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๒ 

 
คำนำ 

 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับพ.ศ. 
๒๕๕๓ ได้กำหนดสาระสำคัญให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
เพ่ือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข 
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็น “นิติบุคคล”เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัวและสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื ่อเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล และให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำคู่มือ
การบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจตรงกันเกี ่ยวกับหลักและวิธีการ
ดำเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานะโรงเรียนนิติบุคคลในอนาคต  
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๓ 

สารบัญ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ        หน้า 

๑. แนวคิดการบริหารวิชาการ         5 
๒. ขอบข่ายการปริหารงานวิชาการ     5 
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๕. การวัดและประเมินผลความรู้      23 
๖. การรายงานผลการเรียน      35 
๗. เอกสารหลักฐานการศึกษา      37 
๘. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา    42 
๙. ระเบียบการของหลักฐานการศึกษา     49 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ        หน้า 
๑. การดำเนินงานนโยบายและแผน     55 
๒. แนวทางการเขียนโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนองบประมาณ   65 
๓. การจัดทำบัญชี       66 
๔. หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา   71   
๕. การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ   74 
๖. งานโภชนาการโครงการอาหารกลางวัน     81  
๗. การควบคุมภายใน       84 
๘. การใช้รถยนต์ราชการ       84 
๙. การเบิกค่าเช่าบ้าน       91 
๑๐. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ     95 
๑๑. เงินช่วยการศึกษาบุตร      98 
๑๒. การยืมเงินราชการ       101 
๑๓. หลักฐานการเบิกเงินค่าวัสดุ-ติดต่อทำเรื่องกับงานพัสดุ   106 
๑๔. การรับเงินและทรัพย์สินเพ่ือการจัดการศึกษา    107   

     
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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สถานศึกษาตามระบบเดิม      110 
๓. การเปลี่ยนดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา      111   
๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน    113 
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๖. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ    115 
๗. ขอบข่าย/ภารกิจการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาตามระบบ การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  117 
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๔ 

สารบัญ 
กลุ่มบริหารทั่วไป        หน้า 

๑. งานสารบรรณโรงเรียน      122 
๒. กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน     130 
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๕ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย 
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระคล่องตัว  รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

           ๒.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และจากการประเมินหน่วยงานภายนอก 
           ๓. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
           ๔.  เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 
      ๑.  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

            ๒.  การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
            ๓.  การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๔.  การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

       ๕.  การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            ๖.  การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

       ๗.  การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอบข่ายงานวิชาการ 
             ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น ๘ งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา งานการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานส่งเสริมวิชาการ งานแนะแนว งานทะเบียนวัดผล
และงานห้องสมุด โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. งานบริหารฝ่าย   เป็นงานที ่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการ บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ประชุมวางแผนทั้งระยะสั ้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
     ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
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๖ 

     ๑.๓ นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน 
     ๑.๔ ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     ๑.๕ จัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน 
 

 ๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน เพราะการ
ที่ครูผู้สอนจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร รู้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตรประกอบด้วย 
     ๒.๑  ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร 
     ๒.๒  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
     ๒.๓  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
     ๒.๔  ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
     ๒.๕  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน และ
สังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๖  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒.๗  นิเทศกำกับติดตามให้คุณครูนำหลักสูตรไปใช้ /เพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
     ๒.๘  ประเมินการใช้หลักสูตรเพ่ือนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
     ๒.๙  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
     ๒.๑๐ จัดทำสารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

 ๓. งานการเรียนการสอน   การสอนของครูจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้น ครูจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการ
สอนจะต้องวางแผนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา พัฒนา
ระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน งานการเรียนการสอนประกอบด้วย 
     ๓.๑  จัดทำประมวลการสอนรายวิชา 
     ๓.๒   จัดทำแผนการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน 
     ๓.๓  ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการ
เรียนรู้และผู้เรียนโดยผู้เรียนผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
     ๓.๔   จัดตารางสอน 
     ๓.๕  ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มสาระ 
     ๓.๖  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
     ๓.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
     ๓.๘  จัดหา จัดทำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 

๔. งานนิเทศการสอน การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดดำเนินการดังนี้ 
     ๔.๑  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
     ๔.๒  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
     ๔.๓  ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ 
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๗ 

