คุณสมบัติและสมรรถนะบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
1 ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
1.1 ภำรกิจและหน้ำที่

เป้ำหมำยสำคัญสูงสุดของโครงกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ คือกำรสรรหำและจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ เป็นกำรเพิ่มโอกำสให้กับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์โดยเฉพำะกับกลุ่มนักเรียนที่มำจำกครอบครัวด้อยโอกำสที่มีกำร
กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อพัฒนำนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเหล่ำนั้นให้ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเป็นรำยบุคคล เป็นตัวป้อนที่มีคุณภำพ สูงเยี่ยม สำมำรถศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญำเอกหรือหลังปริญญำเอก เพื่อพัฒนำไปสูก่ ำร
เป็น นักปรำชญ์ นักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม ที่มีควำมสำมำรถระดับสูงเยี่ยม
สำมำรถทำงำนร่วมและแข่งขันกับนักวิจัยชั้นนำของนำนำชำติได้ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ ประดิษฐ์
คิดค้น และพัฒนำนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้แก่ประเทศชำติและสังคมไทยได้ในอนำคต เพื่อลดกำรพึ่งพำ
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจำกต่ำงชำติ ช่วยพัฒนำประเทศชำติให้สำมำรถดำรงอยู่และ
แข่งขันได้ในประชำคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น สร้ำงสังคมแห่งภูมิปัญญำ สังคม
แห่งกำรเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภำพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยังยืนพอเพียงมีควำมสมำนฉันท์เอื้อ
อำทรต่อกัน

กำรที่โรงเรียนวิทยำศำสตร์ มีภำรกิจพิเศษดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจึงมีภำรกิจ และ
ควำมรับผิดชอบสูงมำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว ภำรกิจหลำยด้ำนเป็นภำรกิจที่ ไม่มีในโรงเรียนทั่วไป เช่นกำร บริหำร
โรงเรียนประจำและกำรบริหำรโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเป็นต้น
ภำรกิจและหน้ำที่ด้ำนต่ำง ๆ ของผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ มีนี้
1.1.1 ด้ำนกำรสรรหำนักเรียนทีมีควำมสำมำรถพิเศษ ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรให้
1) มี ก ำรวิ จั ย และพั ฒ นำเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพในกำรสรรหำนั ก เรี ย นที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
2) มีกำรศึกษำวิเครำะห์ประสิทธิภำพของกระบวนกำรสรรหำนักเรียนโรงเรียน
3) มีกำรค้นคว้ำวิจัยและปรับปรุงกระบวนกำรสรรหำนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น

1.1.2 ด้ำนหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรให้
1) มีกำรวิจัยพัฒนำและทบทวนหลักสูตร สื่อ กิจกรรมและระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ เพื่อนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ มีจิต
วิญญำณของกำรเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนักนวัตกรรม เป็นนักปรำชญ์ นักคิดของ
สังคมไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ มีควำมเสียสละทำงำนเพื่อสังคม
รู้จักตนเอง สำมำรถดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ฯลฯ
2) มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบห้องสมุด digital และห้องสมุด on-line
3) มีกำรวิจัยเปรียบเทียบหลักสูตร สื่อ กิจกรรม และระบบกำรเรียนกำรสอนตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกันทั้งในแต่ละประเทศ
4) มีกำรจัดทำโครงกำรร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับโรงเรียนหรือ
หน่วยงำนที่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกันทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรขอควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ
5) มีกำรจัดทำโครงกำรให้นักเรียนได้มีโอกำสและฝึกกำรทำวิจัยเบื้องต้นทำงคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและจัดให้มีกำรแสดงผลงำนของนักเรียนทั้งในและต่ำงประเทศ
1.1.3 ด้ำนบุคลำกร ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรให้
1) มีกำรพัฒนำระบบตอบแทนที่จูงใจครูและบุคลำกรของโรงเรียนที่เหมำะสม โดยใช้ระบบ
ตอบแทนตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
2) มีกำรพัฒนำระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรของโรงเรียนอย่ำง
เหมำะสมและต่อเนื่อง
3) มีกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ของครูและบุคลำกร
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และยุติธรรม
1.1.4 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กร ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรให้
1) มีกำรศึกษำวิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุงรูปแบบโครงสร้ำงองค์กร จัดให้มีแผนพัฒนำ
และแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยำว มีกำรพัฒนำระบบกำรเงิน กำรบัญชี
และระบบกำรตรวจสอบภำยใน และมีกำรพัฒนำและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ให้เหมำะสมตลอดเวลำ
2) มีกำรศึกษำวิเครำะห์ พัฒนำ และปรังปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนทั้งในด้ำนบุคลำกร กำรเงิน วิชำกำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1.5 ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรณ์ ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรให้
1) มีกำรจัดตั้งกองทุนโรงเรียนวิทยำศำสตร์ โดยกำรรณรงค์หำกำรสนับสนุนจำก
ภำคเอกชน สมำคมผู้ปกครองและครู พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนเก่ำ ฯลฯ

2) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกับนักเรียนเก่ำ สถำบันอุดมศึกษำ สถำบันวิจัย โรงงำนอุตสำหกรรม
ทั้งภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นแหล่งส่งครูและนักเรียนไปดูงำน ฝึกงำน
ตลอดจนกำรเป็นที่ปรึกษำครูและนักเรียนของโรงเรียน
1.1.6 ด้ำนกำรให้บริกำรต่อสังคม ได้แก่กำรบริหำรจัดกำรให้
1) มีกำรพัฒนำโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษำดูงำนทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ กำรเผยแพร่ผลงำนของโรงเรียน รวมถึงกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ให้กับนิสิต นักศึกษำ บุคคลและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่สนใจ
1.1.7 ด้ำนอื่น ๆ
1) ปฏิบัติภำรกิจอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกกรรมกำรสถำนศึกษำ
2) ปฏิบัติภำรกิจที่ผู้อำนวยกำรพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม มีควำมจำเป็นมีคุณค่ำ ที่
ช่วยทำให้กำรดำเนินงำนของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
1.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้มีบทบำทสำคัญที่สุดในกำรที่จะทำให้กำรดำเนินงำนของโรงเรียน บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้ กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกผู้อำนวยกำรโรงเรียนจึงต้องดำเนินอย่ำง ละเอียด
รอบคอบ เพื่อให้ได้ผู้มีศักยภำพและควำมสำมำรถเหมำะสมมำเป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียน ต้องมี ระบบกำร
สรรหำ ระบบกำรประเมิน และระบบกำรจูงใจที่ดี เพื่อให้ได้คนดีคนเก่งมำเป็นผู้อำนวยกำรของโรงเรียน
นอกเหนือจำกต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะทั่วไปของผู้บริกำรโรงเรียนอย่ำงครบถ้วนตำม เกณฑ์กำร
สรรหำและคัดเลื อกผู้ บริห ำรโรงเรียนทั่วๆ ไปแล้ว ผู้ บริหำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ยังต้องมีคุณสมบัติและ
สมรรถนะเหล่ำนี้อีกด้วย
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำย สำมำรถบริหำรจัดกำรให้มีกำรประสำนของควำมร่วมมือและกำร
สนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำ ศูนย์วิจัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศได้อย่ำงดี
3) มีควำมเป็นนักวิชำกำร รักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลและองค์ควำมรู้
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และผลกำรวิจัย
ใหม่ ๆ ทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ที่
เผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่ำง ๆ โดยเฉพำะจำกสื่อภำษำอังกฤษ ของประเทศที่มีกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ทำงด้ำนนี้แล้ว
4) มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นอย่ำงดี มีผลกำรเรียนในอดีตอยู่ใน
ระดั บ ดี มี คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งต่ ำปริ ญ ญำโทและมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำรวิ จั ย หรื อ เคยท ำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ใ น

กำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเอก มีควำมสำมำรถในกำรนิเทศก์ภำยในและ ในกำรให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษำต่อครูและบุคลำกรของโรงเรียนได้อย่ำงดี
5) มีภำวะผู้นำ มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน สำมำรถพักในโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ได้ตลอด 24
ชั่วโมง เนื่องจำกโรงเรียนวิทยำศำสตร์ เป็นโรงเรียนประจำ
6) มีบุคลิกภำพที่อบอุ่น มีลักษณะของควำมเป็นพ่อหรือแม่ ผู้ปกครองศรัทธำเชื่อมั่น และวำงใจที่จะ
ฝำกบุตรหลำนของตนเองให้อยู่ในควำมดูแลของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ซึ่งเป็น โรงเรียนประจำ
2 รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2.1 ภำรกิจหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ มีภำรกิจหน้ำที่กำรช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน บริหำรจัดกำร
โรงเรียนในด้ำนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งโรงเรียน และปฏิบัติภำรกิจอื่นตำมที่
ผู้อำนวยกำรมอบหมำย ตำมระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน
2.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนมีบทบำทช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนให้กำรดำเนินงำน ของโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้ คุณสมบัติและสมรรถนะของรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน จึงเป็นไปในทำนองเดียวกับ
คุณสมบัติและสมรรถนะของผู้อำนวยกำรดังนี้
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำย สำมำรถบริหำรจัดกำรให้มีกำรประสำนของควำมร่วมมือ
และกำรสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำ ศูนย์วิจัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศได้อย่ำงดี
3) มีควำมเป็นนักวิชำกำร รักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลและ
องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และผลกำรวิ จั ย ใหม่ ๆ ทำงด้ ำ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำส ำหรั บ ผู้ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษด้ ำ น
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ที่เผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่ำง ๆ โดยเฉพำะจำกสื่อภำษำอังกฤษ
ของประเทศที่มีกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงด้ำนนี้แล้ว
4) มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นอย่ำงดี มีผลกำรเรียนใน
อดีตอยู่ในระดับ ดี มีคุณวุฒิอย่ำงต่ำปริญญำโทและมีประสบกำรณ์ในกำรวิจัยหรือเคยทำ
วิทยำนิพนธ์ในกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเอก มีควำมสำมำรถในกำรนิ เทศก์ภำยในและ
ในกำรให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำต่อครูและบุคลำกรของโรงเรียนได้อย่ำงดี
5) มีภำวะผู้นำ มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน สำมำรถพักในโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ได้ตลอด
24 ชั่วโมง เนื่องจำกโรงเรียนวิทยำศำสตร์ เป็นโรงเรียนประจำ

6) มีบุคลิกภำพที่อบอุ่น มีลั กษณะของควำมเป็นพ่อหรือแม่ ผู้ปกครองศรัทธำเชื่อมั่น และ
วำงใจที่จะฝำกบุตรหลำนของตนเองให้อยู่ในควำมดูแลของโรงเรียนวิทยำศำสตร์กลุ่ม ซึ่งเป็น
โรงเรียนประจำ

3. ครูผู้สอนประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3.1 ภำรกิจและหน้ำที่
ครูผู้สอนประจำกลุ่มกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ จะปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่เฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่ำสัปดำห์ละ 40 ชั่วโมง เป็นกำรสอนตำมตำรำงสอนปรกติเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ และปฏิบัติภำรกิจอื่น
อีก 35 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ รวมเป็นเวลำปฏิบัติงำนปรกติสัปดำห์ละ 40 ชั่วโมง ตำมรำยละเอียดในตำรำง
ตำรำง 1 ภำรกิจและหน้ำที่ของครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์ต่อสัปดำห์
ภำรกิจหน้ำที่ของครูผู้สอนประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์
1. กำรสอนนักเรียนตำมตำรำงสอนปรกติ
15
รำยวิชำที่เปิดสอนตำมหลักสูตรโรงเรี ยนวิทยำศำสตร์วิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2554
ประกอบด้วยรำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่มบังคับ และรำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่ม เลือก
เสรี
ครูของโรงเรียนเรียนวิทยำศำสตร์ มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดกิจกรรม กำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำกลุ่มต่ำง ๆ ดังกล่ำวเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
2. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน
1
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นวิ ท ยำศำสตร์ พ.ศ. 2554 ก ำหนดให้ นั ก เรี ย นต้ อ ง เข้ ำ ร่ ว ม
กิจกรรมชุมนุมตำมเกณฑ์ขั้นต่ำจึงจะถือว่ำสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโรงเรียนจึงได้
กำหนดให้ครูทุกคนต้องจัดเวลำเพื่อทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ กิจกรรมชุมนุมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำสัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง
3. กำรให้ปรึกษำกำรทำงำนวิจัยของนักเรียน
2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องทำงำน
วิจัยอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และต้องจัดทำรำยงำน นำเสนอผลงำนทั้งภำคโปสเตอร์และภำค
บรรยำย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรของโรงเรียน หรือวำรสำรวิชำกำร
อื่น ๆ จึงจะถือว่ำจบกำรศึกษำโดยสมบูรณ์โรงเรียนจึงกำหนดให้ครูทุกคนต้องจัดเวลำเพื่อ
ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำกำรทำงำน วิจัยของนักเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 2 ชั่วโมง
4. กำรทำหน้ำที่ครูที่ปรึกษำประจำชั้น
1
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ มีห้องเรียนจำนวน 30 ห้องเรียน โรงเรียนกำหนดให้ครูที่
ปรึกษำประจำชั้นห้องเรียนละ 2 คน จึงจำเป็นต้องมีครูที่ทำหน้ำที่ครู ที่ปรึกษำประจำชั้น
ทั้งสิ้น 60 คน
โรงเรียนได้กำหนดให้ครูที่ปรึกษำประจำชั้นจัดเวลำสำหรับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
เป็นครูที่ปรึกษำประจำชั้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง
5. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน
1
หลักสูตรของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ กำหนดให้นักเรียนต้องเข้ำร่วม กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงต่ำตำมเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะถือว่ำสำเร็ จกำรศึกษำ โรงเรียนจึงกำหนดให้ครู
ต้องจัดเวลำสำหรับจัดและร่วมจัดกิจกรรมพัฒนำ ผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์

