
อ ำนำจหน้ำท่ีของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553 
 2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 
 3) พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543 
 4) พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 
 5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2560  
 6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาพ.ศ. 
2550 
 7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ 
 
 

2. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 
   1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
            2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
            3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
            4) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
           5) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
           6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           7) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและท้องถิ่น 
        10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
 



๓. หลักการและแนวคิด 
 
 ๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนส าคัญ  
 ๓. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมทั้ง 
เปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 
  ๔. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชั้นป 
  ๕. มุงสงเสริมใหมีความรวมมือกับทุกภาคสวนเปนเครือขาย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๖. ยึดหลักความเทาเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผูเรียนในการจัดสรร 
งบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๗. มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ 
ทางการเงิน ทั้ง ๗ ดาน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดังนี้ 
   (๑) การวางแผนงบประมาณ 
   (๒) การค านวณตนทุนผลผลิต 
   (๓) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
   (๔) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
   (๕) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
   (๖) การบริหารสินทรัพย 
   (๗) การตรวจสอบภายใน 
  ๘. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ 
ใหเปนไปในลักษณะของวงเงินรวมแกสถานศึกษา 
  ๙. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ 
ของสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใส และความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 
  ๑. ยึดหลักความตองการและการพัฒนาอยางตอเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด 
   ๒. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด 
 



   ๓. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐. โรงเรียนมีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากท่ีสุด 
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนาที่ก ากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา 
จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  ๑๑. มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามหลักการการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ 
ที่ตรวจสอบไดตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
  ๑๒. มุงพัฒนาองคกรระดับสถานศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลย ี
มาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 
 ๑๓. การบริหารทั่วไปเปนกระบวนการส าคัญที่ชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร 
งานอ่ืน ๆ ใหบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่ก าหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 
สงเสริม สนับสนุน และการอ านวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและใหบริการ 
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 
 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
   

ขอบขำย/ภำรกิจดำนกำรบริหำรวิชำกำร 

  ๑. กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรใหควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรทองถิ่น 

  ๒. กำรวำงแผนงำนดำนวิชำกำร 

 ๓. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  ๔. กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

  ๕. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู 

  ๖. กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

  ๗. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

  ๘. กำรพัฒนำและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

  ๙. กำรนิเทศกำรศึกษำ 

  ๑๐. กำรแนะแนว 

  ๑๑. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

  ๑๒. กำรสงเสริมชุมชนใหมีควำมเขมแข็งทำงวิชำกำร 

 ๑๓. กำรประสำนควำมรวมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองคกรอ่ืน 

  ๑๔. กำรสงเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงำน 

สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 

  ๑๕. กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนดำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

  ๑๖. กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถำนศึกษำ 

  ๑๗. กำรพัฒนำและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

 

ขอบขาย/ภารกิจการด าเนินการดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามระบบการ

พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
 

ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินกำรดำนกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำตำมระบบกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล มีรำยละเอียดดังนี้ 



 ๑. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
   ๑.๑ วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว 
หรือจัดท ากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.๒ วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาให
ความส าคัญ 
  ๑.๓ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเปนขอมูล 
จัดท าสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
   ๑.๔ จัดท าสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน 
หรือรายวิชาเพ่ิมเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดประสบการณ
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 
 ๒. การวางแผนงานดานวิชาการ 
   ๒.๑ วางแผนงานดานวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยการ 
รวบรวมขอมูล วิเคราะห ก าหนดเปาหมาย จัดท ากรอบในการด าเนินงาน ตลอดจน ดูแล นิเทศ ก ากับ 
และติดตาม 
   ๒.๒ ผบูริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   ๓.๑ จัดท าแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
   ๓.๒ จัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามแนวปฏิรูป 
การเรียนรโูดยเนนผูเรียนเปนส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๓ ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 
   ๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 
   ๓.๕ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
   ๓.๖ สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของผูเรียน ชวยเหลือผูเรียนพิการ ดอยโอกาส 
และผเูรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   ๔.๑ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดย 
    ๔.๑.๑ จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอ่ืน 
 



    ๔.๑.๒ จัดท าหลักสูตรที่มุงเนนพฒันาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา มีความรู คุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
    ๔.๑.๓ จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๔.๑.๔ เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงหรือลึกซึ้งมากข้ึน ส าหรับกลุม 
เปาหมายเฉพาะใหครอบคลุมการศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศ การศึกษาส าหรับผูบกพรอง พิการ และ
การศึกษาทางเลือก  
   ๔.๑.๕ เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการ 
ของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และมงุสูความเปนสากล 
   ๔.๒ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล 
ใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 ๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   ๕.๑ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   ๕.๒ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
   ๕.๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ คิดเปน ท าเปน 
รักการอาน และมีความสนใจใฝรอูยางตอเนื่อง 
   ๕.๔ จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความเปนเลิศตามศักยภาพของผูเรียน โดยผสมผสาน 
สาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
   ๕.๕ สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
การสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน 
และแหลงวิทยาการตาง ๆ 
   ๕.๖ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ 
ผูปกครองและชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
   ๕.๗ ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนา 
เพ่ือเปนผูน าการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอ่ืน 
  ๖. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   ๖.๑ ก าหนดระเบียบการวัดและและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 
 



   ๖.๒ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ 
สถานศึกษา 
   ๖.๓ วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
   ๖.๔ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑ 
การประเมิน 
   ๖.๕ พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน เทียบเคียงระดับสากล 
   ๖.๖ จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชใน
การอางอิง ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน               
  ๖.๗ ผบูริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินผลการเรียน รายภาค/รายป และตัดสิน 
ผลการเรียน 
   ๖.๘ การเทียบโอนผลการเรียนเปนอ านาจของสถานศึกษาที่จะแตงตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑและวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ พรอมทั้งใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 ๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   ๗.๑ ก าหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและ 
กระบวนการท างานของผูเรียน ครู และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 
   ๗.๒ พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
เปนส าคัญ ในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้นท าใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการ 
ตอบปญหาการผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 
   ๗.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
   ๗.๔ รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง 
สนับสนุนใหครูน าผลการวิจัยมาใช เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๘. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
   ๘.๑ จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง 
เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
   ๘.๒ จัดระบบแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนา 
ศักยภาพเฉพาะดานของผูเรียน เชน พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุด IT หองสมุดกลางและหองสมุด 
กลมุสาระการเรียนรูตาง ๆ หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย 
หองคอมพิวเตอร ศูนยวิชาการ สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนธรรมะ เปนตน 
   ๘.๓ จัดระบบขอมูลแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
ของสถานศึกษา ของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน 
หองสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 



   ๘.๔ สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนา การเรียนรูและนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
   ๘.๕ สงเสริมใหครูและผูเรียนใชแหลงเรียนรูในตางประเทศ 
 ๙. การนิเทศการศึกษา 
  ๙.๑ สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวา 
เปนกระบวนการท างานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแตละบุคคล 
ใหมีคุณภาพ การนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติ       
ถูกตองกาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 
  ๙.๒ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเนื่องเปนระบบและ 
กระบวนการ 
   ๙.๓ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๐. การแนะแนว 
   ๑๐.๑ ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบส าคัญ 
โดยใหทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
   ๑๐.๒ จัดระบบงานและโครงสรางงานแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ของสถานศึกษาใหชัดเจน 
   ๑๐.๓ สงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทและเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือ 
ผูเรียน 
   ๑๐.๔ สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว 
และดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการด ารงชีวิตประจ าวัน 
   ๑๐.๕ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหนาที่ 
ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
   ๑๐.๖ ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแล 
ชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ 
   ๑๐.๗ สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน 
   ๑๐.๘ ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน 
บาน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
   ๑๐.๙ เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 
ของผูเรียน 
 