            สถานศึกษา  
     ๔.๔  ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  
     ๔.๕  กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
     ๔.๖  ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา  
     ๔.๗  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา  
     ๔.๘  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๕. งานส่งเสริมวิชาการ เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรในห้องเรียนยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาด้านคุณภาพวิชาการ 
ดังนั้น งานส่งเสริมวิชาการจึงมีส่วนสำคัญมาก  ที่จะทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ได้ รับการพัฒนาทั้งครบ งานส่งเสริม
วิชาการประกอบด้วย 
     ๕.๑  การจัดป้ายนิเทศ  
     ๕.๒  สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
     ๕.๓  จัดชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
     ๕.๔  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้  
     ๕.๕  ส่งเสริมสนับสนุนนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ 
     ๕.๖  ส่งเสริมสนับสนุนนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ 
     ๕.๗  ดำเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันทางสังคมอ่ืน 
     ๕.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ 
            สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบันทาง
สังคมอ่ืน 
     ๕.๙  สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคล
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนการจัดองค์กร กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๖. งานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนวัดผลเป็นงานที่สามารถให้ข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร เพราะการวัด และประเมินผล จะทำให้ครูผู ้สอนสามารถรู ้ถึงการพัฒนาของนักเรียนว่ามีความรู้
ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดให้หรือไม่ ดังนั้นงานวัดและประเมินผลจึงมีความละเอียดอ่อน มีกระบวนการใน
การทำงานมากพอสมควรและจะต้องอาศัยข้อมูลประกอบในการพิจารณา 
หลาย ๆวิธีการ ซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๖.๑  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา  
     ๖.๒  กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
     ๖.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  
     ๖.๔  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
     ๖.๕   ประสานงานจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
     ๖.๖  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียน
และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
     ๖.๗  จัดทำตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว  
     ๖.๘  สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนัก เรียนที่ไม่มี
สิทธิสอบ  
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๘ 

     ๖.๙  ดำเนินการเก่ียวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
     ๖.๑๐ ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ 
     ๖.๑๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน  
     ๖.๑๒ รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (ปพ.๖)  
     ๖.๑๓ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
     ๖.๑๔ ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  
     ๖.๑๕ จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  
     ๖.๑๖ ดูแลและประสานงานกับครูผ ู ้สอนและครูที ่ปร ึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  การประเมินการอ่าน   การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของนักเรียน  
     ๖.๑๗ จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
     ๖.๑๘ จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน  
     ๖.๑๙ จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางที่หน่วยงานต้น
สังกัดกำหนด  
     ๖.๒๐ ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน  
     ๖.๒๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๗. งานแนะแนว กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมุ่งให้สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ 
บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และความเชื่อที่ว่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้     
ตามศักยภาพของตน 
     ๗.๑  งานเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๗.๒  งานสารสนเทศ 
     ๗.๓   งานให้คำปรึกษา 
     ๗.๔   งานจัดวางตวับุคคลหรือกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน 
     ๗.๕   งานติดตามประเมินผล 
 

๘. งานห้องสมุด  งานห้องสมุด มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน โดยมีรายละเอียดของงาน  ดังนี้ 
     ๘.๑  สนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากตำราเรียนและการเรียนการสอน  
     ๘.๒   ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการท่ีสมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพ     
     ๘.๓  การให้บริการแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนให้บริการ 
     ๘.๔  จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ การประชาสัมพันธ์งานของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ 
     ๘.๕   จัดหาและสนับสนุนการให้บริการ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
     ๘.๖  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด 
            กระบวนการเรียนรู้ 
     ๘.๗  ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๙ 

งานในฝ่ายวิชาการ 
     ๑.  งานธุรการฝ่ายวิชาการ 
     ๒.  งานหลักสูตรและการสอน 
     ๓.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๔.  งานทะเบียน 
     ๕.  งานวัดผลและประเมินผล 
     ๖.  งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     ๗.  งานศูนย์ ICT 
     ๘.  งานห้องสมุด 
     ๙.  งานแนะแนว 
     ๑๐. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑๑. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
     ๑๒. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
 

๑.  งานธุรการฝ่ายวิชาการ 
     ๑.๑  จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๑.๒  ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
     ๑.๓  จัดทำวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ 
     ๑.๔.  รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานฝ่ายวิชาการ 
     ๑.๕  ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายวิชาการ 
     ๑.๖  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.  งานหลักสูตรและการสอน 
     ๒.๑  หลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑    สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒.๑.๒  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื ่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 
 ๒.๑.๓  จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๒.๑.๔  นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 ๒.๑.๕  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๒.๑.๖  จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
 ๒.๑.๗  ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
 ๒.๑.๘  สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบ
อัธยาศัย  รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน   
     ๒.๒  การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 
          ๒.๒.๑  สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสานกับ
กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง 
          ๒.๒.๒  วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนวและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
          ๒.๒.๓  จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอน
ให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
          ๒.๒.๔  กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
 

