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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



คำนำ 
 

โรงเรียนบานชุมแสง  ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไป  เพื่อใหการ
บริหารงานดานบริหารงานท่ัวไปเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีการประชาสัมพันธขอมูลของ
สถานศึกษาใหประชาชนไดรับทราบ  และมีสวนรวมในการบริหารงาน  อีกท้ังจัดสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทำใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  และเหมาะสมกับผูเรียน  
และไดมีการติดตอประสานงานรวมกับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
เพื่อรวมในการบริหารการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ   

โรงเรียนบานชุมแสง หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานท่ัวไป  ฉบับนี้ จะ
เปนประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม
หลักธรรมาภิบาลตอไป  
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การบริหารท่ัวไป 
 

งานดานการบริหารท่ัวไป เปนภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน สงเสริมการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกำหนดใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานงานพฒันาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม สนับสนุนดาน
วิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม การจัดทำ
สำมะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา การสงเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขต
พื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน งานบริการสาธารณะซึ่งคุณครู
ควรท่ีจะไดรับรูแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ดังนี ้

1. การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 
2. การเปดและปดสถานศึกษา 
3. การชักธงชาติ 
4. การสอบ 
5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษา 
7. การลงโทษนักเรียน 
8. ความสัมพันธกับชุมชน 
9. สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 

1. การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 
ขาราชการผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีความจำเปนตองปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ใหสถานศึกษาเริ่มทำงานต้ังแตเวลา 08.30-16.30 น. พักกลางวันเวลา 12.00- 

13.00 น. เปนเวลาทำงานตามปกติ โดยมีวันหยุดราชการประจำสัปดาหคือ วันเสารและวันอาทิตย 
หยุดราชการเต็มวันท้ังสองวัน แตท้ังนี้ท้ังนั้น เวลาทำงานในสถานศึกษา อาจมีการเปล่ียนแปลง 
ตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับขอตกลงของผูบริหารสถานศึกษา 

2. วันปดภาคเรียนใหถือวาเปนวันพักผอนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาต 
ใหขาราชการหยุดพักผอนดวยก็ได แตถามีราชการจำเปนใหขาราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมา
ปฏิบัติราชการตามปกติ 

1. วันท่ีสถานศึกษาทำการสอนชดเชยหรือทดแทน เนื่องจากสถานศึกษาส่ังปด 
ดวยเหตุพิเศษหรือกรณีพิเศษตาง ๆ ใหถือวาเปนวันทำงานปกติตามระเบียบนี้อางอิงจาก ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกำหนดเวลาและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 



2. การเปดและปดสถานศึกษา 
ชวงเวลารอบปการศึกษาหนึ่ง ถือวาวันท่ี 16 พฤษภาคม เปนวันเริ่มตนปการศึกษา  

และวันท่ี15 พฤษภาคมของปถัดไป เปนวันส้ินปการศึกษา ซึ่งในรอบปการศึกษาหนึ่งทางสถานศึกษา
ไดกำหนดวันเปดและปดสถานศึกษาเปน 2 ภาคเรียน คือ 

1. ภาคเรียนท่ีหนึ่ง วันเปดภาคเรียน วันท่ี 16 พฤษภาคม วันปดภาคเรียน วันท่ี 11  
ตุลาคม 

2. ภาคเรียนท่ีสอง วันเปดภาคเรียน วันท่ี 1 พฤศจิกายน วันปดภาคเรียน วันท่ี 1  
เมษายนของปถัดไป 

ในการเปดปดสถานศึกษา อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับ 
ดุลยพินิจของสวนราชการเจาสังกัด เปนผูกำหนดตามท่ีเห็นสมควรอางอิงจาก ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษาการเปดและปดสถานศึกษา  พ.ศ. 2549 
 

3. การชักธงชาติ 
ธงชาติไทยถือวาเปนสัญลักษณแหงความเปนไทย ท่ีจะสรางความรูนึกนิยมและ 

ภูมิใจในความเปนชาติไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธง
ชาติในสถานศึกษาเพื่อกำหนดใหสถานศึกษามีการชักธงชาติข้ึนและลงตามเวลาในแตละวัน โดย
กำหนดเวลาชักธงชาติข้ึนและลงดังตอไปนี ้

1. ในวันเปดเรียน ชักข้ึนเวลาเขาเรียน และชักลงเวลา 18.00 น. 
2. ในวันปดเรียน ชักข้ึนเวลา 08.00 น. และชักลงเวลา 18.00 น. 
สถานศึกษาใดมีความจำเปนไมอาจจะชักธงชาติข้ึนและลงตามเวลาท่ีกำหนดไวใน 

ขอ 1หรือขอ 2 ไดใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูมีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม 
การลดธงครึ่งเสา ในกรณีท่ีทางราชการใหลดธงครึ่งเสา เมื่อธงถึงยอดเสาแลวจึง 

ลดลงมาโดยเร็วใหอยูในระดับความสูง 2 ใน 3 และเมื่อจะลดธงลงใหชักข้ึนโดยเร็วจนถึงยอดเสากอน
จึงลดลง    อางอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 
 

4. การสอบ 
ในการดำเนินการจัดการสอบทุกประเภท ผูทำหนาท่ีกำกับการสอบมีสวนสำคัญท่ี 

จะทำใหการดำเนินการสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูกำกับการสอบจึงจำเปนตองทราบถึง
ขอปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับหนาท่ีของตนเองท้ังในดานท่ีพึงกระทำและไมพงึกระทำดังตอไปนี ้

1. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ ไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาเริ่ม 
สอบตามสมควร หากไมสามารถปฏิบัติไดดวยเหตุผลใด ๆ ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน 

2. กำกับการสอบ ใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย ไมอธิบายคำถามใด ๆ ใน 
ขอสอบแกผูเขาสอบ 

3. ไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูเขาสอบ รวมท้ังไมกระทำการใด ๆ  
อันเปนการทำใหการปฏิบัติหนาท่ีของผูกำกับการสอบไมสมบูรณ 

4. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามแบบท่ีสวนราชการหรือสถานศึกษากำหนด  



หากผูกำกับการสอบไมปฏิบัติตาม ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาความผิดและลงโทษตามควรแกกรณี 
5. ผูกำกับการสอบมีความประมาทเลินเลอหรือจงใจ ละเวนหรือรูเห็นแลวไม 

ปฏิบัติตามหนาท่ีหรือไมรายงานจนเปนเหตุใหมีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน ถือวาเปนการประพฤติ
ผิดวินัยรายแรง   อางอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูกำกับการสอบ พ.ศ. 
2548 
 

5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความวา การท่ีครู อาจารย  

หรือหัวหนาสถานศึกษา พานักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา
ต้ังแตสองคนข้ึนไป ซึ่งอาจไปเวลาเปดทำการสอนหรือไมก็ได แตไมรวมถึงการเดินทางไกลและการเขา
คายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานท่ีตามคำส่ังในทางราชการ 

หลักเกณฑและขอปฏิบัติในการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 มีข้ันตอนในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 
แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  

จำแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) การพาไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน 

ครูผูรับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต 
(2) การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน 

ครูผูรับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผูบริหารสถานศึกษา ➝ สงเรื่อง 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาอนุญาต 

(3) การพาไปนอกราชอาณาจักร 

ครูผูรับผิดชอบโครงการทำเรื่องเสนอ ➝ ผูบริหารสถานศึกษา ➝ สงเรื่องเขา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการตามข้ันตอน 
 

ขอกำหนดตามระเบียบท่ีควรทราบ 
1. ครูผูควบคุมจำเปนตองมีครูท่ีเปนผูชวยผูควบคุม เพื่อดูแลในการเดินทางโดย 

กำหนดใหครูหนึ่งคนตอนักเรียนไมเกิน 30 คน 
2. ทำการขอความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อขอคำแนะนำ  

หรือขอความรวมมือและตองทำปายแสดงใหเห็นวายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียน 
 

