
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๑๖๑

ภาคผนวก ข
แนวทางการบ�ารุงรักษา  

วัสดุ - อุปกรณ์



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)๑๖๒

การบ�ารุงรักษาและการดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ท่ีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา 
และฟิสิกส์) ทุกคนจะต้องระมัดระวังในการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้สารเคมี การใช้วัสดุจ�าพวกแก้ว  
ล้วนแต่จะเกิดอันตรายขณะท�าการทดลองได้ทุกเวลา การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน มีความจ�าเป็นมาก
ต่อครูผู ้สอนท่ีต้องเอาใจใส่เพ่ือให้การใช้ห้องปฏิบัติการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน  
การใช้ห้องปฏิบัติการจึงควรค�านึงถึงความปลอดภัยและมีข้ันตอนการใช้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
 ๑. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลรักษา การใช้ห้อง
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์ เช่น การจองห้อง ให้ยืมอุปกรณ์ ท่ีดูแลรักษาอุปกรณ์ จัดท�าคู ่มือประกอบ  
การใช้วัสดุ - อุปกรณ์ เป็นต้น
 ๒. จัดท�าทะเบียนครุภัณฑ์ วัสดุถาวรและวัสดุส้ินเปลือง เพ่ือควบคุมการใช้และการจัดหาให้ครบถ้วน 
 ๓. จัดให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการตามตารางสอน ต้องมีการจองห้องล่วงหน้าเพ่ือมิให้ 
เกิดการซ�้าซ้อน เจ้าหน้าท่ีจัดท�าสมุดส�าหรับจองไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์ม ดังตัวอย่าง

ผู้สอน วัน เดือน ปี เวลา ช้ัน จ�านวนนักเรียน สื่อที่ใช้ หมายเหตุ
       

             
             
             

       

 ๔. จัดให้บริการการยืมวัสดุอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปใช้นอกห้องเรียน กรณีห้องปฏิบัติการ 
ไม่สามารถจองใช้ได้ต้องไปใช้ห้องเรียนอื่นแทน
 ๕. จัดให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการนอกช่ัวโมงเรียนแก่นักเรียน เช่น การท�าโครงงานวิทยาศาสตร ์
ท�าการทดลองซ�้าในกรณีท่ีต ้องการตรวจสอบผลการทดลองเดิมในชั่วโมงเรียน การสืบค้นข้อมูล 
จาก Internet หรือหนังสืออ้างอิงในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 ๖. จัดท�าป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี อันตรายของสารเคมี แนวทาง 
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์การทดลองท่ีถูกต้อง
 7. จัดการบริการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ DVD การสืบค้นข้อมูล 
จากหนังสือ Internet อุปกรณ์การทดลอง ฯลฯ
 ๘. ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ือเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
  ๘.๑ การแต่งกายท่ีถูกต้องก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ (แว่นตาและชุดปฏิบัติการ) 
  ๘.๒ ควรใส่ชุดปฏิบัติการท่ีเหมาะสม รวมท้ังแว่นตานิรภัย
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  ๘.๓ การปฏิบัติการทดลองโดยผู้ท�าการทดลองต้องท�าการทดลองอย่างต้ังใจ ไม่เล่นหรือ 
หยอกล้อกัน
  ๘.๔ เรียนรู้ต�าแหน่งท่ีเก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
เช่น ฝักบัวล้างตัว ก๊อกน�้า อ่างล้างตา ตู้ยา
  ๘.๕ อ่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าไม่เข้าใจข้ันตอนใด หรือยังไม่เข้าใจ
การใช้งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ จะต้องปรึกษาครูจนเข้าใจก่อนลงมือท�าการปฏิบัติการ 
  ๘.๖ ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีต้องการท�าปฏิบัติการนอกเหนือจากท่ีก�าหนด
จะต้องได้รับอนุญาตจากครูก่อนทุกครั้ง
  ๘.7 ไม่ควรท�าปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะหากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
จะไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ 
  ๘.๘ ไม่รับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืมในห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้เครื่องแก้ว หรือ
อุปกรณ์ท�าปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องด่ืม
  ๘.๙ ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนโต๊ะ ท�าการปฏิบัติการตลอดเวลา 
ให้มีเฉพาะคู่มือปฏิบัติการและอุปกรณ์จดบันทึกอยู่บนโต๊ะท�าการปฏิบัติการเท่านั้น
  ๘.๑๐ อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้มือ 
แห้งสนิทก่อนใช้ การถอดหรือเสียบเต้าเสียบต้องจับท่ีเต้าเสียบเท่านั้น อย่าจับท่ีสายไฟ 
  ๘.๑๑ การทดลองท่ีใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส จะต้องท�าด้วยความระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ ไม่รินของเหลวท่ีติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะท่ีต้ังไฟ ขณะเผาสารในหลอด
ทดลองต้องหันปากหลอดไปในบริเวณท่ีไม่มีผู้อื่นอยู่ และดับตะเกียงหรือแก๊สทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
  ๘.๑๒ สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการเป็นอันตราย ไม่สัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมีใด ๆ 
นอกจากจะได้รับค�าแนะน�าท่ีถูกต้องแล้ว และไม่น�าสารเคมีใด ๆ ออกจากห้องปฏิบัติการ 
  ๘.๑๓ ตรวจสอบสลากท่ีปิดขวดสารเคมีทุกครั้งก่อนน�ามาใช้ รินหรือตักสารออกมาในปริมาณ
ท่ีพอใช้เท่านั้นไม่เทสารเคมีท่ีเหลือกลับขวดเดิมและไม่เทน�้าลงในกรด โดยสลากของสารละลาย 
ควรประกอบด้วย ชื่อสาร ความเข้มข้น ผู้เตรียมสารและ วัน/เดือน/ปีท่ีเตรียมสาร
  ๘.๑๔ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนให้รายงานครูทันที และด�าเนินการ
ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี 
  ๘.๑๕ เมื่อทดลองเสร็จต้องท�าความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าท่ีเดิมทุกครั้ง ท�าความสะอาด
โต๊ะท�าการปฏิบัติการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่และน�้าก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
 ๙. มีการประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการ และรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา ผู้บริหาร
โรงเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
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ข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับสารอันตรายหรือเม่ือสารเคมีหก
 เมื่อสารเคมีหกอาจเกิดอันตรายได้หากไม่มีการระมัดระวังให้ดี ท้ังนี้เพราะสารเคมีบางชนิด  
เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อถูกกับผิวหนังหรือสูดดม บางชนิดติดไฟได้ง่าย ดังนั้นเมื่อสารเคมีหกจะต้องรีบ 
เก็บกวาดให้เรียบร้อยทันที ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีแต่ละชนิดหก
 ๑. สารท่ีเป็นของแข็ง (Solid, Dry substances) เมื่อสารเคมีที่ เป ็นของแข็งหกควรใช ้
แปรงกวาดรวมกันใส่ในช้อนตักหรือกระดาษแข็งก่อน แล้วจึงน�าไปใส่ในภาชนะ 
 ๒. สารละลายท่ีเป็นกรด (Acid solution) เมื่อกรดหกจะต้องรีบท�าให้เจือจางด้วยน�้าก่อน 
แล้วโรยโซดาแอซ (Soda ash) หรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือเทสารละลายด่างเพ่ือท�าให้กรด 
เป็นกลาง ต่อจากนั้นจึงล้างด้วยน�้าให้สะอาด

ข้อควรระวัง
 เมื่อเทน�้าลงบนกรดเข้มข้นท่ีหก เช่น กรดก�ามะถันเข้มข้นจะมีความร้อนเกิดข้ึนมากและ 
กรดอาจกระเด็นออกมา จึงควรค่อย ๆ เทน�้าลงไปมาก ๆ เพ่ือให้กรดเจือจางและความร้อนท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังการกระเด็นจะน้อยลง
 ๓. สารละลายท่ีเป็นด่าง (Alkali solutions) เมื่อสารเคมีท่ีเป็นด่างหกจะต้องเทน�้าลงไป 
เพ่ือลดความเข้มข้นของด่างแล้วเช็ดให้แห้ง โดยใช้ไม้ท่ีมีปุยผูกท่ีปลายส�าหรับซับน�้าบนพ้ืน (Mop) พยายาม
อย่าให้กระเด็นขณะเช็ด เนื่องจากสารละลายด่างจะท�าให้พ้ืนลื่น เมื่อล้างด้วยน�้าหลาย ๆ ครั้งแล้วยังไม่หาย
ควรใช้ทรายโรยบริเวณท่ีด่างหกแล้วเก็บกวาดทรายออกไป 
 ๔. สารท่ีระเหยง่าย (Volatile sovents) เม่ือสารเคมีท่ีระเหยง่ายหกจะระเหยกลายเป็นไอ 
อย่างรวดเร็ว บางชนิดติดไฟได้ง่าย บางชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนังและปอด การท�าความสะอาด  
สารท่ีระเหยง่ายท�าได้ดังนี้
  ๔.๑ ถ้าสารท่ีหกมีปริมาณน้อย ใช้ผ้าข้ีริ้วหรือเศษผ้าเช็ดถูออก
  ๔.๒ ถ้าสารท่ีหกนั้นมีปริมาณมาก ท�าให้แห้งโดยใช้ไม้ท่ีมีปุยผูกท่ีปลายส�าหรับเช็ดถู เมื่อเช็ด
แล้วก็น�ามาใส่ถังเก็บและสามารถไปใช้ได้อีกตามต้องการ
 ๕. สารท่ีเป็นน�้ามัน (Oil substances) สารพวกนี้เช็ดออกได้โดยใช้น�้ามาก ๆ เมื่อเช็ดออกแล้ว  
พ้ืนบริเวณท่ีสารหกจะลื่น จึงต้องล้างด้วยผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้สารท่ีติดอยู่ออกไปให้หมด 
 ๖. สารปรอท (Mercury) เนื่องจากว่าสารปรอทไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดล้วนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
ท้ังสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถซึมผ่านผิวหนังระเหยกลายเป็นไอก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาท เช่น 
กล้ามเนื้อเต้น มึนงง ความจ�าเสื่อม ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ อาจท�าให้แขนขาพิการหรือถึงตายได้  
ดังนั้น การทดลองใดท่ีเกี่ยวข้องกับสารปรอทต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก ในกรณีท่ีสารปรอทหก วิธีการ
ท่ีถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้ 
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  ๖.๑ ห้ามใช้มือสัมผัสปรอท จ�ากัดพ้ืนท่ีของปรอทท่ีหกหล่น โดยใช้ผ ้าหรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์ รวมถึงย้ายเด็กออกจากพ้ืนท่ีและด�าเนินการเก็บปรอทให้เร็วท่ีสุด
  ๖.๒ ถอดเครื่องประดับท่ีเป็นโลหะทุกชนิด
   - การเก็บเศษแก้ว ใช้คีมคีบเศษแก้ว เก็บใส่ภาชนะพลาสติกท่ีมีฝาปิด
   - การเก็บปรอท ให้ใช้การ์ดกระดาษค่อย ๆ เข่ีย หยดปรอท หยดเล็ก ๆ รวมกันให้มี 
ขนาดใหญ่ แล้วใช้กระบอกฉีดยาดูดเก็บหยดปรอท
  ๖.๓ โรยผงก�ามะถัน ผงสังกะสี แคลเซียมซัลไฟด์ โซเดียมไทโอซัลเฟตอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ท่ีหาได้ หยดลงบนปรอทและบริเวณท่ีปนเปื้อน ท้ิงไว้ ๓๐ นาทีแล้วใช้กระดาษการ์ดแข็ง กวาดปรอทผสม
สารเคมีข้างต้นเก็บในพลาสติกท่ีมีฝาปิด
  ๖.๔ น�าภาชนะท่ีใส่ปรอทท่ีผสมกับผงสารเคมีข้างต้นใส่ในถุงขยะ “ของเสียอันตราย/ 
มีพิษ”แล้วน�าส่งไปก�าจัดท้ิงเป็นประเภทขยะอันตรายต่อไป
  ๖.๕ ถ้าพื้นที่สารปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยร้าว จะมีสารปรอทเข้าไปอยู่ข้างใน จึงไม่สามารถ
เก็บปรอทโดยใช ้เครื่องดูดดังกล ่าวได ้ ควรป ิดรอยแตกหรือรอยร ้าวนั้นด ้วยข้ีผึ้ งทาพ้ืนหนา ๆ  
เพ่ือกันการระเหยของปรอทหรืออาจใช้ผงก�ามะถันพรมลงไป ปรอทจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบซัลไฟด์ 
(Sulfide) แล้วเก็บกวาดอีกครั้งหนึ่ง 
ท่ีมา : งานชีวอนามัย(๒๕๖๐).แนวทางการปฏิบัติ กรณีปรอทหกปนเป้ือนในหน่วยงาน โรงพยาบาลศิริราช
(ออนไลน์)เข้าถึงเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จาก http://www.si.mahidol.ac.th
 7. สารไวไฟ (Flammable) หมายถึง สารเคมีท่ีไวไฟลุกติดไฟได้ง่าย สารไวไฟมีท้ังท่ีเป็นของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส ของแข็งไวไฟจะมีอันตรายน้อยกว่าของเหลวและแก๊ส ส�าหรับของเหลวไวไฟนั้น 
จะมีสมบัติระเหยกลายเป็นไอได้ดี เพราะมีจุดวาบไฟ (Flash point) ต�่า (จุดวาบไฟหมายถึงอุณหภูมิท่ีสาร
สามารถให้ไอระเหยได้เพียงพอท่ีจะผสมกับอากาศแล้วติดไฟหรือระเบิดเมื่อถูกจุด) เมื่อไอติดไฟจะลุกลาม
ไปยังต้นตอได้ สารเคมีประเภทนี้นับว่าเป็นอันตรายมาก และถ้าหากว่ามีจุดวาบไฟต�่ากว่าหรือใกล้เคียง  
กับอุณหภูมิห้องเท่าใด อันตรายก็จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น เช่น โทลูอีน (Toluene) มีจุดวาบไฟท่ี ๔ °C  
จะลุก ติดไฟได้ง่ายกว่าเมทานอลซ่ึงมีจุดวาบไฟท่ี ๑๖ °C โดยท่ัวไปแล้วสารท่ีจัดว่าไวไฟมากจะมีจุดวาบไฟ
ต�่ากว่า ๒๒ °C ส่วนสารท่ีจัดว่าไวไฟนั้นจะมีจุดวาบไฟระหว่าง ๒๒ °C – ๖๖ °C 
 ๘. สารกัดกร่อน (Corrosive) หมายถึง สารเคมีท่ีสามารถกัดผิวหนัง หรือท�าอันตรายต่อเนื้อเยื่อ 
ของร่างกายเมื่อสัมผัส ท�าให้เป็นรอยไหม้หรือคัน สารกัดกร่อนส่วนมากได้แก่สารพวกกรดและด่างต่าง ๆ 
โดย เฉพาะกรดและด่างท่ีมีความเข้มข้นสูง ๆ จะแสดงคุณสมบัตินี้ได้ดี ดังนั้นในการเข้าห้องปฏิบัติการ  
จึงไม่ควรให้ร่างกายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับสารเหล่านี้ และถ้าหากทราบว่าถูกสารเคม ี
จะต้องรีบล้างออกด้วยน�้าทันที
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 ๙. สารเคมีท่ีให้ไอเป็นพิษ หมายถึง สารเคมีท่ีไห้ไอซ่ึงสูดดมเข้าไปในร่างกายจนมีปริมาณมากพอ 
ท่ีจะเป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อร่างกายได้ แต่ความรุนแรงและลักษณะของการเกิดพิษนั้นจะแตกต่างกัน
ออกไปตามชนิดไอของสารเคมี และความต้านทานต่อสารเคมีของคนคนนั้น 