ภำรกิจหน้ำที่ของครูผู้สอนประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
6. กำรเตรียมกำรสอน กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำเครื่องมือประเมิน ผล
กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำตนเอง และกำรทำงำนวิจัยของครู
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ สำมำรถเรียนรู้ได้
อย่ำงรวดเร็วลึกซึ้ง มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรศึกษำเล่ำเรียน มำกกว่ำนักเรียนทั่วไปในวั น
เดียวกัน ครูของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ จำเป็นต้องใช้เวลำมำกในกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อ
เตรียมกำรสอน เพื่อพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และเพื่อพัฒนำเครื่องมือประเมินผลกำร
เรียนรู้ จึงจะสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอนที่ท้ำทำยและตอบสนองต่อศักยภำพ
และควำมสำมำรถของนักเรียนได้
นอกจำกนั้นครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ต้องใช้เวลำจำนวนหนึ่งในกำร พัฒนำตนเอง
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และต้องทำงำนวิจัยทั้งกำรวิจัยในชั้นเรียนและกำรวิจัย
ในสำขำที่สอน เพื่อนำผลมำใช้ช่วยในกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ของตนเองมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
โดยเฉลี่ยครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ต้องใช้เวลำในกำรเตรียมกำรสอน ในกำรพัฒนำ
สื่อกำรเรียนกำรสอน ในกำรพัฒนำเครื่องมือประเมินผลกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒนำตนเอง
และในกำรทำงำนวิจัยประมำณสองในสำมของเวลำที่สอนในแต่ละสัปดำห์
7. กำรตรวจงำน กำรตรวจกำรบ้ำน และกำรให้คำปรึกษำ
งำนและกำรบ้ ำนที่ครู ต้องคิดค้นเพื่อมอบให้ นักเรียนผู้ มีควำมสำมำรถพิเศษ ไป
ศึกษำค้นคว้ำหำคำตอบด้วยตนเอง ปรกติจะมีปริมำณ มีควำมยำก ละมีควำมท้ำทำย
มำกกว่ำงำนและกำรบ้ำนที่ให้กับนักเรียนทั่วๆไป บำงครั้งครูต้องให้งำนหรือกำรบ้ำนที่
แตกต่ำงกันเป็นรำยบุคคล เพื่อท้ำทำยศักยภำพ ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจ
ของนักเรียนที่แตกต่ำงกันไป
ในกำรทำงำนหรือทำกำรบ้ำน นักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแต่ละคน จะมีวิธีคิด
มีวิธีทำ และมีวิธีแก้ปัญหำเฉพำะเป็นของตนเองที่แตกต่ำงกันไป ครุต้องใช้ เวลำในกำร
เตรียมงำนและเตรียมกำรบ้ำนที่จะมอบหมำยให้นักเรียนทำ และต้องใช้เวลำในกำรตรวจ
งำนและตรวจกำรบ้ำนมำกกว่ำปรกติทั่วไป นอกจำกนั้นครูยังจำเป็นต้องให้คำอธิบำยกับ
นักเรียนเป็นรำยบุคคล เพรำะแต่ละคนคิดและทำงำนหรือทำกำรบ้ำนที่แตกต่ำงกันไป
นอกจำกนั้นนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเหล่ำนี้มักสนใจศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองแล้วนำปัญหำข้อสงสัยและควำมอยำกรู้อยำกเห็นมำขอคำปรึกษำ จำกครูเป็น
รำยบุคคลเสมอๆ
ครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ต้องใช้เวลำในกำรทำภำรกิจนี้ ประมำณ สองในสำมของ
เวลำที่สอนในแต่ละสัปดำห์
รวม

ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์
10

10

40

3.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
ครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ไม่ได้มีภำระหน้ำที่เพียงเพื่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำศักยภำพ
และทักษะควำมสำมำรถของนักเรียนทำงด้ำนเนื้อหำวิชำเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังมี ภำรหน้ำที่ในกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มีอุดมกำรณ์ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒ นำนักเรียน มีจิตวิญญำณของกำรเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น และนักนวัตกรรม เป็นนักปรำชญ์ นักคิดของ สังคมไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ มีควำมเสียสละทำงำนเพื่อสังคม รู้จักตนเอง สำมำรถดูแลสุขภำพอนำมัยของ
ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม อีกด้วย
ครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์ นอกจำกต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะเช่นเดียวกับครูผู้สอนโรงเรียนทั่วๆ ไปแล้ว ครู
ดังกล่ำวยังต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะเหล่ำนี้อีกด้วย
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของกำรเป็นครู มีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) มีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำย สำมำรถประสำนควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำก
สถำบันอุดมศึกษำ ศูนย์วิจัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศได้
5) มีควำมเป็นนักวิชำกำร รักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลและองค์ควำมรู้
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและผลกำรวิจัยด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ที่เผยแพร่ในสื่อต่ำงทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
6) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงดีสำมำรถใช้เพื่อ
กำรสื่อสำร เพื่อกำรเจรจำควำมร่วมมือ และเพื่อใช้ในกำรเสนอผลงำนตลอดจนสำมำรถนำนักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมหรือเสนอผลงำนในเวทีนำนำชำติได้
7) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
8) มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และรำยวิชำที่สอนเป็นอย่ำงดี มีผลกำรเรียนอยู่ใน
ระดับดี ควรมีวุฒิอย่ำงต่ำปริญญำโทในสำขำวิชำที่สอนและมีประสบกำรณ์ในกำรวิจั ยหรือเคยทำ
วิทยำนิพนธ์ในศึกษำระดับปริญญำโทหรือเอก สำมำรถเป็นที่ปรึกษำกำรทำงำนวิจัยของนักเรียนได้
9) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติหรือในวันหยุดสุดสัปดำห์หรือในวันหยุดเนื่องใน

วันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเองและเพื่ อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของ
โรงเรียน
10) ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ,กลุ่มศิลป,ดนตรี, และนำฎศิลป,และกลุ่มกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี สำมำรถปฏิบัติงำน ในช่วงเวลำ 12.00 ถึง 20.30 ของทุกวันทำงำนได้
4. ครูปฏิบัติกำร
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เป็นหัวใจของกำรจัดกำรสอนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ซึ่งเน้นกำรเรียน
กำรสอนที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ท ดลองจริ ง กำรเรี ย นกำรสอนวิ ท ยำศำสตร์ ข องโรงเรี ย น ทุ ก ครั้ ง จั ด ใน
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
จำกกำรวิเครำะห์หลั กสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2554 พบว่ำโรงเรียนมีควำมจำเป็น ต้องมี
ห้องปฏิบัติกำรดังนี้
- ห้องปฏิบัติกำรเคมีและชีววิทยำ
- ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์และดำรำศำสตร์
- ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์โลกและธรณีวิทยำ
- ห้องปฏิบัติงำนช่ำง
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และห้องปฏิบัติงำนช่ำงได้ออกแบบให้สำมำรถใช้ได้เพื่อกำรจัด กำรเรียน
กำรสอนตำมปรกติ และเพื่อกำรทำงำนวิจัยของนักเรียนและครู
ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องทำงำนวิจัย อย่ำงน้อย 1
เรื่องจึงจะถือว่ำจบกำรศึกษำ ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมให้ครูทำงำนวิจัยด้วย กำรทำงำนวิจัยของ
นักเรียนและครูส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีควำมไวและมีควำมเที่ยงตรงสูงมำกกว่ำที่ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน และบ่อยครั้งต้องออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์ขึ้นใช้เอง ห้องปฏิบัติก ำรวิทยำศำสตร์แต่ละ
ห้องของโรงเรียนจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ทั้งเพื่อกำรจัด กำรเรียนกำรสอนและเพื่อกำร
ทำงำนวิจัยของนักเรียนและครูด้วย
กรณีงำนวิจัยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเฉพำะทำงที่มีควำมซับซ้อน ต้องกำรผู้ชำนำญ
เฉพำะทำงดูแลและแนะนำกำรใช้หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มี อัตรำกำรใช้ไม่คุ้มค่ำ โรงเรียนจะประสำนให้
นักเรียนและครูของไปใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่ำวที่ ศูนย์วิจัยของบริษัทในเครือ หรือศูนย์ วิจัยอื่น ๆ ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน
กำรทำงำนวิจัยของครูและนักเรียนบำงครั้งจำเป็นต้ องออกแบบและสร้ำงอุปกรณ์ใช้เอง จึงมีควำม
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลทำงช่ำงในกำรสร้ำงอุปกรณ์ดังกล่ำว เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่อง
พับ เครื่องเจำะ ฯลฯ โรงเรียนจึงจัดให้มีห้องปฏิบัติงำนช่ำงที่มีเครื่องมือช่ำงพื้นฐำนรวมถึงเครื่องจักรกล ต่ำง ๆ
ดังกล่ำวด้วย
ห้องปฏิบัติงำนช่ำงของโรงเรียนได้ออกแบบและจัดสร้ำงขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1) สำหรับใช้สอนและฝึกทักษะกำรใช้เครื่องมือทำงช่ำงให้กับนักเรียนตำมเงื่อนไขกำรเรียน
ตำมหลักสูตรของโรงเรียน
2) สำหรับให้นักเรียนและครูใช้สร้ำงอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรทำวิจัยและ
3) เป็นเครื่องมือสำหรับครูและบุคลำกรของโรงเรียนใช้เพื่อพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนของ
และกำรซ่อมบำรุงอำคำรสถำนศึกษำ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของโรงเรียน
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และห้องปฏิบัติงำนช่ำงดังกล่ำวจะเปิดให้นักเรียน และครูใช้เพื่ อ
กำรทำโครงงำนหรือทำงำนวิจัยจนถึงเวลำ 20.00 น. นักเรียนที่เข้ำมำใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และ
ห้องปฏิบัติกำรงำนช่ำงเพื่อทำโครงงำนหรือทำงำนวิจัยต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแล ของครูปฏิบัติกำร อย่ำงใกล้ชิด
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จึงจำเป็นต้องมีครูปฏิบัติกำรเพื่อทำหน้ำที่
1) สอน ฝึกทักษะ และแนะนำในวิธีกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้กับนักเรียน
2) ดูแลควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของนักเรียน
3) ดูแลบำรุงรักษำและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และ
ห้องปฏิบัติกำรช่ำง
4) ให้บริกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และห้องปฏิบัติกำรช่ำงกับนักเรียน ครูและ
บุคลำกรของโรงเรียน พร้อมดูแลควำมปลอดภัยและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ดังกล่ำวจนถึงเวลำ 20.00 น.
4.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของกำรเป็นครู มีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) มีควำมถนัดในงำนช่ำง มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้ ในกำรซ่อมบำรุง ในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสำรเคมี และมีควำมสำมำรถในกำรสอน ในกำรให้ คำแนะนำ และในกำร
ฝึกทักษะกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสำรเคมี ให้กับนักเรียนในห้องปฏิบัติกำรห้องใดห้องหนึ่ง ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติกำรเคมีและชีววิทยำ หรือ
2. ห้องปฏิบัติกำร ฟิสิกส์และดำรำศำสตร์ หรือ
3. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์โลกและธรณีวิทยำ หรือ
4. ห้องปฏิบัติกำรงำนช่ำง
5) พื้นฐำนกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงช่ำง, ทำงวิทยำศำสตร์ หรือ ทำงวิศวกรรมศำสตร์
มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดี สำมำรถทำงำนวิจัย และเป็นที่ปรึกษำกำรทำงำนวิจัยของนักเรียนได้

6) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงดีสำมำรถใช้เพื่อ
กำรสื่อสำร เพื่อกำรเจรจำ และเพื่อเสนอผลงำนของตนเองตลอดจนสำมำรถนำนักเรียนไปร่วม
กิจกรรมหรือเสนอผลงำนในเวทีนำนำชำติได้
7) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในระดับดีเยี่ยม
8) มีจิตบริกำรในกำรให้บริกำรเชิงรุก ใช้หลักกำรตลำดในกำรให้บริกำรและสำมำรถปฏิบัติทำหน้ำที่
ระหว่ำงเวลำ 12.00 น. ถึง 20.30 น. ได้ทุกวันทำงำน
9) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติหรือในวันหยุดสุดสัปดำห์หรือในวันหยุดเนื่องใน
วันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเองและเพื่อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของ
โรงเรียน

5. ครูศูนย์วิทยบริกำร
5.1 ภำรกิจหน้ำที่
ศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของทุกโรงเรียน เป็น
สถำนที่รวบรวมสื่อทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อันได้แก่ ตำรำ เอกสำรอ้ำงอิง วำรสำรวิชำกำร ฯลฯ และ
สื่อรูปแบบอื่น ๆ ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
ศูนย์วิทยบริกำรนอกจำกจะมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้นักเรียนได้อ่ำนและศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงสะดวกสบำยแล้ว ยังจะต้องมีห้องเล็ก ๆ ที่เป็นสัดส่วนให้นักเรียนและครูได้ใช้ทำงำนกลุ่ม
ประชุมปรึกษำหำรือ ชมภำพยนตร์ ฯลฯ โดยไม่รบกวนคนอื่น ศูนย์วิทยำบริกำรยังต้องมีมุมสบำย ๆ
กึ่งนั่ง กึ่งเอนหลัง ให้นักเรียนได้ผ่อนคลำย มีบริกำรฟังเพลง ชมภำพยนตร์ และค้นหำองค์ควำมรู้ ใน
บรรยำกำศสบำยๆ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร คล้ำยกับเป็นบ้ำนของตนเอง
ภำรกิจหน้ำที่ของครูศูนย์วิทยำบริกำรประกอบด้วย
1) สอนและให้แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรค้นหำองค์ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรจำก
สื่อและฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของสื่อ
และฐำนข้อมูลนั้น ๆ
2) จัดเวลำสำหรับให้กับนักเรียนเพื่อขอคำปรึกษำเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มย่อยในเรื่องที่
เกี่ยวกับกำรค้นหำองค์ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อและฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ
4) จัดหำ ดูแล ซ่อมบำรุงหนังสือและสื่อต่ำง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ on-line หรือสื่อ
digital หรือสื่ออื่น ๆ
5) ให้บริกำรกำรใช้ศูนย์วิทยบริกำร ระหว่ำงเวลำ 07.00 น. ถึง 22.00 น. โดยกำรให้บริกำร
เชิงรุก ใช้แนวคิดเชิงกำรตลำดมำเป็นแนวทำงในกำรให้บริกำร โดยถือว่ำนักเรียนและครูที่มำ
ใช้บริกำรคือลูกค้ำสำคัญ
6) จัดหำ ติดตั้ง ดูแล และรักษำซ่อมบำรุงระบบ ICT ของโรงเรียน รวมถึงกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของระบบ ICT และให้คำแนะนำโรงเรียนในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ ICT
ของโรงเรียนให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำของระบบ ICT ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
5.2 คุณลักษณะและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์

2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของกำรเป็นครู มีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำให้มี
อุดมกำรณ์และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) จำนวนหนึ่งเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำทำงด้ำนที่เกี่ยวกับบรรณำรักษ์ศำสตร์, หรือกำรจัดกำรห้องสมุด
หรือกำรจัดกำรศูนย์วิทยบริกำร มีพื้นฐำนควำมรู้ละมีทักษะควำมชำนำญเกี่ยวกับเรื่องของกำรเลือก
กำรจัดหำ กำรดูแล กำรซ่อมบำรุงสื่อต่ำง ๆ ทั้งสื่อ on-line หรือสื่อ digital สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ
โดยเฉพำะสื่อสำหรับกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นอย่ำงดี หรือ
5) อีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้จบกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์, วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์,หรือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐำนควำมรู้ มีทักษะและควำมชำนำญเกี่ยวกับเรื่อง กำรจัดหำ กำรติดตั้ง
กำรดูแลรักษำ และให้บริกำรซ่อมบำรุงระบบ ICT ของโรงเรียน รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ ICT อนำคต ต่อโรงเรียน
6) ควรมีคุณวุฒิอย่ำงต่ำปริญญำโท มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีและมีประสบกำรณ์ในกำรวิจัยหรือเคย
ทำวิทยำนิพนธ์ในศึกษำปริญญำโทหรือเอก สำมำรถเป็นที่ปรึกษำกำรทำโครงงำนหรือกำรทำงำน วิจัย
ของนักเรียนได้
7) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงดี สำมำรถใช้เพื่อ
กำรสื่อสำร และเพื่อกำรเสนอผลงำนของตนเอง ตลอดจนสำมำรถนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือ
เสนอ ผลงำนในเวทีนำนำชำติได้
8) มีติตบริกำร มีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรเชิงรุก ใช้หลักกำรตลำดในกำรให้บริกำร และสำมำรถ
สลับหมุนเวียนมำปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรในศูนย์วิทยบริกำร ในช่วงเวลำ 06.30 น. ถึง 15.30 น. และ
13.30 น. ถึง 22.30 น. ได้
9) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติหรือในวันหยุดสุดสัปดำห์หรือในวันหยุดเนื่องใน
วันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของ
โรงเรียน