๓.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๓.๑  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๑.๑  จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๑.๒  บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธะกิจ   และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
   ๓.๑.๓  ควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
   ๓.๑.๔  จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนกำหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
   ๓.๑.๕  ควบคุม ดูแล กำกับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.๕ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๓.๑.๖  กำกับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อ
ครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
   ๓.๑.๗  จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ๑ ครั้ง 
เพ่ือปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดู
งาน  
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   ๓.๑.๘  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.๑.๙   ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการ บูรณาการการเรียน
การสอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๑.๑๐ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ 
   ๓.๑.๑๑ ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน 
   ๓.๑.๑๒ จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑.๑๓ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต 
   ๓.๑.๑๔ จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๑.๑๕ กำกับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๑.๑๖ จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี 
 
     ๓.๒  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๒.๑  กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ
สถานศึกษา 
   ๓.๒.๒  จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๒.๓  กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                              และมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๒.๔  ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
   ๓.๒.๕  ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
 

๔.  งานทะเบียน 
     ๔.๑  จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
     ๔.๒  ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม ในระบบงานทะเบียน 
     ๔.๓  เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
     ๔.๔  จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
     ๔.๕  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 

  ๑.  การลาออก 
        -  ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน 
        -  ขอแบบคำร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด 
        -  ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก 

                  -   เตรียมรูปถ่ายขนาด ๓x๔ ซม. จำนวน ๒ รูป เพ่ือจัดทำเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบ
นักเรียน ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๒.  การขอรับหลักฐาน ปพ.๑ 
      -   รับคำร้องที่ห้องทะเบียน 
                  -   ยื่นคำร้องขอหลักฐาน ปพ.๑ ใช้รูปถ่ายขนาด ๓x๔ ซม. จำนวน ๒ รูป (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน 
เครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน) 
 -   ถ้าเป็นการขอแทนฉบับที่หาย ให้แจ้งความและนำหลักฐานแจ้งความมาแสดง 
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                  -   ถ้าเป็นการขอใบรับรองนักเรียนที่กำลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผูป้กครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้านมายื่นคำ
ร้องด้วยตนเอง  ใช้รูปถ่ายขนาด ๓x๔ ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๒ รูป 
 

๕.  งานวัดผล 
 ๕.๑  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
 ๕.๒  ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียน
ลงในโปรแกรม ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 
 ๕.๓  จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวัดผล 
 ๕.๔  เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ๕.๕  จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ๑ ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอออกให้ระเบียน
แสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 
 ๕.๖  จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร ( ปพ๑ ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน
อนุมัติผลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 ๕.๗  ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำทะเบียนคุมและการจ่ายประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๕.๘  ดำเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน
ภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 
 ๕.๙  ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนที่ขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน 
 ๕.๑๐ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การถอน 
การขอเพ่ิมวิชาเรียน 
 ๕.๑๑ การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด 
 ๕.๑๒  ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 
 ๕.๑๓  ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 
๘๐ การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาค
เรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๕.๑๔  ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการออกคำสั่ง
การสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ ๑ ภาคเรียน และดำเนินการจำหน่ายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 ๕.๑๕  ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชา และการลงทะเบียนเรียน
ซ้ำ 
 ๕.๑๖  จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสมรรถนะ 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
 ๕.๑๗  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

๖.  งานศูนย์ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๖.๑  สำรวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนร่วมกันได้ 
 ๖.๒  สำรวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสาระ 
 ๖.๓  สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ๖.๔  จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคลองค์กรหน่วยงาน 
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๑๓ 

 ๖.๕  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
 ๖.๖  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖.๗  ร่วมกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ๖.๘  ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
 

