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 เนื่องจากการบริหารทั่วไปเปนการดำเนินงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน และชวยอำนวยความสะดวก

ใหภารกิจหลักขององคกรดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอนใหลงสูผู เรียนอยางแทจริง เชน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

งานประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา งานธุรการ งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  

งานรับนักเรียน งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธงานการศึกษา  

งานควบคุมภายในหนวยงาน เปนตน การมอบอำนาจใหสถานศึกษาสามารถกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปไดอยางเบ็ดเสร็จภายในองคกร โดยสามารถกำหนดขั้นตอนการบังคับบัญชา 

ในการบริหารดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาใหมีความยืดหยุนสูง เกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

เปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จในองคกรที่ดี กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อตอการพัฒนา 

โดยสถานศึกษาเปนฐาน (School Based Management) อยางแทจรงิ ทัง้นีก้ารบรหิารทัว่ไปของสถานศกึษา

ดำเนนิการตามหลกัการ แนวคิด ขอบขาย/ภารกิจ ดังนี้ 

 

หลักการและแนวคิด 

 ๑. ยดึหลกัใหสถานศกึษามคีวามเปนอสิระในการบรหิารและจดัการศกึษาดวยตนเองใหมากที่สุด 

โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่กำกับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา

จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ๒. มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามหลักการการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ  

ที่ตรวจสอบไดตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

 ๓. มุงพัฒนาองคกรระดับสถานศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

มาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย 

แนวทางการบริหารทั่วไป 

บทที่ ๖ 
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 ๔. การบริหารทั่วไปเปนกระบวนการสำคัญที่ชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร 

งานอื่น ๆ ใหบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กำหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  

สงเสริม สนับสนุน และการอำนวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษา 

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและใหบริการ

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น 

 

ขอบขาย/ภารกิจดานการบริหารทั่วไป 

 ๑. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 ๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

 ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

 ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

 ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ๘. การดำเนินงานธุรการ 

 ๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

 ๑๐. การจัดทำสำมะโนผูเรียน 

 ๑๑. การรับนักเรียน 

 ๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

 ๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 ๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ๑๕. การทัศนศึกษา 

 ๑๖. งานกิจการนักเรียน 

 ๑๗. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

 ๑๘. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน 

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
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 ๑๙. การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 ๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

 ๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

  

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในระบบเดิม 

 ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในระบบเดิมมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

   ๑.๑ จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 

   ๑.๒ จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา 

และสวนกลาง 

   ๑.๓ นำเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ 

การประชาสัมพันธ 

 ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

   ๒.๑ ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือ  

เพื่อสงเสริมชวยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ๒.๒ เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 

   ๒.๓ กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย 

การศึกษาที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 

   ๒.๔ ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษา 

และเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง 
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 ๓.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

   ๓.๑ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทาง 

ของเขตพื้นที่การศึกษา และสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 

องคกร สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๓.๒ เสนอแผนพัฒนาการศึกษาใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

   ๓.๓ การดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

   ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง

ของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา 

  ๔.๒ แจงผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

  ๔.๓ เผยแพรการศึกษาวิจัยของสถานศึกษา ใหบุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชน 

รับทราบ 

 ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

  ๕.๑ ศึกษาวิเคราะหจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการพัฒนา 

สถานศึกษา 

  ๕.๒ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 

  ๕.๓ จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

  ๕.๔ ประเมินผลงานและรายงานการพัฒนาองคกร 

  ๕.๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ๖.๑ กำหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา 

  ๖.๒ เผยแพรมาตรฐานการปฏบิตังิานของสถานศกึษาใหผูรบัผดิชอบและผูเกีย่วของทราบ 

  ๖.๓ ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานของสถานศกึษา 

  ๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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 ๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ๗.๑ วางแผนและดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหาร

และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๗.๒ ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

  ๗.๓ สนับสนุนและพัฒนาใหบุคลากรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

  ๗.๔ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ๗.๕ ติดตาม ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ๘. การดำเนินงานธุรการ 

  ๘.๑ ศึกษาวิเคราะหสภาพระบบงานธุรการระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๘.๒ วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนำเทคโนโลยีมาชวยเพื่อลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 

  ๘.๓ จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 

  ๘.๔ จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบงาน

ที่กำหนดไว 

  ๘.๕ ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด 

และคุมคา 

  ๘.๖ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 

 ๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

  ๙.๑ กำหนดแนวทางการวางแผนการบรหิารจดัการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 

  ๙.๒ บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูใน

สภาพพรอมใช มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 

  ๙.๓ ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
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 ๑๐. การจัดทำสำมะโนผูเรียน 

