


ค าน า 

 
     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอ าอาจการบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความ
เป็นอิสระความคล่องตัว   และสามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ   
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป 

     กลุ่มบริหารท่ัวไปโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาในกลุ่มบริหารท่ัวไปสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามขอบข่ายและภารกิจ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีได้ด าเนินการ      และร่วมให้ข้อเสนอแนะท าให้
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไปส าเร็จเสร็จส้ิน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 
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วิสัยทศัน์ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

พนัธกิจ 

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์

 

  

 ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21   
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 
 

๑. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีทักษะใยศตวรรษ 21 
๒. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
๓. นักเรียนสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติท่ีดี 
๕. ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๖. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความเป็นไทย  ความมีระเบียบวินัย  และ 
                 ห่างไกลยาเสพติดโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 4   ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม  เพื่ออ านวยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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 ปรัชญา
ยุทธ ์

ค ำขวัญ 
ยุทธ ์

สีประจ าโรงเรยีน 

เอกลักษณ์ 
ยุทธ ์

อัตลักษณ์ 
ยุทธ ์

 
  

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

  

ความรู้  คู่คุณธรรม  น าชุมชน 
 

 

 
 

 เหลือง  ฟ้า 
 
 
 
 
 ไหว้งามอย่างไทย  มีใจอาสา  น าพาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
   
 ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความสุภาพ 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

1. การพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 

 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

 

3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

8. การด าเนินงานธุรการ 

 

9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 

10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

 

11. การรับนักเรียน 

12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองจัดต้ัง ยุบรวม หรือเลิก 
      สถานศึกษา 

 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
      และตามอัธยาศัย 

 
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 

15. การทัศนศึกษา 

 

16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

 

17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

 

18. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล   
       ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 

 

20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

21. การจัดระบบการจัดควบคุมภายในหน่วยงาน 

 

22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
       ในการลงโทษนักเรียน 
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การบรหิาร
ทั่วไป 

 
 

หลักการ แนวคิดการบริหารท่ัวไป 

 งานด้านการบริหารท่ัวไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เช่น  การด าเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  การ
รับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น  การจัดระบบควบคุม
ในหน่วยงาน เป็นต้น 

 
 

  ส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มบริหารท่ัวไป 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  ปฏิบัติหน้าท่ีดังนี ้

1. บริหารงานฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เป็นไปตามขอบข่ายภารกิจงาน นโยบายของโรงเรียน  

รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ให้ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน  สนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากร  และการสร้างขวัญก าลังใจ 

3. วินิจฉัย ส่ังการ 
4. ประเมินผล สรุปผล  และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรณีท่ีรองผู้อ านวยการไม่อยู่หรืออยู่ 

แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

2. เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการในการ  วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข 

ปัญหา  และการพัฒนางาน 

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีรองผู้อ านวยการมอบหมาย 
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เลขานุการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

  งานเลขานุการรองผู้อ านวยการ 

1. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมของรองผู้อ านวยการ 
2. ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล ผู้มีเกียรติ ของรองผู้อ านวยการ 
3. ประสานการนัดหมายต่างๆของรองผู้อ านวยการ 

 

งานประชุม 

1. จัดเตรียมการประชุม 
2. จดรายงานการประชุม 
3. จัดเก็บรายงานการประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นเพื่อการอ้างอิง 

 

งานอื่นๆ 

1. ใหข้้อเสนอแนะ ความคิด  ความเห็นประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจในประเด็น   

หรือเรื่องต่างๆ ของรองผู้อ านวยการ 

2. ปฏิบัติงาน/หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 งานพัสดุกลุ่มบริหารท่ัวไป 

1. ประสานงานการจัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ กับงานพัสดุของโรงเรียน 
2. จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุ  ให้ถูกต้อง มีระบบและเป็นปัจจุบัน 
3. จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มท่ีจ าเป็นในการให้บริการ 
4. ติดตามการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานสารบรรณกลุ่มบริหารท่ัวไป 

1. รับหนังสือจากสารบรรณกลาง 
2. จัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของหนังสือเพื่อด าเนินการก่อนหลัง 
3. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
4. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับเสนอรองผู้อ านวยการ 
5. โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

6. จัดส่งหนังสือราชการ   
7. จัดพิมพ์เอกสารอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติงาน/หน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ขอบข่ายภารกิจงาน 

1. การพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 
๑. ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและเป็น 

ประโยชน์ต่อภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ออกแบบจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา  เช่น  ฐานข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล 

บุคลากร  ข้อมูลส่ือสารการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลชุมชน  ฯลฯ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓. พัฒนาบุคลการผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  ให้มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติภารกจิและส่งเสริมสนับสนุน  ให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

๔. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาและส านักงานคณะการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  และการประชาสัมพันธ์ 
๖. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

๑. ก าหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสม 

กับภารกิจการจัดการศึกษา 

๒. จัดท าแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานและสถานบันที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดข้อตกลงและการพัฒนา 

เครือข่ายร่วมกัน 

๔. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
๕. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ  ส่งเสริม 

สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๖. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗. ก าหนดแผน  โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษา 

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

๘. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๙. ปฏิบติังานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัดตามความส าเร็จ 
2. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วัดระดับดีมาก   

ดี  พอใช้  หรือปรับปรุง 

3. วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรครายมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อหา 

ปัจจัยและก าหนดแนวทางผดุงรักษาการพัฒนาและการปรับปรุงตามกรณี  จัดท าเป็น ข้อเสนอการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

4. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานตามข้อมูลการวิเคราะห์ให้รองรับภารกิจท่ีจ าเป็นและ 

นโยบายส าคัญ 

5. ก าหนดประเด็นตัวชี้วัด   เกณฑ์ความส าเร็จ   การก ากับติดตามให้สอดคล้องกับแผน 

ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและประเด็นการประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปี 

6. ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. จัดท ารายงาน  และรายงานสารธารณชนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะการ 

การเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใช้เป็นการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
๑. ตรวจสอบ  ศึกษา  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต  ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จรายกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ียังไม่บรรลุผลส าเร็จ 

๒. ต้ังประเด็นหรือสมมุติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบโดยศึกษาองค์ประกอบตัว 

แปรของปัจจัยภายนอก (ชุมชน ท้องถิ่น)  และองค์ประกอบภายในสถานศึกษา 

๓. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามกรณีและด าเนินการวิจัยเชิงพัฒนาการจัดระบบการ 

บริหาร 

๔. น าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

   การจัดระบบการบริหาร 

๑. สภาพปัจจุบันปัญหาตามภารกิจงานท่ีเป็นพันธกิจท้ัง  4  ด้านของสถานศึกษา 
๒. วางแผนออกแบบจัดระบบการบริหารงานบุคคล  โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน  และ 

มาตรฐานสายงานของสถานศึกษา 
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๓. ประกาศ  ประชาสัมพันธ์การแบ่งส่วนงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชน 

ทราบ 

๔. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามสายงาน 
๕. ศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

การพัฒนาองค์กร 

1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครู  และบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล 
2. พัฒนาสมรรถนะครู  และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน 

3. จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. จัดสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามมาตรฐานสายงานของ 

สถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีหรือดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของงานตามโครงสร้างและ 

ลงมือในการประเมินมาตรฐาน  ควบคุมรายบุคคล  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

3. สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยให้เป็นข้อตกลงร่วมกั้นของบุคลากร 

ทุกคน 

4. สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงาน 
5. ประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมือของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น 
6. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน  และระบบการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. วางแผนด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร    และ 

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆ  ของสถานศึกษา 
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4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการใช้และบ ารุงรักษา  และส่งเสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร  และพัฒนาการศึกษา 

5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย  ละพัฒนาการผลิตส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  รวมทั้งเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

6. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อความคุ้มค้าและเหมาะสมกับ 

กระบวนการพฒันาการจัดการของสถานศึกษา 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. การด าเนินงานธุรการ 

 การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 

1. มีทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
2. มีการลงทะเบียนรับ-ส่งถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
3. มีการจัดระบบการประสานงานท่ีรวดเร็ว 
4. สามารถตรวจสอบติดตามได้สะดวก 

 

การโต้ตอบหนังสือราชการ 

1. มีหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการ 
2. โต้ตอบหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
3. มีการจัดระบบโต้ตอบหนังสือด้วยระบบ e – office 
4. โต้ตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา 

 

การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

1. มีการจัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
2. มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตาม 

ระเบียบงานสารบรรณ 

3. การเก็บรักษาและการท าลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. สามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว 
5. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อจัดท าก าหนดแผนผัง 

บริเวณสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถาปนิกหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ทางด้านสถาปนิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
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บุคลากรในสังกัดและหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของบุคลากรและทางราชการ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ด าเนินการจัดหางบประมาณจากทางราชการ  หรือเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการ 

ก่อสร้างปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงหรือจัดสภาพแวดล้อมตามรูปแบบท่ีก าหนด 
4. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบ ารุงรักษาดูแลพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ 

สถานศึกษาหรือยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาคารสถานท่ีจัดท าแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

6. ติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร  ขั้นตอนวิธีการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
2. จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 
3. จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนท่ีเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ 

สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัด 

การศึกษาต่อไป 

5. เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11.  การรับนักเรียน 
1. ศึกษาข้อมูลประชากรวัยเรียนจากข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน  ข้อมูลนักเรียนท่ีจะ 

จบการศึกษาแต่ละระดับช้ัน  รวมทั้งผู้เรียนจาการศึกษานอกระบบ  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
เป้าหมายการรับนักเรียนของแต่ละระดับช้ัน 

๒.  จัดท าแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนช้ันเรียน  และสามารถรองรับอาคารเรียน   

ครูครุภัณฑ์  ท่ีมีอยู่ของสถานศึกษาโดยประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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2. แจ้งก าหนดการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดท าประกาศส ารวจ 

เด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี 

ปัญหาด้านทะเบียนราษฎร์  สัญชาติ  พิการ  มีความบกพร้องหรือด้อยโอกาส 

5. ประเมินผล  และรายงานการรับนักเรียนต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
12.  การเสนอความเห็นเก่ียวเรื่องการจัดต้ัง  ยุบรวม  หรือเลิกสถานศึกษา 

 การจัดต้ัง 
1. บุคคล  นิติบุคคลหรือองค์กรท่ีจะขอให้จัดต้ังสถานศึกษาด าเนินการส ารวจความพร้อม 

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ 

2. ยื่นค าร้องขอให้จัดต้ังสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. รอรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุญาตเพื่อการด าเนินการต่อไป 
 

การยุบรวม 

1. สถานศึกษาท่ีประสงค์จะยุบรวมด้วยกัน  ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

2. เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพ  เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ 

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยุบรวมสถานศึกษา 
 

การเลิกสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชน 
2. ด าเนินการแจ้งผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้ามาน้อยกว่าหนึ่งปี  ก่อนวัน 

เปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 

3. จัดให้นักเรียนในสถานศึกษาท่ียุบ เลิกได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นทุกคน 
 

13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  ตลอดจนขอบข่าย 

ภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส ารวจความต้องการในการเข้ารบการศึกษาและความพร้อมของสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อก าหนดนโยบายจัดการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
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3. ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาศึกษาของสถานศึกษาท้ัง 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางของส านักงานเขตพื้นท่ี 

4. ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง 3 รูปแบบตามความเหมาะสม 

และศักยภาพของสถานศึกษา  รวมทั้งเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

5. ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  เพื่อ 

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14. การระดมทรัยพากรเพื่อการศึกษา 
1. ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรพร้อมให้การสนับสนุนการจัด 

การศึกษาท้ังภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

2. ศึกษาแนวหรือระเบียบท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภทตลอดจน 

เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานระดมทรัพยากรจาก 

แหล่งสนับสนุน 

4. ก าหนดแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจชักชวนประชาชน  เอกชนหรือหน่วยงานต่างๆ   

ให้เข้าใจ สนใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา 

5. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน  ซึ่งครอบคลุมถึงการประสาน 

ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  สถานประกอบการ  
สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาในการทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 

6. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

15.  การทัศนศึกษา 
1. ศึกษาระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เตรียมการก่อนด าเนินกิจกรรมในทุกๆ ด้านให้เรียบร้อย  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ 

ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแผนงานโครงการ 
4. ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุก 

ฝ่าย 
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5. รายงานการทัศนศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

1. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน   
2. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา  โดย 

สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการวางแผน 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ในการจัด 

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน 

4. ประสาน  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
5. ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ  สาธารณชน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. มีแผนงานโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีการด าเนินงานตามแผน 
4. มีการประประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน 
5. มีการด าเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

    

   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1. มีการมอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ครูท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. ครูท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน 
4. มีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน 
 

การคัดกรอกนักเรียน 

1. มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการคัดกรอกนักเรียน 
2. มีการประชุมช้ีแจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรอกนักเรียน 
3. ครูด าเนินการคัดกรอกนักเรียนตามแนวปฏิบัติ 
4. มีการจ าแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 

การด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหานักเรียน 

1. มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหา และท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง  
2. ก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไข 
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3. มีหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธีท่ีก าหนดไว้ 
4. มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง  และพัฒนาการ

ด าเนินการ 

แก้ไขปัญหา 
 

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

1. มีข้อมูลนักเรียนท่ีควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
2. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
3. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
4. มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีการติดตามประเมินผล  และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

 

การส่งต่อนักเรียน 

1. มีข้อมูลนักเรียนท่ีควรได้รับการส่งต่อ 
2. มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. มีการส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ 
4. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย   

1. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. มีนักเรียนและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี 
3. มีการประสานการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องและ 

สม่ าเสมอ  และมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. มีการสรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. มีแผนงาน/โครงการ 
2. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
3. จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน  
4. มีคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
5. มีระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ว่าด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน 
6. มีระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ว่าด้วยข้อบังคับสภานักเรียน 
7. มีปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
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งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีแผนงาน/โครงการ   
2. มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. มีการประเมินผล  สรุปผล  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ 

1. มีแผนงาน/โครงการ 
2. มีการแข่งขันกีฬาสีภายในปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
3. มีการประเมินผล สรุปผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 
 

17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษารวมท้ังความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน 

2. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยประสานงานความร่วมมือ 

กับบุคลากร  ชุมชน  องค์กร  และส่ือมวลชนในท้องถิ่น 

3. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานการประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้  ความสามารถในการ 

ประชาสัมพันธ์ 

5. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา  ตามแนวทางท่ีก าหนดในทุกโอกาสอย่าง 

ต่อเนื่อง 

6. สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

7. สรุป ประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับจากการประชาสัมพันธ์ 

และน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

18.  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กรหน่วยงานและ  

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

1. ประสานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีการจัดการศึกษาของบุคคล   

ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
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2. ประสานให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนา 

ความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

3. สนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้ 

การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครองดูแล 

4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล   

ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

19.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
1. ศึกษาส ารวจและก าหนดภารกิจ  ท้ังภารกิจหลัก  และภารกิจท่ีได้รับมอบหมายท่ีจะต้อง 

ประสานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ก าหนดรูปแบบภารกิจขั้นตอนวิธีการตลอดจนเทคนิคต่างๆ  ในการประสานงานให้ 

สอดคล้องและสะดวกต่อการประสานงาน 

3. จัดเตรียมเอกสาร  ส่ือ  เครื่องมือและช่องทางการประงานงานให้มีความพร้อมเอื้อ 

ประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงาน 

4. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภมูิภาค  และส่วนราชการท้องถิ่นในการ 

จัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

6. ประเมินผลการด าเนินงานและรูปแบบการประสานงานน าลการประเมินไปใช้ในการ 

ปรับปรุงแบบและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานงานเป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่อง 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. จัดระบบการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ 

สถานศึกษา 

2. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ 

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม 

ระบบท่ีก าหนดไว้ 

4. จัดท ารายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการ 
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การศึกษาได้ทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลและการรายงานผลการ 

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
1. ระบุปัจจัยเส่ียงตามแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี  (แผนกลยุทธ์)  ของสถานศึกษา 
2. ประเมินความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง 
3. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง  เพื่อจัดท ารายงานและแผนบริหารความเส่ียง 
4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการ 

ควบคุมการตรวจสอบเงินแผ่นดินก าหนด 

6. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

เป็นระยะๆ   

7. รายงานการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  (อย่างน้อย ปีละ 1   

ครั้ง) 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดูแล 

ช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

3. วางแผนก าหนดนโยบายการด าเนินงานปกครองนกัเรียน  เพื่อ 
3.1 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ได้แก่  การจัด 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 

3.2 การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  ได้แก่  การป้องกัน 

และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน   

4. ด าเนินการบริหารงานปกครองนักเรียน  โดยการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน   

และประสานการด าเนินงานปกครองนักเรียน  ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ควบคุม  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ด าเนินไปตามระเบียบอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
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6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   เพื่อ 

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการเป็นระยะๆ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 
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(ตัวอย่าง) 

สารสนเทศงานสารบรรณ  ของโรงเรียน........................ปี พ.ศ. ............. 
 

ท่ี รายการ 
จ านวนหนังสือ (ฉบับ) 

รวม 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 

4 
 
 
 

5 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

หนังสือราชการรับจาก 
- สังกัดเด่ียวกัน(สพฐ) 
- ต่างกรม กอง 
กระทรวง 
  อื่นๆ 
หนังสือราชการส่งถึง 
- รร. สังกัดเดียวกัน 
- รร. ต่างสังกัด 
- หน่วยงาน/กอง/กรม/  
  กระทรวงอื่นๆ.......... 
หนังสือเอกสารลับ/
ปกปิด 
หนังสือส่ังการ 
- ค าส่ัง 
- ประกาศ 
- หนังสือรับรอง 
รายงานการประชุม 
รายงานการรับการ
ตรวจราชการ 
รายงานการตรวจเย่ียม
โรงเรียน 
รายงานการนิเทศ
การศึกษา 
รายงานการส่ังเปิด-ปิด
สถานศึกษา 

             

 

 

 

 

 บริหารทั่วไป  
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(ตัวอย่าง) 

แบบค าขอใช้อาคารสถานที ่
 

เขียนท่ี............................................... 

      วันท่ี ............................................................................ 

เรียน  ............................................................. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล..............................อายุ...............ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ............…..........จังหวัด...........…..........  

มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ีของ.............................................................................. ดังต่อไปนี้ 

 1.  ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานท่ีเพื่อ............………................................................................................... 

มีก าหนดเวลา..……….……………......วัน  ต้ังแต่วันท่ี...…….........เดือน…………................................พ.ศ....................  

ถึงวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................. มีบุคคลท่ีจะมาร่วมใช้อาคารสถานท่ีประมาณ.................คน 

 2.  ยินดีช าระเงินค่าบ ารุงตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ 

     2.1   ค่าน้ า ค่าไฟ ตามความส้ินเปลือง 
     2.2   ค่าตอบแทนคนงานภารโรง.........................บาท 
     2.3   ค่าบ ารุงอาคารสถานท่ีตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์จ านวน.......................บาท 
     2.4   ค่าบ ารุงอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 3.  หากการใช้อาคารสถานท่ีตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆ  เสียหาย  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ให้
และจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 

 4.  ข้าพเจ้ารับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานท่ีแล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบยินดีให้บอกเลิกการใช้
อาคารสถานท่ีดังกล่าวได้ 

 

      ลงช่ือ..........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 

 

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอ านาจอนุญาต 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..........................................………....................                                                                

       (................................................................) 

 บริหารทั่วไป  
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(ตัวอย่าง) 

สารสนเทศงานอาคารสถานที่ 

โรงเรียน......................................…………........ ปีการศกึษา........…….......... 

 

ท่ี รายการ คร้ัง หมายเหตุ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

 

การขอใช้อาคารเอกประสงค์  เพื่อ........................................ 

การขอใช้สนามกีฬา    

O  ฟุตบอล 

O วอลเล่ย์บอล 

O  เปตอง 

O  บาสเกตบอล 

O  ตะกร้อ 

O  อื่นๆ.................................. 

การขอใช้ห้องประชุม  เพื่อ.................................................... 

การขอใช้ห้องสมุด  เพื่อ.......................................................... 

การขอใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อ................................... 

ขอใช้อื่นๆ 

   5.1 ...................................................................................... 

   5.2 ......................................................................................     

   5.3 ......................................................................................   

   5.4 ...................................................................................... 

 

  

 

 การให้บริการแก่ชุมชน   สูงสุดได้แก่ รายการ.........................................................…..  ครั้ง/ป ี

           รองลงมาได้แก่ รายการ......................................................... ครั้ง/ป ี

           ต่ าสุดได้แก่ รายการ..........................................................….  ครั้ง/ป ี

 

 

 บริหารทั่วไป  
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(ตัวอย่าง) 

สารสนเทศงานเลขานกุารคณะกรรมสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

โรงเรียน........................................................  ปี.............................. 
 

ท่ี รายการ คร้ัง หมายเหตุ 

1 การประชุมคณะกรรมฯ 

 

  

2 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากคณะกรรมการฯในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 

2.1 .......................................................................................... 
2.2 .......................................................................................... 
2.3 .......................................................................................... 
2.4 .......................................................................................... 
2.5 .......................................................................................... 

 

  

3 มติคณะกรรมการฯพิจารณาอนุมัติ  แผนงาน  โครงการ 

O  แผนงาน  โครงการ 

O  ให้ความเห็นการย้ายครู/ผู้บริหาร 

O  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

O  อื่นๆ ระบุ.................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริหารทั่วไป  
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