อันตรายจากสารเคมี
 เนื่องจากสารเคมีทุกชนิดมีอันตรายอยู่ในตัวของมันมากน้อยแตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติการทดลองทางเคมี
ควรที่จะต้องรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้ด้วย เพื่อให้อันตรายที่จะเกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่มี ควรปฏิบัติ ดังนี ้
 วิธีหนึ่งท่ีจะช่วยลดอันตรายจากสารเคมีได้ก็คือ ถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงสารท่ีเป็นพิษ 
แต่หากจ�าเป็นต้องใช้ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือหาวิธีป้องกันไว้ก่อน เช่น การใช้กรดเข้มข้น  
ในการทดลองจะต้องเทกรดเข้มข้นในตู้ควัน หรือถ้าทราบว่าผลของปฏิกิริยาจะเกิดแก๊สพิษก็ต้องท�า 
ในตู้ควัน เป็นต้น
 อันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพของคนนั้นเกิดจากสารเคมีเข้าไปในร่างกาย ซ่ึงเข้าได้ ๓ ทาง คือ 
ทางปาก ทางจมูก และทางผิวหนัง เม่ือสารเคมีเข้าไปในร่างกายอาจท�าให้เกิดอันตรายได้มากมายหลายอย่าง 
ซ่ึงแล้วแต่ชนิดและปริมาณของสารเคมี รวมท้ังระยะเวลาท่ีได้สัมผัสหรือสูดดมสารนั้น ๆ ด้วย สารเคม ี
บางชนิดเมื่อเข้าไปในร่างกายอาจถูกท�าลายได้ บางชนิดอาจถูกขับออกมาทางปัสสาวะ บางชนิดอาจท�า
ปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ ได้สารใหม่เกิดข้ึนและอาจออกฤทธิ์เมื่อมีความเข้มข้นมากพอ ด้วยเหตุนี้ 
การใช้สารเคมี จึงจ�าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือหาทางป้องกัน 
ไว้ก่อน

การเกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไข
 อุบัติเหตุอาจเกิดข้ึนได้ในห้องทดลอง หากผู้ท�าการทดลองท�าด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือ 
ขาดความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องท่ีท�าการทดลอง ทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดอุบัติเหตุก็คือ 
ผู ้ท�าการทดลองจะต ้องอ ่านข ้อปฏิบัติในห ้องทดลองเสียก ่อน และปฏิบัติตามอย ่างเคร ่งครัด  
การเกิดอุบัติเหตุ ในห้องทดลองนั้นมีได้หลายกรณี ดังนี้ 
 ๑. ไฟไหม้ เนื่องจากการปฏิบัติทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั้น บางครั้งจะต้องใช้
ตะเกียงแก๊ส การใช้ตะเกียงแก๊สนั้นหากเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารท่ีติดไฟง่ายหรือสารท่ีมีจุดวาบไฟต�่า โอกาส 
ท่ีจะเกิดไฟก็จะมีมากข้ึน จึงต้องท�าการทดลองด้วยความระมัดระวัง หากเกิดไฟไหม้กรณีเล็กน้อยให้ต้ังสติ
และใช้ผ้าหนา ๆ คลุมบริเวณนั้น เพ่ือจ�ากัดแก๊สออกซิเจน กรณีไฟไหม้มากให้ใช้ถังดับเพลิง เช่น ลุกไหม้
ตะเกียงแอลกอฮอล์บริเวณให้จ�ากัดแก๊สออกซิเจน 
 ๒. แก้วบาด เนื่องจากอุปกรณ์ในห้องทดลองส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์จ�าพวกแก้วซ่ึงแตกได้ง่าย 
อุปกรณ์เหล่านี้อาจแตกถูกผู้ท�าการทดลองจะต้องห้ามเลือดโดยเร็ว โดยการใช้นิ้วมือหรือผ้าท่ีสะอาด 
กดลงบนแผล ถ้าเลือดยังออกให้ยกบาดแผลข้ึนท่ีระดับสูงหรือใช้ผ้ารัดบริเวณท่ีเป็นบาดแผลกับหัวใจ  
เมื่อเลือดหยุด ให้ท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ถ้าไม่หยุดให้รีบน�าผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ทันที 
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 ๓. สารเคมีถูกผิวหนัง สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายมากน้อยแตกต่างกัน บางชนิดซึมผ่านผิวหนัง
ท�าให้เกิดอันตรายได้ ด้วยเหตุนี้ผู ้ทดลองไม่ควรให้สารเคมีถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า เมื่อทราบว่าสารเคมี 
ถูกผิวหนังบริเวณใดก็ตามให้รีบล้างออกด้วยน�้าปริมาณมาก ๆ ทันที
  ๔. สารเคมีกระเด็นเข้าตาหรือหกใส่ตา รวมถึงไอสารเคมี (ให้เปิดน�้าท่ีอ่างล้างตาท้ิงสักพัก 
แล้วรีบล้างตา จนกว่าจะหายระคายเคือง) ขณะท�าการทดลองเมื่อไอของสารเข้าตาจะต้องรีบล้าง 
ด้วยน�้าสะอาดทันที ถ้าสารเคมีท่ีเป็นด่างเข้าตาต้องรีบล้างด้วยสารละลายกรดบอริกท่ีเจือจาง ในกรณี 
ท่ีสารละลายกรดเข้าตาจะต้องล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเจือจาง 
 ๕. การสูดไอหรือสารพิษ เมื่อสูดไอสารเคมีหรือแก๊สพิษซ่ึงเกิดข้ึนขณะท�าการทดลอง ปกติ 
จะเกิดอาการต่าง ๆ เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจขัด ปวดศรีษะ จะต้องน�าผู้ท่ีถูกไอพิษออกจากบริเวณนั้นไป
ยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีท่ีเป็นลมหมดสติจะต้องรีบน�าส่งแพทย์ 
 ๖. การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ปากดูดสารเคมี แล้วอาจ 
เข้าปากและก่อให้เกิดอันตรายให้รีบล้างปากให้สะอาด หากกลืนลงท้องให้รีบน�าส่งโรงพยาบาลพร้อมขวด
สารเคมีนั้นๆ 

การจัดรูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
รายการส่วนประกอบในห้องปฏิบัติการ 

แผนผังแสดงการจัดห้องปฏิบัติการ
๑. โต๊ะสาธิต
2. โต๊ะท�าปฏิบัติการ
๓. ช้ันวางของ
๔. Projector, Visualizer, เครื่องฉายภาพนิ่ง 
 คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี
5. ที่เก็บสิ่งของ แฟ้มและเอกสาร
6. ที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์
๗. บริเวณที่ใช้สรุปและสาธิต
8. บอร์ดกระดานด�า
9. โต๊ะเอนกประสงค์ 
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การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้อง
 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องปฏิบัติการเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย และสุขภาพ
ของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ ข้อแนะน�าการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ เป็นดังนี้ 
 ๑. การระบายอากาศ 

 ห้องปฏิบัติการต้องมีอากาศบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับอากาศภายนอก ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการควร  
ให้ความส�าคัญ ต่อการระบายอากาศเป็นอย่างมาก ข้อแนะน�าเพ่ือการจัดระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติ
การเป็นดังนี้

๑.๑ อากาศในห้องปฏิบัติการต้องถ่ายเทได้ดี มีการระบายอากาศผ่านทางประตูหน้าต่าง
หรือช่องระบายอากาศ โดยออกแบบประตูและหน้าต่างหรือช่องระบายอากาศให้อยู่ในทิศทางท่ีเหมาะสม 
และมีจ�านวนเพียงพอ 

๑.๒ ติดต้ังพัดลมระบายอากาศเพ่ือช่วยระบายอากาศให้หมุนเวียนได้ดียิ่งข้ึน
๑.๓ ติดต้ังเครื่องดูดอากาศเพ่ือช่วยระบายอากาศ ไอ แก๊สหรือความร้อน ออกจาก 

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือก�าจัดสารไม่ให้ตกค้างอยู่ในห้องและช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนท่ีได้รวดเร็วข้ึน 
 ๒. ความร้อน 
  ความร้อนท่ีเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ จากเชื้อเพลิงให้ความร้อน จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
บางชนิด จัดเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดอุบัติภัยหรือเกิดไฟไหม้ได้ การดูแลและป้องกันท่ีดีจะช่วยให้การใช้
ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการท�าปฏิบัติการ ข้อแนะน�าเพ่ือการจัดระบบ
ป้องกันความร้อน เป็นดังนี้ 

๒.๑ ห้องปฏิบัติการทุกห้องต้องมีมาตรฐานการก่อสร้างท่ีค�านึงถึงความปลอดภัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่อยู่ในอาคารท่ีอับทึบ ร้อนอบอ้าว หรือมีอาคารอ่ืนกั้นทิศทางลม ใช้วัสดุก่อสร้าง 
ท่ีไม่เก็บความร้อน มีทางเดินเข้าออก และประตูปิด เปิดท่ีใช้ได้สะดวก 

๒.๒ แหล่งพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีก่อให้เกิดพลังงานความร้อน  
เมื่อใช้งานแล้ว จะต้องมีระบบการจัดเก็บและการดูแลรักษาท่ีดี มีบริเวณท่ีจัดไว้ส�าหรับอุปกรณ์แต่ละชนิด
เพ่ือให้สามารถระบายความร้อนได้และไม่ให้มีความร้อนสะสมอยู่จนท�าให้เกิดไฟไหม้ได้ 

๒.๓ จัดระบบป้องกันไฟไหม้ โดยให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ประจ�าทุกห้องปฏิบัติการและ 
ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิงเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 ๓. ความสว่าง 
  ความสว่างมีความจ�าเป็นอย่างมากส�าหรับห้องปฏิบัติการ การท�าการทดลองในบริเวณท่ีมี
ความสว่างอย่างเพียงพอ จะช่วยให้มองเห็นผลการทดลองได้ชัดเจนและช่วยให้ไม่เสียสายตา ข้อแนะน�า
เกี่ยวกับความสว่างของห้องปฏิบัติการ มีดังนี้ 

๓.๑ ความสว่างจากภายนอกต้องสามารถส่องผ่านเข้าไปในห้องปฏิบัติการได้อย่าง 
เหมาะสม และท่ัวถึง
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๓.๒ ในกรณีท่ีมีความสว่างไม่เพียงพอ ต้องติดต้ังหลอดไฟฟ้าในบริเวณท่ีต้องการให้มี 
ความสว่างเพ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอ 

๓.๓ ควบคุมความสว่างของห้องโดยใช้ม่านกั้นแสงท่ีส่องเข้ามามากเกินไป หรือใช้ม่าน
ช่วยปรับแสงท่ีผ่านเข้ามาในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
ได้ตลอดท้ังวัน

๓.๔ วัสดุท่ีใช้ท�าครุภัณฑ์และตกแต่งในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังพ้ืนของโต๊ะท�าปฏิบัติการ 
ต้องมีลักษณะไม่สะท้อนแสงหรือเป็นมันวาว ไม่ควรใช้สีอ่อน เช่น สีขาว ซ่ึงสะท้อนแสงได้ดีจนท�าให้ห้อง 
ดูสว่างมากเกินไป หรือใช้สีเข้ม เช่น สีด�า ซ่ึงดูดกลืนแสงได้มากจนท�าให้ห้องดูมืดทึบ
  
การจัดระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
 ระบบไฟฟ้ามีความส�าคัญมากส�าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สถานศึกษาจึงควรจัดให้ม ี
ระบบไฟฟ้าท่ีใช้ได้อย่างปลอดภัย โดยต่อระบบไฟฟ้าจากสายเมนใหญ่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการโดยตรงหรือ 
ผ่านแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าท่ีแยกออกจากส่วนอื่นของอาคาร การวางระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ  
ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย โดยใช้สายไฟท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอกับก�าลังไฟฟ้าท่ีใช้สายไฟต้องไม่เก่า 
ช�ารุด หรือ มีรอยแตกร้าว สายท่ีต่อข้ัวต้องแข็งแรง ไม่หลุดง่าย ข้อแนะน�าในการจัดระบบไฟฟ้า มีดังนี้ 
 ๑. ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละห้องปฏิบัติการควรแยกจากกัน เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ
 ๒. ระบบควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการควรแยก เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนให ้
แสงสว่าง และส่วนท่ีใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุง 
 ๓. มิเตอร์ไฟฟ้าของสถานศึกษา จะต้องรับก�าลังไฟฟ้าได้สูงกว่าก�าลังไฟฟ้ารวมท่ีจะต้องใช้ในห้อง
ปฏิบัติการ มีการเดินสายไฟตามขนาดมาตรฐานของการไฟฟ้าและต้องติดต้ังสายดินไว้ด้วย
 ๔. เต้ารับไฟฟ้าท่ีใช้ควรเป็นแบบควบคุมสองชั้นโดยมีสวิตช์เปิด-ปิด เฉพาะท่ีควรติดต้ังเต้ารับไว ้
ในระดับเดียวกับผนังห้อง และอยู ่ในบริเวณท่ีห่างจากอ่างน�้ามากพอสมควร พร้อมท้ังมีสัญลักษณ ์
แสดงต�าแหน่งก�ากับท่ีแผงควบคุม
 
ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ
 การก�าหนดข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง 
ท่ีผู้ท�าปฏิบัติการทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีอุบัติเหตุ
ท่ีไม่คาดคิดข้ึนได้ ข้อปฏิบัติส�าหรับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ เป็นดังนี้ 
 ๑. ระมัดระวังในการท�าปฏิบัติการ และท�าปฏิบัติการอย่างต้ังใจ ไม่เล่น หยอกล้อกัน 
 ๒. เรียนรู้ต�าแหน่งท่ีเก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตู้ยา  
ก๊อกน�้า เครื่องดับเพลิง ท่ีกดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้ามี) และทางออกฉุกเฉิน 
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 ๓. อ่านคู ่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าไม่เข้าใจข้ันตอนใด หรือยังไม่เข้าใจ 
การใช้งาน ของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้องปรึกษาครูจนเข้าใจก่อนลงมือท�าปฏิบัติการ 
 ๔. ปฏิบัติตามคู ่มืออย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีต้องการท�าปฏิบัติการนอกเหนือจากท่ีก�าหนด  
จะต้องได้รับอนุญาตจากครูก่อนทุกครั้ง 
 ๕. ไม่ควรท�าปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนก็จะไม่มี 
ผู้ให้ความช่วยเหลือ 
 ๖. ไม่รับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืมในห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้เครื่องแก้วหรืออุปกรณ ์
ท�าปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องด่ืม
 7. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะท�าปฏิบัติการตลอดเวลา ให้มีเฉพาะคู่มือ 
ปฏิบัติการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านั้นอยู่บนโต๊ะท�าปฏิบัติการ ส่วนกระเป๋าหนังสือและเครื่องใช้อื่น ๆ 
ต้องเก็บไว้ในบริเวณท่ีจัดไว้ให้ 
 ๘. อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องให้มือแห้งสนิท 
ก่อนใช้ การถอดหรือเสียบเต้าเสียบต้องจับท่ีเต้าเสียบเท่านั้น อย่าจับท่ีสายไฟ 
 ๙. เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ  เกิดข้ึนให้รายงานครูทันทีและด�าเนินการปฐมพยาบาล 
อย่างถูกวิธีด้วย 
 ๑๐. เมื่อท�าการทดลองเสร็จแล้ว ต้องท�าความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าท่ีเดิมทุกครั้ง  
ท�าความ สะอาดโต๊ะท�าปฏิบัติการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่และน�้าก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ

การบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซม
 การบ�ารุงรักษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างสม�่าเสมอ จะช่วยป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน เนื่องจากการท�าปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อตรวจสอบพบสิ่งใดช�ารุด เสียหายจะต้องรีบด�าเนินการซ่อมแซมทันที ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์จึงควรมีเครื่องมือพ้ืนฐานและอะไหล่ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซม ข้ันต้น 
ไว้ ด้วย เช่น หัวแร้งบัดกรี ไขควง ตลับเมตร ฉาก คีมตัดสายไฟ สวิตซ์ มัลติมิเตอร์ฟิวส์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
ส่วนต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีจ�าเป็นต้องบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ ประกอบด้วย 
 ๑. ระบบแสงสว่าง การระบายอากาศ และระบบไฟฟ้า โดยท่ัวไปช่องลมในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ นิยมท�าด้วยกระจก ถ้าทิศทางของตัวอาคาร ไม่เหมาะสมก็จะมีแสงผ่านเข้ามามาก โดยเฉพาะ
ในช่วงตอนบ่ายที่ท�าให้อากาศในห้องร้อนจัด จึงจ�าเป็นต้องใช้ม่านกั้นทางเดินของแสงด้วย ส่วนประตูหน้าต่าง
ท่ีเปิดได้ไม่สะดวกก็อาจมีผลต่อการระบายอากาศและแสงสว่างในห้องได้ เมื่อพบข้อบกพร่องเช่นนี้ก็จะต้อง
ซ่อมแซมแก้ไขทันที บางคร้ังอาจพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการบางชนิดไม่สามารถใช้งานได้ หรือพัดลม
ดูดอากาศไม่ท�างาน จะต้องตรวจสอบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วด�าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมทันท ี
ควรท�าความสะอาดฝุ่นหรือหยากไย่ ทีต่ดิอยู่บนหลอดไฟฟ้า ซ่ึงเป็นสาเหตใุห้แสงสว่างทีไ่ด้จากหลอดไฟฟ้าลดลง 
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 ๒. ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
โต๊ะสาธิต เก้าอี้และโต๊ะ ท�าปฏิบัติการตู้ และชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี ป้ายนิเทศและตู้ควัน 
สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบดูแลอยู่เสมอ ควรซ่อมแซมทันทีเมื่อพบสิ่งใดช�ารุดเสียหาย ควรขัดและ
เคลือบพ้ืนผิวโต๊ะ ท�าปฏิบัติการท่ีท�าด้วยไม้ใหม่ทุกปี ถ้าเป็นพ้ืนโต๊ะท�าปฏิบัติการเคมีควรทาด้วยอีพอกซี  
ซ่ึงเป็นสารทนน�้าและกรด เก้าอี้หรือโต๊ะที่ขาท�าด้วยเหล็ก และยึดกับไม้ด้วยสกรูหรือน็อต ควรมีการตรวจสอบ
และขันสกรูหรือน็อตให้แน่นอยู่เสมอ ควรท�าความสะอาดตู้ ชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี รวมท้ังช่องลม
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ควรท�าความสะอาดพ้ืน ประตู หน้าต่างของห้องปฏิบัติการอยู่เป็นประจ�า 
และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ

การจัดการและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
 วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีความส�าคัญต่อการท�าปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง วัสดุ
อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีวิธีการจัดเก็บท่ีแตกต่างกัน สถานศึกษาจึงควรมีการจัดการและการจัดเก็บท่ีถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันอันตรายและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ข้อเสนอแนะวิธีการจัดการ 
และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เป็นดังนี้
 ๑. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติการ

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติการวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท�าปฏิบัติการเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์ทุกคนต้องมีส ่วนร ่วมรับผิดชอบ จัดการและดูแลรักษาให ้อยู ่ ในสภาพท่ีใช ้งานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑.๑ ก�าหนดแผนงบประมาณการจัดซ้ือ การจัดเก็บและจัดท�าระเบียนวัสดุอุปกรณ์ 
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท�าปฏิบัติการท่ีช�ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

๑.๒ เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีคุณภาพ ค�านึงถึงการใช้ประโยชน ์
ท่ีคุ้มค่าและความทันสมัยด้วย 

๑.๓ จัดท�าคู่มือประกอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
วิธีการใช้การบ�ารุงรักษาและข้อควรระวัง

๑.๔ จัดท�าป้ายท่ีอ่านง่ายและชัดเจน บอกชื่อของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และถ้าเป็นไปได้
ควรแสดงภาพประกอบการอธิบายต่าง ๆ ไว้ด้วย

๑.๕ จัดจ�าแนกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีช�ารุด แตกหัก และควรด�าเนินการซ่อมแซม
ทันที 

๑.๖ จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช ้ในท่ีปลอดภัยและหยิบใช ้สะดวกชั้นและ 
ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้องไม่สูงเกินกว่าระดับสายตา และติดป้ายชี้แจงท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 

๑.7 มีระเบียนควบคุมท่ีตรวจสอบได้ มีระบบการจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบและมีระบบ 
การให้ยืมเพ่ือป้องกันการสูญหาย
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 ๒. เครื่องวัดทางไฟฟ้า
  เครื่องวัดทางไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการของทุกสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์จะมีเครื่องวัดทางไฟฟ้ามากกว่าห้องปฏิบัติการอื่น ครูหรือเจ้าหน้าท่ีเทคนิค  
ของห้อง ปฏิบัติการต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการซ่อมบ�ารุง ข้อแนะน�าบางประการในการจัดเก็บ
และการใช้ เครื่องวัดทางไฟฟ้า เป็นดังนี้

๒.๑ จัดเก็บในตู้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้าไปในเครื่อง ซ่ึงอาจท�าให้
วงจรไฟฟ้าขัดข้องและใช้งานไม่ได้ 

๒.๒ ท�าความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นละอองเกาะสะสมมาก จนท�าให้เกิดปัญหากับวงจรไฟฟ้า
๒.๓ เช็ดละอองน�้าจากความชื้นหรือไอน�้าในอากาศท่ีเกาะอยู ่กับอุปกรณ์ละอองน�้า 

เป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกิดสนิมและท�าให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลงได้ 
๒.๔ จัดเก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือ 

มีแสงแดด ส่องตลอดเวลา เพราะจะท�าให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ หรือท�าให้เกิด
ความขัดข้องและท�างานผิดพลาดได้

๒.๕ ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องวัดทางไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการ กระทบกระแทก  
ซ่ึงจะเป็นสาเหตุท�าให้ข้ัวต่อ หรือรอยเชื่อมต่อในวงจรไฟฟ้าหลวมหรือหลุดออกจากกันได้

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ซ่ึงจัดไว้ให้นักเรียนได้ท�าปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการ 
ฟิสิกส์จ�าเป็นต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�าปฏิบัติการ และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ ไฟฟ้า 
เครื่องแก้ว สารเคมี แก๊สชนิดต่าง ๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร หรือ เกิดอุบัติเหตุ 
ท�าให้ทรัพย์สินของห้องปฏิบัติการเสียหายได้ ถ้าผู้ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู้เกี่ยวกับ 
อันตราย ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการท�าปฏิบัติการสถานศึกษา จึงควรมีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนการด�าเนินงานท่ีมีแบบแผน เพ่ือให้การท�าปฏิบัติการ 
มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง แนวปฏิบัติบางประการท่ีเกี่ยวกับความ ปลอดภัยด้านต่าง ๆ  
เป็นดังนี้
 ๑) ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอาจมีสาเหตุมาจากการติดต้ังอุปกรณ์ ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง 
การดูแลตรวจสอบ ไม่ท่ัวถึงและเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการท�าปฏิบัติการ ข้อควรระวัง 
ด้านความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นดังนี้

๑. การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
๑.๑ ควรติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในบริเวณท่ีอยู่ห่างจากน�้า หรือสารไวไฟ
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๑.๒ ใช้ฟิวส์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติ
การไม่ควรใช้ฟิวส์ท่ีมีขนาดสูงกว่ากระแสไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องการมากเกินไป 

๑.๓ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด ท่ีออกแบบให้มีเต้าเสียบ ๓ ขา  
จะต้องใช้เต้าเสียบนี้ต่อกับเต้ารับท่ีมี ๓ ช่องเท่านั้น เพ่ือช่วยป้องกัน อันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ 
ความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น 

๒. การดูแลตรวจสอบ 
๒.๑ ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ โดยทดสอบ ประสิทธิภาพ 

ของอุปกรณ์ ตัดวงจรไฟฟ้าจากการมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
๒.๒ ตรวจสอบสายไฟและเต้าเสียบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าพบว่าฉนวนหุ้มสายไฟ 

ฉีกขาด หรือเต้าเสียบช�ารุดแตกหักจะต้องเปลี่ยนทันที 
๓. การปฏิบัติขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๓.๑ ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง เช็ดมือและเท้าให้แห้ง ทุกครั้งท่ีจับต้อง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๓.๒ ถ้าต้องใช้สายไฟต่อจากเต้ารับเดียวกันหลายสาย หรือจ�าเป็นต้องใช้ต่อพ่วงกัน  
ควรเลือกเตารับชนิดท่ีมีสวิตช์เปิด - ปิด และไม่ต่อพ่วงเกิน ๒ สาย 

๓.๓ ถอดเต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากเต้ารับ ทุกครั้งท่ีเลิกใช้งาน
๓.๔ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดควรมีสัญญาณไฟท่ีแสดงว่าเครื่องก�าลังท�างานอยู่ และถ้า 

เกิดความผิดปกติในระหว่างการใช้งาน ต้องหยุดการท�างานของอุปกรณ์นั้นทันที
๓.๕ เตาไฟฟ้า ต้องมีขดลวดของเตาไฟฟ้าอยู่ในเบ้าและไม่ช�ารุดเสียหาย
๓.๖ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ และเครื่องควบคุมอุณหภูมิท่ีช�ารุดทันที

2) ความปลอดภัยจากไฟไหม้
การเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการมีสาเหตุได้หลายประการ เมื่อเกิดไฟไหม้ข้ึนในห้อง 