 
 



 ๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   ๑๑.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศใช พรอมทั้งก าหนดคาเปาหมายความส าเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ และประกาศ 
ใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ 
   ๑๑.๒ จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษา) ที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผานการวิเคราะห 
สภาพปญหา ความตองการจ าเปนของสถานศึกษา และระบุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ความส าเร็จ 
ของการพัฒนา วิธีการด าเนินงานที่มีหลักวิชาและผลการวิจัยรองรับ งบประมาณ และทรัพยากร รวมทั้ง 
แหลงวิทยาการจากภายนอกที่ใหการสนับสนุนอยางชัดเจน โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียน 
เปนผูรับผิดชอบและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปเพ่ือรองรับและด าเนินการ ทั้งนี้โดยการมีสวนรวมของผู
ปกครองและชุมชนโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑๑.๓ จัดระบบบริหารงานที่มีโครงสรางที่ชัดเจนและเอ้ือตอการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน และจัดท าระบบสารสนเทศท่ีมีฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันอยางครบถวน 
ถูกตอง และเพียงพอ และสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
   ๑๑.๔ ผรูับผิดชอบและผูที่เก่ียวของทุกฝายด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   ๑๑.๕ จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อทราบความกาวหนา 
ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการเรงรัด 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูที่รับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของน าไปประกอบการปรับปรุงพัฒนา และพรอม
รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด 
   ๑๑.๖ จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย ๑ 
คนโดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด 
   ๑๑.๗ จัดท ารายงานประจ าป (SAR) เพ่ือสะทอนคุณภาพผูเรียนและการบริหาร 
จัดการศึกษาของผูรับผิดชอบและผูที่เก่ียวของทุกฝายที่น าไปสูเปาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไวในรอบป 
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน โดยผานความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑๑.๘ สงเสริมใหครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และน าไปปฏิบัติ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร และน าผลการประเมินคุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  
 



 ๑๒. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
   ๑๒.๑ สงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืน 
   ๑๒.๒ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
   ๑๒.๓ สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร 
และรจูักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 
   ๑๒.๔ พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธี 
การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 
 ๑๓. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
   ๑๓.๑ ประสานความรวมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของผูเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
  ๑๓.๒ เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน 
กับองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชน 
และทองถิ่น 
  ๑๓.๓ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการและวัฒนธรรม 
การสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา การประชุมผูปกครองผูเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 
การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เปนตน 
   ๑๓.๔ ท าบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 ๑๔. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
   ๑๔.๑ ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาที่เปนจุดเนนเฉพาะ 
   ๑๔.๒ จัดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่รวมจัดการศึกษา 
   ๑๔.๓ รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนจัดการศึกษาและใช 
ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 
 



   ๑๔.๔ สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา 
กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   ๑๔.๕ สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเปน 
   ๑๔.๖ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู 
ตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
   ๑๕.๑ จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให 
ผูที่เก่ียวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
   ๑๕.๒ น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
   ๑๕.๓ ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ 
ของสถานศึกษา และน าไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
 ๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
   ๑๖.๑ ศึกษาวิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพ 
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
  ๑๖.๒ จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบแบบฝกหัด 
ใบงาน และใบความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
   ๑๖.๓ พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสือ 
อานประกอบแบบฝกหัด ใบงาน และใบความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๗. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   ๑๗.๑ จัดใหมีการรวมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา 
สื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๗.๒ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเปนแหลงเรียนรู 
ของสถานศึกษา 
   ๑๗.๓ พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริง เพ่ือสรางองคความรู 
ใหม ๆ ใหเกิดขึ้น และรวบรวมแหลงสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีสงเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
   ๑๗.๔ พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนหองสมุด IT เพ่ือเปนแหลงสืบคน 
   ๑๗.๕ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา 
ผลิตใช และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 ๑๘. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ดานการบริหารวิชาการ 
   ๑๘.๑ ก าหนดรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารวิชาการความจริงของสถานศึกษา 
   ๑๘.๒ พัฒนารูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารวิชาการความจริงของสถานศึกษา 
   ๑๘.๓ ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
  

ขอบขำย/ภำรกิจดำนกำรบริหำรงบประมำณ 

  ๑. กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพ่ือเสนอตอเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  ๒. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใชจำยเงิน ตำมท่ีไดรับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยตรง 

  ๓. กำรอนุมัติกำรใชจำยงบประมำณที่ไดรับจัดสรร 

  ๔. กำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

  ๕. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจำยงบประมำณ 

  ๖. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชงบประมำณ 

  ๗. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชผลผลิตจำกงบประมำณ 

  ๘. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

  ๙. กำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่ไดรับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

  ๑๐. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

  ๑๑. กำรวำงแผนพัสดุ 

  ๑๒. กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรำงที่ใชเงิน 

งบประมำณเพ่ือเสนอตอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ๑๓. กำรพัฒนำระบบขอมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 

  ๑๔. กำรจัดหำพัสดุ 

  ๑๕. กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำ และจ ำหนำยพัสดุ 

  ๑๖. กำรจัดหำผลประโยชนจำกทรัพยสิน 

  ๑๗. กำรเบิกเงินจำกคลัง 

  ๑๘. กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจำยเงิน 



  ๑๙. กำรน ำเงินสงคลัง 

  ๒๐. กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 

  ๒๑. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

  ๒๒. กำรจดัท ำและจัดหำแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรำยงำน 

ขอบขาย/ภารกิจการด าเนินงานดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนา 

การบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

  ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินงำนดำนกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำตำมระบบ 

กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพ่ือเสนอตอเลขำธิกำร 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑.๑ วิเครำะหสภำพแวดลอมของสถำนศึกษำ (SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กลยุทธของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลยุทธของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกลยุทธของกระทรวงศึกษำธิกำร 

   ๑.๒ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปที่สอดคลองกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ เพ่ือจัดสรรงบประมำณประจ ำปที่ไดรับใหกับหนวยงำนภำยในสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑.๓ จัดท ำขอมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของสถำนศึกษำ ไดแก แผนกำรจัดชั้นเรียน 

ขอมูลครูและบุคลำกร ขอมูลผูเรียน ทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนศึกษำ เพื่อใชก ำหนด 

เปำหมำย ผลผลิต เปำหมำยกิจกรรมหลักและกำรสนับสนุน 

   ๑.๔ ทบทวนประสิทธิภำพกำรใชจำยตำมแผนปฏิบัติกำรในปที่ผำนมำ เพื่อจัดท ำ 

ประมำณกำรคำใชจำยปที่ขอตั้งงบประมำณและคำใชจำยลวงหนำ ๓ ป ของงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน 

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรำยจำยอื่นท่ีสอดคลองกับประเด็นกลยุทธตำมแผนพัฒนำ 

   ๑.๕ ประมำณกำรและก ำหนดวงเงินคำใชจำยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 