๗.  งานศูนย์ ICT 
   ๗.๑   จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตร ที่โรงเรียนกำหนด 
 ๗.๒   จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 
 ๗.๓   จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้แล้วนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๗.๔   ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานอื่น 
 ๗.๕   วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับ
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งจัดทำเผยแพร่เว็บไซต์โรงเรียนและฝ่าย/กลุ่มงานอ่ืนๆ 
 ๗.๖   ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ 
 ๗.๗   จัดทำเอกสารสรุปผลงานปัจจัยงานด้านคอมพิวเตอร์เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 ๗.๘   งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘.  งานห้องสมุด 
     ห้องสมุดมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุตามจุดประส งค์ของ
หลักสูตร การใช้ห้องสมุดเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกฝนให้รู้จักระเบียบแบบแผนการใช้ห้องสมุด    
ช่วยให้เด็กผ่อนคลาย เมื่อได้อ่านหนังสือท่ีตนเองชอบ หนังสือบางเล่มยังส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๘.๑  จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 ๘.๒  จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย 
 ๘.๓  จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจำนวนสมาชิก 
 ๘.๔  ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด 
 ๘.๕  จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง 
 ๘.๖  จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์  และเข้ามา    
ใช้บริการ 
 ๘.๗  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 ๘.๘  จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี 
 ๘.๙   ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
 
            งานบริการห้องสมุด คืองานที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้า
หาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทั่วถึง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด รวมถึงการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ  
     ความสำคัญของงานบริการห้องสมุด  งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
ทุกระดับ สำหรับงานบริการของห้องสมุดโรงเรียน มีส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มาใช้ห้องสมุด
มากขึ้น งานบริการเป็นงานที่ห้องสมุดทำขึ้น เพื่อส่งเสริฒสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ตลอดจนนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  
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๑๔ 

  วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด 
 ๑. เพื่อส่งเสริมการอ่าน 
 ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
 ๓. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า 
 ๔. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถนำสิ่งที่ได้จาก
การอ่านไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการ  
 
   ประเภทของงานบริการห้องสมุด 
           งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด สำหรับห้องสมุด
โรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี้ 
 ๑. บริการการอ่าน   เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มาไว้เพ่ือ
ให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความสนใจของ
ผู้ใช้มากที่สุด  
 ๒. บริการยืม - คืน   คือบริการให้ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบการยืมของ
ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพ่ือให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีท่ียืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุด
กำหนด  
 ๓. บริการหนังสือจอง   เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนกำหนดให้
นักเรียนอ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก 
โดยแยกไว้ต่างหาก และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือท่ัวไป 
 ๔. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด   เป็นบริการเพ่ือแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้าง
ให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะนำแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด 
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้
ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่าง ๆของห้องสมุด เป็นต้น 
 ๕. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า   เป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วย
ให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามท่ีต้อง
ค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด 
 ๖. บริการแนะแนวการอ่าน  เป็นบริการสำคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการอ่าน พัฒนานิสัยรักการ
อ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยาก
อ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 
 ๗. บริการสอนการใช้ห้องสมุด  เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียน
ใหม่ในชั้นปีแรก เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการ
ต่าง ๆ ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่  
 ๘. บริการสืบค้นฐานข้อมูล  เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหา
หนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 ๙. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนที่ห้องสมุดออกให้บริการแก่ผู้ใช้  
 ๑๐. บริการข่าวสารทันสมัย  เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยการถ่ายสำเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับล่าสุดที่ห้องสมุดได้รับรวบรวมไว้ในแฟ้ม เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า 
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๑๕ 

 ๑๑. บริการอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากข้ึน ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 
 ๑๒. บริการอ่ืนๆ  ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ บริการชุมชน บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นต้น  
  ๑๒.๑ บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น สื่อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น  
  ๑๒.๒ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการการอ่านที่ห้องสมุดจัดไว้ตามมุมต่าง ๆของโรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ใต้บันได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ เป็นการให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ง่ายๆ และ
ตกแต่งด้วยธรรมชาติอย่างสวยงาม ตามสภาพของสถานที่นั้นๆ  
      ๑๒.๓ บริการชุมชน เป็นบริการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดยห้องสมุดจะ
จัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ ไปให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รอบโรงเรียน เช่น ที่วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุด
บริการจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์  
 

๙.  งานแนะแนว 
       ๙.๑  จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กำหนดในขอบข่ายของการบริการแนะ
แนว 
 ๙.๒  ดำเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนอ่ืนๆ เพ่ือการศึกษา 
 ๙.๓  ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 
 ๙.๔  จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 
 ๙.๕  ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่าง ๆ รวมทั้ง
ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
 ๙.๖  จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และนำเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้น
ภาคเรียน/ปี 
 ๙.๗  การจัดกิจกรรมแนะแนว 
     ๑.  การบริการแนะแนว 
    ๑.๑  งานศึกษารวบรวมข้อมูล  โดยศึกษา รวบรวม  วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลของผู้เรียน 
    ๑.๒  งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 
    ๑.๓    งานให้คำปรึกษา  อบรมทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้คำปรึกษาผู้เรียนทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม 
    ๑.๔  งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน  ศึกษารายกรณี (Case study)  และจัดกลุ่ม
ปรึกษาปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่ 
การแก้ไข จัดกลุ่มพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ 
เพ่ือตอบสนองความถนัดความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
    ๑.๕  งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานแนะแนว 
    ๒.  การจัดกิจกรรมแนะแนว 
     ๒.๑  กิจกรรมโฮมรูม 
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๑๖ 

     ๒.๒  กิจกรรมแนะแนว 
     ๒.๓  การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 
 

๑๐.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการดำเนินงาน ๘ ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ๑) 
กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔) ดำเนินงานตามแผน ๕) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖) 
ประเมินคุณภาพภายใน ๗ ) จัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง  ๘) มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน   ในความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนราสิกขาลัยมีขอบข่าย ภาระงานดังนี้ 
 ๑. กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
  ๑.๑ จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
  ๑.๒ นำมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นต้นแบบ เพ่ือกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ ๑.๑ 
 ๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ๒.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือดำเนินการจัดทำสารสนเทศ 
  ๒.๒ ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 
 ๓. ดำเนินการตามแผน 
  ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
 ๔. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๔.๑  ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๔.๒  แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
                  -  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
                  -  สนับสนุน สง่เสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                  -  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                  -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๑ ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๕.๒ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
 ๖. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
  ๖.๑ นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
  ๖.๒ ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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๑๘ 

๑๑.  งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
       การวิจัยมีขอบข่ายงานดังนี้ 
   ๑.  งานวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
        ๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  
     ๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้  
     ๑.๓  จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
        ๒. งานเผยแพร่งานวิจัย รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
นำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
     ๒.๑  ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม  
     ๒.๒  ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
     ๒.๓  เป็นแหล่งกลางในการทำวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
     ๒.๔  รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
   ๓. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
   ๔. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        การวิจัยในชั้นเรียน 
             การวิจัยในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อวงการวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากครูจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน การจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การเพ่ิมสัมฤทธิผล
การเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของครูที่มีความเชี่ยวชาญ 
       หลักการของการวิจัยในชั้นเรียน  หลักการของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีหลักการในการวิจัยในชั้นเรียน  มีหลัก
และวิธีการที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจดังนี้ 
              ๑. งานวิจัยเป็นงานเสริมงานหลัก โดยงานหลักคือการสอนของผู้สอน เพราะงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จะต้องเกิดควบคู่กับการเรียนการสอนเสมอ 
              ๒. เป็นการทำวิจัยตามสภาพความจริง ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และต้องการแก้ไข 
              ๓. เป็นการสอดแทรกให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
              ๔. งานวิจัยที่ทำนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ ผู้ทำต้องนึกถึง
ประโยชน์หรือคุณค่าต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              ๕. การทำวิจัยเป็นสิ่งที่ตระหนักรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนเอง ด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อนักศึกษา ปรารถนาที่จะ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
              ๖. สิ่งสำคัญประการสุดท้าย และเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คือ งานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จะสำเร็จมิใช่อยู่ที่ความคิดอย่างเดียว แต่อยู่ท่ี การลงมือทำ สุดท้ายอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องจะเกิดข้ึนได้ยาก ถ้าขาดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดการดำเนินการโดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีทำให้เกิดความคิดในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมข้ึน และเป็นการดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์อย่างแท้จริง ซึ่งผลก็คือ คุณภาพของผู้เรียนนั่นเอง 
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๑๙ 

 กระบวนการขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน 
            กระบวนการขั้นตอนในการทำวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้จะขอนำเสนอใน ๓  ส่วน  คือส่วนของขั้นตอนการ
วิจัย   สว่นของการออกแบบการวิจัยและองค์ประกอบของรายงานการวิจัย  และส่วนของการเรียนรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนนี้ต่อผลงานของครูผู้สอนและโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในชั้นเรียนสามารถทำได้หลายวิธีการ ซึ่งทุก
วิธีการล้วนอยู่บนพ้ืนฐานกระบวนการ ซึ่งจะขอนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
                
