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บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 

1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 1.1  บทบาทของผูบ้ริหาร  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการ  
ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบรหิารทั่วไป สรุปพอสังเขป             
ได้ดังนี้  
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีความรู้และเป็นผู้นำด้านวิชาการ  
2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารงาน  
3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงท ี 
4. มีวิสัยทัศน ์ 
5. มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ 
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา  
 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าที่ และ
กิจกรรมในหน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. มีความละเอียดรอบคอบ  
6. มีความสามารถในการตัดสินใจ          
อย่างมีเหตุผล  
 

 

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์                   
ในการบริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอย่างที่ด ี 
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย  
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนักพูดที่ด ี 

1. เป็นนักวางแผนและกำหนดนโยบาย 
ที่ด ี 
2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ด ี 
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย  
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร  
 



 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
8. ความรับผิดชอบ  
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน                 
อย่างเป็นระบบ  
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  
12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณ           
อยู่เสมอ  
8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

 

9. มีความสามารถในการประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกัน
ทำงาน  
11. กล้าตัดสินใจ  
12. มุ่งม่ันพฒันาองค์กร  

 

5. รู้จักมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
แก่ผู้ที่เหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัว
อยู่เสมอ  
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อ          
ต่อปัญหาอุปสรรค  
8. กำกับ ติดตาม และประเมินผล  

 
 
 1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
 บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ                                                
ตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

   1.2.1  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
   1.2.3  การประเมินตนเอง  
   1.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้ อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปี
การศึกษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่ 
 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะตอ้งสามารถกำหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น
หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 



 
 

 ขั้นตอนที่ 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสรา้งสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
 ขัน้ตอนที่ 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคล
และรายชั้นเรียน 
 ขัน้ตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำ
เพ่ือจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย   
  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  
  1.  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมรีะบบและกระบวนการ 
  2.  การประเมินตนเอง และ 
  3.  การรายงานผลการประเมินตนเอง  
 
 ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ 

 1. รว่มจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
 2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
  3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 



 
 

 
 นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการการทำงานซึ่งแยกได้ ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการทีด่ี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
1.2การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละ
ภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
2.1การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผน  
2.2 ความมุ่งมัน่กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
งาน  
2.4การยึดหลักการประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน  
2.5 การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

1 ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริการ  
1.1 การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการให้บริการบน
พ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการ 
2 ความสามารถในการให้บริการ  
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพื่อ
การปรับปรุงพฒันาการให้บริการ 
 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
2.1การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและ
การฟัง  
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง  
2.3 การตัง้คำถามได้ตรงประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การแสวงหาความรู ้ 
3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ
อ่านและการฟัง  
 
 

1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับ
ผู้อื่น  
1.2 การรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของตน 
2.3การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกบัทีมงานในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
 



 
 

 

 1.  สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏิบัติงาน  
3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตวัอย่าง  
3.3ตั้งคำถามได้ตรงประเด็น  
4 ความสามารถในการติดตามความ 
เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น  
4.2การใช้ Internet  
4.3 การใช้ e – mail  
4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
4.6การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน  
5 ความสามารถในการประมวลความรู้ และ
นำความรู้ไปใช้  
5.1การวิเคราะห ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือนำไปใช้พัฒนางาน  
5.2การนำ และการผลิตนวัตกรรม และ

2.5 การสนับสนุนให้กำลังใจ ยกย่อง ให้
เกียรติผู้อ่ืนในโอกาสที่เหมาะสม 
 
 



 
 

เทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
 

  2. สมรรถนะประจำสายงาน  

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชมุชน 

1.ความสามารถในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร  
1.1 การดำเนินการสร้าง / พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น.  
1.2 การนำหลักสูตรสถานศึกษา หรือ
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  
1.3 การนำผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
 ( ) ภาษาไทย  
( ) คณิตศาสตร์ 
( ) วิทยาศาสตร์ 
( ) สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1 ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
1.2การจัด หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
2.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแล
ตนเองด้านสุขภาพกาย เพ่ือการ
ดำรงชีวิตที่ดี 
 

1 ความสามารถในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้  
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น พูดคยุ 
โต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 
1.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3การจัดมุมประสบการณ์ 
และสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  
1.4 การจัดกจิกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

1 ความสามารถในการ
วิเคราะห ์ 
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1.2การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการ
สังเคราะห ์ 
2.1การจัดทำแผนงาน/
โครงการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 
2.2 การบูรณาการความรู้
ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1 ความสามารถในการ
นำชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสถานศึกษา  
1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
1.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
บริการชุมชนให้เข้ามาใช้
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ และ               
สันทนาการ 
2 ความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน  



 
 

   
 

 2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

 ( ) สุขศึกษา และพลศึกษา  
( ) ศิลปะ 
( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
( ) ภาษาต่างประเทศ 
( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) 
สาระท่ีสอนในระดับปฐมวัย (3 – 5 ปี)  
( ) ประสบการณส์ำคัญทีส่่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
( ) เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก 