ปฏิบัติการ ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งแรก ครูต้องให้นักเรียนออกจากห้องปฏิบัติการ
ทันที ดึงสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ พร้อมกับเรียกให้คนช่วยเหลือ โดยก�าหนดหน้าท่ีให้คนหนึ่งท�าหน้าท่ี  
ตัดวงจรไฟฟ้า ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้น้อยที่สุด และป้องกันการลุกลามไปยังห้องข้างเคียง 
และให้อีกคนหนึ่งรีบใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟท่ีลุกไหม้ทันที โดยต้องค�านึงด้วยว่าการใช้ เครื่องดับเพลิง 
ชนิดไม่เหมาะสม หรือผิดประเภท จะท�าให้การดับไฟไม่ได้ผลและอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้ด้วย ต้องม ี
สารเคมีท่ีใช้ดับไฟอยู่ประจ�า ห้องปฏิบัติการ และมีสภาพการใช้งานได้ดี ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคน ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ กลไกการท�างานของการดับไฟ เพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
สารท่ีน�ามาใช้ดับไฟ มีดังนี้
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 ๑. น�้า
น�้าเป็นสารท่ีใช้ดับไฟได้อย่างแพร่หลาย ช่วยท�าให้เชื้อเพลิงท่ีก�าลังลุกไหม้ลดอุณหภูม ิ

ลงได้ และไม่มีการลุกไหม้เพ่ิมข้ึนใหม่ น�้าใช้ดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิง ประเภทของแข็งได้ดีไม่ควรใช้น�้าดับไฟ 
ท่ีเกิดจากสารประเภทของเหลวท่ีไวไฟ เนื่องจากจะท�าให้ของเหลวกระจายออกเป็นบริเวณกว้าง และ
ของเหลวส่วนท่ีอยู่บนผิวน�้ายังคงลุกไหม้ และท�าให้ไฟลุกลามต่อไปได้

 ๒. โฟมของคาร์บอนด์ไดออกไซด์ 
โฟมของคาร์บอนด์ออกไซด์ มีลักษณะเป็นฟองท่ีมีสมบัติกั้นอากาศ ไม่ให้เข้าไปถึงบริเวณ 

ท่ีเกิดไฟไหม้ และป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงท่ีระเหยเพ่ิมเติมออกมาอีก จึงท�าให้เปลวไฟลดลงและดับไปในท่ีสุด 
โฟมของคาร์บอนด์ไดออกไซด์ ได้จากปฏิกิริยาเคมีของสารแล้วได้แก๊สคาร์บอนด์ไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ 
และถูกอัดด้วยความดันสูง บรรจุอยู่ในถัง เมื่อปล่อยสารออกมาด้วยความดันท่ีพอเหมาะ ก็จะมีลักษณะ 
เป็นฟอง

 ๓.  แก๊สคาร์บอนด์ออกไซด์
แก๊สคาร์บอนด์ออกไซด์ เป็นสารท่ีใช้ในอุปกรณ์ดับเพลิงท่ัวไป แก๊สคาร์บอนด์ออกไซด์นี้ 

หนักกว่าอากาศ เมื่อเข้าไปผสมอยู่กับอากาศในบริเวณไฟไหม้เป็นปริมาณมาก ๆ จะท�าให้ปริมาณของ 
แก๊สออกซิเจนในอากาศบริเวณนั้นเจือจางลง แก๊สคาร์บอนด์ไดออกไซด์ในอุปกรณ์ดับเพลิงถูกบรรจุ 
อยู ่ในถังท่ีมีความดันประมาณ 7๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จึงมีสถานะเป็นคาร์บอนด์ออกไซด์เหลว  
เมื่อเปิดวาล์วอุปกรณ์ดับเพลิง ซ่ึงเป็นการลดความดัน แก๊สคาร์บอนด์ออกไซด์จึงกระจายเป็นฝอย 
ออกทางท่อท่ีออกแบบไว้ให้พุ่งไปบริเวณท่ีต้องการดับไฟได้ 

ท่ีมา : คู ่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ๒๔๕๖: ๑ - ๖7.

การบ�ารุงรักษาและการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ๑. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายวิชาคอมพิวเตอร์
 ๒. สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆท่ีต้องการใช้สื่อ ICT 
 ๓. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนอกเวลาเรียน เช่น ก่อนเวลาเรียน หลังเลิกเรียน หรือ
เวลาพักกลางวัน
 ๔. ใช้เป็นห้องปฏิบัติการในการฝึกอบรมบุคลากรในงานด้าน ICT
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ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ๑. ควรมีข้อก�าหนดหรือระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดย ละเอียดก่อน 
เข้าใช้บริการ 
 ๒.  มีตารางก�าหนดการบ�ารุงดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ประจ�าสัปดาห์ ประจ�าเดือน หรือประจ�า
ปีให้ชัดเจน 
 ๓.  มีระบบป้องกันไวรัสหรือภัยคุกคามทางเครือข่ายและอัพเดทอยู่เสมอ
 ๔.  มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต (Log file) ตามข้อ
ก�าหนดของทางราชการ 
 ๕.  ขณะให้บริการควรมีผู้ดูและระบบคอยตรวจสอบดูและระบบอยู่เสมอ
 ๖.  อุปกรณ์ทุกชิ้น ระบบทุกระบบต้องมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยหรือความพร้อมในการใช้งาน
อยู่เสมอท้ังก่อนการเปิดให้บริการและหลังปิดการให้บริการ

การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ๑. ควรจัดให้มีโปรแกรมควบคุมระบบการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  
(Log Files)
 ๒.  ควรจัดให้มีโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน เพ่ือลดความซ�้าซ้อนของการท�างานในแต่ละ 
ภาคส่วน สามารถประมวลผลเป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน 
 ๓.  ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ๑.  ควรจัดให้มีช่างเทคนิคในการบ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา
 ๒.  ควรจัดให้มีแผนในการซ่อมบ�ารุงระบบอย่างเพียงพอ
 ๓.  มีระบบป้องกันไวรัสหรือภัยคุกคามทางเครือข่ายและอัพเดทอยู่เสมอ
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การบ�ารุงรักษาและการดูแลห้องปฏิบัติการอื่นๆ
การจัดการการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการควรด�าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และมี 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือท�าหน้าท่ีต่อไปนี้
๑. ท�าทะเบียนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ท้ังหมดในห้องปฏิบัติการ โดยแยกประเภท ดังนี้
ครุภัณฑ์ เป็นของท่ีคงทนถาวร เช่น ตู้ ชั้น โต๊ะ เก้าอี้ แผ่นป้ายนิเทศ กระดานด�า พัดลม 

คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องคิดเลข เป็นต้น 
วัสดุอุปกรณ์ประเภทไม่สิ้นเปลือง เช่น หลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน รูปภาพ แผนภาพ หุ่นจ�าลอง 

อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
วัสดุอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง เช่น แบบเรียนและบทเรียนต่าง ๆ แบบทดสอบต่าง ๆ เครื่องเขียน 

วัสดุส�านักงาน เป็นต้น
๒. ให้บริการในการใช้ห้องปฏิบัติการตามตารางสอน ในการนี้ต้องมีการจองล่วงหน้าเพ่ือไม่ให้เกิด

การซ�้าซ้อนกัน เจ้าหน้าท่ีควรจัดสมุดส�าหรับจองไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบฟอร์มดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้สอน วัน เดือน ปี เวลา ชั้น จ�านวนนักเรียน สื่อที่ใช้ หมายเหตุ
       

             
             
             

       

เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับทราบการจองตามรายละเอียดก็จะได้หยิบสื่อต่างๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ พร้อมท้ัง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ด้วย ซ่ึงอาจจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ กรรไกร วงเวียน ไม้โปรแทรกเตอร์ ฯลฯ  
จัดวางไว้บนชั้นรับส่งงาน เตรียมไว้ล่วงหน้า

การใช้ห้องปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้ ครูต้องมีการวางแผนล่วงหน้า กะประมาณได้ว่าจะใช้อะไร 
เมื่อใด ในห้องปฏิบัติการมีสื่ออะไร จะต้องท�าอะไรเพ่ิม และเมื่อท�าสื่ออะไรเพ่ิมข้ึนก็ควรบอกให้เพ่ือนครูรู ้
จะได้ช่วยกันใช้

๓. ให้บริการในการยืมวัสดุอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปใช้ในห้องเรียน ในกรณีท่ีมีหลายชั้นเรียน
ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน ก็ต้องอะลุ้มอล่วยกัน ถ้าชั้นใดไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์มากนัก  
ครูผู้สอนก็ยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากห้องปฏิบัติการไปใช้ในห้องเรียน ให้นักเรียนท�ากิจกรรมในห้องเรียน  
ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนก็เหมือนกับการเรียนในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติจริงถึงแม้ว่าขณะนี้ 
ท่ีโรงเรียนจะไม่มีห้องปฏิบัติการก็สามารถใช้ห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการได้ โดยมีสื่อให้นักเรียนเรียนได้จาก
การปฏิบัติจริง 
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ส�าหรับการยืมวัสดุอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปใช้ก็ต้องจัดสมุดยืมไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจมี 
แบบฟอร์มดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้สอน วัน เดือน ปี วัสดุอุปกรณ์ วันส่ง ผู้ส่งคืน
     

          
          
          

     

๔. ให้บริการในการใช้ห ้องปฏิบัติการนอกชั่วโมงเรียน โดยปกตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
จะมาโรงเรียนแต่เช้า และอยู่โรงเรียนตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกเรียน ดังนั้นในเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน เวลา 
พักกลางวัน เวลาเย็นระหว่างท่ีคอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน หรือเวลาว่างท่ีทางโรงเรียนจัดไว้ส�าหรับ 
ซ่อมเสริม นักเรียนมีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการได้ ถ้าในช่วงนั้นเป็นเวลาท่ีไม่ได้มีชั้นอื่นเรียน นักเรียนมีสิทธิ
ใช้ได้ทุกบริเวณ ถ้าเป็นเวลาท่ีมีนักเรียนชั้นอื่นเรียนตามตารางสอนท่ีมีครูควบคุม นักเรียนชั้นอื่นก็สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการในบริเวณอื่น ๆ ได้ นักเรียนอาจจะมาศึกษาบทเรียน เล่นเกมส์ อ่านหนังสือ ใช้เครื่องคิดเลข 
เดินดูแผ่นป้ายนิเทศ ท�าการบ้านท่ีครูสั่ง ศึกษาเพ่ิมเติม ฯลฯ ส�าหรับครูก็สามารถใช้ห้องนี้ในการมาสร้าง 
สื่อการเรียนการสอน เตรียมการสอน ตรวจงานนักเรียนได้ทุกเวลา

๕. มีการจัดท�าแผ่นป้ายนิเทศให้น่าสนใจ ในการนี้ครูทุกคนต้องให้ความร่วมมือด้วย เจ้าหน้าท่ี
ประจ�าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ประสานงานอ�านวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะต้องใช้  
ในการจัดแผ่นป้ายนิเทศ และเลือกเก็บสิ่งท่ีมีประโยชน์ไว้ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามสมควร

๖. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการเมื่อนักเรียนมาศึกษานอกชั่วโมงเรียน 
7. ดูแลให ้ทุกคนท่ีเข ้ามาใช ้ห ้องปฏิบัติการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ซ่ึงร ่างข้ึนโดย 

ความเห็นชอบของครูคณิตศาสตร์และผู้แทนนักเรียน ระเบียบข้อบังคับนี้จ�าเป็นต้องต้ังข้ึน เพ่ือให้นักเรียน
และครูได้ใช้ประโยชน์จากห้องนี้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และได้ใช้โดยท่ัวถึงกัน
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ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ
ส�าหรับระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องร่างข้ึนมาโดยความเห็นชอบของคณะครู กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และตัวแทนนักเรียน หรือคณะกรรมการด�าเนินงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้วย ในการร่างระเบียบ
การใช้ห้องปฏิบัติการนั้นควรประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับ 

• ก�าหนดเวลาเปิด - ปิด 
• การรักษาความสะอาด
•  การมีวินัย การควบคุมตนเองในการท�ากิจกรรม
•  การรักษาสมบัติของส่วนรวม
•  การยืมของออกจากห้องปฏิบัติการ

ข้อเสนอแนะ
 ๑. โรงเรียนควรมีจ�านวนห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระฯ อย่างน้อย ๑ ห้อง
 ๒. อาจจะมีบริเวณท่ีจัดเป็นฐานให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มสาระฯ นั้น ๆ เช่น ส่วน

คณิตศาสตร์ ท่ีแสดงท่ีมาของสูตรพ้ืนท่ีและปริมาตรของรูปเรขาคณิต หรือแสดงสมบัติ ทางเรขาคณิต 
เป็นต้น

 ๓. ควรมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการทุกห้อง 
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แนวทางการประเมิน 
ห้องปฏิบัติการ
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แนวทางการประเมินห้องปฏิบัติการ

แบบประเมินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รายการประเมิน
ผลการประเมินเกณฑ์ย่อย

ผ่าน ไม่ผ่าน (เหตุผลประกอบ)
๑. ข้อก�าหนดการใช้ห้องปฏิบัติการ
   - ช้ีแจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
   - มีแผนผังต�าแหน่งของอุปกรณ์เก่ียวกับ ความปลอดภัย 
๒. ลักษณะของห้องปฏิบัติการ
   - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ
   - ความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะท�าปฏิบัติการ 
๓. การจัดเก็บสารเคมี
   - จัดเก็บสารเคมีจ�าแนกตามประเภทสาร และ 
   ความเป็นอันตราย 
   - มีการตรวจสอบอายุการใช้งานและความ 