๓.๑  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย   
                       ๑.  กำหนดปัญหา -ประเด็นปัญหา 
                       ๒.  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น -บรรยายข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหา 
                       ๓.  วางแผนปฏิบัติ -กำหนดทางเลือกหลากหลาย 
                       ๔.  ปฏิบตัิตามแผน 
                       ๕.  สังเกตผล 
                       ๖.  สรุปผล 
                       ๗.  สะท้อนผล 
                ๓.๒ การออกแบบการวิจัยของครู การออกแบบการวิจัยของครู จำแนกได้ ๓ กลุ่มใหญ่                          
                        ๑.  วิจัยเพ่ือทำความเข้าใจปัญหา สถานการณ์ ข้อเท็จจริง การวิจัยลักษณะนี้เป็นการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานในระดับชั้นเรียน  
                        ๒.  การวจิัยเชิงทดลองเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
                        ๓.  การวจิัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ดำเนินการโดยครู เพ่ือ
แก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติ(การสอน) ซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วเพ่ือนำผลไปใช้ทันที    
               ๓.๓  การเขียนรายงานการวิจัย  รายงานการวิจัยเป็นการนำเสนอความรู้ ข้อค้นพบออกสู่สาธารณชน 
ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแล้ว ยังแสดงถึงความรู้ความสามารถเชิงวิชาการของครู โดยทั่วไปพบว่า มี
การเขียนใน ๒ รูปแบบ คือ 
                        ๑.  รายงานวิจัยแบบไม่เป็นทางการ  มุ่งเสนอข้อค้นพบตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น มากกว่าการยึด
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นสากล  
                        ๒.  รายงานวิจัยแบบเป็นทางการ มีลักษณะเหมือนรายงานวิจัยเชิงวิชาการท่ัวๆ ไป ที่ใช้กันในหมู่
นักวิจัย มักนำเสนอในรูป ๕ บท  
             กฎหมายได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยในมาตรา ๒๔ ดังนี้ 
                   มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้…….(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
ความสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมา
เป็นผู้วิจัยเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ิมข้ึน 
 

๑๒.  งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
  การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นกระบวนการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ใน
การพัฒนาคุณภาพการทำงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของ
ผู้เรียน 
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๒๐ 

 ๑๒.๑  การนิเทศงานวิชาการ 
       งานวชิาการภายในโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบมี  ๒  ประเภท คือ 
         ๑. งานหลัก ได้แก่ 
         ๑.๑   หลักสูตรสถานศึกษา 
              – การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 
              – การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น 
              – การจัดแผนการเรียนการสอน 
              – การจัดทำโครงการสอน 
              – การจัดตารางสอน 
              – การจัดครูผู้สอน 
              – การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 
              – การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
              - การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 
         ๑.๒   การเรียนการสอน ได้แก่ 
              – การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 
              – การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
              – การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 
                        ๑.๓   การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ 
              – การสร้างข้อทดสอบ 
              – การวัดและประเมินผล 
              – งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ 
         ๒   งานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงานที่กล่าวมานี้หากผู้บริหารมีความมุ่งหวังที่จะให้ได้ผลงานของบุคลากรภายใต้การ
ควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงจะได้
ผลงานที่มีคุณภาพตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ 
 ๑๒.๒  วิธีดำเนินการ 
 ขั้นที่ ๑ การวางแผนการนิเทศ 
 ขั้นที่ ๒ การให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ 
 ขั้นที่ ๓ การดำเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 
 ขั้นที่ ๔ การสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ 
 ขั้นที่ ๕ การประเมินผลการนิเทศ 
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๒๑ 