ในการดำเนินการทุกข้ันตอน ตองทำการขออนญุาตผูปกครองของนักเรียนทุกคร้ัง และ 
หลังจากกลับมา ตองรายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหกับผูสั่งอนุญาต
ทราบ    อางอิงจาก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา  พ.ศ. 2548 



6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษา 
กิจกรรมแนะแนว หมายความวา กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานแนะแนว การใหคำปรึกษา  

และฝกอบรมเพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัย 
แกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง 

โรงเรียนตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษาและ 
ฝกอบรมแกนักเรียนและผูปกครอง โดยมีสาระสำคัญดังนี ้

1. พัฒนาระบบงานแนะแนวท่ีจะชวยเหลือดูแลนักเรียนเปนรายบุคคล ครูทุกคน 
มีบทบาทในการแนะแนว รูจักและเขาใจผูเรียน คนพบและจัดการเรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหคำปรึกษาดานการดำรงชีวิต การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการศึกษาตอและการมีงานทำ โดยให
มีระบบดูแลต้ังแตแรกเขา เพื่อติดตามดูแลอยางตอเนื่องจนจบการศึกษา 

2. สำรวจ เฝาระวัง และติดตามนักเรียนท่ีเส่ียงตอการกระทำผิด เพื่อจัดกิจกรรม 
ในการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3. แจงใหผูปกครองของนักเรียนท่ีเส่ียงตอการกระทำผิดทราบถึงพฤติกรรมและ 
หาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

4. จัดใหมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัย ปองกัน และแกไขปญหาความรุนแรง 
โดยมีแผนงาน ผูรับผิดชอบ และการติดตามตรวจสอบ 

5. สนับสนุนใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในการสงเสริมความ 
ประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียน 

6. จัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนนิงานตอ 
หนวยงานตนสังกัดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   อางองิจาก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน 
นักศึกษา และผูปกครอง พ.ศ. 2548 
 

7. การลงโทษนักเรียน 
การลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการลงโทษนักเรียน 

และนักศึกษา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีขอกำหนดไวดังนี ้
โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำผิด มี 5 สถาน ดังนี้ 
1. วากลาวตักเตือน 
2. ทำทัณฑบน 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
4. ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. พักการเรียน 

การพักการเรียน ใหทำไดในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
5.1 แสดงพฤติกรรมกาวราวเกินกวาปกติ อันมีผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจของ 

ผูอื่น 
5.2 แสดงพฤติกรรมท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอยางรายแรง 



5.3 แสดงพฤติกรรมรุนแรงท่ีอาจละเมิดสิทธิของผูอื่น 
5.4 กระทำการท่ีเส่ียงตอการเกิดอาชญากรรม 
การใหพักการเรียนจะส่ังพักการเรียนครัง้หนึ่งไดไมเกิน 7 วัน โดยใหเปนอำนาจ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูพิจารณา โดยความเห็นชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หนวยงานท่ีกำกับดูแลแลวแตกรณี 

การดำเนินการเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
1. ทำคุณประโยชนตอสาธารณะ เชน ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เชน เขาคายอบรมหลักสูตรคุณธรรม 
3. สงจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาเพื่อการบำบัดฟนฟู ซึ่งการดำเนินการในสวนนี ้

จำเปนตองทำรวมกันระหวางสถานศึกษากับบิดามารดา ผูปกครองนักเรียน 
 
อางอิงจาก 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษา (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2550 
 

8. ความสัมพันธกับชุมชน 
การบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการดำเนินงาน 

ของบุคคลในสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธกับชุมชนสำหรับบุคคลในสถานศึกษานั้น 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครู อาจารยทุกคน ยอมจะ
ดำเนินงานในการสรางความสัมพนัธกับชุมชนดวย เชน การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
โดยสอนใหผูเรียนนำความรูไปใชท่ีบาน หรือนำไปใชในชุมชน หรือนำความรูไปชวยแกปญหาในชุมชน 
บุคคลในสถานศึกษาไปรวมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความชวยเหลือจากชุมชน สถานศึกษาให
ความชวยเหลือชุมชนสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชน เปนตน 

การสรางความสัมพันธกับชุมชนจะชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพหรือเปนคนเกง คน 
ดีได เชนการสอนใหผูเรียนนำความรูไปใชท่ีบาน หรือนำไปใชในชุมชน ไมใชสอนใหทองจำ ไมใชสอน
ใหนำความรูไปสอบ สอบแลวก็ลืมหมด หรือการสอนใหนักเรียนนำความรูไปชวยแกปญหาในชุมชนได
หรือการเชิญปูชนียบุคคลในชุมชนมาใหความรูแกผูเรียนยอมจะทำใหผูเรียนมีความรูกวางขวางข้ึนยิ่ง
ไปกวานั้นการบริหารงานดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนจะตองดำเนินงานไปพรอม ๆ กับการ
บริหารงานดานอื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน จึงจะชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพคือเปนท้ังคนเกงและคนดีได 

การสรางความสัมพันธกับชุมชน ถาหากคุณครูจะดำเนินการอยางจริงจังและจริงใจ  
จะชวยแกปญหาการศึกษาไดอยางดี โดยในการสรางความสัมพันธกับชุมชนจะดำเนินงานได
หลากหลาย  ดังนี ้

1. การสอนใหผูเรียนนำความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน เชน การละเวนจาก 
ยาเสพติด การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใชยาฆาแมลง การใชเครื่องใชไฟฟา การปลูกผักปลอด
สารพิษ การปลูกปารักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหลานี้เมื่อผูเรียนเรียนในสถานศึกษา



แลว ผูสอนจะย้ำใหผูเรียนนำไปใชในครอบครัวและชุมชน และติดตอประสานงานกับผูปกครองให
อบรมดูแลวาผูเรียนวานำความรูไปใชหรือไม อยางไรอีกดวย 

2. สถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชน ซึ่งจะขอความรวมมือจากชุมชนใน 
ดานตาง ๆ ได คือ 

2.1 ขอความรวมมือในดานการเปนวิทยากร หรือเปนแหลงศึกษาหา 
ความรู เชนในชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ศิลปนพื้นบาน ชางทอผา ชางจักสาน ชางแกะสลัก ชาง
ปน และชางตัดผม เปนตน ซึ่งเปนแหลงศึกษาหาความรูอยางดียิ่ง จะดำเนินการไดโดยเชิญมาเปน
วิทยากรหรือใหผูเรียนไปศึกษาไปฝกงานกับภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ 

2.2 ขอความรวมมือในดานทุนทรัพย วัสดุ ครุภัณฑจากชุมชน เชน ขอบริจาคเงิน 
จากธนาคาร บริษัทหางราน ในชุมชนเพื่อนำมาใชจายในสถานศึกษา หรือเปนเงินทุนสำหรับผูเรียน 
ท่ียากจน ขอบริจาคหนังสือ เครื่องเขียนจากสำนักพิมพ โรงพิมพ รานจำหนายเครื่องเขียนแบบเรียน 
ขอบริจาคขาวสาร ผัก ผลไม ไขไก จากประชาชนในชุมชนเพื่อนำมาทำอาหารกลางวันแกผูเรียน 
ในสถานศึกษา เปนตน 

3. สถานศึกษาใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะดำเนินการได 
หลากหลาย เชน 

1.1 จัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหกับประชาชนในชุมชน เชน  
การตอนติดตา ตอกิ่งตนไม การเกษตรผสมผสาน การเล้ียงปลาในนาขาว การเล้ียงไกพันธุเนื้อ การตัด
เย็บเส้ือผา การทำอาหาร ทำขนม การใชคอมพิวเตอร การแกและซอมเครื่องยนต เปนตน 

1.2 ใหความชวยเหลือในดานความรู และเผยแพรความรูใหม ๆ แกประชาชนใน 
ชุมชนเชน ความรูเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแกปวดตาง ๆ) โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ การ
รักษาโรคแบบธรรมชาติบำบัด อันตรายจากยาฆาแมลงในผักผลไม การเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรม
ทางเลือก เปนตน 

1.3 จัดบริการขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เชน  
สถานศึกษาทำหอกระจายขาว แลวถายทอดเสียงจากรายการวิทยุท่ีเปนความรูเพื่อประชาชนจะได
นำไปใชในชีวิตประจำวันได หรืออานขาวสารความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เปนตน 