ของแตละผลผลิต เพื่อก ำหนดกรอบวงเงินที่ใชจำยแตละป และจัดตั้งงบประมำณเสนอตอส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ๑.๖ วิเครำะหผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกกลยุทธ 

ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือตรวจสอบทบทวนภำรกิจ และจัดท ำ 

กรอบงบประมำณรำยจำยลวงหนำระยะปำนกลำง (MTEF) เปนรำยละเอียดของแผนงบประมำณ 

 



   ๑.๗ ขอควำมเห็นชอบแผนงบประมำณตอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อใชเปน 

ค ำขอตั้งงบประมำณตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ๒. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใชจำยเงิน ตำมท่ีไดรับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยตรง 

   ๒.๑ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปและแผนกำรใชจำยงบประมำณ 

   ๒.๒ ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใชจำยงบประมำณตอคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 ๓. กำรอนุมัติกำรใชจำยงบประมำณที่ไดรับจัดสรร 

   ๓.๑ ผอู ำนวยกำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรใชจำยงบประมำณตำมงำน/โครงกำร 

ที่ก ำหนดไวในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปและแผนกำรใชจำยงบประมำณ 

  ๔. กำรขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

   ๔.๑ ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณที่จ ำเปนตองขอโอนและเปลี่ยนแปลง 

เสนอขอควำมเห็นชอบตอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๔.๒ ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมำณที่ไมตองท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ 

ใหเสนอตอสวนกลำง/เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแลวแตกรณี 

  ๕. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจำยงบประมำณ 

   ๕.๑ รำยงำนผลกำรใชจำยเงินงบประมำณประจ ำปไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนและหนวยงำนที่เกี่ยวของแลวแตกรณี 

 ๖. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชงบประมำณ 

   ๖.๑ จัดใหมีกำรตรวจสอบและติดตำมใหกลมุ ฝำย งำน ในสถำนศึกษำ รำยงำนผล 

กำรปฏิบัติงำนและผลกำรใชจำยงบประมำณ เพื่อสถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และผล 

กำรใชจำยงบประมำณตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกไตรมำส ภำยในระยะเวลำที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

   ๖.๒ จัดท ำรำยงำนประจ ำปที่แสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้นปงบประมำณ 

แลวจัดสงใหส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 

 ๗. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชผลผลิตจำกงบประมำณ 

   ๗.๑ ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมที่ไดรับมอบหมำย 

   ๗.๒ วำงแผนประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 



   ๗.๓ วิเครำะหและประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุมคำในกำรใชทรัพยำกร 

ของหนวยงำนในสถำนศึกษำ  

 ๘. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

   ๘.๑ ประสำนและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับแหลงทรัพยำกรที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนในทองถิ่นใหเปนระบบ 

   ๘.๒ ศึกษำแนวทำงหรือระเบียบที่จะขอรับกำรสนับสนุนจำกแหลงทรัพยำกรทุกประเภท 

ตลอดจนเงื่อนไขกำรขอรับกำรสนับสนุน 

   ๘.๓ วำงแผน รณรงค สงเสริมกำรระดมทุนกำรศึกษำ และทุนเพ่ือกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

   ๘.๔ จัดท ำขอมูลสำรสนเทศและระบบกำรรับจำยทุนกำรศึกษำ และทุนเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำใหด ำเนินงำนไดอยำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คุมคำ และมีควำมโปรงใส 

   ๘.๕ กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยใหเปนไปตำมควำมเห็นชอบ 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๘.๖ ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชำชีพ 

สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำโดยเปนผูจัดและ 

มีสวนรวมในกำรจัดกำรศึกษำ บริจำคทรัพยสินหรือทรัพยำกรใหแกสถำนศึกษำและมีสวนรวมกับภำระ 

คำใชจำยทำงกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเปน 

 ๙. กำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่ไดรับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

   ๙.๑ ส ำรวจควำมตองกำรของผูเรียนและคัดเลือกผูเสนอกยูืมตำมหลักเกณฑที่ก ำหนด 

   ๙.๒ ประสำนกำรกยูืมเพ่ือกำรศึกษำกับหนวยปฏิบัติที่เก่ียวของ 

   ๙.๓ สรำงควำมตระหนักแกผูกูยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ 

   ๙.๔ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑๐. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

   ๑๐.๑ จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรเพื่อเปนสำรสนเทศ ไดแก แหลงเรียนรูภำยในสถำนศึกษำ 

และแหลงเรียนรูในทองถิ่นทั้งที่เปนแหลงเรียนรูธรรมชำติและภูมิปญญำ แหลงเรียนรูที่เปนสถำนประกอบกำร 

เพ่ือกำรรับรูของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผูเรียน และบุคลำกรทั่วไปจะไดเกิดกำรใชทรัพยำกรรวมกัน 

ในกำรจัดกำรศึกษำ 

   ๑๐.๒ วำงระบบหรือก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใชทรัพยำกรรวมกันกับบุคคลและหนวยงำน 

รัฐบำลและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 



   ๑๐.๓ กระตุนใหบุคคลในสถำนศึกษำรวมใชทรัพยำกรภำยในและภำยนอก รวมทั้ง 

ใหบริกำรกำรใชทรัพยำกรภำยในเพ่ือประโยชนตอกำรเรียนรู และสงเสริมกำรศึกษำในชุมชน 

   ๑๐.๔ ประสำนควำมรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรพัยำกรภำยในและภำยนอก 

ทั้งทรัพยำกรและธรรมชำติ ทรัพยำกรที่มนุษยสรำงขึ้น ทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพใหกำรสนับสนุน 

กำรจัดกำรศึกษำ 

   ๑๐.๕ ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ที่สนับสนุน 

กำรใชทรัพยำกรรวมกันเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

  ๑๐.๖ อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับทรัพยำกรและไดรับกำรสนับสนุนจำก 

ภำคสวนตำง ๆ จะตองอยูภำยใตกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

  ๑๑. กำรวำงแผนพัสดุ 

   ๑๑.๑ กำรวำงแผนพัสดุลวงหนำ ๓ ป ใหด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผน 

งบประมำณ 

   ๑๑.๒ กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ ใหฝำยที่ท ำหนำที่จัดซื้อจัดจำงเปนผูด ำเนินกำร 

โดยใหฝำยที่ตองกำรใชพัสดุจัดท ำรำยละเอียดพัสดุที่ตองกำร คือรำยละเอียดเกี่ยวกับปริมำณ รำคำ 

คุณลักษณะเฉพำะ หรือแบบรูปรำยกำรและระยะเวลำที่ตองกำรใชพัสดุ (ทั้งนี้รำยละเอียดพัสดุที่ตองกำรนี้ 

ตองเปนไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำป (แผนปฏิบัติงำน) และตำมท่ีระบุไวในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติ 

งบประมำณรำยจำยประจ ำป) สงใหฝำยที่ท ำหนำที่จัดซื้อจัดจำงเพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ 

   ๑๑.๓ ฝำยที่จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุท ำกำรส ำรวจขอมูลรำยละเอียดจำกฝำยที่ตองกำร 

ใชพัสดุ โดยมีกำรสอบทำนกับแผนปฏิบัติงำนและเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำย

ประจ ำปและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดหำวำควรเปนกำรซื้อ กำรเชำ หรือกำรจัดท ำเอง แลวจึงน ำขอมูลที่

สอบทำนแลวมำจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุในภำพรวมของสถำนศึกษำ โดยในสวนที่จัดสงใหส ำนักงำนกำรตรวจ

เงินแผนดิน ใหรำยงำนเฉพำะครุภัณฑที่มีรำคำเกินหนึ่งแสนบำท และที่ดินสิ่งกอสรำงที่มีรำคำเกินหนึ่ง         

ลำนบำท (รำยละเอียดส ำนักงำนตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๔๖) 

 ๑๒. กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรำง 

ที่ใชเงินงบประมำณเพ่ือเสนอตอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑๒.๑ ก ำหนดรูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะเพ่ือประกอบกำรขอตั้งงบประมำณ 

สงใหส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

 



   ๑๒.๒ กรณีท่ีเปนกำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณใหก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือ 

คุณลักษณะเฉพำะไดโดยใหพิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนกอน หำกไมเหมำะสมก็ใหก ำหนดตำมควำมตองกำร 

โดยยึดหลักควำมโปรงใส เปนธรรม และเปนประโยชนกับทำงรำชกำร 

 ๑๓. กำรพัฒนำระบบขอมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 

   ๑๓.๑ พัฒนำระบบขอมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดหำพัสดุ เชน สมุดโทรศัพทหนำเหลือง 

กำรจัดท ำบัญชีผูขำยหรือผูรับจำง เพื่อส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจำงและกำรประเมินผลผขูำย 

และผูรับจำง เปนตน 

 ๑๔. กำรจัดหำพัสดุ 

   ๑๔.๑ กำรจัดหำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบวำดวยกำรพัสดุของสวนรำชกำรและค ำสั่ง 

มอบอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑๔.๒ กำรจัดท ำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำดวย 

กำรใหสถำนศึกษำ รับจัดท ำ รับบริกำร รับจำง ผลิตเพื่อจ ำหนำย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

   ๑๔.๓ กำรจัดหำพัสดุดวยเงินงบประมำณตองด ำเนินกำรใหเปนไปตำมระเบียบ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

วำดวยกำรพัสดุดวยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยก ำหนดใหคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ัน

ฐำนหรือองคกรอ่ืนมีสวนรวมในกำรจัดหำโดยประเภทของพัสดุที่จัดหำตองเปนไปตำมหลักจ ำแนกประเภท 

รำยจำยงบประมำณและค ำสั่งมอบอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑๔.๔ กำรจัดหำพัสดุดวยเงินนอกงบประมำณจะตองด ำเนินกำรใหเปนไปตำมระเบียบ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวย 

กำรพัสดุดวยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหเปนไปตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนวำดวยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เปนนิติบุคคล 

ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

วำดวยหลักเกณฑ อัตรำ และวิธีกำรน ำเงินรำยไดสถำนศึกษำไปจำยเปนคำใชจำยในกำรจัดกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๑๕. กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำ และจ ำหนำยพัสดุ 

   ๑๕.๑ จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีทรัพยสินและบัญชีวัสดุ ไมวำจะไดมำดวยกำรจัดหำ 

หรือกำรรับบริจำค 

   ๑๕.๒ ควบคุมพัสดุใหอยูในสภำพพรอมใชงำน 

 



   ๑๕.๓ ตรวจสอบพัสดุประจ ำป และใหมีกำรจ ำหนวยพัสดุที่ช ำรุดเสื่อมสภำพหรือไมใช 

ในรำชกำรอีกตอไป 

   ๑๕.๔ พัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรำงกรณีท่ีไดมำดวยเงินงบประมำณใหด ำเนินกำร 

ขึ้นทะเบียนเปนที่รำชพัสดุ กรณีท่ีไดมำจำกกำรรับบริจำคหรือจำกเงินรำยไดสถำนศึกษำใหขึ้นทะเบียน 

เปนกรรมสิทธิ์ของสถำนศึกษำ 

  ๑๖. กำรจัดหำผลประโยชนจำกทรัพยสิน 

   ๑๖.๑ จัดท ำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรหำรำยได โดยไมขัด 

ตอกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวของ 

   ๑๖.๒ กำรจัดหำผลประโยชนเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ และอสังหำริมทรัพยที่อยูในควำม

ครอบครองของสถำนศึกษำภำยในวัตถุประสงคของสถำนศึกษำ และตองไมขัดหรือแยงกับนโยบำย วัตถุประ

สงค และภำรกิจของสถำนศึกษำ 

   ๑๖.๓ เงินรำยไดที่เกิดขึ้นถือเปนเงินนอกงบประมำณประเภทเงินรำยไดสถำนศึกษำ 

   ๑๖.๔ กำรจัดหำผลประโยชนจำกทรัพยสินตำมขอ ๑-๓ ในสวนที่อยูในควำมรับผิดชอบ 

ของสถำนศึกษำ ตองไดรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  ๑๗. กำรเบิกเงินจำกคลัง 

   ๑๗.๑ สถำนศึกษำไดรับกำรอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจำกคลัง/กรมบัญชีกลำงโดยตรง 

โดยจัดท ำและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนขอเบิกใหถูกตองตำมระเบียบที่เก่ียวของ แลวด ำเนินกำรเบิกเงิน 

จำกส ำนักงำนคลังจังหวัด ณ อ ำเภอ แลวแตกรณี ตำมระบบ GFMIS  

 ๑๘. กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจำยเงิน 

   ๑๘.๑ สถำนศึกษำไดรับกำรอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจำกคลัง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจำยเงิน ตองปฏิบัติ 

ตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด คือ ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินสงคลังของสวนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๑๙. กำรน ำเงินสงคลัง 

   ๑๙.๑ กำรน ำเงินสงคลังใหน ำสงภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไวตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงิน 

และกำรน ำเงินสงคลังของสวนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   ๑๙.๒ ขั้นตอนและวิธีกำรน ำเงินสงคลังใหเปนไปตำมที่ระบบ GFMIS ก ำหนด 

 

 



 ๒๐. กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 

   ๒๐.๑ สถำนศึกษำท่ีไดรับกำรอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจำกคลัง/กรมบัญชีกลำงกำรจัดท ำ 

บัญชีกำรเงินใหบันทึกบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวของตำมระบบบัญชีเกณฑคงคำง และระบบ GFMIS 

ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 ๒๑. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

   ๒๑.๑ จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงินเปนไปตำมระบบบัญชีเกณฑคงคำง 

และระบบ GFMIS ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

   ๒๑.๒ จัดท ำรำยงำนกำรรับจำยเงินรำยไดสถำนศึกษำ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด คือ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวำดวยหลักเกณฑ 

อัตรำ และวิธีกำรน ำเงินรำยไดสถำนศึกษำไปจำยเปนคำใชจำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ที่เปนนิติบุคคลในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๒๒. กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรำยงำน 

   ๒๒.๑ สถำนศึกษำท่ีไดรับกำรอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจำกคลัง/กรมบัญชีกลำง 

แบบพิมพบัญชี ทะเบียน และแบบรำยงำนใหจัดท ำตำมระบบบัญชีเกณฑคงคำง และระบบ GFMIS 

ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

  ๒๓. กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรงบประมำณ 

   ๒๓.๑ ก ำหนดรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรงบประมำณตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

   ๒๓.๒ พัฒนำรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรงบประมำณ 

   ๒๓.๓ ติดตำม ประเมินผล รับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
  

ขอบขาย/ภารกิจดานบริหารงานบุคคล 

  ๑. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

  ๒. กำรจัดสรรอัตรำก ำลังขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๓. กำรสรรหำและบรรจุแตงตั้ง 