6 ครูบ้ำนพักนักเรียน
6.1 ภำรกิจและหน้ำที่
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ จัดกำรศึกษำแบบโรงเรียนประจำด้วยเหตุผลสำคัญ 2 ประกำรคือ
1) โรงเรียนวิทยำศำสตร์ รับนักเรียนจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ นักเรียนจำนวนมำก
ไม่สำมำรถเดินทำงมำเรียนแบบไปกลับได้เพรำะมีภูมิลำเนำอยู่ห่ำงไกลและ
2) กำรจัดกำรศึกษำแบบโรงเรียนประจำนักเรียน กินอยู่ เรียนเล่น พักนอน ด้วยกันใน
บ้ำนพักของโรงเรียน ทำให้มีเวลำและสำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนได้หลำกหลำยได้
มำกขึ้น ส่งผลให้กำรพัฒนำอุดมกำรณ์และกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ ตลอดจนกำร
พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบุคลิกภำพของนักเรียน ดำเนินกำรไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น ดังเป็นที่ปรำกฏมำแล้วในโรงเรียน ประจำชั้นนำของนำนำชำติ
ครูบ้ำนพักนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำแบบโรงเรียนประจำ มีภำรกิจหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้
1) สอน อบรม ให้คำปรึกษำ ให้คำแนะนำ ตลอดจนดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่ของนักเรียน
ประจำทั้งด้ำนที่พัก อำหำร ควำมปลอดภัย ควำมอบอุ่น และกำรเรียนรู้
2) ดูแลและแนะนำนักเรียนให้รู้จักกำรบริหำรจัดกำรเวลำของตนเองทั้งเพื่อกำรนันทนำกำร
และกำรพักผ่อน เพื่อกำรทำกำรบ้ำนและกำรทำงำนได้รับมอบหมำย เพื่อกำรศึกษำเรียนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง ตำมควำมสนใจจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ของโรงเรียน
3) จัดให้มีระบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพี่ช่วยน้องในบ้ำนพัก จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันมีกำรเรียนรู้จำกพี่และน้อง
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันในบ้ำนพักและในโรงเรียนอย่ำงมี
ควำมสุขและอย่ำงพึ่งพำอำศัยช่วยเหลือเอื้ออำทรซึ่งกันและกัน
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำพัฒนำลักษณะนิสัยและบุคลิกภำพ และส่งเสริม
กำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียน
6) จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนโดยละเอียดเป็น
รำยบุคคล รู้จุดเด่นจุดด้อย ลักษณะนิสัย ควำมถนัด ควำมสนใจ ของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
โดยทำงำนร่วมกับครูที่ปรึกษำประจำชั้น ครูแนะแนว ครูจิตวิทยำ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง
และเพื่อนสนิทของนักเรียน เพื่อให้สำมำรถให้คำปรึกษำและแนะนำนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม ปรับและเพิ่มเติมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนให้ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดเวลำ
7) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ 05.30 น. ถึง 08.30 น. และ 15.30 น. ถึง 24.00 น. ทุก
วันในวันที่มีนักเรียนพักในบ้ำนพัก

ภำรกิจหน้ำที่ของครูบ้ำนพักช่วงเวลำ 05.30 น. ถึง 08.30 น. ประกอบด้วย
1) กำรตรวจนับจำนวนนักเรียน, 2) กำรดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนให้ลงหอพักตำม
เวลำที่กำหนด, 3) กำรดูแลควำมเรียบร้อยในกำรรับประทำนอำหำรเช้ำ, 4) กำรดูแลควำมเรียบร้อยของ
บ้ำนพักและควำมสะอำดบ้ำนพัก ฯลฯ ตั้งแต่เวลำประมำณ 15.30 น. เป็นต้นไป เมื่อนักเรียนกลับจำกเรียน
ตำมตำรำงเรียนปกติ ครูบ้ำนพักต้องทำหน้ำที่สอดส่องดูแลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักเรียน
1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม, 2) กำรทำงำนทำกำรบ้ำนกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองตำม
อัธยำศัย, 3) กำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ, 4) กำรพักผ่อนตำมอัธยำศัย ฯลฯ ในช่วงเวลำนี้ครูบ้ำนพักต้องจัด
เวลำให้นักเรียนสำมำรถพบเพื่อขอคำปรึกษำได้เป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มย่อยก่อนเข้ำนอนครูหอพักต้องพบ
นักเรียนทุกคนเพื่อสำรวจจำนวนและจัดให้มีกำรสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนและบันทึกข้อมูลและเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ประจำวัน,ฯลฯ นักเรียนทุกคนต้องกลับเข้ำบ้ำนพักก่อนเวลำ 22.00 น. และทุกคนต้องนอนหรือพักอยู่
ในห้องนอนของตนเอง ก่อนเวลำ 22.30 น.
8) ภำระหน้ำที่ที่สำคัญที่สุดอีกประกำรหนึ่งของครุประจำบ้ำนพักนักเรียนคือครูบ้ำนพักต้องทำหน้ำที่
เสมือนหนึ่งเป็นพ่อแม่และเป็นเพื่อน ที่คอยให้ควำมอบอุ่น สำมำรถให้คำปรึกษำได้ในทุกเรื่อง คอยให้กำลังใจ
ยำมนักเรียนมีปัญหำมีควำมท้อแท้มีควำมทุกข์ ฯลฯ คอยส่งเสริมแสดงควำมยินดีและให้รำงวัลเมื่อนักเรียน
ประสพควำมสำเร็จหรือประกอบ คุณงำมควำมดีครูบ้ำนพักนักเรียนต้องมีภำรกิจทุกวันที่มีนักเรียนพักในบ้ำน
ทั้งในวันเปิดเรียนปกติ วันปิดเรียนและวันหยุดสุดสัปดำห์ นักเรียนทุกคนเป็นแก้วตำดวงใจของพ่อแม่ กำรที่พ่อ
แม่ยินดีให้บุตรธิดำมำเรียนในโรงเรียนประจำแสดงว่ำต้องมีควำมเชื่อถือและมีควำมศรัทธำว่ำโรงเรียนสำมำรถ
ดูแลบุตรธิดำของเขำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัยมีควำมสุขในกำรอยู่หอพัก สำมำรถพัฒนำลักษณะ
นิสัยบุคลิกภำพและกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ครูบ้ำนพักจึงมีควำมสำคัญมำก ต้องมีจำนวนที่
เหมำะสมและเพียงพอ ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภำพของควำมเป็นพ่อเป็นแม่มีควำมรักและดูแลนักเรียนทุกคน
เหมือนลูกหลำนของตนเอง
6.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและควำมเป็นพ่อเป็นแม่ มีสุขภำพจิตที่ดี
เยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นอย่ำงดี มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดี
ควรมีคุณวุฒิอย่ำงต่ำปริญญำโทในและมีประสบกำรณ์ในกำรวิจัยหรือเคยทำวิทยำนิพนธ์ในกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโทหรือเอก สำมำรถสอนทบทวนหรือแนะนำนักเรียนในกำรทำกำรบ้ำนหรือทำงำนที่
ได้รับมอบหมำยและสำมำรถเป็นที่ปรึกษำกำรทำงำนวิจัยของนักเรียนได้
5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสืบค้นข้อมูล เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อกำรเจรจำควำมร่วมมือ
และเพื่อกำรเสนอผลงำนของตนเอง สำมำรถนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือเสนอผลงำนในเวที
นำนำชำติได้
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับดี
เยี่ยม
7) มีครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวสำมำรถพักในบ้ำนของโรงเรียนได้ สมำชิกของครอบครัวสนับสนุน
กำรทำงำนในตำแหน่งครูประจำบ้ำนพักนักเรียน
8) สำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ตำมเวลำที่กำหนดตำมภำรกิจหน้ำที่ของกำรเป็นครุประจำบ้ำนพักได้ คือ
15.30 น. ถึง 08.30 น. ของ วันใหม่ได้