1.4 การเปนผูนำและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะ 
ดำเนินการไดโดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ เชน ขุด
ลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน ขุดคูระบายน้ำ ซอมสรางถนนเขาหมูบาน ทำความสะอาดวัดและตลาด เปนตน 

2. บริการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน เชน ให 
ประชาชนในชุมชนใชหอประชุม ใชหองสมุด ใชหองพยาบาล ใชโรงอาหาร และใชสนามกีฬา เปนตน 

3. การออกเยี่ยมเยียนผูปกครอง และผูเรียนตามบาน เชน เมื่อผูเรียนเจ็บปวย หรือ 
ผูสอนไปแนะนำผูเรียนทำแปลงเกษตรท่ีบาน รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน รวมงานการ
ทอดกฐินท่ีวัด รวมงานมงคลในชุมชน เปนตน 

4. การประชาสัมพันธสถานศึกษา เชน จัดใหมีส่ิงพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของ 
สถานศึกษาอาจทำในรูปของจดหมายขาว วารสาร จัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกผู
มาติดตอสอบถาม หรือใหความสะดวกแกผูมาติดตอสถานศึกษา 



5. การเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เชน ในวันปฐมนิเทศ 
นักเรียนใหมวันเปดเรียนในภาคเรียนแรกของปการศึกษา เปนตน 

6. การรายงานผลการเรียนและอื่น ๆ ใหผูปกครองทราบ เชน การรายงานเปน 
ประจำวันหรือการทำสมุดพกประจำตัวนักเรียน ซึ่งจะมีท้ังผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และ
อื่น ๆ 

9. การใชทรัพยากรทองถ่ินในงานวิชาการ แบงออกไดเปน 4 ขอยอย ดังนี้ 
9.1 ทรัพยากรบุคคล ไดแก นักวิชาการ คร ูอาจารยจากสถานศึกษาอื่น  

ศิลปนพื้นบาน  ผูอาวุโส ผูเปนปูชนียบุคคลในหมูบาน ผูปกครองนักเรียน ซึ่งนำมาใชในลักษณะขอ
คำปรึกษาและ ขอเสนอแนะ หรือเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน เปนตน 

9.2 ทรัพยากรวัตถุท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก โสตทัศนูปกรณ สถานศึกษาอื่น  
นำมาใชในลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษา การรวมมือทางวิชาการ เปนตน 

9.3 ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แรธาตุ สัตว 
ปา สมุนไพรซึ่งจะนำมาใชในลักษณะเปนส่ือการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การชวยกันอนุรักษ
ไว เปนตน 

9.4 ทรัพยากรสังคม ไดแก วันสำคัญ ศิลปะพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นบาน  
โบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณีตาง ๆ ซึ่งจะนำมาใชไดในลักษณะใหครู อาจารย นิสิต นักศึกษา 
นักเรยีนเขารวมกิจกรรมโดยตรง, จัดนิทรรศการ, การศึกษาหาขอมูลเพื่อจะไดชวยกันอนุรักษไว เปน
ตน 

10. การมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับชุมชน ความใกลชิดและเปนกันเองของบุคลากรกับ 
ชุมชนถือเปนสวนหนึ่งท่ีทำใหเกิดความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนอยางแนบแนน โรงเรียนเรานัน้มีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธกับชุมชนหลายงานดวยกัน คือ 

10.1 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูทุกคนจะตองมีเด็กท่ีตองดูแล  
ดวยการออกเยี่ยมบานนักเรียนของบุคลากรทุกทานเพื่อไดพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู ปญหา ความพึง
พอใจและความตองการของชุมชนตอโรงเรียน และโรงเรียนตอชุมชน จึงเปนสวนหนึ่งใหผูปกครอง
นักเรียน และครูไดมีสวนปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน 

10.2 การตอนรับผูปกครองท่ีเขามาสูสถานศึกษาดวยไมตรีจิตท่ีดี ทักทาย  
พูดคุยแนะนำขอมูลดวยความเปนกันเอง 