 สะอาดของภาชนะ
๔. การจัดเก็บอุปกรณ์
   - จัดเก็บอย่างมีระบบเป็นระเบียบ
   - จ�าแนกตามประเภท ขนาดและลักษณะ ของอุปกรณ์
๕. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
   - มีจ�านวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง
   - ติดตั้งในบริเวณที่ใช้ได้สะดวก
   - ตรวจสอบอายุการใช้งานเสมอ 
๖. การซ่อมบ�ารุง
   - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ช�ารุดและ
ซ่อมแซมอย่างเป็นระบบ
   - ซ่อมบ�ารุงระบบสาธารณูปโภคสม�่าเสมอ
7. การสื่อสาร
   - ติดตั้งโทรศัพท์ภายนอกและภายในทุกห้อง 
๘. การเก็บกุญแจต่าง ๆ
   - มีการเก็บกุญแจอย่างเป็นระบบน�าออกใช้ ได้สะดวก
๙. การจัดท�าทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
๑๐. การจัดท�าตาราง / ห้องปฏิบัติการการใช้ห้อง / ให้บริการ 
๑๑. การจัดป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการ 
๑๒. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
๑๓. มีผู้รับผิดชอบดูแลห้อง 
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แบบประเมินห้องปฏิบัติการอื่นๆ

รายการประเมิน
ผลการประเมินเกณฑ์ย่อย

ผ่าน ไม่ผ่าน (เหตุผลประกอบ)
๑.  ข้อก�าหนดการใช้ห้องปฏิบัติการ  
   -  ช้ีแจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
   -  มีแผนผังต�าแหน่งของอุปกรณ์เก่ียวกับ  
     ความปลอดภัย  
๒.  ลักษณะของห้องปฏิบัติการ 
   -  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ  
   -  ความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะท�าปฏิบัติการ  
๓.  การจัดเก็บอุปกรณ์ 
   -  จัดเก็บอย่างมีระบบเป็นระเบียบ 
   -  จ�าแนกตามประเภท ขนาดและลักษณะ 
     ของอุปกรณ์  
๔.  การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง  
   -  มีจ�านวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง  
   -  ติดตั้งในบริเวณที่ใช้ได้สะดวก  
   -  ตรวจสอบอายุการใช้งานเสมอ  
๕.  การซ่อมบ�ารุง    
   -  ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ช�ารุด 
     และซ่อมแซมอย่างเป็นระบบ 
   -  ซ่อมบ�ารุงระบบสาธารณูปโภคสม�่าเสมอ 
๖.  การสื่อสาร      
   -  ติดตั้งโทรศัพท์ภายนอกและภายในทุกห้อง  
7.  การเก็บกุญแจต่าง ๆ 
   -  มีตู้เก็บกุญแจอย่างเป็นระบบน�าออกใช้ ได้สะดวก 
๘.  การจัดท�าทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
๙.   การจัดท�าตาราง/ห้องปฏิบัติการการใช้ห้อง/ให้บริการ 
๑๐. การจัดป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการ 
๑๑. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
๑๒. การใช้สื่อ / อุปกรณ์ ICT เสริมการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ค
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส�าหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา
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“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด�าเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ท่ีเกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส�าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ  
ท้ังด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา เศรษฐกิจ ปัญหา การระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหา 
การแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซ่ึงล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
จิตและสุขภาพกายของทุกคน จนน�าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติ ทางสังคม ดังนั้นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด�ารงชีวิต จึงจ�าเป็นท่ีทุกโรงเรียน ในฐานะ
หน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงควรน�าระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไร ? 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียน 

ได้พัฒนา เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข็มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีทักษะการด�ารงชีวิต และ รอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการ
ด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือ 
ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้โดยมีครู ประจ�าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 
เป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน และ 
นอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและ
เครื่องมือ ท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท�างานท่ีตรวจสอบได้

ท�าไมต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ? 
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. เพ่ือให้การด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการท�างาน ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานท่ีชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ 
ตรวจสอบและประเมินผลได้
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ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
๓. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
๔. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
๕. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ 

เอาใจใส่ 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน และนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร 
และครูทุกคน มีวิธีการและ เครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท�างานท่ีตรวจสอบได้ 
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กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒.  การคัดกรองนักเรียน 
๓.  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๔.  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
๕.  การส่งต่อ 

๑. การรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพ้ืนฐาน 
ความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ท้ังด้านบวกและ 
ด้านลบ ดังนั้นการรู ้จักข้อมูลท่ีจ�าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็น สิ่งส�าคัญ ท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาม ี
ความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรอง นักเรียน เป็นประโยชน์ 
ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์มิใช่ 
การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซ่ึงจะท�าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด  
ต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด
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2. การคัดกรองนักเรียน การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน  
เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน อาจนิยามกลุ่ม ได้ ๔ กลุ่ม คือ
 กลุ่มปกติ คือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว  
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซ่ึงควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
 กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียน  
ต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  
ซ่ึงโรงเรียน ต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
 กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซ่ึงความสามารถ 
อันโดดเด่น ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นท่ีประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซ่ึงโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษน้ัน
จนถึงข้ันสูงสุด

การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ได้อย่าง ถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน และมีความรวดเร็ว 
ในการแก้ไขปัญหา เพราะ มีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียน 
เพ่ือการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจน ในเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อ 
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซ่ึงบางกรณีจ�าเป็น ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน 
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่ม เสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากข้ึน 
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
ปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชน คาดหวังต่อไป 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาด�าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลัก
ส�าคัญ ท่ีโรงเรียนต้องด�าเนินการ คือ 

๑. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
๒. การเยี่ยมบ้าน 
๓. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
๔. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด�ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับ
นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ส�าหรับนักเรียน กลุ ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จ�าเป็นอย่างมากท่ีต้อง 
ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือท้ังการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยไม่ 
ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ของนักเรียน จึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคล 
ท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป 
   การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งท่ีครูประจ�าชั้น/ 
ครูท่ีปรึกษา จ�าเป็นต้องด�าเนินการมีอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 
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๑. การให้ค�าปรึกษาเบ้ืองต้น
๒. การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

5. การส่งต่อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา อาจมีกรณีท่ีบางปัญหา 
มีความยกต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรด�าเเนินการส่งต่อไปยัง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหา ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึน  
หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครู คนใดคนหนึ่งเพียงล�าพังความยุ่งยากของปัญหา
อาจมีมากข้ึน หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซ่ึงครูประจ�าชั้น/ครูท่ีปรึกษาสามารถ
ด�าเนินการได้ต้ังแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือการคัดกรอง นักเรียน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี 
 การส่งต่อแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 

๑. การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยังครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ท้ังนี้ 
ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ�าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 

๒. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด�าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก 
หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาท่ีมีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด�าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และ ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ 
๒. ครูทุกคนแลผู้เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องมีความตระหนักในความส�าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
๓. คณะกรรมการหรือคณะท�างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุม

ในแต่ละคณะ อย่างสม�่าเสมอตามท่ีก�าหนด 
๔. ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๕. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูท่ีปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง

ในเรื่องที่เอื้อ ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จ�าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบ้ืองต้น 
และแนวทางการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนซ่ึงโรงเรียนควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. ศึกษาสภาพและทิศทางการด�าเนินงาน 
๒.  วางแผนการด�าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.  ด�าเนินการตามแผนท่ีก�าหนด 
๔.  นิเทศ ก�ากับ ติดตาม 
๕.  ประเมินเพ่ือทบทวน (ประเมินภายใน) 
๖.  สรุปรายงาน / ประชาสัมพันธ์ 

ท่ีมา  ส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก ง
การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อม 

ในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน :  
“การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๑๘๙

การมัธยมศึกษา กับ การปฏิรูปการเรียนรู้
เพ่ือสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน

 สภาพบริบทท่ีส่งผลกระทบและท้าทายต่อการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษาจ�าเป็นต้อง
พัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา แนวโน้มความท้าทายของ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย  
โดยบริบทส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงในปัจจุบัน (การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพใน 10 จังหวัด  
ภายใต้โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน : 2559) ได้แก่

๑. ความยากจน โดยท่ีประเทศไทยติดกับดักอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) มากกว่า ๒๐ ปี ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีมีฐานะร�่ารวย (High Income Countries) 
ได้ เนื่องมาจากการขาดการพัฒนาเชิงวิจัยนวัตกรรม และการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม ของสินค้าและการบริการ**

๒. สังคมวัยชรา โดยแนวโน้มสังคมไทยจะมีคนสูงอายุมากข้ึน จากข้อมูล เปรียบเทียบปี ๒๔๙๓  
ปี ๒๕๔๓ และ ๒๕๙๓ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุเกิน หกสิบร้อยละ ๑๒ ซ่ึง
ส่งผลกระทบให้ประชากรวัยแรงงานจะน้อยลง และมีแนวโน้นในการพ่ึงพาแรงงานจาก ภายนอกมากข้ึน 
ในอนาคต 

๓. คุณภาพแรงงานไทยขาดการพัฒนา ผลส�ารวจของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ส�ารวจ
นายจ้างใน ๘ อุตสาหกรรมพบว่า นายจ้างเกือบท้ังหมดรายงานว่า ลูกจ้างขาดทักษะท่ีจ�าเป็น ในทุกด้าน  
โดยทักษะภาษาอังกฤษอ่อนท่ีสุด ทักษะจ�าเป็นท่ีเป็นปัญหาของพนักงาน ได้แก่ เทคโนโลยี สารสนเทศ  
การคิดค�านวณ ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้น�า การบริหารเวลา การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา เป็นต้น ทักษะ
เหล่านี้ล้วนถือเป็นทักษะส�าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ผลการส�ารวจนี้สะท้อนว่าระบบการศึกษายัง มีข้อจ�ากัด 
ในการพัฒนาทักษะทางการคิด ทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ ส่งผลให้ภาค ธุรกิจ 
ต้องจัดอบรมความรู ้และทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่พนักงานของตน อันเป็นมูลเหตุให้ภาคเอกชนบางราย  
ต้องด้ินรนแก้ปัญหานี้ เช่นการลงทุนเปิดสถาบันการศึกษาเองหรือร่วมมือลงทุนกับสถาบันการศึกษาของรัฐ 
ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหารายกรณี โดยการลงทุนของภาคเอกชนดังกล่าวมีข้อจ�ากัดท่ียังอยู่ในกลุ่มกิจการ 
ขนาดค่อนข้างใหญ่ เท่าน้ัน ซ่ึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนการจ้างงานในตลาดแรงงานเพียงร้อยละ ๑๐ 
หรือต�่ากว่า ในขณะท่ีต้องก้าวเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมโลก ท่ามกลางการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจการเคลื่อนตัวของแรงงานเพ่ิมมากข้ึน โดยพบว่า คนไทยวัยท�างานของไทยมีระดับการศึกษาต�่า 
กว่าประเทศอื่นๆ ถึงแม้มีวุฒิการศึกษา ม. ๓ ม. ๖ หรืออาชีวศึกษา จ�านวนหนึ่งก็ยังไม่สามารถอ่าน-เขียน- 
คิดเลข นอกจากนี้ การศึกษาของประชากรไทยวัยท�างานของไทยค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียน 
ชี้ให้เห็นว่าแรงงานระดับล่างของไทยสู้ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้เพราะการศึกษาต�่าและสูงวัย
----------------------------------------------------------------

** ตัวเลขประมาณการจากผลวิเคราะห์โดย ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ วิเคราะห์จากสถิติ Cohort ของนักเรียน 
สามรุ่นท่ีเข้าเรียนชั้นป.1 (ปี 2543-2544-2545)) ติดตามต่อเน่ืองระยะ 12 ปี พบว่านักเรียนท่ีระดับ ม. 3 คงเหลือ
ประมาณร้อยละ 87.9 ระดับ ม. 6/ปวช.3 คงเหลือประมาณ ร้อยละ 65.2 และประมาณจ�านวนผู้ออกสู่ตลาดแรงงาน
ประมาณจากจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาและผู้ออกระหว่างชั้นในแต่ละระดับ จากสถิติปีการศึกษา 2555-2556 จ�านวน 
ผู้จบอุดมศึกษาปีละประมาณ 324,000 คน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2555-2556 ) 
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ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง  
พร้อมรับการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านการศึกษา โดยเป้าหมายส�าคัญประการหนึ่ง คือ
การพัฒนานักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความพร้อมทางทักษะอาชีพท้ังด้านการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาสอดคล้องกับพื้นท่ีจังหวัด ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบาย 
“ส่งเสริมผู ้เรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู ่โลกอาชีพ” โดยให้มีการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลายเรียนวิชาเสริมท่ีเป็นวิชาชีพและการจัดการศึกษาให้เป็นการพัฒนาคน
ให้ตรงกับความต้องการ ตลาดแรงงาน ด้วยสถานการณ์ข้างต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นเรื่อง 
เร่งด่วนเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการ พัฒนาประชาชนท้ังประเทศ

ในปี ๒๕๕๙ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้การสนับสนุนการท�าวิจัยการปฏิรูป 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน โดยศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) มีเป้าหมายในการศึกษาเพ่ือให้การพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในวัยเรียนต้ังแต่
ประถม ศึกษา ถึง มัธยมศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ พบว่า ถ้าจะให้สามรถบรรลุเป้าหมาย
ได้จ�าเป็นต้องมี ๓ องค์ประกอบท่ีส�าคัญ คือ 

 (๑) ความเข้าใจตลาดแรงงาน ความต้องการพัฒนาเยาวชนให้ตอบโจทย์ ตลาดแรงงาน 
 (๒) การกระจายอ�านาจและใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน เพ่ือให้มีความชัดเจนเจาะจงความ ต้องการตลาด

แรงงานของพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถส่งผลต่อการออกแบบการเรียนรู ้เพ่ือพัฒนาเยาวชนได้ อย่างเหมาะสม  
โดยผ่านยุทธศาสตร์จังหวัด และ 

 (๓) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้พร้อมในการประกอบ
สัมมาชีพ 

ดังนั้น การสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน จึงเป็นกระบวนการศึกษาท่ีบูรณาการ
ท้ัง ๓ ส่วนไปพร้อมกัน 

ส�าหรับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้พร้อมในการประกอบ
สัมมาชีพ นั้น พึงเน้นการจัดท�าแผนการเรียนรู ้เตรียมอาชีพ และการน�าสู ่การปฏิบัติ โดย แบ่งเป็น  
๒ แนวทาง ได้แก่ 

 ๑. การสร้างความพร้อมทักษะชีวิตและโลกของงาน ส�าหรับนักเรียนในระดับ การศึกษาภาค
บังคับ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เพ่ือให้มีเจตคติรักงาน รู้จักวางแผนชีวิต และเห็นเป้าหมาย
และทางเลือก ผ่านกิจกรรม การให้ข้อมูล การส�ารวจตนเองและการเรียนรู้อาชีพต่างๆ

  ๒. การสร้างความพร้อมทักษะชีวิตและโลกของงาน ส�าหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เพ่ือการจัดท�าแผนการเรียนอาชีพ ท่ีตอบสนองตลาด แรงงานของพ้ืนท่ีรายละเอียด
ของการจัดท�าแผนการเรียนรู้เตรียมอาชีพ และการน�าสู่การปฏิบัติท่ีศึกษาวิจัยโดย ศ.ดร.สุมาลี ต้ังประดับ
กุล และคณะฯ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ัง ๒ แนวทางมีดังนี้



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๑๙๑

 ๑) การสร้างความพร้อมทักษะชีวิตและโลกของงาน ส�าหรับนักเรียนในระดับ การศึกษา 
ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สถานการณ์และความส�าคัญ
การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของผู้เรียนจ�าเป็นต้องเริ่มต้นต้ังแต่ระดับประถมศึกษา  

ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จากกระแสสังคมท่ีกล่าวว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักตนเอง ไม่มีความสนใจ 
ในการหาความถนัดเพ่ือการมีสัมมาชีพในอนาคต ระบบการศึกษาเป็นการสร้างเสริมการแข่งขันท่ีผลักดัน 
ให้เยาวชนเข้าสู ่การเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เยาวชนต้องเข้าสู ่การแข่งขันสู ่ 
การเรียนในระดับอุดมศึกษามาจากผู้ปกครอง ท่ีมีความเชื่อว่าลูก-หลานของตนจะประสบความส�าเร็จ ใน
อาชีพการงาน คือ การเรียนในระดับอุดมศึกษา ความเชื่อเหล่านี้มีท่ีมาและความถูกต้อง ในยุคสมัยท่ีผ่านมา 
(ศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐) ส�าหรับประเทศไทยเป็นช่วงที่ได้มีการก่อตั้งกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานภาครัฐ 
จึงจ�าเป็นท่ีระบบการศึกษาต้องสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท�างานในองค์กรของรัฐ  
ท่ีมีล�าดับชั้นผู้น�า หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน ลูกน้อง เรียกต�าแหน่งโดยรวมว่า ข้าราชการ ด้วยเหตุนี้เยาวชนในยุค
ท่ีผ่านมาจึงได้รับการพัฒนาเพ่ือการมีอาชีพเป็นข้าราชการ การเรียนรู้ทักษะการท�างานท่ีรับค�าสั่ง การสร้าง
ความพร้อมด้านอาชีพของนักเรียน จึง เชื่อผู้น�า ฟังผู้ใหญ่ เป็นล�าดับข้ัน ผลท่ีตามมาเยาวชนยุคท่ีผ่านมา
ประสบความส�าเร็จในชีวิต ท�าให้ความเชื่อเหล่านี้ สั่งสมมายังผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน การเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาจึงถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ความส�าเร็จของคน ในยุคท่ีผ่านมา รวมท้ังความสามารถ
ของการสอนยังคงเป็นรูปแบบเดิม (ศตวรรษท่ี ๑๙ และ ๒๐) 

     ขณะท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังภูมิอากาศภูมิประเทศ เทคโนโลยี แม้กระท่ัง 
ปัจจัยหลักของการด�ารงชีวิตท่ีมี ๔ ปัจจัย ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปัจจัย ๕ และ ๖ ในปัจจุบันนี้ หากแต่ 
กระบวนการเรียนรู ้ ท่ีสถานศึกษายังคงใช้วิธีเดิม ผู ้เรียนจะไม่สามารถด�ารงชีวิตในโลกท่ีเป็นจริงได้  
โดยเฉพาะโลกของงาน ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญในการด�ารงชีพของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรมนุษย์ของไทยได้  
ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ สามารถปลูกฝัง
ได้ต้ังแต่ระดับเล็ก (ประถมศึกษา) จนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยออกแบบให้มีความ ซับซ้อนมากข้ึนตามวัย 
และต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติรักงาน รู้จักวางแผนชีวิต เห็นเป้าหมายและทางเลือก 
ต้ังแต่ระดับ ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก�าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็น ๘ สาระการเรียนรู้ โดยมีสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีบรรจุอยู่ในหลักสูตร แต่ท�าไมผู้เรียน  
หรือ เยาวชนยังคงไม่มีเจตคติรักงาน ไม่รู ้จักวางแผนชีวิต ไม่เห็นเป้าหมายและทางเลือก สาเหตุเกิด  
จากอะไร กระบวนการเรียนรู้มีส่วนใดท่ีไม่ตอบโจทย์ 

ผลงานศึกษาวิจัยข้างต้น มีข้อค้นพบว่า 
 ทักษะส�าคัญท่ีเด็กและเยาวชนต้องมี คือ เข้าใจอาชีพ มีเจตคติรักงาน รู ้จักวางแผนชีวิต  

มีทักษะชีวิต ความเข้าใจการเงิน เห็นเป้าหมายและทางเลือก รวมท้ังต้องเข้าใจ หลักการระดับ การจ�า 
คิดวิเคราะห์ และประเมินตนเองได้ 
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 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งให้ผู้เรียนท�าด้วยตนเอง ค้นหามาเอง จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
โดยเริ่มจากใกล้ตัว (ครอบครัว) และออกไปเป็นหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถ่ิน ประเทศ โลก 

 การยอมรับความหลากหลายจากข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณค่าและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนสามารถสรุปตามหลักการท่ีส�าคัญได้ 
 คุณลักษณะของผู้เรียนใน ๖ คุณลักษณะ ส�าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ 
  (๑) ทักษะชีวิต
  (๒) ความเข้าใจอาชีพ
  (๓) ความเข้าใจการเงิน 
  (๔) ความรู้ 
  (๕) คิดวิเคราะห์ 
  (๖) ประเมินตน 
 คุณลักษณะของผู้เรียนใน ๖ คุณลักษณะ ส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
  (๑)  ทักษะชีวิต-การเรียน 
  (๒)  ความเข้าใจอาชีพ 
  (๓)  ความเข้าใจการเงิน 
  (๔)  คิด-ประเมิน 
  (๕)  การมีน�้าใจ 
  (๖)  การเป็นเหตุเป็นผล 

 2) การสร้างความพร้อมทักษะชีวิตและโลกของงาน ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เพ่ือการจัดท�าแผนการเรียนอาชีพ ท่ีตอบสนองตลาดแรงงานของพ้ืนท่ีสถานการณ์
และความส�าคัญ

จากผลการศึกษาของส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ซ่ึงได้
รวบรวมข้อมูลสถิติจากรายงานและข้อมูลด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน แรงงาน และท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเผยแพร่ 
ในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ของหน่วยงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ข้อมูลด้านก�าลังแรงงาน ของเด็กและ
เยาวชน พบว่า

สถานการณ์ภาพรวมในระดับประเทศมีเด็กหลุดออกนอกระบบชั้น ม.๓, ม.๔ และ ม.๕ ประมาณ
ร้อยละ ๔๐ และเด็กท่ีเรียนจบ ม.๖ แต่ไม่ต่อมหาวิทยาลัยอีกร้อยละ ๒๐ น่ัน หมายถึง การท่ีเยาวชน 
ออกจากระบบการศึกษา ก็จะต้องเข้าสู่ระบบการท�างาน มีสัมมาชีพ ซ่ึง เยาวชนเหล่านี้มีทักษะการประกอบ
อาชีพเพียงพอ หรือไม่ 

นอกจากนี้เยาวชนท่ีอยู่ในช่วงวัยดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความส�าคัญของ การมีอาชีพ 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ไม่สนับสนุน หรือส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลก ของงานให้แก่
เยาวชน ท้ัง ๆ ท่ีในหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็มีสาระการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
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อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพส�าหรับผู้เรียนระดับ ประถม
ศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น แสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน ไม่สามารถแสดง หรือ  
กล้าคิด กล้าท�าในเรื่องอาชีพ กอร์ปกับผู้ปกครอง ครอบครัวมีอิทธิพลในการ ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนตามเส้น
ทางท่ีคาดหวัง ซ่ึงก็เป็นความถูกต้อง แต่ในข้อเท็จจริงต้นทุนชีวิตของ เยาวชนมีไม่เท่ากัน แต่ศักยภาพ 
ในการพัฒนามีได้เช่นเดียวกัน 

ดังนั้น การจัดแผนการเรียนรู้ด้าน อาชีพในโรงเรียนสายสามัญ จึงเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้เรียน
เพ่ิมโอกาสในการดึงศักยภาพ ในการพัฒนาสู่สัมมาชีพได้ทางหนึ่ง ขณะเดียวกันเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีผู้เรียน
จะมีทักษะอาชีพ ติดตัวหากจ�าเป็นต้องออกจากระบบการศึกษาในระบบใหญ่ เชิงลึก เพ่ือให้การจัดท�าแผน 
การเรียนรู้อาชีพของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอบสนองและ แก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 
ท้ังนี้การออกแบบแผนการเรียนรู้ จะค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน กรณีเยาวชนต้องหลุดออกจากการศึกษาในระบบ ใหญ่ จะต้องสามารถ
มีทักษะพอเพียงในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้อยู่ได้ในสังคม ขณะเดียวกันต้องสามารถกลับเข้าสู่การเรียนรู้
ต่อไปในอนาคต เมื่อมีความพร้อม

การแก้ปัญหาการขาดแรงงานของตลาดแรงงานในท้องถ่ิน จึงต้องน�าเอาทักษะ อาชีพของตลาด
แรงงานท้องถ่ินมาเป็นต้ังในการออกแบบด้วย ท้ังนี้จะสามารถ สร้างความร่วมมือกับผู ้ประกอบการ 
ท่ีต้องการแรงงานมาเป็นผู้สร้างทักษะแก่ ผู้เรียน และการสร้างความพร้อมด้านอาชีพของนักเรียน 

การดึงคนกลับถ่ิน การเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางท่ีตอบสนองตลาดแรงงานในท้องถ่ิน จะเป็นการสร้าง
ให้คนท้องถ่ินได้ประกอบสัมมาชีพในถ่ินฐานของตนเอง และพัฒนาด้านระบบเศรษฐกิจให้ท้องถ่ินเติบโตได้ 

ด้วยแนวคิดดังกล่าว สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงควรออกแบบแผนการเรียนรู ้
ด้านอาชีพไว้ เพ่ือตอบโจทย์การต้องการแรงงานในอนาคต ซ่ึงต้ังเป้าหมายโรงเรียนท่ีจัดการเรียนแผน 
การเรียนรู้อาชีพไว้ เช่น แผนการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ – การดูแลผู้สูงวัย, แผนการเรียน ด้านเกษตร 
เชิงพาณิชย์ในโรงเรียน ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวแม้ยังมีอุปสรรคในการจัดท�าแผนการเรียนรู้ด้านอาชีพส�าหรับผู้เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีปัจจัยท่ีไม่เกื้อหนุนต่าง ๆ เช่น 

ลักษณะของโครงการฯนี้ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับมหภาค ระดับจังหวัดท่ี ต้องมีภาคี 
หลากหลายภาคส่วน ล�าพังสถานศึกษา หรือ เขตการศึกษา ไม่สามารถ ขับเคล่ือนลงสู่การปฏิบัติได้  
แต่ถ้าริเริ่มผลักดันร่วมกันโดยใช้การจัดการการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี โดยสถานศึกษาหรือส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา หรือ ส�านักงานการศึกษาจังหวัด คงเห็นผลได้

ความไม่แน่นอนของระบบส่วนกลาง ส่งผลให้โรงเรียนท่ีสนใจ ก็จะยังไม่สามารถ หรือ ไม่กล้าด�าเนิน
การต ่อได ้ ท้ังนี้ประสบการณ์ของครู และผู ้อ�านวยการ โรงเรียนพบว ่า กระทรวงศึกษาธิการ 
มีการเปลี่ยนแปลงค�าสั่ง กระบวนการต่าง ๆ บ่อย จึงท�าให้ระดับสถานศึกษาไม่กล้าริเริ่มในเรื่องใหม่ ๆ 

การขาดความรู้และทักษะในการบริหารแนวคิดใหม่ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครู ท�าให้ไม่
กล้าเสี่ยงต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขณะเดียวกันยังมีการน�าเสนอ สิ่งใหม่ ๆ มากมาย จนครูแยกแยะไม่ออก 
ว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะเกิดผลท่ีดีท่ีสุด 
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ท้ังนี้หากมีการด�าเนินงาน คู่ขนาน ๒ ทางได้ คือ
๑. การสร้างภาคีส่วนงานในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดท�ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาก�าลังคน และใช ้

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ 
๒. การส�ารวจตลาดแรงงานของพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมการวางยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างมีทิศทาง  