7 ครูพยำบำล
7.1 ภำรกิจและหน้ำที่
1) สอนและให้คำแนะนำนักเรียนในกำรดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง
2) จัดระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะป้องกันกำรระบำดและกำรติดต่อของโรคต่ำง ๆ
3) ให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
4) ประสำนกับแพทย์ให้เข้ำมำดูแลและตรวจสุขภำพหรือรักษำกำรเจ็บไข้ได้ป่วยของนักเรียนที่
โรงเรียน
5) ประสำนและจัดส่งนักเรียนไปรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องส่งนักเรียนไป
รับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
6) ให้คำแนะนำครูบ้ำนพักและครูที่ปรึกษำประจำชั้น ในกำรอบรมนักเรียนให้รู้จักดูแลสุขภำพของ
ตนเอง
7) หมุนเวียนอยู่เวรและจัดหำพยำบำลภำยนอกหมุนเวียนมำอยู่เวรที่โรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
8) จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพของนักเรียน และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของนักเรียนให้ตรง
กับข้อเท็จจริงตลอดเวลำ
7.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและมีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) จบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนพยำบำล มีใบประกอบวิชำชีพพยำบำล
5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี สำมำรถใช้เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
จำกสื่อต่ำง ๆ ได้
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในระดับดีเยี่ยม
7) สำมำรถหมุนเวียนมำปฏิบัติหน้ำที่ในช่วงเวลำ 07.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ 16.30 น.
ถึง 07.30 น. ได้
8) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือในวันหยุดเนื่อง

ในวันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียน
8 ครูโภชนำกำร
8.1 ภำรกิจและหน้ำที่
1) สอนและให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโภชนำกำรที่เหมำะสมของนักเรียน
2) จัดเมนูอำหำรที่ถูกสุขลักษณะมีสำรอำหำรที่เหมำะสมกับนักเรียนในวัยนี้
3) ตรวจสอบควำมปลอดภัยและคุณค่ำของอำหำร
4) ให้คำแนะนำกับแม่ครัวในกำรเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภำพ และในกำรปรุงอำหำรถูกสุขลักษณะและ
มีรสชำติที่ดี
5) เก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนัก ส่วนสูง ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ ฯลฯ เพื่อสำมำรถให้
คำแนะนำนักเรียนที่เป็นหรือมีแนวโน้มจะเป็นโรคอ้วนหรือผอมเกินไปได้อย่ำงเหมำะสมถูกต้อง
6) จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโภชนำกำรของนักเรียน และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของนักเรียน
ให้ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดเวลำ
8.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและมีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) จบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนกำรโภชนำกำร
5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี สำมำรถใช้เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
จำกสื่อต่ำง ๆ ได้
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในระดับดีเยี่ยม
7) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ในช่วงเวลำ 06.00 น. ถึง 08.00 น. 10.30 น. ถึง 14.00 น. และ 16.30 ถึง
19.00 น. ได้
8) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือในวันหยุดเนื่อง

ในวันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียน

9 ครูจิตวิทยำให้คำปรึกษำ
9.1 ภำรกิจและหน้ำที่
นอกจำกกำรเจ็บไข้ได้ป่วยทำงกำยแล้ว กำรดำเนินงำนของโรงเรียนประจำยังจำเป็นต้องมีระบบกำร
ดูแลเรื่องจิตใจหรือสุขภำพของนักเรียนที่ดีอีกด้วย นักเรียนมำจำกหลำกหลำยครอบครัวหลำกหลำย พื้นเพ
ต้องมำอยู่รวมกันต้องจำกพ่อแม่มำอยู่บ้ำนพักของโรงเรียน จึงอำจมีปัญหำกระทบกระทั่งทำงจิตใจ กันบ้ำง
จำเป็นต้องมี ครูจิตวิทยำให้คำปรึกษำที่มีใบประกอบวิชำชีพประจำที่โรงเรียน ครูจิตวิทยำให้คำปรึกษำดัวย
กล่ำวมีภำรกิจหน้ำที่ดังนี้
1) สอนและให้คำแนะนำนักเรียน ในเรื่องของกำรปรับตัว กำรอยู่ร่วมกัน กำรเรียน กำรคบ เพื่อนทั้ง
ต่ำงเพศและเพศเดียวกัน รวมถึงปัญหำที่นักเรียนอำจมีกับครอบครัว ปัญหำสุขภำพจิตและปัญหำ
ส่วนตัวอื่น ๆของนักเรียน
2. ให้คำแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองและครูทุกคนของโรงเรียนในกำรดูแลและให้คำปรึกษำนักเรียนใน
เรื่องของกำรปรับตัว กำรอยู่ร่วมกัน กำรเรียน กำรคบเพื่อนทั้งต่ำงเพศและเพศเดียวกัน รวมถึงปัญหำ
ที่นักเรียนอำจมีกับครอบครัว ปัญหำสุขภำพจิต และปัญหำส่วนตัวอื่น ๆของนักเรียน
3) ในกรณีที่มีปัญหำที่เกิดขึ้นเกินศักยภำพของครูบ้ำนหรือครูที่ปรึกษำประจำชั้นเป็นหน้ำที่ของครู
จิตวิทยำให้คำปรึกษำที่จะเป็นผู้รับช่วงต่อในกำรดำเนินกำรขั้นต่อไป
4) เป็นผู้สร้ำงเครือข่ำยที่ดีกับนักจิตวิทยำภำยนอกกับนักจิตแพทย์และกับโรงพยำบำล สำมำรถเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมำทำ case conference เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพจิตของนักเรียนในกรณีที่มีควำมรุนแรง
ได้ทันทีหรือส่งไปรักษำเยียวยำที่โรงพยำบำลได้ทันที
5) จัดกิจกรรมหรือจัดกำรฝึกอบรมเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลำกรของโรงเรียน ตลอดจนพ่อแม่
ผู้ปกครองให้สำมำรถรู้ทันและรู้จักดูแลสุขภำพจิตของตนเองได้ ฯลฯ
6) จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะทำงจิตวิทยำและสุขภำพจิตของนักเรียนและแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลของนักเรียนให้ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดเวลำ
9.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและมีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม

3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) จบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนจิตวิทยำให้คำปรึกษำและมีใบประกอบวิชำชีพ
5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี สำมำรถใช้เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
จำกสื่อต่ำง ๆ ได้
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในระดับดีเยี่ยม
7) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ในช่วงเวลำ 13.00 น. ถึง 22.00 น. ได้ทุกวันทำกำร
8) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือในวันหยุดเนื่อง
ในวันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียน

10 ครูแนะแนว
10.1 ภำรกิจและหน้ำที่
1) ให้คำแนะนำครูที่ปรึกษำประจำชั้นและครูประจำบ้ำนพักนักเรียน เกี่ยวกับหลักและเทคนิควิธีแนะ
แนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ ตลอดจนทุนและเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรศึกษำต่อ โดยเน้น
กำรศึกษำต่อทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสถำบันอุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำของโลกที่เน้นกำรวิจัย
3) สอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรเตรียมตัวของนักเรียนในเรื่องของกำรสมัครของทุนและกำร
สมัครเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำของโลกทั้งในและต่ำงประเทศที่เน้นเรื่องกำรวิจัย
4) สร้ำงเครือข่ำยกับเจ้ำหน้ำที่รับนักศึกษำ (admission officer) ของสถำบันอุดมศึกษำโดยเฉพำะ
สถำบันอุดมศึกษำชั้นนำของโลกทั้งในและต่ำงประเทศที่เน้นเรื่องกำรวิจัย
5) แนะนำกำรเขียนใบสมัครเข้ำเรียนและกำรเขียนขอทุนกำรศึกษำต่อโดยเฉพำะจำก
สถำบันอุดมศึกษำชั้นนำของโลกที่เน้นกำรวิจัย
6) สอนจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ และกำรช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองว่ำ
มีควำมถนัดควำมสนใจในด้ำนใด แนะนำให้นักเรียนศึกษำต่อและประกอบอำชีพในสำขำที่ตนเองรัก
ถนัด และสนใจ
7) สอนและจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนรู้จักธรรมชำติของอำชีพต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยโดยเฉพำะ
อำชีพที่เกี่ยวกับกำรเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้นด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ฯลฯ
10.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและมีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) จบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำโทด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ, ด้ำนจิตวิทยำกำรศึกษำ, ด้ำน