  ๔. กำรเปลี่ยนต ำแหนงใหสูงขึ้น กำรยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๕. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ๖. กำรลำทุกประเภท 



  ๗. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 ๘. กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

  ๙. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งใหออกจำกรำชกำรไวกอน 

  ๑๐. กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

  ๑๑. กำรอุทธรณและกำรรองทุกข 

  ๑๒. กำรออกจำกรำชกำร 

  ๑๓. กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 

  ๑๔. กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและใหควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ 

 ๑๕. กำรสงเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๑๖. กำรสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

  ๑๗. กำรสงเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

  ๑๘. กำรสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๑๙. กำรริเริ่มสงเสริมกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ๒๐. กำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำร 

งำนบุคคลใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยกำรนั้น  

 

ขอบขาย/ภารกิจการด าเนินการดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

  ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินกำรดำนกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำตำมระบบ 

กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล มีรำยละเอียดดังนี้ 

  ๑. กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

  ๑.๑ รวบรวมและรำยงำนขอมูลขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตอส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   - จ ำนวนขำรำชกำรครู จ ำแนกตำมสำขำ 

   - จ ำนวนลูกจำงประจ ำในสถำนศึกษำ 

   - จ ำนวนลูกจำงชั่วครำว 

   - จ ำนวนพนักงำนรำชกำร 

   ๑.๒ วิเครำะหควำมตองกำรอัตรำก ำลัง 

   ๑.๓ จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 



   ๑.๔ เสนอแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

 ๒. กำรจัดสรรอัตรำก ำลังขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๒.๑ รวบรวมและรำยงำนขอมูลขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตอส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเกี่ยวกับจ ำนวนขำรำชกำรครู จ ำแนกตำมสำขำ 

   ๒.๒ เสนอควำมตองกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหนงของขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมสำขำ ตำมเกณฑที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดตอส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 ๓. กำรสรรหำและบรรจุแตงตั้ง 

   ๓.๑ เสนอควำมตองกำรขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำโดยผำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๓.๒ ด ำเนินกำรสรรหำเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล เปนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำ 

พนักงำนรำชกำร ลูกจำงประจ ำ และลูกจำงชั่วครำว ตำมเกณฑที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และสอดคลองกับ 

แผนอัตรำก ำลังที่สถำนศึกษำก ำหนด ตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๓.๓ ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจำงบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำต ำแหนงตำง ๆ 

ตำมควำมตองกำรของสถำนศึกษำโดยผำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๓.๔ แจงภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ 

และเกณฑกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนใหแกขำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 

ลูกจำงประจ ำ และลูกจำงชั่วครำวทรำบเปนลำยลักษณอักษร 

   ๓.๕ ด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติหนำที่รำชกำรส ำหรับบุคลำกรทำงศึกษำหรือ 

เตรียมควำมพรอมและพัฒนำอยำงเขมส ำหรับผูไดรับกำรบรรจุเขำรับรำชกำรในต ำแหนง “ครูผูชวย” 

ตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   ๓.๖ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหนงครูผูชวยเปนระยะ ๆ ทุกสำมเดือน 

ตำมแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และในกำรประเมินแตละครั้งใหประธำนกรรมกำรแจงผลกำรประเมิน 

ใหครูผูชวยและผูมีอ ำนำจตำมมำตร ๕๓ ทรำบ และในสวนของพนักงำนรำชกำร และลูกจำงตองจัดใหมี 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเปนระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน 

   ๓.๗ รำยงำนผลกำรปฏิบัติหนำที่รำชกำรหรือกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอยำงเขม 

แลวแตกรณีตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๓.๘ ด ำเนินกำรแตงตั้งหรือสั่งใหพนจำกสภำพกำรเปนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำ 



ตำมอ ำนำจหนำที่ที่กฎหมำยก ำหนดหรือเม่ือไดรับอนุมัติจำก อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ เฉพำะกิจของสถำนศึกษำ 

รูปแบบนิติบุคคล  

 ๔. กำรเปลี่ยนต ำแหนงใหสูงขึ้น กำรยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๔.๑ กำรเปลี่ยนต ำแหนงขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอควำมประสงคและเหตุผลควำมจ ำเปนในกำรขอเปลี่ยนต ำแหนงกรณีสมัครใจ 

กรณีเพ่ือประโยชนของทำงรำชกำร และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตอผูบริหำรสถำนศึกษำ 

เพ่ือสงใหส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑและวิธีกำร 

ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   ๔.๒ กำรยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ๔.๒.๑ กำรยำยผูบริหำรสถำนศึกษำหรือผูบริหำรสถำนศึกษำในหนวยงำนกำรศึกษำ 

ที่เรียกชื่ออยำงอ่ืนผูบริหำรสถำนศึกษำเสนอควำมประสงคและเหตุผลควำมจ ำเปนในกำรขอยำยไปยัง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแลวแตกรณี 

    ๔.๒.๒ กำรยำยขำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ 

    ๑) รวบรวมรำยชื่อและขอมูลรำยชื่อและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ประสงค 

จะขอยำยและใหควำมเห็นเสนอไปยังสถำนศึกษำที่ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประสงคจะขอยำย 

ไปปฏิบัติงำน 

    ๒) พิจำรณำใหควำมเห็นชอบขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ประสงคจะขอยำยปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

     ๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบกำรรับยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ ใหเสนอเรื่องไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 

วิสำมัญเฉพำะกิจของสถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล 

     ๒.๒) ในกรณีใหควำมเห็นวำไมควรรับยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหำรสถำนศึกษำตนสังกัดของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ประสงคจะขอยำยทรำบ 

    ๓) พิจำรณำใหควำมเห็นชอบขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ประสงคจะขอยำยปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

     ๓.๑) ในกรณีที่เห็นชอบกำรรับยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     ๓.๒) ในกรณีใหควำมเห็นวำไมควรรับยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกร 



ทำงกำรศึกษำ ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหำรสถำนศึกษำตนสังกัดของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ประสงคจะขอยำยทรำบ 

   ๔) สั่งยำยและสั่งบรรจุแตงตั้งขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

แลวแตกรณีตำมอ ำนำจหนำที่ที่กฎหมำยก ำหนด 

  ๔.๓ กำรยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   ๔.๓.๑ กำรยำยผูบริหำรสถำนศึกษำหรือผูบริหำรสถำนศึกษำในหนวยงำนกำรศึกษำ 

ที่เรียกชื่ออยำงอ่ืน ผูบริหำรสถำนศึกษำ เสนอควำมประสงคและเหตุผลควำมจ ำเปนในกำรขอยำย 

ไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตนสังกัดหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแลวแตกรณี 

   ๔.๓.๒ กำรยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    ๑) รวบรวมรำยชื่อและขอมูลขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ประสงคจะขอยำยและใหควำมเห็นเสนอไปยังสถำนศึกษำที่ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประสงคจะขอยำยไปปฏิบัติงำน 

    ๒) สถำนศึกษำพิจำรณำใหควำมเห็นชอบขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำที่ประสงคจะขอยำยมำปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ 

     ๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบกำรรับยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำใหเสนอเรื่องไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 

วิสำมัญเฉพำะกิจของสถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล 

     ๒.๒) ในกรณีที่เห็นวำไมสมควรรับยำยขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ ใหเสนอเรื่องไปยังผูบริหำรสถำนศึกษำตนสังกัดของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ประสงคจะขอยำยทรำบ 

    ๓) สั่งยำยและสั่งบรรจุแตงตั้งขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

แลวแตกรณีตำมอ ำนำจหนำที่ที่กฎหมำยก ำหนด 

 ๕. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

   ๕.๑ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติ 

    ๑) ประกำศเกณฑกำรประเมินและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 

ใหแกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทรำบโดยทั่วกัน 

    ๒) แตงตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถำนศึกษำตำมหลัก

เกณฑและวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดใหฐำนะผูบังคับบัญชำ 

 



    ๓) รวบรวมขอมูลพรอมควำมเห็นของผูมีอ ำนำจในกำรประเมินและใหควำมเห็น 

ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรตำมขอ ๒ พิจำรณำ 

    ๔) แจงค ำสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในฐำนะผูบังคับบัญชำทรำบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 

    ๕) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำในฐำนะ 

ผูมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  

  ๕.๒ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแกควำมตำยอันเนื่องมำจำก 

กำรปฏิบัติหนำที่รำชกำร 

    ๑) เสนอเรื่องพรอมทั้งขอเท็จจริงและควำมเห็นที่เปนขอยุติและรำยละเอียดตำง ๆ 

ที่เก่ียวของไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ๒) ด ำเนินกำรดำนสวัสดิกำรใหแกครอบครัวผูถึงแกกรรมอันเนื่องมำจำก 

กำรปฏิบัติหนำที่รำชกำรตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดตำมควำมเหมำะสม 

 ๖. กำรลำทุกประเภท 

   ๖.๑ อนุญำตหรือเสนอขออนุญำตกำรลำตำมนโยบำยหลักเกณฑและวิธีกำรของส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำรตำมที่ 

กฎหมำยก ำหนด 

   ๖.๒ เสนอเรื่องกำรอนุญำตใหขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำตอใหส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำตำมอ ำนำจหนำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือเพ่ือทรำบแลวแตกรณี 

 ๗. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

   ๗.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของขำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำใหสอดคลองกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของขำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   ๗.๒ ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑและวิธีกำรตำมขอ ๑ 

   ๗.๓ น ำผลกำรประเมินไปใชประโยชนในกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ 

   ๗.๔ รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในสวนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรองขอ 

ไดรับทรำบ 

 ๘. กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

   ๘.๑ กำรท ำผิดวินัยไมรำยแรง 



    ๑) กรณีมีควำมผิดวินัยไมรำยแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกำรกระท ำผิด

วินัยไมรำยแรงในฐำนะผูบังคับบัญชำ 

    ๒) พิจำรณำลงโทษวินัย หำกปรำกฏผลกำรสอบสวนวำผูใตบังคับบัญชำกระท ำผิด

วินัยไมรำยแรงตำมอ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด 

    ๓) รำยงำนผลกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ ก.ค.ศ. พิจำรณำตำมล ำดับแลวแตกรณี ภำยในระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด  

  ๘.๒ กำรท ำผิดวินัยอยำงรำยแรง 

    ๑) ด ำเนินกำรสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนในกรณีที่มีมูลที่ควรกลำวหำวำกระท ำผิด

วินัยอยำงรำยแรงไมชัดเจน 

    ๒) กรณีมีมูลกระท ำผิดวินัยอยำงรำยแรงของครูผูชวยและครูที่ไมมีวิทยฐำนะ 

ใหแตงตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกำรกระท ำผิดวินัยอยำงรำยแรงในฐำนะผูมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

หรือรำยงำนตอผูมีอ ำนำจแลวแตกรณี 

    ๓) ประสำนกับหนวยงำนกำรศึกษำอ่ืนและกรรมกำรสอบสวนกรณีมีกำรกระท ำผิด

วินัยรวมกัน 

    ๔) พิจำรณำสถำนโทษหรือสั่งลงโทษตำมอ ำนำจหนำที่ที่กฎหมำยก ำหนด 

กรณีควำมผิดวินัยไมรำยแรง 

    ๕) รำยงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือเสนอสถำนโทษไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ กรณีเปนควำมผิดวินัยอยำงรำยแรงของครูผูชวยและครูที่ยังไมมีวิทยฐำนะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 

 ๙. กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งใหออกจำกรำชกำรไวกอน 

 เมื่อมีกำรแตงตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกรณีกระท ำควำมผิดวินัยอยำงรำยแรงและมีเหตุ 

สั่งพักรำชกำรหรือสั่งใหออกจำกรำชกำรไวกอนใหด ำเนินกำรภำยในขอบเขตอ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ในกรณีต ำแหนงครูผูชวยและต ำแหนงครูที่ยังไมมีวิทยฐำนะ 

 ๑๐. กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

 เสนอรำยงำนกำรลงโทษทำงวินัยและกำรลงโทษใหด ำเนินกำรแกขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำไปยังผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 

ตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 



 ๑๑. กำรอุทธรณและกำรรองทุกข 

   ๑๑.๑ กำรอุทธรณ รับเรื่องอุทธรณค ำสั่งลงโทษทำงวินัยของขำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ แลวเสนอไปยังผูมีอ ำนำจตำมกฎหมำยก ำหนดเพ่ือพิจำรณำในกรณีที่ขำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอเรื่องอุทธรณผำนหัวหนำสถำนศึกษำ 

   ๑๑.๒ กำรรองทุกข 

 รับเรื่องรองทุกขของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

แลวเสนอไปยังผูมีอ ำนำจตำมกฎหมำยก ำหนดเพ่ือพิจำรณำในกรณีที่ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เสนอเรื่องรองทุกขผำนหัวหนำสถำนศึกษำ  

 ๑๒. กำรออกจำกรำชกำร 

   ๑๒.๑ อนุญำตกำรลำออกจำกรำชกำรของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในฐำนะผูมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแตงตั้งตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดหรือรับเรื่องกำรลำออก 

จำกรำชกำรของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในฐำนะผูมีอ ำนำจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจำรณำ 

แลวแตกรณี 

   ๑๒.๒ สั่งใหขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรในฐำนะผูมีอ ำนำจ 

สั่งบรรจุและแตงตั้งหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำแลวแตกรณี 

 ๑๓. กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 

   ๑๓.๑ จัดท ำขอมูลทะเบียนประวัติขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจำง 

   ๑๓.๒ ด ำเนินกำรในสวนที่เกี่ยวของกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของขำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจำงในสถำนศึกษำ 

   ๑๓.๓ รับเรื่องกำรแกไขวัน เดือน ปเกิด แลวเสนอใหผูมีอ ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

๑๔. กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและใหควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ 

   ๑๔.๑ ด ำเนินกำรในกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณใหแกขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำและลูกจำงประจ ำในสถำนศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเสนอผูมีอ ำนำจตำมหลักเกณฑ 

และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 

   ๑๔.๒ จัดท ำทะเบียนผูไดรับเครื่องรำชอิสริยำภรณของขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำและลูกจำงประจ ำในสังกัด 

 

 



 ๑๕. กำรสงเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๑๕.๑ ส ำรวจและรวบรวมขอมูลกำรขอใหมีและเลื่อนวิทยฐำนะของขำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๑๕.๒ ประชุมขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือชี้แจงท ำควำมเขำใจหลักเกณฑ 

และวิธีกำรใหขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   ๑๕.๓ รวบรวมแบบเสนอขอรับกำรประเมินและรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหนำที ่

ของผูเสนอขอใหมีและเลื่อนวิทยฐำนะของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสงไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรตอไป 

 ๑๖. กำรสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

   ๑๖.๑ สงเสริมกำรพัฒนำตนเอง ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร 

ปฏิบัติงำนใหมีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปสูกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและคุณภำพกำรศึกษำ 

   ๑๖.๒ สรำงขวัญและก ำลังใจแกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรยกยอง 

เชิดชูเกียรติ ผูมีผลงำนดีเดนและมีคุณงำมควำมดีตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่ก ำหนดหรือกรณีอ่ืน 

ตำมควำมเหมำะสม  

 ๑๗. กำรสงเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

   ๑๗.๑ ด ำเนินกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหประพฤติปฏิบัติ 

ตำมระเบียบวินัย มำตรฐำน และจรรยำบรรณของวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงศึกษำ 

   ๑๗.๒ ควบคุมดูแล และสงเสริมขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมีกำร 

ประพฤติปฏิบัติตำมระเบียบวินัย มำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 

 ๑๘. กำรสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๑๘.๑ เปนตัวอยำงที่ดีแกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

   ๑๘.๒ เสริมสรำงและพัฒนำใหผูใตบังคับบัญชำมีวินัยในตนเอง 

   ๑๘.๓ ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย 

 ๑๙. กำรริเริ่มสงเสริมกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพและกำรขอตอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

ของขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำเพ่ือเสนอไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ใหด ำเนินกำรตอไป 

 



 ๒๐. กำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำร 

งำนบุคคลใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยกำรนั้น 

   ๒๐.๑ วิเครำะหควำมจ ำเปนและควำมตองกำรในกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

   ๒๐.๒ จัดท ำแผนพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

   ๒๐.๓ ด ำเนินกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมแผน 

ที่ก ำหนด 

   ๒๐.๔ สรำงและพัฒนำควำมรวมมือกับเครือขำยสงเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำ 

ในกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๒๐.๕ ประเมินผลกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและน ำผล 

กำรประเมินไปใชในกำรวำงแผนพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตอไป 

  ๒๑. กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

   ๒๑.๑ ก ำหนดรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

   ๒๑.๒ พัฒนำรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

   ๒๑.๓ ติดตำม ประเมินผล รับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 
  

ขอบขาย/ภารกิจดานการบริหารทั่วไป 

  ๑. กำรพัฒนำระบบและเครือขำยขอมูลสำรสนเทศ 

 ๒. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือขำยกำรศึกษำ 

  ๓. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 

  ๔. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 

  ๕. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองคกร 

  ๖. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

  ๗. งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

  ๘. กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

  ๙. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอม 

  ๑๐. กำรจัดท ำส ำมะโนผูเรียน 



  ๑๑. กำรรับนักเรียน 

  ๑๒. กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำ 

  ๑๓. กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

  ๑๔. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

  ๑๕. กำรทัศนศึกษำ 

  ๑๖. งำนกิจกำรนักเรียน 

  ๑๗. กำรประชำสัมพันธงำนกำรศึกษำ 

  ๑๘. กำรสงเสริม สนับสนุน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงำน 

และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

 ๑๙. กำรประสำนรำชกำรกับสวนภูมิภำคและสวนทองถิ่น 

  ๒๐. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

  ๒๑. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหนวยงำน 

  ๒๒. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 

 

ขอบขาย/ภารกิจการด าเนินงานดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนาการบริหาร

รูปแบบนิติบุคคล 

  ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินงำนดำนกำรบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำตำมระบบ 

กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. กำรพัฒนำระบบและเครือขำยขอมูลสำรสนเทศ 

   ๑.๑ จัดท ำระบบฐำนขอมูลของสถำนศึกษำเพ่ือใชในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ 

ใหสอดคลองกับระบบฐำนขอมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑.๒ จัดระบบเครือขำยขอมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอ่ืน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และสวนกลำง 

   ๑.๓ น ำเสนอและเผยแพรขอมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร กำรบริกำรและ 

กำรประชำสัมพันธ 

 ๒. กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือขำยกำรศึกษำ 

   ๒.๑ ประสำนงำนกับเครือขำยกำรศึกษำทั้งภำยในประเทศและตำงประเทศเพ่ือแสวงหำ 

ควำมรวมมือ ควำมชวยเหลือ เพื่อสงเสริมชวยเหลือสนับสนุนงำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๒.๒ เผยแพรขอมูลเครือขำยกำรศึกษำใหบุคลำกรในสถำนศึกษำและผูเกี่ยวของทรำบ 



   ๒.๓ ก ำหนดแผนโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวำงเครือขำย 

กำรศึกษำท้ังภำยในประเทศและตำงประเทศ 

   ๒.๔ ใหควำมรวมมือและสนับสนุนทำงวิชำกำรแกเครือขำยกำรศึกษำ สถำบันและ 

องคกรอ่ืน ๆ อยำงตอเนื่อง 

 ๓. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 

   ๓.๑ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหสอดคลองกับเปำหมำย ทิศทำงของ 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสนองตอควำมตองกำรของชุมชน สังคม โดยกำรมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร 

สถำบัน และหนวยงำนที่เกี่ยวของกับกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๓.๒ เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

 ๔. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 

   ๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห วิจัยกำรจัดและพัฒนำสถำนศึกษำของสถำนศึกษำตำมนโยบำย 

และแผนพัฒนำสถำนศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลองกับทิศทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 

   ๔.๒ น ำผลกำรวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำนโยบำยและแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ 

   ๔.๓ เผยแพรและประชำสัมพันธกำรศึกษำวิจัยของสถำนศึกษำใหผูเกี่ยวของและ 

สำธำรณชนทรำบ 

  ๕. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองคกร 

   ๕.๑ จัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำสถำนศึกษำใหเปนองคกรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร 

   ๕.๒ น ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปเปนเครื่องมือ กำรขับ 

เคลื่อนกำรบริหำรและพัฒนำองคกร 

   ๕.๓ ประเมินผลงำนและรำยงำนกำรพัฒนำองคกร 

   ๕.๔ ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำอยำงตอเนื่อง 

 ๖. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

   ๖.๑ ก ำหนดมำตรฐำนและตัวบงชี้ผลกำรปฏิบัติงำนแตละดำนของสถำนศึกษำ 

   ๖.๒ เผยแพรมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทรำบ 

   ๖.๓ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ 



   ๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรประเมินมำตรฐำน กำร 

ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ 

  ๗. งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

   ๗.๑ วำงแผนและด ำเนินกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำมำใชในกำรบริหำร 

และพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๗.๒ ระดมจัดหำเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในงำนดำนตำง ๆ ของสถำนศึกษำ 

   ๗.๓ สนับสนุนและพัฒนำใหบุคลำกรสำมำรถน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

มำใชในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ 

   ๗.๔ ติดตำม ประเมินผลกำรใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

   ๗.๕ สงเสริมใหมีกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  

 ๘. กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

   ๘.๑ ศึกษำวิเครำะหสภำพระบบงำนธุรกำร ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวของ 