และก�าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาคน 
เมื่อข้อมูล ๒ ส่วนนี้ได้น�ามาใช้เพ่ือการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์จังหวัด จะส่งผลให้ สถานศึกษา

สามารถวางแผนและท�าหน้าท่ีสร้างพัฒนาทรัพยากรให้ท้องถ่ิน (เป็นหลัก) และพัฒนา ทรัพยากรให้ 
ประเทศชาติ และโลกตามสัดส่วนและทุนชีวิตให้บรรลุผลในภาพใหญ่ได้

เอกสารอ้างอิง
รายงานผลการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน โดย ศ. ดร. สุมาลี 

ต้ังประดับกุล และคณะ ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์และคณะ ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปี 2559)
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)๑๙๖

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

 ชื่อโรงเรียน……………………………………….........……………………………………..………..………. 
 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต…………………..………………………………....... 
 อ�าเภอ……………………………………………..............…..……จังหวัด…………………….…………..
 จ�านวนห้องเรียน............................ ห้อง   จ�านวนนักเรียน.......................................คน

 
ค�าช้ีแจง 
 ๑. ใช้แบบประเมินฉบับนี้คู ่กับเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
 ๒. แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านคุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ   
การบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไป ประกอบด้วยภาระงาน  
๘ งาน ได้แก่ 

๒.๑ งานแผนงานและการประกันคุณภาพ 
๒.๒  งานวิชาการ 
๒.๓  งานกิจการนักเรียน 
๒.๔  งานบุคคล
๒.๕  งานธุรการ 
๒.๖  งานการเงินและพัสดุ 
๒.7  งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
๒.๘  งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ 

 ๓. แบบประเมินฉบับนี้มีรายการประเมินรวม ๑๓๑ ข้อ ในแต่ละข้อมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�าหนดเป็นค่าตัวเลข ๕ ระดับ โดยในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

๕ หมายถึง  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ ๕
๔ หมายถึง  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ ๔
๓ หมายถึง  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ ๓ 
๒ หมายถึง  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ ๒
๑ หมายถึง  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ ๑
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 ๔. ให้ท�าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคุณภาพตามเกณฑ์ และหากข้อใดท่ีโรงเรียน 
ไม่ได้ด�าเนินการหรือไม่ได้ปฏิบัติให้ท�าเครื่องหมาย √ ในช่องไม่มีการปฏิบัติ

รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
 ๑.๑ การก�าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 ๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน

2. การจัดองค์กร 
 ๒.๑ การจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 ๒.๒ การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ 
มอบหมายงาน 
๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๑ การด�าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 ๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

๔. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ๔.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
5. การค�านวณต้นทุนผลผลิต 
 ๕.๑ การค�านวณต้นทุนผลผลิต 
6. การควบคุมภายใน 
 ๖.๑ การควบคุมภายใน 
๗. การประเมินผลการด�าเนินงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 7.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รวม 
รวมด้านที่ ๑ (ค่าฐานนิยม)

หมายเหตุ กรณีท่ีค่าฐานนิยมเท่ากัน ให้พิจารณาแนวโน้มของข้อมูลว่าเบ่ียงเบนไปทิศทางใด
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานวิชาการ 
๑. การวางแผนงานวิชาการ             
   ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดท�าระเบียบ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
   ๑.๒ การท�าแผนงานวิชาการ
   ๑.๓ การจัดท�าสารสนเทศงานวิชาการ
   ๑.๔ การจัดการรับนักเรียน
2. การบริหารงานวิชาการ 
   ๒.๑ การก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
   ๒.๔ การจัดกลุ่มการเรียน
   ๒.๕ การจัดตารางสอน / ตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน
   ๒.๖ การนิเทศภายใน
   ๒.7 การจัดครูสอนแทน
   ๒.๘ การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การด�าเนินงานทางวิชาการ 
   ๒.๙ การบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ
   ๒.๑๐ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๓.๑ การจัดท�า การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ๓.๓ การจัดหา จัดท�าและพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้ 
   ๓.๔ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
   ๓.๕ การจัดสอนซ่อมเสริม 
   ๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
   ๓.7 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
   ๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียน
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

๔. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
   ๔.๑ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ

   ๔.๒ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่
   ๔.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
   ๔.๔ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
นักเรียน 
   ๔.๕ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน และงานทะเบียน
นักเรียน     
   ๕.๑ การด�าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 
   ๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลการเรียน 
   ๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   ๕.๔ การด�าเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
   ๕.๕ การด�าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 
6. การแนะแนวการศึกษา
   ๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว
   ๖.๒ การให้บริการแนะแนว 
๗. การประเมินผลการด�าเนินงานวิชาการ        
   7.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานวิชาการ
   7.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน

                           รวม  
รวมด้านที่ 2 (ค่าฐานนิยม)



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)๒๐๐

รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานกิจการนักเรียน 
๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
   ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียง
นักเรียนและจัดท�าระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับงาน
กิจการนักเรียน
   ๑.๒ การท�าแผนงานกิจการนักเรียน 
2. การบริหารงานกิจการนักเรียน      
   ๒.๑ การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก�าหนด
พันธกิจงานกิจการนักเรียน 

    ๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียน
   ๒.๓ การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
๓. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม     
   ๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ 

ประพฤติและระเบียบวินัย
   ๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
   ๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   ๓.๕ การยกย่องให้ก�าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
๔. การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   ๔.๑ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
   ๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล    
   ๔.๓ การคัดกรองนักเรียน 

    ๔.๔ การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

   ๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
   ๔.๖ การส่งต่อนักเรียน
5. การด�าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
   ๕.๑ การด�าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

6. การประเมินผลการด�าเนินงานกิจการนักเรียน
   ๖.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานกิจการนักเรียน

                           รวม 
รวมด้านที่ ๓ (ค่าฐานนิยม)

รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานบุคคล
๑. การบริหารงานบุคคล 
   ๑.๑ การวางแผนอัตราก�าลัง 
   ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 
   ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ๑.๔ การบ�ารุงขวัญและส่งเสริมก�าลังใจ 
2. การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
   ๒.๑ การจัดท�าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
   ๒.๒ การจัดท�าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
๓. การประเมินผลการด�าเนินงานบุคคล 

    ๓.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานบุคคล
                           รวม 

รวมด้านที่ ๔ (ค่าฐานนิยม)
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานธุรการ 
๑. การวางแผนงานธุรการ      
   ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ 
   ๑.๒ การท�าแผนงานธุรการ 
2. การบริหารงานธุรการ     
   ๒.๑ การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ๒.๒ การจัดบุคลากร 
   ๒.๓ การจัดสถานที่ 
๓. การบริหารงานสารบรรณ      
   ๓.๑ การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและ 
หนังสือราชการ 
   ๓.๒ การโต้ตอบหนังสือราชการ 
   ๓.๓ การเก็บรักษาและท�าลายหนังสือราชการ 
   ๓.๔ การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
๔. การประเมินผลการด�าเนินงานธุรการ         

    ๔.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานธุรการ
                           รวม 

รวมด้านที่ 5 (ค่าฐานนิยม)



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒๐๓

รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

การเงินและพัสด ุ
๑. การบริหารการเงิน
   ๑.๑ การบริหารการเงิน
2. การบริหารการเงินและบัญชี      
   ๒.๑ การท�าหลักฐานการเงินและการบัญชี 
   ๒.๒ การรับเงิน 
   ๒.๓ การจ่ายเงิน 
   ๒.๔ การเก็บรักษาเงิน 
   ๒.๕ การควบคุมและตรวจสอบ 
   ๒.๖ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผน 
การใช้จ่าย 
๓. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
   ๓.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
   ๓.๒ การจัดท�าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
   ๓.๓ การบ�ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
   ๓.๔ การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี และ
การจ�าหน่าย พัสดุ 
   ๓.๕ การจัดท�าทะเบียนที่ราชพัสดุ 
๔. การประเมินผลการด�าเนินงานการเงิน         
และพัสดุ

   ๔.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานการเงินและพัสดุ
                           รวม 

รวมด้านที่ 6 (ค่าฐานนิยม)
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม          
   ๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   ๑.๒ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 

2. การบริการอาคารเรียน     
   ๒.๑ การจัดบรรยากาศอาคารเรียน 
   ๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน 
(พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่ก�าหนดในราย
ละเอียดจ�านวนห้อง / ห้องพิเศษและห้องบริการ) 
   ๒.๓ การดูแลบ�ารุงรักษาอาคารเรียน 

    ๒.๔ การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน
๓. การบริการห้องเรียน 
   ๓.๑ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
   ๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 

๔. การบริการห้องบริการ     
   ๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
   ๔.๒ การใช้และการบ�ารุงรักษาห้องบริการ 

5. การบริการห้องพิเศษ     
   ๕.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 
   ๕.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 

6. การบริการอาคารประกอบ      
   ๖.๑ การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
(พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในตารางเกณฑ์
มาตรฐานด้านปริมาณอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ)
   ๖.๒ การใช้และบ�ารุงรักษาอาคารฝึกงานหรือ
ห้องปฏิบัติงาน 
   ๖.๓ การจัดอาคารโรงอาหาร
   ๖.๔ การใช้และบ�ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร
   ๖.๕ การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
   ๖.๖ การใช้และบ�ารุงรักษาอาคารหอประชุม /
ห้องประชุม
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

   ๖.7 การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
   ๖.๘ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคาร 
พลศึกษา / ห้องพลศึกษา
   ๖.๙ การจัดอาคารห้องน�้า – ห้องส้วม
   ๖.๑๐ การใช้และดูแลรักษาห้องน�้า – ห้องส้วม
๗. การให้บริการน�้าดื่ม 
   7.๑ การให้บริการน�้าดื่ม 
8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   ๘.๑ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
   ๙.๑ การจัดการสื่อสาร 
   ๙.๒ การด�าเนินงานด้านการสื่อสาร และ 
ประชาสัมพันธ์ 
๑0. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของ 
โรงเรียน 
   ๑๐.๑ การก�าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน 
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และ
ความประพฤติ 
   ๑๐.๒ การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ 
๑๑. การประเมินผลการด�าเนินงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
   ๑๑.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานบริการ 
อาคารสถานที่

                           รวม 
รวมด้านที่ ๗ (ค่าฐานนิยม)
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รายการ

ระดับคุณภาพ
5 ๔ ๓ 2 ๑ ไม่มี

การ
ปฏิบัติ

บันทึก
ข้อมูล

เพ่ิมเติม
(ถ้ามี)

ระดับ
คุณภาพที่

คณะ
กรรมการ
รับรอง

งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ 
๑. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ          
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   ๑.๑ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
และภาคีเครือข่าย  
   ๑.๒ การด�าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
2. การให้บริการชุมชน 
   ๒.๑ การให้บริการชุมชน 
๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน        
   ๓.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
   ๓.๒ โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
๔. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน        
   ๔.๑ การจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
   ๔.๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
5. การประเมินผลการด�าเนินงานงานชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 
   ๕.๑ การประเมินผลการด�าเนินงานชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย

                           รวม 
รวมด้านที่ 8 (ค่าฐานนิยม)
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ (ค่าฐานนิยม)

ด้านท่ี ๑ งานแผนงานและการประกันคุณภาพ

ด้านท่ี ๒ งานวิชาการ

ด้านท่ี ๓ งานกิจการนักเรียน

ด้านท่ี ๔ งานบุคคล

ด้านท่ี ๕ งานธุรการ

ด้านท่ี ๖ งานการเงินและพัสดุ

ด้านท่ี 7 งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม

ด้านท่ี ๘ งานชุมชนและภาคีเครือข่าย

รวมทุกด้าน
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สรุปผลการประเมิน/รายงาน 
  - จุดเด่น 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

  - จุดท่ีควรพัฒนา 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

  - ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

  ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

  ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน/รายงาน 
   (..................................................) 
 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา................................................... 

 วันท่ี........./......................./.................