10.3 การมีโอกาสท่ีไดพบปะสังสรรคกับชุมชนนอกสถานศึกษา 
 

9. สิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
จากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกลาววา “บุคคลยอมมีมีสิทธิเสมอกันในการรับ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย”ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ไดกลาวถึงการศึกษาสำหรับคน
พิการวาคนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือทางการศึกษาบริการตาง ๆ ท่ีชวย
สนับสนุนและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของคน



พิการและยังมีสิทธิไดรับการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับความจำเปนในการในการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรม 

นิยาม “คนพิการ” หมายความวา คนพิการท่ีไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการ 
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือบุคคลท่ีสถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกำหนด 
 

การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. คนพิการหรือผูปกครอง ยื่นคำขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารดังตอไปนี ้

1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาท่ีรับคน 
พิการเขาศึกษา 

1.2 จำนวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาท่ีประสงคขอรับ 
2. การพิจารณาเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของ 

กระทรวงการคลัง 
 

การขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. คนพิการหรือผูปกครอง ยื่นคำขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารดังตอไปนี ้

1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาท่ีรับคน 
พิการเขาศึกษา 

1.2 รายการส่ิงอำนวยความสะดวกและส่ือทางการศึกษาประสงคจะขอยืมตาม 
รายการ ในบัญชี ก. 

2. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานใหเรียบรอยและสงคำขอ พรอมดวยเอกสาร 
และหลักฐานไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางเพื่อพิจารณา
อนุมัติเมื่อไดรับการอนุมัติแลว ใหคนพิการหรือผูปกครอง ทำสัญญายืม สัญญาค้ำประกัน และการคืน
ส่ิงของท่ียืมใหเปนไปตามระเบียบ 
 

การขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือ 
อื่นใดทางการศึกษา มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. คนพิการหรือผูปกครอง ยื่นคำขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารดังตอไปนี้ 
1.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาท่ีรับคน 

พิการเขาศึกษา 
1.2 จำนวนเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ 

 และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
1.3 รายการส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการทางการศึกษา ประสงค 

จะขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อตามบัญชี ก. และบัญชี ค. 
1.4 รายการส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการทางการศึกษา ประสงค 

จะขอรับตามบัญชี ข. และบัญชี ค. 



2. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานใหเรียบรอยและสงคำขอ พรอมดวยเอกสาร 
และหลักฐานไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษสงคำขอ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานท่ีถูกตอง 
ครบถวนไปยังคณะกรรมการภายในวันท่ี 20 สิงหาคมของทุกป 

4. คณะกรรมการพิจารณาคำขอและสงตอใหสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษใน 
สังกัด  สพฐ. พิจารณา 

5. หลังจากการพิจารณาแลว แจงผลไปยังศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อแจงขอมูล 
ตอไปยังสถานศึกษา เพื่อดำเนินการแจงใหคนพิการทราบโดยเร็ว 

6. เมื่อไดรับการอนุมัติแลว ใหคนพิการหรือผูปกครอง ทำสัญญายืมและสัญญา 
ค้ำประกันและการใชคืนเงินยืม 

7. ใหคนพิการหรือผูปกครองจัดซื้อส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการทาง 
การศึกษาตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในระเบียบ 

8. เมื่อจายเงินเพื่อจัดซื้อส่ิงของเรียบรอยแลว ใหสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน 
การจายเงินใหสถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับจากวันท่ีจายเงิน 

9. ในกรณีท่ียังมีเงินยืมเหลืออยู ใหคืนเงินตามจำนวนท่ีเหลือแกสถานศึกษา 
ภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันท่ีจัดซื้อ     อางอิงจาก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคน
พิการมีสิทธิไดรับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 
2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังข้ันตอนการขอใชอาคารสถานท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูย่ืนคำรองขอใชอาคารสถานท่ี 

หัวหนางานฝายบริหารท่ัวไป 

ขออนุมัต ิ

จากผูอำนวยการโรงเรียน 

แจงผลผูย่ืนคำรองรับทราบ 