  ๑๐.๑  ประสานกับชุมชนและทองถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผูเรียนที่จะเขารับ

บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๐.๒  เสนอสำมะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผูเรียน 

  ๑๐.๔  เสนอขอมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผูเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๑๑. การรับนักเรียน 

  ๑๑.๑  รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาของแตละ 

สถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๑๑.๒  กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๑๑.๓  ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

   เสนอขอมูลและความตองการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยัง 

เขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  ๑๓.๑  สำรวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  ๑๓.๒  กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของนักเรียน 

และทองถิ่นที่สอดคลองกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๑๓.๓  ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบ 

ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริม  

สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันตาง ๆ ที่จัดการศึกษา 
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 ๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  ๑๔.๑  กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๔.๒  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน ซึ่งครอบคลุมถึงการ

ประสานความรวมมอืกบับคุคล ชมุชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานสถานประกอบการ 

สถาบันสังคมอื่น และสถานศึกษาในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมกัน 

  ๑๔.๓  ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๕. การทัศนศึกษา 

  ๑๕.๑  วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

  ๑๕.๒  ดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กำหนด 

 ๑๖. งานกิจการนักเรียน 

   ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน สงเสริมและสนับสนุนใหผู เรียนไดมีสวนรวมในการ 

จัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

 ๑๗. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

  ๑๗.๑  วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๗.๒  ดำเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 

  ๑๗.๓  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของ 

สถานศึกษา 

 ๑๘. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

   ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม สนับสนุนและประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา 

รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
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 ๑๙. การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

  ๑๙.๑  ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนา 

การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๙.๒  ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน 

 ๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  ๒๐.๑  จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนา 

การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒๐.๒  จัดทำเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี ้ และเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒๐.๓  ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ตามระบบที่กำหนดไว 

  ๒๐.๔  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ 

  ๒๐.๕  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผล 

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

  ๒๑.๑  วเิคราะหกำหนดมาตรการในการปองกนัความเสีย่งในการดำเนนิงานของสถานศกึษา 

  ๒๑.๒  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

  ๒๑.๓  ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด 

  ๒๑.๔  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 ๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

  ๒๒.๑  ศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๒๒.๒  การวางแผนงานปกครองนักเรียน 

  ๒๒.๓  การบริหารงานปกครองนักเรียน การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบการประสาน 

งานปกครอง 
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  ๒๒.๔  การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ไดแก การจัดกิจกรรม 

สงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

การยกยองใหกำลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

  ๒๒.๕  การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ไดแก การปองกัน 

และแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม การดำเนนิงานปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษาการดำเนนิงาน

ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในสถานศึกษา 

  ๒๒.๖  การสรุปประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารทั่ ว ไปของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

  ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้  

 ๑. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

   ๑.๑ จัดทำระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ๑.๒ จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา 

และสวนกลาง 

   ๑.๓ นำเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ  

การประชาสัมพันธ 

 ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

   ๒.๑ ประสานงานกับเครือขายการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อแสวงหา

ความรวมมือ ความชวยเหลือ เพื่อสงเสริมชวยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ๒.๒ เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 

   ๒.๓ กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย 

การศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

   ๒.๔ ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษา สถาบันและ 

องคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 

 ๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

   ๓.๑ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย ทิศทางของ 

เขตพื้นที่การศึกษา และสนองตอความตองการของชุมชน สังคม โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร 

สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

   ๓.๒ เสนอแผนพัฒนาการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

   ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย  

และแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

  ๔.๒ นำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ของสถานศึกษา  

   ๔.๓ เผยแพรและประชาสัมพันธการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาใหผู เกี่ยวของและ 

สาธารณชนทราบ 

 ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

   ๕.๑ จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 

   ๕.๒ นำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปเปนเครื่องมือ การขับ

เคลื่อนการบริหารและพัฒนาองคกร    

  ๕.๓ ประเมินผลงานและรายงานการพัฒนาองคกร 

  ๕.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ๖.๑ กำหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา 

  ๖.๒ เผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทราบ 

  ๖.๓ ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานของสถานศกึษา 

  ๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน การ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 ๗.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ๗.๑ วางแผนและดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหาร

และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๗.๒ ระดมจดัหาเทคโนโลยเีพือ่พฒันาการศกึษาในงานดานตาง ๆ ของสถานศกึษา 

  ๗.๓ สนับสนุนและพัฒนาใหบุคลากรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

   ๗.๔ ติดตาม ประเมินผลการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ๗.๕ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” 101

 ๘. การดำเนินงานธุรการ 

  ๘.๑ ศึกษาวิเคราะหสภาพระบบงานธุรการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๘.๒ วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนำเทคโนโลยีมาชวยเพื่อลดขั้นตอนและรองรับ

การปฏิบัติงานธุรการ 

  ๘.๓ จัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะและพัฒนาใหมีความรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานธุรการ 

  ๘.๔ ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด 

และคุมคา 

  ๘.๕ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 

 ๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  

  ๙.๑ วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

  ๙.๒ บำรุ ง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

ใหอยูในสภาพพรอมใช มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 

  ๙.๓ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของ 

สถานศึกษา 

 ๑๐. การจัดทำสำมะโนผูเรียน 

  ๑๐.๑  ประสานกับชุมชนและทองถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผูเรียนที่จะเขารับ

บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๐.๒  เสนอสำมะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

  ๑๐.๓  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผูเรียน 

  ๑๐.๔  เสนอขอมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผูเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๑๑. การรับนักเรียน 

   ๑๑.๑  กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาอยางอิสระตามความสนใจและ

ศักยภาพของผูเรียน ตามความพรอมของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  

   ๑๑.๒  ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่กำหนดเฉพาะสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 

 ๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

  เสนอขอมูลและความตองการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษา 

ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  ๑๓.๑  สำรวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  ๑๓.๒  กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของนักเรียน 

และทองถิ่นที่สอดคลองกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๓.๓  ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบ 

ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริม  

สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันตาง ๆ ที่จัดการศึกษา 

 ๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  ๑๔.๑  กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๔.๒  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน ซึ่งครอบคลุมถึง 

การประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน 

สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และสถานศึกษาในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมกัน 

  ๑๔.๓  ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๕. การทัศนศึกษา 

   ๑๕.๑  วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและ 

ตางประเทศ 

  ๑๕.๒  ดำเนินการขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา โดย 

       ๑. การอนุญาตใหนักเรียนไปทัศนศึกษาในจังหวัดหรือตางจังหวัดทั้งประเภท 

ไป-กลับและคางคืน เปนอำนาจของผูอำนวยการสถานศึกษา  

      ๒. การอนุญาตใหนักเรียนไปทัศนศึกษาตางประเทศ เปนอำนาจของผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  ๑๕.๓  ดำเนินการนำผูเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามแผน หลักเกณฑและ 

วิธีการที่กำหนด 

 ๑๖. งานกิจการนักเรียน 

   ๑๖.๑  วางแผนการบริหารงานกิจการนักเรียน 

   ๑๖.๒  ดำเนินการตามแผนที่กำหนดโดยสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม 

   ๑๖.๓  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนางานกิจการนักเรียน 
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 ๑๗. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

  ๑๗.๑  วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๗.๒  ดำเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 

  ๑๗.๓  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของ 

สถานศึกษา 

 ๑๘. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

   ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา 

รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

 ๑๙. การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

   ประสานความรวมมือกับหนวยราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  ๒๐.๑  จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษา 

  ๒๐.๒  จัดทำเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒๐.๓  ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ตามระบบที่กำหนดไว 

  ๒๐.๔  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ 

และสาธารณชนทราบ 

  ๒๐.๕  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผล  

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

  ๒๑.๑  วเิคราะหกำหนดมาตรการในการปองกนัความเสีย่งในการดำเนนิงานของสถานศกึษา 

  ๒๑.๒  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

  ๒๑.๓  ดำเนนิการควบคมุตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีส่ำนกังานตรวจเงนิแผนดนิกำหนด 

  ๒๑.๔  ตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในและรายงานใหเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบ 
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 ๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

   ๒๒.๑  ศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเรียน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

   ๒๒.๒  กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูเรียนใหเปนไปตามบริบท สภาพแวดลอม 

ของแตละสถานศึกษา เนนการมีสวนรวมของผูเรียน ครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   ๒๒.๒  การวางแผนงานปกครองนักเรียน  

  ๒๒.๓  การบริหารงานปกครองนักเรียน กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบการประสานงาน

ปกครอง 

  ๒๒.๔  การสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ไดแก การจัดกิจกรรม 

สงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

การยกยองใหกำลังใจแกนักเรียนที่ประพฤติดี 

  ๒๒.๕  การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูเรียน ไดแก การปองกัน 

และแกไขพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม การดำเนนิงานปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษาการดำเนนิงาน

ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในสถานศึกษา 

  ๒๒.๖  การสรุปประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

 ๒๓. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารทั่วไป 

  ๒๓.๑  กำหนดรูปแบนิติบุคคลดานการบริหารทั่วไปตามบริบทของสถานศึกษา 

  ๒๓.๒  พัฒนารูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารทั่วไป 

  ๒๓.๓  ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

 