กำรศึกษำวิทยำศำสตร์, หรือกำรศึกษำคณิตศำสตร์ และมีผลกำรเรียนดี
5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี สำมำรถใช้เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อกำรเจรจำต่อรอง เพื่อ
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ เกี่ยวกับกำรสมัคร ขอรับ
ทุน และกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำเหล่ำนั้น
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในระดับดีเยี่ยม
7) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ในช่วงเวลำ 13.00 น. ถึง 22.00 น. ได้ทุกวันทำกำร
8) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือในวันหยุดเนื่อง
ในวันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียน

11 ครูวิชำกำรศึกษำ
11.1 ภำรกิจและหน้ำที่
1) เสนอแนะวิธีกำรพัฒนำเครื่องมือทำงจิตวิทยำ และใช้เครื่องมือทำงจิตวิทยำเพื่อกำรบ่งชี้สรรหำ
และคัดเลือกนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
2) สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ ทำงวิชำกำรใน
เรื่องของกำรสรรหำและกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เพื่อนำมำเผยแพร่ให้กับครูและบุคลำกร
ของโรงเรียน
3) ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
4) จัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเพื่อช่วยให้ครูและบุคลำกรของโรงเรียนได้มีโอกำสติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ นำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำร
สอน และภำรกิจของตนเอง
5) ให้คำแนะนำครูและบุคลำกรของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยำกำรเรียนรู้ของผู้มีควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ฯลฯ
11.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและมีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของกระบวนกำรสรรหำและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็น
อย่ำงดี มีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดี มีคุณวุฒิอย่ำงต่ำปริญญำโทที่ต้องทำวิทยำนิพนธ์ เพื่อกำรสำเร็จ
กำรศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร์ศึกษำ, หรือคณิตศำสตร์ศึกษำ,หรือจิตวิทยำกำรศึกษำ,หรือกำรศึกษำ
สำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ

5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงดี สำมำรถใช้เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อกำรเจรจำต่อรอง เพื่อ
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถเป็นแกนหลักใน
กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติได้
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในระดับดีเยี่ยม
7) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือในวันหยุดเนื่อง
ในวันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียน

12 ครูทะเบียนและวัดผล
12.1 ภำรกิจและหน้ำที่
1) จัดและดูแลระบบฐำนข้อมูลที่บันทึกข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ของนักเรียน ทั้งประวัติส่วนตัว สถำนภำพ
ของครอบครัวและพ่อแม่ผู้ปกครอง ประวัติเกี่ยวกับสุขภำพทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต ผลกำรสอบ
วัดทำงจิตวิทยำ ผลกำรเรียนและผลกำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผลงำนเด่น ทุนและรำงวัลที่
ได้รับ ควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน ข้อสังเกตและควำมเห็นของครูที่
ปรึกษำ นักจิตวิทยำ ครูบ้ำนพัก และพ่อแม่ผู้ปกครอง ฯลฯ ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนำคต
2) ดูแลควำมปลอดภัยและรักษำควำมลับของฐำนข้อมูล จัดให้มีฐำนข้อมูลสำรอง (back up file)
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลที่มีควำมสำคัญสูงและเป็นฐำนข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถ
เข้ำดูข้อมูลหรือข้อมูลได้เฉพำะเจ้ำตัวและผู้มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยและตำมระเบียบของโรงเรียน
3) ดูแลและติดตำม นักเรียน ครุ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ให้ส่งข้อมูลตรงตำมเวลำ และดำเนินกำร
บันทึกแก้ไขและเพิ่มเติม (up date) ข้อมูลตำมกำหนดเวลำ ตำมแผนที่ได้จัดทำไว้ล่วงหน้ำ
4) รำยงำนปัญหำอุปสรรคต่อผู้รับผิดชอบระดับสูงขึ้นเพื่อแก้ไขทันที โดยเฉพำะกรณีที่ถ้ำไม่ได้รับกำร
แก้ไขทันทีจะมีผลกระทบต่อกำรจบกำรศึกษำ ต่อโอกำสกำรได้รับทุน กำรได้รับรำงวัล กำรได้รับกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ฯลฯ หรือมีผลต่อภำพลักษณ์ของนักเรียนหรือเกิดควำมเสียหำยต่อโรงเรียน
5) จัดส่งข้อมูลตำมคำขอ รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ตำมกำหนดเวลำ
6) ติดตำม เก็บรวบรวม บันทึก ปรับแก้ และเพิ่มเติมข้อมูลของนักเรียนเก่ำในฐำนข้อมูลของโรงเรียน
12.2 คุณสมบัติและสมรรถนะ
1) มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่น และมีควำมศรัทธำในอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์
2) มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีบุคลิกภำพของควำมเป็นครูและมีสุขภำพจิตที่ดีเยี่ยม
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำศึกษำและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำให้มีอุดมกำรณ์
และทักษะควำมสำมำรถตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนได้
4) มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรใช้ กำรดูแล และกำรบำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลเป็นอย่ำงดีมีผล

กำรเรียนอยู่ในระดับดี มีคุณวุฒิอย่ำงต่ำปริญญำโทที่ต้องทำวิทยำนิพนธ์เพื่อกำรสำเร็จกำรศึกษำใน
สำขำวัดผลกำรศึกษำ วิจัยกำรศึกษำ จิตวิทยำกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์
5) มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ และใช้เพื่อกำรสื่อสำร
ได้เป็นอย่ำงดี
6) มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งเพื่อกำรค้นหำข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในระดับดีเยี่ยม
7) สำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำในวันปฏิบัติงำนปรกติ หรือในวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือในวันหยุดเนื่อง
ในวันสำคัญต่ำง ๆ เป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นเพื่อกำรพัฒนำตนเอง และเพื่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
นักเรียนของโรงเรียน

หลักเกณฑ์และวีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ะนพื้นฐาน
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559)
-----------------------------------------ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่ำ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศง ที่ ศธ
0206.4/ว16 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558
โดยที่ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559 ข้อ 5
กำหนดว่ำ “ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึก ษำ และให้ โ อนอำนำจหน้ ำที่ข อง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ก ำรศึก ษำตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยระเบีย บ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปเป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตำมคำสั่งนี้”
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสอดคล้อง
กับ บริ บ ทบริ ห ำรงำนบุ คคลในปั จ จุ บั น เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรีย บร้อ ยและมีประสิ ทธิภ ำพ ก.ค.ศ. จึง ยกเลิ ก
หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2559 และ
ให้ใชหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังต่อไปนี้
1. “กำรย้ำย” หมำยถึง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ให้ดำรง
ตำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น ซึ่งอำจเป็นกำรย้ำยไปดำรงตำแหน่งว่ำง กำรย้ำยสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคน
ครอง หรือกำรย้ำยโดยกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
2. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
2.1 กำรย้ำยกรณีปกติ ได้แก่ กำรย้ำยตำมคำร้องขอย้ำย
2.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ได้แก่ กำรย้ำยตำมคำร้องขอย้ำย เนื่องจำก ติดตำมคู่สมรส เจ็บป่วย
ร้ำยแรง ถูกคุกคำมต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรงหรือทุพพลภำพ

2.3 กำรย้ำยกรณีเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร ได้แก่ กำรย้ำย เพื่อ
แก้ปั ญหำกำรบริ ห ำรจั ดกำรในสถำนศึกษำ เพื่อ พัฒ นำคุ ณภำพกำรศึกษำ หรือ เพื่ อเกลี่ ย อัตรำก ำลั ง ของ
สถำนศึกษำ
3. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำยกรณีปกติ
3.1 ได้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งครูในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน
นับถึงวันสุดท้ำยที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ำย
3.2 ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
3.3 กำรย้ำยสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุรำชกำร
เหลือไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร
4. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำย ยื่นคำร้องขอย้ำยตำมแบบคำร้องขอย้ำยที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ปีละ 1 ครั้ง ใน
เดือนมกรำคมของทุกปี เป็นเวลำ 15 วันทำกำร พร้อมกันตำมปฏิทินที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนกำหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นคำร้องขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียว
5. คำร้ องขอย้ำย ให้ ใช้สำหรั บ กำรพิจำรณำย้ำยได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของปีเดียวกันโดยให้
พิจำรณำย้ำยได้ปีละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 15 มีนำคม และรอบที่ 2 ในระหว่ำง
วันที่ 15 กันยำยน – 15 ตุลำคม ทั้งนี้ ในแต่ละรอบกำรย้ำยอำจมีกำรพิจำรณำย้ำยมำกกว่ำหนึ่งครั้งก็ได้
6. คำร้องขอย้ำยใดไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้ย้ำยภำยในวันที่ 31 ธันวำคม ให้ถือว่ำคำร้องนั้นเป็นอัน
ยกเลิก ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้ำยไม่จำเป็นต้องได้ย้ำยเสมอไป
7. กำรพิจำรณำกำรย้ำยของสำงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ ให้ อกศจ. เป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำย
สำหรับสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
กำรย้ำย ประกอบด้วย ผู้ที่ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมอบหมำย เป็นประธำนและผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสม จำนวน 6 คน เป็นกรรมกำร หัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นเลขำนุกำรทั้งนี้ กรรมกำร
ดังกล่ำวต้องไม่เป็นอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีเหตุซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง
8. ให้ กศจ. อกคศ. หรื อ คณะกรรมกำรกลั่ น กรองกำรย้ำ ย แล้ ว แต่ก รณี พิ จ ำรณำกำรย้ ำยจำก
องค์ ป ระกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และรำยละเอี ยดตั ว ชี้ วั ด ในกำรประเมิ นตำมที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้น พื้น ฐำนกำหนดตำมข้อ 9 โดยยึดหลักธรรมำภิบำล หลักกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี แล
คำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็นสำคัญ หำก กศจ. มีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของ อกคศ.และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
สำหรับ กำรพิจ ำรณำกำรย้ำยของ กศจ. ให้พิจำรณำกำรย้ำยพร้อมกันทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำใน
ภำพรวมของจังหวัด
9. กำรพิจำรณำกำรย้ำยตำมข้อ 8 ให้พิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ หรือวิชำเอก ตำมควำมจำเป็นของสถำนศึกษำ
(2) ลำดับสถำนศึกษำที่ผู้ขอย้ำยมีควำมประสงค์จะย้ำยไปปฏิบัติงำน

(3) ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำปัจจุบัน
(4) สภำพควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำปัจจุบัน
(5) เหตุผลกำรขอย้ำย
(6) ควำมอำวุโสตำมหลักรำชกำร
(7) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
โดยให้ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นผู้ พิจำรณำกำหนดรำยละเอียด
ตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่ำว ซึ่งต้องมีร ำยละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบำย
องค์ประกอบกำรประเมิน รำยละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ เกณฑ์กำรให้คะแนน และอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้ กศจ. อกคศ. หรือคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย แล้วแต่กรณี สำมำรถนำไปใช้ในกำร
พิจำรณำกำรย้ำยได้อย่ำงชัดเจน เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
10. กำรย้ำยกรณีพิเศษ
10.1 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐำนของทำงรำชกำร หรือทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
แล้วแต่กรณี ตลอดจนควำมเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชำชั้นต้นประกอบกำรพิจำรณำ
10.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ำยยื่นคำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี เมื่อคำร้องได้รับกำรพิ จำรณำ
ผลเป็นประกำรใดแล้วถือเป็นอันยุติ
11. กำรย้ำยเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร
11.1 กำรย้ำยเพื่อแก้ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ ให้ คำนึงควำมเหมำะสม
ประโยชน์ของทำงรำชกำรและควำมเป็นธรรมแก่ผู้นั้นด้วย โดยต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ หำกให้ผู้นั้น ปฏิบัติ
หน้ำที่ในสถำนศึกษำนั้นต่อไป จะเป็นปัญหำอุปสรรค และให้มีกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินกำร
11.2 กำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรณีที่สถำนศึกษำใดมีควำมจำเป็นต้องได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นพิเศษ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
พิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ หรือวิชำเอก
ตรงตำมควำมจำเป็นไปดำรงตำแหน่งในสถำนศึกษำดังกล่ำวได้ โดยนำเสนอ อกคศ. เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง
และเสนอเหตุผลและควำมจำเป็นต่อ กศจ. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
11.3 กำรย้ำยเพื่อเกลี่ยอัตรำกำลังของสถำนศึกษำ กรณีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ พิจำรณำเห็นว่ำสถำนศึกษำใดมีอัตรำกำลังเกินกรอบอัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง ให้เสนอ อกศจ. เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและเสนอ กศจ.เพื่ อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบกำรย้ำยโดยกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด โดยให้น ำนโยบำยและเงื่อนไขของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำประกอบกำร
พิจำรณำด้วย ทั้งนี้ นโยบำยและเงื่อนไขดังกล่ำวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบำยและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ กำรย้ำยเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ หรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษที่จะพิจำรณำนำเสนอ อกศจ.เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองก่อน
เสนอ กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยอำจพิจำรณำคำร้องขอย้ำยหรือไม่ก็ได้
12. กำรย้ ำ ยทุ ก กรณี สถำนศึ ก ษำที่ จ ะรั บ ย้ ำ ยต้ อ งมั อั ต รำก ำลั ง สำยงำนกำรสอน ไม่ เ กิ น เกณฑ์
อัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องนำเสนอ อกศจ. พิจำรณำกลั่นกรองก่ อนนำเสนอ กศจ. พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบต่อไป
13. กำรย้ำยไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของผู้ประสงค์ขอย้ำยส่งคำร้อง
ขอย้ำยไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำย เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร โดยต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ตำมปฏิทินที่นักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
14. ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนแจ้งปฏิทินกำรดำเนินกำรย้ำยในแต่ละปีรวมทั้ง
รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมข้อ 9 ให้สำนักงำน ก.ค.ศ. ทรำบในเดือนธันวำคม ก่อนกำรยื่นคำร้องขอ
ย้ำย เพื่อรำยงำน ก.ค.ศ. ทรำบต่อไป
15. ให้ อกศจ.พิจำรณำกลั่นกรองและจัดลำดับผู้ยื่นคำร้องขอย้ำย พร้อมเหตุผล โดยยึดหลัก
ธรร
มำภิบำล หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็นสำคัญ
16. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปดำรงตำแหน่งในสถำนศึกษำในจังหวัดอื่นให้
กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำอนุมัติ
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปดำรงตำแหน่งในสถำนศึกษำในจังหวัดอื่น
ให้ กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำอนุมัติ
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศำ ให้ กศจ.ที่รับ
ย้ำยเสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำอนุมัติ
17. กศจ. ให้ ห มำยถึ ง อ.ก.ค.ศ.ส ำนั ก บริ ห ำรงำนกำรศึ ก ษำพิ เ ศษ และ อกศ จ. ให้ ห มำยถึ ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยของสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ด้วย
18. เมื่อ กศจ. พิจำรณำและมีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนำจออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53
ออกคำสั่ งบรรจุ และแต่งตั้งและแจ้ งให้ ผู้ เกี่ ยวข้องทรำบ รวมทั้ง ส่ งส ำเนำคำสั่ งจำนวนอย่ำงละ 1 ชุด ให้
สำนักงำน ก.ค.ศ. และสำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน ภำยใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง
ทั้งนี้ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับพิจำรณำให้ย้ำย รำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ใน
สถำนศึกษำแห่งใหม่ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทรำบคำสั่ง
19. กรณีที่ไม่อำจดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ

