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คู่มือบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดสุขกร 
ต าบลบางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภารกิจความรับผิดชอบ 
ด้านการจัดการศึกษา 

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2544 
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

 
การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ 
1. แผนด้านการจัดการศึกษา 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีศักยภาพเป็นท่ี
ประจักษ์   

2. หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ปราศจากอบายมุขและส่ิงเสพติดง 

4. ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพและเทคโนโลยี  
5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สุขภาพอนามัย 

และความปลอดภัยของผู้เรียน 
6. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

2. แผนงานด้านบริหารจัดการ 
1. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในด้านการจัด

การศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
5. ปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อผู้เรียน 

 
3. แผนงานด้านพัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านเป็น อ่านเร็ว อ่านคล่องและรักการอ่าน 
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทย 
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การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมาย 
 
แผนด้านการจัดการศึกษา 
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั เน้นการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์   
 1.1 จัดครูประจ าช้ันเรียน ประจ าสาระการเรียนรู้ ให้ตรงกับวิชาเอก ถ้าไม่มีวิชาเอกจัดจากความถนัด 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สอนเดิม 
 1.2 การสอนของครู ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 ทุกต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น นักเรียนช่วงช้ันท่ี2 ต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 1.3 แต่งต้ังครูวิชาการประจ าช่วงช้ัน ให้ท าหน้าท่ีนิเทศการเรียนการสอนร่วมกับครูวิชาการประจ า
โรงเรียนและผู้บริหาร มีหน้าท่ีให้ค าแนะน า ติดตามการจัดการเรียนการสอนการ ควบคุมมาตรฐานการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานช่วงช้ัน จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีครูขาด ครูลา ตลอดจนเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของครูในช่วงช้ันท่ีรับผิดชอบเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาความดี ความชอบโดยมีครูวิชาการประจ า
โรงเรียนเป็นประธานคณะท างาน 
 1.4 ให้ครูผู้สอนเสนอเป็นโครงการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และหน่วยงานต่าง ๆ จัดประกวดแข่งขัน เช่น การแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้าน
วิชาการ การประกวดโครงงาน การประกวดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
2. หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ท้ังหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนการสอนของหลักสูตรแกนกลางในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ โดยคณะครูวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาร่วมกับครูผู้สอนและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
3. มีสื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 สร้างข้อตกลงและวางแผนให้ครูจัดท าส่ือการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ัน แต่ละสาระการเรียนรู้ โดยให้
สามารถน ามาใช้ร่วมกัน อย่างน้อยคนละ 1 อย่างต่อภาคเรียนและน ามาลงทะเบียนส่ือเพื่อใช้ร่วมกัน โดยให้ครู
วิชาการโรงเรียน ครูวิชาการช่วงช้ันประสาน วางแผนร่วมกันกับครูผู้สอน โดยมีงบประมาณสนับสนุนการจัดท า
ส่ือและถือว่าเป็นผลงานในการพิจารณาความดี ความชอบ 
4. วัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง หลากหลาย 
 ให้คณะครูวิชาการศึกษาเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและก าหนดเป็นแนวปฏิบัติใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กับครูผู้สอนในแต่ละระดับช่วงช้ันและให้คณะครูวิชาการได้ติดตาม 
นิเทศการวัดและประเมินผลในช่วงช้ันท่ีได้รับมอบหมาย 
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แผนงานด้านบริหารจัดการ 

1. มีระบบและด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
แต่งต้ังคณะท างานด้านการประกันคุณภาพภายใน ศึกษาแบบรายงาน มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการ

ประเมินการประกนัคุณภาพภายใน น ามาวางแผนและท าการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาให้สามารถรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
 ให้มีการด าเนินการด้านงบประมาณ โดยก าหนดให้มีฝ่ายแผนและงบประมาณด าเนินการจัดสรร
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน ตามความต้องการของครูเพื่อให้การจัดการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ครูทุกคนในแต่ละช่วงช้ันวางแผนการด าเนินการใช้งบประมาณและเสนอขอ
งบประมาณขึ้นมาให้ฝ่ายแผนและงบประมาณจัดสรรให้ เช่น การปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน จัดท าส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ 
3. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในด้านการจัดการศึกษา 

ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบความต้องการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้ปกครองนักเรียนมอง
เห็นและต้องการให้โรงเรียนน ามาพัฒนา ปรับปรุง โดยการน าข้อเสนอแนะ ปัญหาและความต้องการเข้าท่ี
ประชุมร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้น าชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม
ระดมความคิด ในการวางแผนและด าเนินการจัดการศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นตัวน าในการ
วางแผนและด าเนินการตลอดจนช้ีแนะให้ผู้บริหารและคณะครูด าเนินการในทุก ๆ เรื่องตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีก าหนดกรอบของอ านาจไว้ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเปน็ที่ยอมรับของชุมชน 

ให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยการพาไปดูงานด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ี
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ียอมรับ ให้การอบรมครูและบุคลากรภายในโรงเรียนโดยการให้ครูได้
ก าหนดความต้องการในการพัฒนาและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ส่งครูและบุคลากรไปเข้ารับการอบรมสัมมนา
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดการอบรมให้และให้น ามาขยายผลภายในโรงเรียน พาคณะครูและบุคลากรไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อน าความรู้มาพัฒนางาน พฒันาโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ท าวิทยฐานะของ
ตนเองให้สูงขึ้น 
5. ปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อผูเ้รียน 

ด าเนินการศึกษา วางแผนในการปรับปรุงพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยการก าหนดเป็นแผนในการปฏิบัติในแต่ละปีการศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลัง ต้อง
ได้รับการทาสีใหม่ให้สวยงาม อาคารท่ีทรุดโทรมต้องท าการปรับปรุง ซ่อมแซมในทันทีเพื่อให้สามารถใช้การได้
และไม่เป็นอันตรายต่อผู้เรียน ส่วนภูมิทัศน์ต้องท าการปรับปรุงให้ดูเหมาะสมและสวยงามโดยจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการให้กับผู้รับผิดชอบไปด าเนินงานและถือว่าเป็นผลงานพิจารณาความดี ความชอบ 
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แผนงานด้านพัฒนาผู้เรียน 
1. นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้
จากการตรวจแผนการจัดการเรียนการสอนของครูและการประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยให้ครูวิชาการช่วง
ช้ันเป็นผู้ควบคุมและรายงานผลการในทุกเดือน 
2. นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านเป็น อ่านเร็ว อ่านคล่องและรักการอ่าน 

ก าหนดและส่งเสริมให้ครูประจ าช้ันและครูผู้สอนสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และให้ครูบรรณารักษ์ด าเนินการให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นและจัดให้มีการ
ประกวดในทุกเดือน แยกเป็นระดับช้ันเรียนและมีรางวัลมอบให้ผู้ชนะล าดับท่ี 1, 2, และ 3 ในแต่ละทุกเดือน
พร้อมกับเกียรติบัตรและท้ายปีการศึกษาน าเอาผู้ชนะท่ี 1 ของแต่ละเดือนมาแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ 
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เปน็เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ใหม่ 

ก าหนดให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการสอนการใช้อินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนและให้มีการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับต่อสายระบบ LAN เช่ือมเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ตาม
จุด ตามห้องสมุดและอาคารเรียน โดยการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาใช้ 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทย 

ส่งเสริม สนับสนุนและเน้นให้ครูได้ด าเนินการอบรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในทุกโอกาสเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทยและจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากพระภิกษุท่ีมาให้
การอบรมในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
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หลักการบริหาร 
 

การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) 
 หมายถึง “การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา โดยต้องมีการกระจาย
อ านาจบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา ให้มีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบมีความอิสระ คล่องตัว
ในการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปโดยการมีส่วนร่วมและคุณภาพของผู้เรียนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมากท่ีสุด” 
1. รูปแบบของการของการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน 
 SBM ของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและความจ าเป็นของแต่
ละโรงเรียนขึ้นยู่กับว่าใครเป็นหลักในการบริหารของคณะกรรมการ ซึ่งมี 4 รูปแบบได้แก่ 
 รูปแบบที่ 1 บริหารแบบเพื่อนร่วมอาชีพ โดยครูเป็นหลัก มีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย มีการมอบ
อ านาจการตัดสินใจให้ครูมาก ส าหรับโรงเรียนเล็กอาจใช้ครูท้ังโรงเรียนในการตัดสินใจ ส่วนโรงเรียนใหญ่จะ
เลือกเฉพาะผู้แทนครู 
 รูปแบบที่ 2 บริหารโดยการน าของผู้บริหาร โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก อาจมาปรึกษากับครูหรือ
ผู้เช่ียวชาญบ้าง 
 รูปแบบที่ 3 บริหารโดยคณะกรรมการผู้ปกครอง โดยชุมชนเป็นหลัก คณะกรรมการดังกล่าว จะท า
หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารและมีอ านาจในการตัดสินใจมากท่ีสุด 
 รูปแบบที่ 4 บริหารโดยคณะกรรมการ  SBM โดยครูและชุมชนเป็นหลัก แต่จะรับผิดชอบเฉพาะด้าน 
มีอ านาจในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง  
2. หลักการ School – Based Management 
 1.   หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โดการคืนอ านาจในการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชน โดยยอมรับว่าการปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องท าท่ีสถานศึกษา 
โดยการกระจายอ านาจ จากส่วนกลางและเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
 2.   หลักการบริหารตนเอง (Self - Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากขึ้น ภายใต้การบริหารในรูปแบบขององค์คณะบุคคล คือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 3.   บริหารโดยคณะกรรมการผู้ปกครอง โดยชุมชนเป็นหลัก คณะกรรมการดังกล่าวจะท าหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการบริหารและมีอ านาจในการตัดสินใจมากท่ีสุด 
 4.   บริหารโดยคณะกรรมการ SBM โดยครูและชุมชนเป็นหลัก แต่จะรับผิดชอบเฉพาะด้านมีอ านาจ
ในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง 
3. หลักการของ School – Based Management 

1.   หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับ 
ประชาชน โดยการยอมรับว่าการปรับปรุงการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องท าท่ีสถานศึกษา 
โดยการกระจายอ านาจจากส่วนกลางและเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 
 2.  หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจด้วย 
ตนเองมากขึ้น ภายใต้การบริหารในรูปของคณะบุคคล หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3.  หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น  
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ผู้ปกครองชุมชน ศิษย์เก่า ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ การก าหนด
หลักสูตรท้องถิ่น การร่วมคิด ร่วมท า โดยเน้นการกระจายโอกาสไปให้ท่ัวถึงขององค์กร เพื่อโยงใยให้ทุกคนได้
เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4.  หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน ไม่ใช่ภาวะผู้น าแบบช้ีน าหรือส่ังการแต่เป็นภาวะผู้น าท่ีเน้นการ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 5.  หลักการพัฒนาตนเองท้ังระบบ (Whole School Approach) มีการปรับท้ังโครงสร้างและ 
วัฒนธรรมขององค์กรท้ังระบบ 
 6.  หลักการบริหารความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) โรงเรียนต้องแสดงความ
รับผิดชอบท่ีจะให้มีการตรวจสอบ เพื่อท่ีจะให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
4. ลักษณะส าคัญของโรงเรียนที่บริหารแบบ  SBM 

1. พันธกิจของโรงเรียนต้องชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดและเป็นท่ีรับรู้ของสมาชิกทุกคน 
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาตามสภาพความต้องการและความจ าเป็นของ

ผู้เรียน 
3. มุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ใช้ทฤษฎี Y  มองผู้ร่วมงานทุกคนเป็นคนดี มีความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ สามรถเรียนรู้และพัฒนาได้ 
4. การตัดสินใจ ในรูปแบบการกระจาย อ านาจ โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 
5. แบบภาวะผู้น า เกื้อหนุน อ านวยความสะดวก ไม่ใช่ส่ังการ 
6. รูปแบบการใช้อ านาจ ด้วยเทคนิคแห่งความรู้และความเช่ียวชาญ 
7. เทคนิคการการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร เชิงกลยุทธ์ เน้นท่ีผลงาน แก้ปัญหาได้ตาม 

สถานการณ์ และรู้จักระดมทรัพยากรต่าง ๆ เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้อย่างชาญฉลาด 
8. บทบาทของโรงเรียน สร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขึ้นเองและมุ่งเน้นการพฒันาท้ังองค์กร 
9. บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง เป็นการก าหนดเป้าหมายด้านการจัดการศึกษา 
10. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้กระตุ้นและประสานงานให้บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติงาน 

