
 
 

 

 

 
 

คู่มือการบริหารงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

(นางสาวช่อทพิย ์ จ าปา) 

การพัฒนาระบบและเครือขา่ย
ข้อมูลสารสนเทศ   

นางสาววาสนา  ปานพรม 

การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร   

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  

นางสาววาสนา  ปานพรม 

การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา  

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและ
แผน    

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน   

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การด าเนินงานธุรการ   

นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม   

การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม    

นายธวัชชัย  สุเหร็น                                                           

งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การจัดท าส ามะโนผเูรียน   

นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    

การรับนักเรียน   

นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    

การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการ
จัดตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษา  

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

แผนภูมิแสดงทิศทางการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(นางสาวจุฑาภรณ์  เชือ้เพช็ร) 

การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

นายภัทรชนน  คงนคร   

การทัศนศึกษา 

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

นางสาวสมสวย  บุญโชต ิ   

งานกิจการนักเรียน   

นายธวัชชัย  สุเหร็น                                                           

การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา   

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การส่งเสริมสนับสนุน และ
ประสานการจัดการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  

นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    

และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ลงโทษนักเรียน    

นายธวัชชัย  สุเหร็น                                                           

การประสานราชการกับสว่น
ภูมิภาคและสว่นท้องถิ่น 

นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน  

นางหน่ึงหทัย  ปานทอง 

งานอนามัยโรงเรียน 

นางสาวสมสวย  บุญโชติ    



 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารทั่วไป 

             

ความเป็นมา 
 เนื่องจากการบริหารท่ัวไปเป็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยอ านวยความสะดวกให้
ภารกิจหลักขององค์กรด าเนินไปไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนใหล้งสูผู้เรียนอย่างแท้จริง เช่น งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศงานประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานธุรการ งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานรับนักเรียน งานระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งานควบคุมภายในหน่วยงาน 
เป็นต้น การมอบอ านาจใหส้ถานศึกษาสามารถก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารท่ัวไปไดอย่าง
เบ็ดเสร็จภายในองค์กร โดยสามารถก าหนดขั้นตอนการบังคับบัญชาในการบริหารด้านการบริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสูง เกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว เป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จในองค์กร 
ท่ีดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อการพัฒนา โดยสถานศึกษาเป็นฐาน (School Based 
Management) อย่างแท้จริง ท้ังนี้ การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ด าเนินการตามหลักการ แนวคิด ขอบข่าย/
ภารกิจ ดังนี้ 
 
แนวคิดหลักในการบริหารท่ัวไป 
 1. ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยเขต
พื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ   
 2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
หลักการการบริหารงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   
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 3. มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันไดอย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัย แนวทางการบริหารท่ัวไป 
 4. การบริหารท่ัวไปเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร งานอื่น ๆ 
ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน 
และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษา ในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการ การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น 
 
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารท่ัวไป 
 1.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   
 2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา   
 3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา   
 4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน   
 5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   
 6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
 8.  การด าเนินงานธุรการ   
 9.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
 10.  การจัดท าส ามะโนผูเรียน   
 11.  การรับนักเรียน   
 12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา   
 13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
 15.  การทัศนศึกษา   
 16.  งานกิจการนักเรียน   
 17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา   
 18.  การส่งเสริมสนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 19.  การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน   
 21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   
 22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 23. งานอนามัยโรงเรียน 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน 

2. พันธกิจ 
 2.1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.2 จัดการศึกษาแก่นักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 
 2.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลย ี

3. เป้าประสงค ์
 3.1 โรงเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
 3.2 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3.4 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

4. ค่านิยมองค์การ 
 SHOWING THE RESULT OF TOO MUCH RTRONG JUSTICE 
 ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักด์ิศรี สามัคคี มั่นคง 
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5. กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
 กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การศึกษา 
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ขอบข่าย/ภารกิจการด าเนินการด้านการบริหารทั่วไป 
ของสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบ 

             

 ขอบข่าย/ภารกิจการด าเนินงานด้านการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาตามระบบ การพัฒนาการ
บริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้    

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ    
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาววาสนา  ปานพรม 
 1.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคลองกับ
ระบบฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
 1.2 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษา และส่วนกลาง    

1.3 น าเสนอและเผยแพรข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสาววาสนา  ปานพรม.. 
 2.1  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 
ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 2.3  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
 2.4  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษา สถาบันและองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 3.1  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบัน และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.2  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 4.1 ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยการจัดและพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.2  น าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา 
 4.3  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

  
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 5.1 จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการ 
 5.2 น าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือการขับเคล่ือนการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
 5.3 ประเมินผลงานและรายงานการพัฒนาองค์กร 
 5.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 6.1  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา 
 6.2  เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 6.3  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 6.4  ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 
7.  งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 7.1 วางแผนและด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร  และพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 7.2 ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
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 7.3 สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
 7.4 ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 7.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
8. การด าเนินงานธุรการ 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม   
 8.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.2  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนและรองรับการปฏิบัติงาน
ธุรการ 
 8.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 
 8.4 ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
 8.5 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย  สุเหร็น   
 9.1. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
 9.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์บ ารุง ดูแลรักษา อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ให้บริการอาคารสถานท่ี และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในการจัดกิจกรรม 
 9.4 ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้ เกิด
ความคุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
  9.5 สรุปและประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    
 10.1 ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 10.2 เสนอส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 10.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียน 
 10.4 เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
11. การรับนักเรียน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    
 11.1 ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาอย่างอิสระตามความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 11.2 ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนท่ีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และตามปฏิทินการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด 
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13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์    
 13.1 ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
 13.2 ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 13.3 ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือท้ัง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ท่ีจัดการศึกษา 
 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นายภัทรชนน  คงนคร   
 14.1 ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ
สถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 
 14.3 ด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
15. การทัศนศึกษา 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมสวย  บุญโชติ  และ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 15.1 วางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 15.2 ด าเนินการขออนุญาตน านักเรียนไปทัศนศึกษา โดย 
  1) การอนุญาตให้นักเรียนไปทัศนศึกษาในจังหวัดหรือต่างจังหวัด ท้ังประเภทไป-กลับและค้างคืน 
เป็นอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2) การอนุญาตให้นักเรียนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 15.3 ด าเนินการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามแผน หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 

16. งานกิจการนักเรียน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย  สุเหร็น   
 16.1  วางแผนการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 16.2  ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
 16.3  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนางานกิจการนักเรียน 

17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 17.1  วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
 17.2  ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
 17.3  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของสถานศึกษา 
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18. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมสวย  บุญโชติ    
 ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

19. การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมสวย  บุญโชติ    
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 20.1  จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 20.2  จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 20.3  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบท่ี
ก าหนดไว้ 
 20.4  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 20.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางหนึ่งหทัย  ปานทอง   
 21.1  วิเคราะห์ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 21.2  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 21.3  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด 
 21.4  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  

22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย  สุเหร็น   
 22.1  ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผู้เรียนให้เป็นไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของแต่ละสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 22.2  การวางแผนงานปกครองนกัเรียน 
 22.3  การบริหารงานปกครองนักเรียน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 
 22.4  การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การยกย่องให้ก าลังใจแก่
นักเรียนท่ีประพฤติดี 
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 22.5  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของผู้เรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 22.6  การสรุปประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

23. งานอนามัยโรงเรียน 
 บทบาทและหนา้ที่ : ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมสวย  บุญโชติ    

23.1 จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

23.2 บริการยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการ 

 ให้บริการห้องพยาบาลแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสถิติการให้บริการและสุขภาพของนักเรียน 

23.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้ายนิเทศ และการตรวจสุขภาพของบุคลากร 

23.4 ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

 

****************************************************** 
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โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 


