
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

  เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เป็นไปตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ดังนี้ 

   ข้อ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ตามความเหมาะสม
ดังนี้ 
   (๑) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (๒) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านวังแดง   
(สหจิตวิทยาคาร) อย่างเป็นระบบ 
   (๓) การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม ทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างโรงเรียนบ้านวัง
แดง(สหจิตวิทยาคาร) กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 
   (๔) การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาท ในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการ
ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  
   (๕) มีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกทุกระดับ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน และบุคลากร ร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 



๒ 

  ข้อ ๒ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ดังนี้ 

(๑) โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) วิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงานและข้อเสนอจาก
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน มาให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก หรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโรงเรียนบ้านวังแดง(สห
จิตวิทยาคาร) โดยวิเคราะห์จากผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างครอบคลุมและชัดเจน 

(๒) แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เหมาะสมกับภารกิจในแต่ละ
กลุ่ม ภารกิจของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

   (๓)  กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
   (๔) โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จัดให้มีความหลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) และรายงานสรุปผล
ความคิดเห็นของแต่ละภารกิจ เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

(๕) ให้โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
รวบ รวมข้ อมู ล  ติ ดตาม  วิ เค ราะห์ ผล  และรายงานผลการดำเนิ น งาน  รวมทั้ งน ำข้ อมู ลที่ ได้ ใช้ ใน                       
การวางแผน ปรับปรุง การดำเนินงานและการให้บริการของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

  ข้อ ๓ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โดยแบ่งตามกลุ่ม
ภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

   (๑) ด้านการศึกษา 
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มีบทบาททางด้านการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ

ร่างและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือยกระดับการศึกษาโดยผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นในการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

๑.๒ ให้นำผลการประเมินหลักสูตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อเสนอแนะมาประกอบเป็น 
ข้อมูลในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร 

 
 

 
 
 



๓ 

   (๒) การส่งเสริมวิชาการ 
๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากล  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน การปรับปรุงหลักสูตร 

๒.๒ ให้ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์หลักสูตรเพื่อนนำไปพัฒนาให้กับนักเรียน จนเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   (๓) การสอน 
๓.๑ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้

กับนักเรียน เช่น รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน รายวิชาที่เก่ียวกับการอาชีพชุมชนหรือท้องถิ่น 
๓.๒ เปิดโอกาสให้ ครู บุคลากร ประชาชน ชุมชน หน่วยงานของรัฐ เข้ามามีบทบาทใน

การร่วมแสดงความเห็นในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ  เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

    (๔) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
๔.๑ เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย

สะดวก และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
๔.๒ จัดหลักสูตรการศึกษา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
   (๕) ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

๕.๑ การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการ 
พัฒนา อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕.๒ สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น 

ให้โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) และสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน 

และท้องถิ่น 

    (๖) ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑ เปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมเพ่ือ 

ปลูกฝังและ สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา 
อนุรักษ์และ เผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

 
 



๖.๒ เปิดโอกาสให้นักเรียน บุคลากร ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา
คาร) ร่วมกันทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ที่บุคลากร นักเรียน นับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอน การทำสมาธิ ให้กับนักเรียนและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่
นักเรียนและบุคลากร ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 ข้อ ๔ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน  และนำมาผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์  รวมทั้งนำ
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

  ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) รักษาการตามประกาศนี้ มีอำนาจออก
คำสั่งให้เป็นไปตามประกาศนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ คำวินิจฉัยชี้ขาด
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ   ณ   วันที่     ๒๓     พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

             

              (นายประกิจ สนโต) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
 

 
 
 