และเป็นผู้พัฒนาทรัพยากร 
11. บทบาทครู เป็นผู้ร่วมงาน เป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ปฏิบัติ 
12. บทบาทผู้ปกครอง มีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 
13. บรรยากาศขององค์กร เน้นการท างานเป็นทีมให้ความร่วมมือและเคารพฉันทามติ 
14. คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ มีเทคนิคการบริหารท่ีทันสมัย เรียนรู้ตลอดเวลา  

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใจกว้างละยอมรับฟงัความคิดเห็นของคนอื่น 
15. การประเมินประสิทธิผล ต้องประเมินท้ังระบบ ท้ัง Input Process และ Output เพื่อประกัน 

คุณภาพและพัฒนาโรงเรียน 
ดังนั้น จึงยึดแนวทฤษฎีหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) 

โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา และ
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการยึดหลักการบริหารครบวงจร (PDCA)  ซึ่ง
ประกอบด้วย การร่วมกันวางแผน (P) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (D) ร่วมกันตรวจสอบ (C) และร่วมกันปรับปรุง 
(A) มาด าเนินการในการบริหารงานทุกขั้นตอน เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านการจัดการศึกษา 
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บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษา ( 53: ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2545) 
1.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือสถานศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยน า กฎ ระเบียบ เกณฑ์ และมาตรฐานท่ีก าหนดโดยรัฐ มา
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด าเนินการตามแนวทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง 
2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.   บริหารงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร คุณภาพการเรียนการสอน และงานกิจการผู้เรียน 
 2.   บริหารงานบุคคล   บริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน
และบริหารงานท่ัวไป 
 3.   สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนตลอดจนแสวงหาทรัพยากรมาใช้เพื่อการศึกษา   
3.   หน้าที่ ความรับผิดชอบในสถานศึกษา 
 1  วางแผนและก าหนดหน้าท่ีและวิธีการด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา โดยก าหนดยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในการในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 
 2   พัฒนาระบบก ากับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 
 3   เป็นผู้น าครูในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นขึ้นใช้ในสถานศึกษาได้ 
 4   จัดบริการแหล่งเรียนรู้ และส่ือทางการศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 5   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 6   วางระบบและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับขององค์กร 
 7   จัดท าและบริหารแผนงาน/โครงการ และความต้องการงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่ง
ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 8   จัดท าและบริหารการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 9   พัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน 
และการบัญชี ภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 10  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
 11  เป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู ้
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สมรรถนะและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
 1.  ความสามารถในการวางแผนการศึกษา 
  1.  มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี / แผนพัฒนาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 
  2.  มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
 2.  ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
  1.  มีธรรมนูญ / แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แสดงวิสัยทัศน์และมีความสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ                                                                                
  2.  มีการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและชุมชน
  3.  จัดหาและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และส่ือทางการศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ 
  3.  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.  ความสามรถในการบริหารงานบุคคล 
  1.  มีความยุติธรรมและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล 
  2.  วางแผนก าลังคนได้อย่างพอเพียง เหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
  3.  มีความรู้เข้าใจกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของรัฐ 
  4.  มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และวิทยาการก้าวหน้าทัน
กับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีปรับเปล่ียนไป 
  5.  มีระบบประกันความน่าเช่ือถือของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
  6.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  7.  นิเทศและให้ค าปรึกษา / แนะน าแก่ครูและบุคคลท่ีเกี่ยงข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีและบริบทของสถานศึกษา 

4.   ความสามารถในการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 1.  จัดท างบประมาณประจ าปีและงบประมาณระยะยาวได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

2.  บริหารงานพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 3.  เข้าใจรายงานทางด้านการเงินและงบประมาณ 
 4.  สามารถช้ีแนะข้อบกพร่องของรายงานทางด้านการเงินและงบประมาณ 
5.  ความสามารถในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ 

และการรายงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.  แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการบริหาร
ภายในสถานศึกษา 
  2.  จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 6.  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.  รู้และเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน 
  2.   ระดมทรัพยากรและการลงทุนในชุมชนในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.  มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส / ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและชุมชน 
  4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน 
 

คุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง) 