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒๐๙

คณะจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

๑. คณะท่ีปรึกษา ประกอบด้วย
	 ๑.๑	นายการุณ	สกุลประดิษฐ์	 	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				 ๑.๒	นางสุจิตรา	พัฒนะภูมิ	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ๑.๓	นายบุญรักษ์	ยอดเพชร	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ๑.4	นายณรงค์	แผ้วพลสง	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. คณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาเอกสาร
	 	๒.๑	นายณรงค์	แผ้วพลสง	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	๒.๒	นายนคร	ตังคะพิภพ	 	 ท่ีปรึกษาส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	๒.๓	ว่าท่ีร้อยตรีไพศาล	ประทุมชาติ	 	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 	 	 คณะท�างานท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. คณะท�างานยกร่างมาตรฐาน  ระหว่างวันท่ี	 ๑๓	 –	 ๑6	 กรกฎาคม	 ๒560	 ณ	 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน ์ 

	 ถนนพระราม	6	กรุงเทมหานคร	ประกอบด้วย
 ชุดท่ี ๑ ด้านคุณภาพ

๓.๑.๑ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๓.๑.๒ นายนคร ตังคะพิภพ ท่ีปรึกษาส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๑.๓ ว่าท่ีร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 คณะท�างานท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๔ นายธีระพล บัวแก้ว รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓.๑.๕ นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๑.๖ นายทรงวิทย์ นิลเทียน ทรงคุณวุฒิ 
๓.๑.7 นายลิขิต เพชรผล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๑.๘ นายอ�านาจ เดชสุภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓.๑.๙ นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓.๑.๑๐ นายไตรรงค์ มณีสุธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๑.๑๑ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อ�านวยการโรงเรียนภูเขียว  
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๓.๑.๑๒ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อ�านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๓.๑.๑๓ นายประชอบ หลีนุกูล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสงวนหญิง   
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓.๑.๑๔ นางนิตยา มั่นช�านาญ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสนามชัยเขต 
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๓.๑.๑๕ นายชัยวัฒน์ ใจภักดี  ผู้อ�านวยการโรงเรียนจอมทอง  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓.๑.๑๖ นายวันชัย ทองเกิด  ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
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๓.๑.๑7 นางบุสบง พรหมจันทร์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธบูชา  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓.๑.๑๘ นางสุภัทร เงินดี  ผู้อ�านวยการโรงเรียนปทุมคงคา    
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓.๑.๑๙ นางวรรณดี นาคสุขปาน  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓.๑.๒๐ นางพรภินันท์ เลาะหนับ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓.๑.๒๑ นายสมศักด์ ฉันทานุรักษ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
๓.๑.๒๒ นายมงคล กาเหว่า  ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม    
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๓.๑.๒๓ นายใจชาย ปัณนะพงษ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๓.๑.๒๔ นายสมพร สุขอร่าม  ผู้อ�านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม  

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๓.๑.๒๕ นางวิไลภรณ์ ค�าภีรปวงศ์รอง  ผู้อ�านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๓.๑.๒๖ นางเพ็ญแข วัฒนสุข  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนหอวัง  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓.๑.๒7 นางสุดารัตน์ แก้วเก้า  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
๓.๑.๒๘ นางพัชรา สิงห์หลง  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา  
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๓.๑.๒๙ นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์  ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม    
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
๓.๑.๓๐ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ 
     ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๑.๓๑ นางสาวอุษา หลักดี     นักวิชาการศึกษาช�านาญการ 
     ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ชุดท่ี 2 ด้านปริมาณ เป็นครูท่ีรับผิดชอบห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
 ๓.๒.๑ นางสาวรัตนวดี โมรากุล   ครู โรงเรียนสตรีวิทยา  
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๓.๒.๒ นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า  ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๓ นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย  ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๔ นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์  ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๕ นายพิภัช สุขประเสริฐ  ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี  
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐                                           
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 ๓.๒.๖ นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล  ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
 ๓.๒.7 นางสุภาภรณ์ ชัยยะ  ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
 ๓.๒.๘ นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข  ครู โรงเรียนหอวัง 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๙ นางอลิสา สิงห์เจริญ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๑๐ นางทองสุข ทับเจริญ  ครู โรงเรียนศึกษานารี 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๓.๒.๑๑ นางสุรางค์ เช้าเจริญ  ครู โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
 ๓.๒.๑๒ นางสาวอังสนา นาคสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
 ๓.๒.๑๓ นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์  ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๑๔ นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๓.๒.๑๕ นางอังสนา บุญส่ง  ครู โรงเรียนมหรรณพาราม 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๓.๒.๑๖ นางอุไรวรรณ พรน้อย  ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
 ๓.๒.๑7 นายกมล สินเปรม   ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
 ๓.๒.๑๘ นายจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง   ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
 ๓.๒.๑๙ นายพูนศักด์ิ สักกทัตติยกุล  ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๒๐ นายสุทัศน์ ต้ังอ๋ัน   ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๒๑ นายประดับ บุษบา   ครู โรงเรียนสายน�้าผ้ึง  
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๓.๒.๒๒ ว่าท่ีร้อยตรีธนกร วงษ์ปัญญา ครู โรงเรียนหอวัง  
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒                                             
 ๓.๒.๒๓ นายประคอง เอ่ียมศิริ    ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๓.๒.๒๔ นางนันทวรรณ คูน�้าเพชร    ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี    
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
 ๓.๒.๒๕ นางสุเนตรา เทศทอง    ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม    
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
 ๓.๒.๒๖ นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว    ครู โรงเรียนสถาพรวิทยา    
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
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 ๓.๒.๒7 นางสมร ฉายอรุณ    ครู โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
 ๓.๒.๓๐ นายประเสริฐ คนยงค์    ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
 ๓.๒.๓๑ นางสาวอาริศรา อรรคษร    ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
 ๓.๒.๓๒ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๓.๒.๓๓ นางสาวอุษา หลักดี    ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. คณะกรรมการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐          
 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทมหานคร 
 คณะกรรมการออกแบบการประชาพิจารณ์และสรุปผลประชาพิจารณ ์

๔.๑ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๒ นายชัยอนันต์ แก่นดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ           
๔.๓ นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ                  
๔.๔ นายภาสกร พงศ์สิทธากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๕ นายวิทูรย์ เพชรประภัสสร  รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑    
๔.๖ นายไพฑูรย์ จารุสาร   ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
๔.7 นายวนิชชัย แก่นภมร  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕     
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
๔.๘ นายการุณ ชูช่วย   ผู้อ�านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม     
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๔.๙ นายวันสว่าง สิงห์ชัย   ผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม     
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๔.๑๐ นางนภาพร แสงนิล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม     
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓7
๔.๑๑ นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา   รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ    
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
๔.๑๒ นางลลิดา ชูชาติ      ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ               
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๔.๑๓ นายณภัทร ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ     
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔.๑๔ นางสาวภัทรินทร์ ชูมาก  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ      
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๔.๑๕ นางสาวพิชญา ค�าปัน  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ                 
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
๔.๑๖ นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ                           
     ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๔.๑7 นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑๘ นางจรัสพร ฉัตรทอง  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑๙ นางนวลจันทร์ ปกป้อง  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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๔.๒๐ นายภาวัต ภูมิคอนสาร  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๔.๒๑ นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๔.๒๒ นางสาวจิระวดี สินทร  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔.๒๓ นายพงศกร สิทธิฤทธิ์  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ 2560)

๔.๑ นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์  ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๔.๒ นายพิทยา ไชยมงคล   ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๔.๓ นางงามพิศ ลวากร    รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๔.๔ นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย  รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 
๔.๕ ว่าท่ีร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 
๔.๖ นางสาวสุวิภา ต้ังก่อสกุล   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
๔.7 นายสุธี บุญญะถิติ   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๔.๘ นายสุรชาติ มานิตย์   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๔.๙ นายสุชน วิเชียรสรรค์  รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

 ๔.๑๐ นายเทพฤทธิ์ ยอดใส  ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม     
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๔.๑๑ นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย        

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๔.๑๒ นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนพัทลุง         

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
 ๔.๑๓ นางสาวจิตรา มาบู   ผู้อ�านวยการโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์        

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
 ๔.๑๔ ว่าท่ีร้อยตรี โกศล สุวรรณมณี ผู้อ�านวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
 ๔.๑๕ นายพิริยะ เอกปิยะกุล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ            

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑7
 ๔.๑๖ นายปรีชา นาคศิริ   ผู้อ�านวยการโรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม                     

                      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
 ๔.๑7 นายมนัส โฉมฉลวย  ผู้อ�านวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา       

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
 ๔.๑๘ นางสมจิต มุ่งกลาง   ผู้อ�านวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม       

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
 ๔.๑๙ นายสมศักด์ิ แต้มโคกสูง  ผู้อ�านวยการโรงเรียนนางรอง        

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
 ๔.๒๐ นายแสน แหวนวงษ์         ผู้อ�านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร            

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
 ๔.๒๑ นายแสวง บุญมากาศ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนล�าปางกัลยาณี       

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
 ๔.๒๒ นายศุภวิศว์ ตาหล้า       ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดถ�้าปลาวิทยาคม        

    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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 ๔.๒๓ นายพยัพ อนันนิล   ผู้อ�านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี       
    ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

 ๔.๒๔ นางเพชราภรณ์ อยู่นาน   ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ       
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

 ๔.๒๕ นายสุชิน วรรณฉวี   ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ       
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

 ๔.๒๖ นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ      
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

 ๔.๒7 นางสุริศา ริมคีรี   ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ     
 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑7    

 ๔.๒๘ นางอัจฉรา เงินราษฎร์  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ        
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
 ๔.๒๙ นายทองปาน ศรีอักเศษ  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ      

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
 ๔.๓๐ นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ      

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘                                      
 ๔.๓๑ นางวาสนา ค�าเพ็ง         ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ     

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
 ๔.๓๒ นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัย  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ     

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
 ๔.๓๓ นายวีระ อุสาหะ   ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ    

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
5. คณะกลั่นกรอง และตรวจสอบผลการวิพากษ์ ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
 ๕.๑ นายนคร ตังคะภิภพ   ท่ีปรึกษาส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๕.๒ นายอ�านาจ เดชสุภา   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๕.๓ นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๕.๕ นางนิตยา มั่นช�านาญ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
 ๕.๖ นางสุภัทร เงินดี   ผู้อ�านวยการโรงเรียนปทุมคงคา  
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๕.7 นายวันชัย ทองเกิด   ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๕.๘ นางเพ็ญแข วัฒนสุข   รองผู้อ�านวยการโรงเรียนหอวัง  
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๕.๙ นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์  ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม   
      ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
 ๕.๑๐ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๕.๑๑ นางสาวอุษา หลักดี   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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6. คณะท�างานส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
 ๖.๑ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๒ นายธีระพล บัวแก้ว   รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ๖.๓ นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๔ นายจิต เพชรล�้า    ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๖.๕ นางจรัสพร ฉัตรทอง   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๖.๖ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๖.7 นางนวลจันทร์ ปกป้อง   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๖.๘ นางสาวนวลแข บุนนาค   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๖.๙ นางสาวอุษา หลักดี    ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๖.๑๐ นางสาวอังคนา จบศรี  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๑ นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๒ นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๓ นายภาวัต ภูมิคอนสาร  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๔ นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๕ นางสาวชนนี โสมก�าสด   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๖ นางสาวจิระวดี สินทร  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑7 นายธวัช ครูวรรณะ  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๘ นางสาวภัสราภรณ์ เนติพัฒน์  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๑๙ นางสาวกชกร ใหญ่เอ่ียม  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๒๐ นางสาวดวงตา มังกร  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๒๑ นางสาวบุศรา สว่างหล้า  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๖.๒๒ นายพงศกร สิทธิฤทธิ์  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ฝ่ายพิมพ์และจัดท�ารูปแบบเอกสาร

7.๑ นายภาวัต ภูมิคอนสาร    ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.๒ นางสาวจิระวดี สินทร    ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.๓ นางสาวภัสราภรณ์ เนติพัฒน์     ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.๔ นางสาวกชกร ใหญ่เอ่ียม      ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 7.๕ นางสาวบุศรา สว่างหล้า     ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7.๖ นางสาวดวงตา มังกร     ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. ฝ่ายศิลป์และจัดรูปเล่ม
 ๘.๑ โรงเรียนปทุมคงคา   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 ๘.๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
 ๘.๓  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
 ๘.๔ นางสาวกชกร ใหญ่เอ่ียม  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๘.๕ นางสาวภัสราภรณ์ เนติพัฒน์  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
9. ฝ่ายบรรณาธิการกิจ
 ๙.๑ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๙.๒ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ๙.๓ นางสาวอุษา  หลักดี   ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คณะท�างานบรรณาธิการกิจ เอกสาร (ร่าง) 
“มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)”
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๑. ว่าท่ีร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักด์ิ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนศึกษานารี
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๔. นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์   ผู้อ�านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๕. นายพูลศักด์ิ จิตสว่าง  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๖. นายพิศณุ ศรีพล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
7. นายณรงค์ คงสมปราชญ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๘. นายไชยา กัญญาพันธุ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๙. นายวิธาน พรหมสินธุศักด์ิ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๐. นางลัดดา เจียมจูไร  ผู้อ�านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๑. นางสาวเยาวณี เสมา  ผู้อ�านวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๒. นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๓. นายภิญโญ ภูศรี  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดสังเวช
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๔. นายวิจิตร สมบัติวงศ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนอนันต์
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๕. นางกอบกุล อุสาโห  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๖. นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑7. นายนฤเทพ ใจสุทธิ  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๘. นางนงลักษณ์ วังปรีชา  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
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๑๙. นางสาววาริสา ประภาสพงษ์  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๐.  นางจันทรา ประภัศร  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๑.  นางสาวเอ้ือมพร วอนยิน  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๒.  นางสาววิจิตรา สีแดงก�่า  ครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๓.  นายประพนธ์ หลีสิน   ผู้อ�านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒๔. นางสุมนา ธิกุลวงษ์   ผู้อ�านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒๕.  นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสายน�้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒๖. นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก   ผู้อ�านวยการโรงเรียนหอวัง
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒7. นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ   ผู้อ�านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒๘.  นายนโรดม นรินทร์รัมย์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๒๙.  นายวีระ เจนชัย  ผู้อ�านวยการโรงเรียนศรีพฤฒา
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓๐.  นายสายัณห์ ต่ายหลี  ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชด�าริ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓๑.  นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ผู้อ�านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓๒.  นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓๓.  นางชเนตตี วัจนะรัตน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๓๔. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข  ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๓๕.  นางนิตยา มั่นช�านาญ  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๓๖.  นายวนิชชัย แก่นภมร  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๓7.  นายวิโรจน์ จ�าปาทอง  ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชสาสน์วิทยา
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๓๘.  นายการุณ ชูช่วย  ผู้อ�านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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๓๙.  นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ครูโรงเรียนพนมเบญจา
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
๔๐.  นางปราณี รัตนธรรม ผู้อ�านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
๔๑.  นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
๔๒.  นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
๔๓.  นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครูโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒7
๔๔.  นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๔๕.  นายศักด์ิชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๔๖.  นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด
๔7.  นายบัญชา ปล้ืมอารมย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
  ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔๘.  นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
๔๙. นายธีรศักด์ิ นรดี ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
๕๐.  นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๑.  นางนวลจันทร์ ปกป้อง  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๒.  นางสาวนวลแข บุนนาค  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๓.  นางสาวอุษา หลักดี  ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๔.  นางสาวอังคนา จบศรี ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๕.  นางจรัสพร ฉัตรทอง ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๖.  นายณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๕7.  นางสาวพิชญา ค�าปัน ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๕๘.  นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๕๙.  นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     

   ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๖๐.  นายภาวัต ภูมิคอนสาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๖๑.  นางสาวจิระวดี สินทร ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖๒. นายสิรวิชญ์ พิทักษ์ธ�ารง ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย






