กลุ่มอ านวยการ 

2.9 เรื่องโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดตและอบายมุข  
เจ้าของผลงาน   นางสาวศสิธร  เหล่ายนขาม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
        2.10 เรื่อง  การบริการรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ข้าราชการ,
ลูกจ้างประจ าและ   พนักงานราชการ  เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการพิเศษ      
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  2.11 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร  เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      
  2.12 เรื่อง การบริการรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ข้าราชการ,
ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ   
เจ้าของผลงาน  นางกัญญา  โทสาลี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      
  2.13 เรื่อง   ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษาสังกัด สพม.21  
เจ้าของผลงาน  นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 3. ผลงานการเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน 7 เรื่อง  ประกอบด้วย 
  3.1 เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                    
เจ้าของผลงาน  นางปทิตตา  พวงปัญญา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  3.2 เรื่อง การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ   เจ้าของผลงาน นางศรีประภา  สีหไตร                                                                                                                                                                                      

3.3 เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
เจ้าของผลงาน นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     

3.4 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เจ้าของผลงาน  นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ   

3.5 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
เจ้าของผลงาน    นายชานนท์  ค าจันทร์    

3.6 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู   
เจ้าของผลงาน    นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล                                                                                                                                                                                                   

3.7 เรื่อง   โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบกรมบัญชีกลาง   
(จ่ายตรงเงินเดือน)  เจ้าของผลงาน       นางทองประกา  จุลปาน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
งานบ าเหน็จความชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
อย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนกระบวนการพัฒนา   ระยะเตรียมการ ระยะพัฒนา  ระยะติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ขยายผลต่อยอดผลงาน 

2. มีการก ากับติดผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  และน าผลงานที่ดีมายกยกย่อชมเชย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดวัฒนธรรมองค์ ที่ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. สร้างวัฒนธรรมองค์องค์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  
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คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
    นายสมใจ  วิเศษทักษิณ     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
   
คณะท างาน 

๑. นางชนานันท์  สุคันธา   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายศุภชัย จันทระ   ศึกษานิเทศก์ 
3. นางศิริพร  ตริยาวธัญญู  ศึกษานิเทศก์ 

       4. นางพรทิพา นันตะสุข    ศึกษานิเทศก์  
 5. นายวชิรดล ค าศิริรักษ์   ศึกษานิเทศก์ 
 6. นางปัญชลิกา นามมณทา  ศึกษานิเทศก์ 
 7. นายกิตติรงค์ บุญคง   ศึกษานิเทศก์ 
       8. นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ศึกษานิเทศก์ เลขานุการคณะท างาน 
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
ปก        นางปัญชลิกา    นามมณทา  ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 

 