 1.  สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของท้องถิ่นและควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชน โดยอาศัยนโยบายท่ีก าหนดในระดับชาติเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษา 
 2.   สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ได้ด้วยตนเอง 
 3.   สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบายท่ีก าหนดด้วยตัวเอง 
ดังนั้น การตัดสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหาร
ท่ัวไป ท่ีเป็นส่วนของสถานศึกษาจึงควรเบ็ดเสร็จอยู่ท่ีสถานศึกษา 
 4.    สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกันคุณภาพได้ ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและดัชนีช้ีวัดคุณภาพท่ี
สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
 5.   สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการด าเนินงาน โดยรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อ
ด าเนินการสร้างเครือข่ายในด้านความร่วมมือในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรและ
บุคคลท้ังภาครัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลังให้สถานศึกษา สามารถจัดการในด้านบริหารได้
อย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ 
 

ภารกิจที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
มาตรา 24   

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา 
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล 
กัน รวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รวมท้ังใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
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 6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 
มาตรา 26  
 ใหส้ถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ให้สถานศึกษาใช้วีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและให้น าผลการประเมินผู้เรียน
ตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 
มาตรา 27 
 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็น
ไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  
 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
มาตรา 29 
 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการจ่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ รวมท้ังหาวีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน 
 
มาตรา 30 
 ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
มาตรา 59 
 ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ และท่ีเป็น
ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
นโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือการซื้อหรือ
แลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศึกษาไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้ถือเป็นสิทธิ์ของสถานศึกษา 
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 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ี
ราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาหรือเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท า
ของท่ีด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ท่ีราชพัสดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา หรือเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้าง
ท าของท่ีด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
มาตราที่ 66 
 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ 
เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แนวทางการบริหารทั่วไป 
การด าเนินงานบริหารท่ัวไป 
 โรงเรียนวัดสุขกร ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จึงได้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรยีนตามแนวทางการกระจายอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส ควบคุมการใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และเป็นไปตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมเีอกภาพมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา การกระจายอ านาจดังกล่าวทาให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการ
บริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management SBM) จากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระและมีความเข้มแข็ง  
รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยได้บัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35  
 หลักการและแนวคิด 
 การบริหารงานท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่น ๆ ให้บรรลุ
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนด มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

โครงสร้างงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    1. งานธุรการ  
    2. ระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
    3. เขตบริการและส ามะโนนักเรียน 
    4. อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
    5. งานบริการสาธารณะ ชุมชน และวันส าคัญต่างๆ 
    6. งานบริการสุขภาพและอนามัย 
    7. งานระเบียบวินัย ความประพฤติและกิจการนักเรียน 
    8. งานเวร-ยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขกร 

หัวหน้าริหารท่ัวไป 

คณะครูและบุคลากร 

ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารท่ัวไป 
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ขอบข่ายและภารกิจ งานบริหารทั่วไป มีดังนี้  
 1. งานธุรการ 
 2. ระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
 3. เขตบริการและส ามะโนนักเรียน 
 4. อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 5. งานบริการสาธารณะและชุมชนและวันส าคัญต่างๆ 
 6. งานบริการสุขภาพและอนามัย 
 7. งานระเบียบวินัย ความประพฤติและกิจการนักเรียน 
 8. งานเวรยาม 
 
1. งานธุรการ  
บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 1. รับผิดชอบหนังสือเข้า – ออก ภายในงานบริหารท่ัวไป  
 2. จัดเก็บหนังสือเข้า – ออก ตามระเบียบงานสารบรรณ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศของงาน 
บริหารท่ัวไป  
 3. เป็นเลขานุการของงานบริหารท่ัวไป  
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ ์
บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 1. ติดต้ังควบคุมและอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น เครื่อง  
     คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแสง เครื่องเสียง วีดีทัศน์ฯลฯ ส าหรับประกอบการเรียนการสอน  
การประชุมอบรม สัมมนา  
 2. จัดหาจัดเก็บและบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ส่ือการสอนและอุปกรณ์ เทคโนโลยีทุกชนิด  
 3. ควบคุมการให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องเสียง และส่ือทุกชนิด  
 4. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 5. ควบคุมดูแลรักษา จัดบุคลากรให้บริการและจัดห้องโสตฯ ห้องประชุมให้อย่าในสภาพพร้อมใช้   
 6. เป็นเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้านต่างๆ เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การถ่ายทาและตัดต่อ 
วีดีทัศน์เป็นต้น  
 7. เป็นเจ้าหน้าท่ีแสงเสียงของโรงเรียนในกิจกรรมทุกงานของโรงเรียน  
 
 8. จัดท าทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ของงานเทคโนโลยีทางการศึกษาท้ังหมดให้เป็นไปตามระเบียบ 
งานพัสดุ ฯ  
 9. ให้ค าปรึกษาแนะน าครูและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ส่ือทุกประการ  
 10. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. งานส ามะโนนักเรียน 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้าเรียน 
ในสถานศึกษา 
 2. รายงานข้อมูลการส ามะโนนักเรียนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. มีหน้าท่ี ดูแล จัดการเสนอแนะ วางแผน แก้ปัญหา ติดตามผลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ  
     ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  
 2. จัดท า แผนผังโรงเรียนให้ชัดเจน เช่น บริเวณสถานท่ีเรียน หอประชุม ท่ีจอดรถครู นักเรียน  
     ท่ีพักผ่อน ฯลฯ  
 3. เป็นท่ีปรึกษาในการวางแผน แก้ปัญหา การจัดต้ังงบเกี่ยวกับด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
     ภายในโรงเรียน  
 4. ดูแลสภาพอาคารสถานท่ีของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้การได้ดีอยู่ตลอดเวลาท้ังเรื่องไฟฟ้า 
     ประปาและอื่นๆ  
 5. ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานท่ีให้สวยงามร่มรื่น สะอาดอยู่ตลอดเวลา  
 6. ส่ังงานด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีผู้อ านวยการส่ังหรืองานท่ีคณะกรรมการบริหาร    
     ก าหนดให้ด าเนินการ  
 7. เป็นเจ้าหน้าท่ีงานส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกบังานอื่นๆ  
 8. ก ากับ ดูแลและก าหนดสถานท่ีการท าความสะอาดของนักเรียนทุกระดับช้ัน  
 9. จัดหาและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดแก่นักเรียน  
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. งานบริการสาธารณะชุมชนและวันส าคัญต่างๆ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. เข้าร่วมกิจกรรมงานในชุมชนและตามท่ีหน่วยงานในชุมชนขอความร่วมมือ  
 2. ประสานงานกับงานบริหารบุคคลและงานวิชาการ จัดครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  
และหน่วยงานอื่นๆ  
 3. เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนและนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน  
 4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานสัมพันธ์ชุมชนและงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 5. จัดกิจกรรมเพื่ออาสาพัฒนาและการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน  
 6. จัดท าผลการด าเนินงานต่อโรงเรียน 
 7. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของทางโรงเรียนและชุมชน  
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. งานบริการสุขภาพและอนามัย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. จัดเตรียมห้องพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในห้องพยาบาลให้เพียงพอเหมาะสมสามารถ
ใช้ได้ทุกโอกาส  
 2. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพยาบาลอยู่เสมอ  
 3. ให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีบาดเจ็บ  
 4. จัดการและหมุนเวียนอยู่เวรห้องพยาบาล ทุกวัน เพื่อบริการนักเรียน  
 5. น านักเรียนท่ีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมากส่งโรงพยาบาล  
 6. ติดตามผลการเจ็บป่วยของนักเรียน จัดท าข้อมูล สถิติ สารสนเทศงานอนามัยท้ังหมด  
 7. ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายภายในโรงเรียน  
 8. ติดต่อ ประสานงาน ขอความร่วมมืออาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือ  
ด้านอนามัย  
 9. จัดท าเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการพยาบาลท้ังหมดตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน    
รวมทั้งข้อมูลสถิติและสารสนเทศงานอนามัย 
 10. ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเพื่อดูแลผลประโยชน์ของนักเรียน  
 11. ประสานกับงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานโภชนาการ  
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7. งานระเบียบวินัย ความประพฤติและกิจการนักเรียน 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันพิธีส าคัญต่าง ๆ  
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมงานบริหารชุมชนตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
 3. บริการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์และงานการกุศลชุมชน  
 4. ประสานงานกับอาคารสถานท่ีในการตกแต่งบริเวณท่ีรับผิดชอบ  
 5. ร่วมกันปรึกษา วางแผน แบ่งคณะสีในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 9. งานเอดส์และเพศศึกษา 
 10. ควบคุมดูแลประสานงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมชน  
 11. จัดท าแผนการสอน การฝึกอบรมและการวัดผลของกิจกรรมนั้น ๆ  
 12. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  
 13. ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
 14. ด าเนินการให้มี คณะกรรมการนักเรียน ตามข้อบังคับ  
 15. ควบคุม ดูแล ประสานงาน เป็นท่ีปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียน  
 16. สรุปและประเมินผล การปฏิบัติหน้าท่ีงานระเบียบวินัยเสนอผู้อ านวยการก่อนส้ินภาคเรียน  
 17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. งานเวรยาม 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. จัดครูและลูกจ้างประจ า ปฏิบัติหน้าท่ีเวร – ยาม กลางวันและกลางคืน  
 2. ควบคุม ดูแล ประสานงาน การอยู่เวร – ยาม ของครูและลูกจ้างประจ า 
 3. จัดหาอุปกรณ์และบ ารุงรักษาห้องเวร – ยาม  
 4. จัดหา น าเสนอ ในกรณีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวร – ยาม ขออนุญาตไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี  
 5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวร – ยาม เสนอผู้อ านวยการทุกภาคเรียน  
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
 
 ถึงแม้ว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีได้กระท าผู้เป็นปกติ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การ
บริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองในด้านการบริหารงานให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง และของเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากนี้ยังจะต้องด าเนินงานด้าน
การบริหารสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ มาตรฐานควบคุมภายในและการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
1.  ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและด าเนินงานร่วมกับคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนองค์กรภายนอกท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งก ากับ ดูแล ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะผู้น าและความตระหนักของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนการบริหาร
การศึกษาท่ีจะน ามาซึ่งความส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญ เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมตั้งแต่
ต้นและคอยติดตาม ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้มีความต่อเนื่อง 
2.  ยุทธศาสตร์การท างานเป็นทีม 
 การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา มิใช่เป็นเรื่องของผู้บริหาร
หรือคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ใช่เป็นการด าเนินงานแบบต่างคนต่างท า แต่เป็นเรื่องท่ีทุกคนจะต้อง
ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีความเช่ือมโยงระหว่างงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นงาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานงานบริหารท่ัวไป เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
หรือมาตรฐานด้านการศึกษา จะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผนการท างาน ออกแบบการประเมินตนเอง 
เพื่อพัฒนาการด้านการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตัวผู้บริหารหรือบุคลากรบางคน ก็ยังสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ เพราะทีมงานยังอยู ่
3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ 
 ในด้านการบริหารสถานศึกษาจะมีการท างานเป็นทีมท่ีเข้มแข็งได้นั้น คณะท างานทุกคนจะต้องมีความ
ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษาตามกรอบงานของสถานศึกษา
ท้ัง 4 ด้าน จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา 
โดยการจัดให้มีการประชุมช้ีแจงและการฝึกอบรม การศึกษาจากเอกสารคู่มือต่างๆ โดยผู้บริหารจะต้องแสดง
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ความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องท้ังหมดได้เห็นเป็นแบบอย่างและเข้ามามีส่วน
ร่วมการ าเนินงานในทุกขั้นตอน 
4.  ยุทธศาสตร์การก าหนดความรับผิดชอบ 
 ในการด าเนินการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพ บุคลากรของสถานศึกษาท่ีร่วมกันท างานเป็น
ทีม จ าเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการประสานและก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและความมั่นใจในการด าเนินงาน ในการด าเนินงานให้เช่ือมโยงกันอาจจะใช้คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่แล้ว หรือบางงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามารับผิดชอบ เป็นต้นว่า ฝ่าย
วิชาการรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของครู กระบวนการเรียนการสอน และผู้เรียน ฝ่ายบริหารรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรฝ่ายบริหารและกระบวนการบริหาร ในขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการกลาง ท า
หน้าท่ีประสานงานในการด าเนินการในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนของคณะกรรกมการชุด
ต่างๆ  
5.  ยุทธศาสตร์การวางแผน 
 การบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพทางด้านการศึกษา จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน การก ากับ 
ดูแล เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการวางแผน การก ากับดูแล และจัดให้มีการประชุมตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานท่ีท าตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของการท างาน 
6.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหรือผู้เก่ียวข้อง 
 การบริหารงานสถานศึกษา นอกจากการท างานเป็นทีมแล้ว บุคลากรภายในสถานศึกษาจะต้องท างาน
ร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพื้นท่ีและ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในส่วนกลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 