2.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสุขภาพจติ เพ่ือการ
ดำรงชีวิตที่ดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหาชีวิตประจำวัน  
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2.5การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ใน
สังคม 
3 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตย  
3.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ / 

2 ความสามารถในการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา  
2.1 การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.2การนำข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียน  
2.3 การนำข้อมลูจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการชั้นเรียน.  
3. ความสามารถในการกำกับ 
ดูแลชั้นเรียน  

 

2.3 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจำวัน.  
3 ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ  
3.1บทความ  
3.2 คูมื่อการเรียนการสอน 
3.3 ตำรา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย  
4.1ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

2.1การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกีย่วกับ
เยาวชน 
 
 



 
 

 หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 
 

 2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

 ( ) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
( ) ธรรมชาติรอบตัว 
( ) สิ่งต่าง ๆ รอบตวัเด็ก 
3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกัน  
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
และแก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนเลือกเรียน
ตามความสามารถและความสนใจ 
 

3.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม 
3.3การจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
ใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 
4 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย  
4.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม 
และ เอกลักษณ์ของชาติ 
 

3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลง สำหรับใช้
ร่วมกันในชั้นเรียน 
3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม
ด้านระเบยีบวินัยในชั้นเรียน 

 
 

4.2การวิจัยในชั้นเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
 

 
 



 
 

 
  

 2. สมรรถนะประจำสายงาน(ต่อ)  

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

3.4 การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  
4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด และ

4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม และ 
ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการจัดระบบ
ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
5.1 การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
5.3 การแนะแนว และให้
คำปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
5.4 การติดตามประเมินผลการ
แนะแนว และให้คำปรึกษาแก่
ผู้เรียน 

   



 
 

ประเมินผลการเรียนรู้  
 

 

       2. สมรรถนะประจำสายงาน(ต่อ)  

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

5.1 การประเมนิการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ 
5.3 การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 การจัดทำระบบเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ 
ผู้เรียน 
 

   



 
 

 

3.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณคร ู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 

1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า      
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
4.ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์                                                             
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆอัน
เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม
และการเมืองอยู่เสมอ                                                                                                                                                              
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู                                                                                                
8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์                                                                                                       
9.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
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 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                             
1.1  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
 1.2  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคม  
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
2.1ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
 2.2ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี                                                     
 3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                               
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง                            
 3.2ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม                                   
3.3ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้        
4.ผู้เรียนคิดเป็น                                                                  
4.1ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ                           
4.2ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์               
4.3ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา                                           

 1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา 
 2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 3. เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ 
 4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
5. มีความกตัญญู  
6. เป็นผู้รู้รักการงาน  
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน 
8. รู้จักประหยัด และอดออม 
9. มีความซื่อสัตย์  และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ 
10. ทำตนใหเ้ป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 



 
 

  
 
2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
    2.1 บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 1.การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน  
 2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   
 3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
 4 งานอาสาสมัครเพ่ือการศึกษา   

1 การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
2 การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน  
3.การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
          2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       1 มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
       2 มีสว่นร่วมจดัทำแผนพัฒนา
การศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 
       3 มีสว่นร่วมกำหนดนโยบายหรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
       4 มีสว่นร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
     5 ให้การสนับสนุนทุนการศกึษา  
วิทยากร  และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา 
     6 มีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ชุมชน 
 

       1.มีส่วนร่วมจัดทำแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา 
      2.มีสว่นร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก
ของสถานศึกษา 
       3.มีส่วนร่วมติดตามและรายงานผล
การใช้งบประมาณในสถานศึกษา 
      4.มีสว่นร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-จัด
จ้างพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
        5.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
       6.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้างของสถานศึกษา 
        7.มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา  โดยระดมจาก
ชุมชน 

       1.มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนต่างๆของสถานศึกษา 
       2.มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
       3.มีส่วนร่วมในการจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของสถานศึกษา 
       4.มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 
       5.ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

 

1.มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล
การดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 2.ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุน
การดำเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน  หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
  4.มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
   5.ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
  6.มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของชุมชน 
  



 
 

        
 

           
 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       7 มีสว่นร่วมในการจัดหาสื่อการ
เรียน   การสอนที่ทันสมัย 
     8 มีส่วนรว่มเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้แก่นักเรียน 
     9 มีส่วนรว่มส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ  
การเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ 
     10  มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

 

       8.มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา 
        9.มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 
       10.มีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม
การทำบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 

   7.สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
  8.สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี 
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน
วิชาการ 
 9.สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆ
ของสถานศึกษาได้แก่  สหกรณ์  แนะ
แนว    อาหารกลางวัน 
 10.มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษา
และในระดับท้องถิ่น 
 11.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศกึษาทางด้านศาสนา  ศิลป   
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 



 
 

   

 
          
 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
        

 

    12.มสี่วนร่วมจัดทำโครงการต่างๆเช่น 
การป้องกันสารเสพติด  สื่อลามก การ
พนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 
  13.มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษารวมทั้งการ
จัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
 14.มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
15.มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 



 
 

 
 



 
 

 
 