   ๘.๒ วำงแผนออกแบบระบบงำนธุรกำร โดยน ำเทคโนโลยีมำชวยเพื่อลดขั้นตอนและรองรับ 

กำรปฏิบัติงำนธุรกำร 

   ๘.๓ จัดบุคลำกรรับผิดชอบงำนธุรกำรโดยเฉพำะและพัฒนำใหมีควำมรูควำมสำมำรถ 

ในกำรปฏิบัติงำนธุรกำร 

   ๘.๔ ด ำเนินงำนธุรกำรตำมระบบที่ก ำหนดไว โดยยึดหลักควำมถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด 

และคุมคำ 

   ๘.๕ ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงำนธุรกำรใหมีประสิทธิภำพ 

  ๙. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอม 

   ๙.๑ วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอม 

   ๙.๒ บ ำรุง ดูแล และพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอมของสถำนศึกษำ 

ใหอยูในสภำพพรอมใช มั่นคง ปลอดภัย และสวยงำม 

   ๙.๓ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรใชอำคำรสถำนที่และสภำพแวดลอมของ 

สถำนศึกษำ 

 ๑๐. กำรจัดท ำส ำมะโนผูเรียน 

   ๑๐.๑ ประสำนกับชุมชนและทองถิ่นในกำรส ำรวจและจัดท ำส ำมะโนผูเรียนที่จะเขำรับ 

บริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๑๐.๒ เสนอส ำมะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 



   ๑๐.๓ จัดระบบขอมูลสำรสนเทศจำกกำรท ำส ำมะโนผูเรียน 

   ๑๐.๔ เสนอขอมูลสำรสนเทศกำรท ำส ำมะโนผูเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๑๑. กำรรับนักเรียน 

   ๑๑.๑ ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำอยำงอิสระตำมควำมสนใจและ 

ศักยภำพของผูเรียน ตำมควำมพรอมของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑๑.๒ ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนกำรรับนักเรียนที่ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและตำมปฏิทินกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนที่ก ำหนดเฉพำะสถำนศึกษำรูปแบบนิติบุคคล 

 ๑๒. กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำ เสนอขอมูลและควำมต

องกำรในกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภำพสถำนศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

 ๑๓. กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

   ๑๓.๑ ส ำรวจควำมตองกำรในกำรเขำรับบริกำรกำรศึกษำทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

   ๑๓.๒ ก ำหนดแนวทำงและควำมเชื่อมโยงในกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตำมควำมตองกำรของนักเรียน 

และทองถิ่นที่สอดคลองกับแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๑๓.๓ ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือท้ัง ๓ รูปแบบ 

ตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของสถำนศึกษำ รวมทั้งเชื่อมโยงประสำนควำมรวมมือและสงเสริม 

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงำน และสถำบันตำง ๆ ที่จัดกำรศึกษำ 

  ๑๔. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

   ๑๔.๑ ก ำหนดแนวทำงกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๑๔.๒ ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำในทุกดำน ซึ่งครอบคลุมถึง 

กำรประสำนควำมรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงำน 

สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอ่ืน และสถำนศึกษำในกำรใชทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำรวมกัน 

   ๑๔.๓ ด ำเนินกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

 



 ๑๕. กำรทัศนศึกษำ 

   ๑๕.๑ วำงแผนกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำทั้งภำยในประเทศและ 

ตำงประเทศ 

   ๑๕.๒ ด ำเนินกำรขออนุญำตน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำ โดย 

    ๑. กำรอนุญำตใหนักเรียนไปทัศนศึกษำในจังหวัดหรือตำงจังหวัดทั้งประเภท 

ไป-กลับและคำงคืน เปนอ ำนำจของผูอ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

    ๒. กำรอนุญำตใหนักเรียนไปทัศนศึกษำตำงประเทศ เปนอ ำนำจของผูอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   ๑๕.๓ ด ำเนินกำรน ำผูเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำตำมแผน หลักเกณฑและ 

วิธีกำรที่ก ำหนด 

 ๑๖. งำนกิจกำรนักเรียน 

   ๑๖.๑ วำงแผนกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

   ๑๖.๒ ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดโดยสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม 

   ๑๖.๓ ติดตำม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนำงำนกิจกำรนักเรียน  

 ๑๗. กำรประชำสัมพันธงำนกำรศึกษำ 

   ๑๗.๑ วำงแผนกำรประชำสัมพันธงำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๑๗.๒ ด ำเนินกำรประชำสัมพันธงำนกำรศึกษำตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

   ๑๗.๓ ติดตำม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนำกำรประชำสัมพันธกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ 

 ๑๘. กำรสงเสริม สนับสนุน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงำน และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  ใหค ำปรึกษำ แนะน ำ สงเสริม สนับสนุน และประสำนควำม  

รวมมือในกำรจัดกำรศึกษำ รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงำน และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

 ๑๙. กำรประสำนรำชกำรกับสวนภูมิภำคและสวนทองถิ่น  ประสำนควำมรวมมือกับหนวยรำชกำรส

วนภูมิภำคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  ๒๐. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

   ๒๐.๑ จัดระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ 

   ๒๐.๒ จัดท ำเกณฑมำตรฐำน ตัวบงชี้ และเกณฑกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 



   ๒๐.๓ ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมระบบที่ก ำหนดไว 

   ๒๐.๔ รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหหนวยงำนที่เกี่ยวของ 

และสำธำรณชนทรำบ 

   ๒๐.๕ ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรรำยงำนผล 

กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 ๒๑. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหนวยงำน 

   ๒๑.๑ วิเครำะหก ำหนดมำตรกำรในกำรปองกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

   ๒๑.๒ วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 

   ๒๑.๓ ด ำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผนดินก ำหนด 

   ๒๑.๔ ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนใหเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 

 ๒๒. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 

   ๒๒.๑ ศึกษำสภำพปญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเรียน ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวของ 

   ๒๒.๒ ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูเรียนใหเปนไปตำมบริบท สภำพแวดลอม 

ของแตละสถำนศึกษำ เนนกำรมีสวนรวมของผูเรียน ครู ผูปกครอง และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ๒๒.๒ กำรวำงแผนงำนปกครองนักเรียน 

   ๒๒.๓ กำรบริหำรงำนปกครองนักเรียน ก ำหนดหนำที่ควำมรับผิดชอบกำรประสำนงำน 

ปกครอง 

   ๒๒.๔ กำรสงเสริมพัฒนำใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ไดแก กำรจัดกิจกรรม 

สงเสริมพัฒนำดำนควำมรับผิดชอบตอสังคม กำรจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนำกำรใชเวลำวำงใหเปนประโยชน 

กำรยกยองใหก ำลังใจแกนักเรียนที่ประพฤติดี 

   ๒๒.๕ กำรปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมำะสมของผูเรียน ไดแก กำรปองกัน 

และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมำะสม กำรด ำเนินงำนปองกันและแกไขปญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำกำร

ด ำเนินงำนปองกันและแกไขปญหำโรคเอดสในสถำนศึกษำ 

   ๒๒.๖ กำรสรุปประเมินผลงำนปกครองนักเรียน 

 ๒๓. กำรพัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรทั่วไป 

   ๒๓.๑ ก ำหนดรูปแบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรทั่วไปตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

   ๒๓.๒ พัฒนำรูปแบบนิติบุคคลดำนกำรบริหำรทั่วไป 

   ๒๓.๓ ติดตำม ประเมินผล รับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 



 

 

 

 

 