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร การศึกษา มุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าว 
เป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาการทางบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักเรียน   
                 กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน  ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือเสริมทักษะต่าง ๆให้แก่นักเรียน และ
ช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางเพ่ือนำเด็กไปเรียนกิจกรรมต่าง ๆนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและ
พลังงาน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้คัดเลือกให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เห็นว่ามีประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด หรือ
อาจจะให้นักเรียนเป็นผู้เสนอกิจกรรมที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้   ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้เลือกสรรครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆมาเป็นผู้สอนให้แก่นักเรียน 
              หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักใฝ่หาความรู้ 
แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี กล้าแสดงออก รู้จักปฏิบัติตนตามมารยาท กติกาในการแข่งขนั มีน้ำใจนักกีฬา 
รู้จักกาลเทศะในการปฏิบัติตนในที่ต่าง ๆ จึงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านต่าง ๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
โรงเรียนจัดขึ้น มีดังนี้ 
๑.  กิจกรรมคอมพิวเตอร์  โดยจัดโปรแกรมการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนตามหลักสูตร แต่จะเพ่ิมเติม
ทักษะต่าง ๆในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีในหลักสูตร  
               คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเสริมให้กับเด็กๆ ซึ้งเป็นการสื่อสารไร้
พรมแดน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ฉะนั้นเด็กควรที่จะรู้จัก และใช้คอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐานได้ เช่น ฝึกการใช้เม้าส์ ใช้ปุ่มต่าง ๆ บนคีย์บอร์ด และยังส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ โดยผ่านโปรแกรมฝึกทักษะต่าง ๆ 
           วัตถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
            ๒. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้โดยผ่านโปรแกรมสื่อสารการเรียน CAI 
            ๓. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และศิลปะ ฯลฯ 
            ๔. เพือ่ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา 
            ๕. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียด 
๒.  กิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ โดยเป็นการฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน กับคุณครูชาวต่างชาติ เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับเจ้าของภาษาซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษและก็
จะมีภาษาจีน ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนานในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น  
กิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ โดยเป็นหารฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน กับคุณครูชาวต่างชาติ เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับเจ้าของภาษา และมีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้าง
ความสนุกสนานในการเรียนให้มากข้ึน 
           วัตถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ 
            ๒. เพือ่ส่งเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน 
            ๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก 
            ๔. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
            ๕. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 
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๓.  ศิลปศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้การวาดภาพ การระบายสี การปั้น การฉีกปะ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความคิดริเริ่มและจินตนาการ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ ช่วยให้เด็กเกิด
สมาธิในการทำงาน และสามารถสร้างสรรค์งานของตนได้ตามจิตนาการ ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ผู้อ่ืน
ฟัง และเข้าใจได้ 
            วัตถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก  
            ๒. เพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  
            ๓. เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ และการแสดงออกทางด้านความคิด  
            ๔. ชว่ยผ่อนคลายอารมณ์ของเด็กท่ีได้แสดงออกตามความต้องการอย่างเต็มท่ี  
            ๕. เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้อื่น 
๔.  กีฬาและพลานามัย นักเรียนจะได้ออกกำลังกายด้วยกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย
ให้สมบูรณ์ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางด้านกีฬา 
ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ   
              วัตถุประสงค์ 
             ๑. เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ และส่วนต่าง ๆ โดยการเคลื่อนไหวร่างกายให้สุขภาพแข็งแรง คล่องแคล่ว 
ว่องไว 
             ๒. เพื่อฝึกการรู้จักระเบียบ เคารพกฎกติกาในการเล่นแข่งขัน 
             ๓. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
             ๔. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการรอคอย และแบ่งปัน 
             ๕. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับตนเองและผู้อื่น 
๕.  กิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆให้แก่นักเรียน 
             วัตถุประสงค์ 

             ๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมมี่พึงประสงค์ให้กับเด็กดี 
             ๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
             ๓. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๖.  กิจกรรมรักการอ่าน  ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  ช่วยให้เด็กผ่อนคลาย เมื่อได้อ่านหนังสือท่ีตนเองชอบ 
หนังสือบางเล่นยังส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
           วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
           ๒. เพื่อช่วยให้เด็กมีความคุ้นเคยกับหนังสือ ตัวหนังสือ 
           ๓. เพื่อให้รู้จักระเบียบ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด 
           ๔. เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักรัก และถนอมหนังสือ 
           ๕. เพื่อฝึกให้เกิดความรักผิดชอบในการยืม และคืนหนังสือ 
           ๖. เพื่อฝึกการตัดสินใจเลือกหนังสือด้วยตัวเอง 
           ๗. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ 
๗.  การว่ายน้ำ เป็นการออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยให้ผ่อนคลาย สนุกสนาน เด็กๆได้ฝึกการว่าย
น้ำขั้นพ้ืนฐาน และยังเป็นการช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 
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วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย 
           ๒. เพื่อให้รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกาของการว่ายน้ำ และการใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน 
           ๓. เพื่อให้รู้จักระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง และผู้อ่ืน 
           ๔. เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี 
           ๕. เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักการฟัง และปฏิบัติตามได้ 
           ๖. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย 
๘.  กิจกรรมดนตรี การเรียนดนตรี ช่วยพัฒนาทักษะให้กับเด็ก ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ เกิดความคิดสร้างสรรค์จาก
ท่าทางประกอบเพลง ฝึกทักษะด้านการฟังเพลง และจังหวะ เด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์ดนตรีพ้ืนฐาน 
          วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อฝึกทักษะการรับรู้ จังหวะ และทำนอง 
           ๒. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาโดยฝึกทักษะจากการฟัง และการร้องเพลง 
           ๓. เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง และการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
          ๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
          ๕. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ  
                  ๑) การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้  การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของ
ครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรยีนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ผู้สอนต้องมี
ทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การซักถาม  การระดมความคิดเห็น
เพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่กำหนด  การใช้แฟ้มสะสมงาน  การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมิน
ความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน  การใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) และท่ี
สำคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้คำแนะนำเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้
พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผนและทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
                  ๒) การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ เมื่อเรียนจบ
หน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามี
หน้าที่ในการอนุมัติและรายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาส
ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
    

       หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย  จึงมีบทบาท
หน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 ๑) การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย โดยผูส้อนเป็นผู้
ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสใหผู้้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมใน
ด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 ๒) การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู ้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  
ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
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๒๕ 

การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครองและชุมชน   

 ๓) การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เพื ่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ๔) การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๓  ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็น
ข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมนิผลการเรียนของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  ระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบดังกล่าวกำหนดบนพื้นฐานของ
นโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษากำหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สร้างความมั่นใจในกระบวนการดำเนินงานและความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กำหนดว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับใด  สามารถท่ีจะ
ได้รับการเลื่อนชั้นเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดทำ
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการดำเนินการใน
เรื่องต่อไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน กำหนดให้มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บข้อมูล
ของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้านที่ต้องได้รับ
การพัฒนาและสนับสนุนในด้านที่เด่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  กำหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผล
การเรียนปลายปีเพื่อพิจารณาการเลื่อนชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการซ้ำชั้นโดยใหค้ำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ   
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๒๖ 

 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  ให้ระดับผลการเรียนโดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน
เป็น   ๘ ระดับ  สำหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดี
เยี่ยม ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  กำหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา    
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร
และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพ่ือบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง ๆ  
ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ที่ออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนนำไปใช้ใน การปรับปรุงพัฒนาผู้เรยีน
และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

     การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ ๑) งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ๒) งานทะเบียน   
     งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล   การเรียนรู้กับผู้สอน
และผู้เรียน  ตลอดจนดำเนินการเก่ียวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้
บุคลากรของสถานศึกษา  สำหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่าง 
ๆ เพ่ือการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เป็นต้น 
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จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและ
ระเบียบวา่ด้วยการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดำเนนิการวัดและประเมนิผลตามระเบียบ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

ให้ความเห็นชอบ 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/ราย
ภาค 

-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ำ
ชัน้   
   การจบการศกึษา 
 รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ครูที่ปรึกษา

- ครูวัดผล 
- นายทะเบียน 

กำกับ  ติดตาม  สนับสนุน  
ให้ขวัญกำลังใจ 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

ประกัน
คุณภาพ 

ของ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

การบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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๒๘ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๑ อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๑.๒ อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
๑.๓ อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
๑.๔ อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๑.๕ อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  เกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๖ อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริมการแก้ไข
ผลการเรียนและอ่ืนๆ  
๑.๗ กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   การ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๘ กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒. คณะกรรมการ 
 บริหารหลักสูตร และ
วิชาการของสถานศึกษา 

๒.๑  จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๒.๒ จัดทำแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและสาระ
เพ่ิมเติมของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำ
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
๒.๓ กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาพร้อม
เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
๒.๔ กำหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
๒.๕ กำหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จำนวนรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต  
เพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน 

๓.  คณะกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓.๑ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล 
๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สาระการ 
เรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
และประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน 

๔.๑ กำหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
๔.๒ ดำเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
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๒๙ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา 
และประเมินคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์                
ของสถานศึกษา 

๕.๑ กำหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/รายภาค
และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖. คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

๖.๑ จัดทำสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
๖.๒ ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการ
เทียบโอน 

๗.  ผู้บรหิารสถานศึกษา ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการ
เลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้น การจบการศึกษา 
๗.๔ ให้คำแนะนำข้อปรึกษาหารือเก่ียวกับการดำเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
๗.๕ กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนบรรลุ
เป้าหมาย 
๗.๖  นำผลการประเมินไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  กำหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

๘.  ผู้สอน ๘.๑ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวชิาที่
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๘.๒ ทำการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนที่กำหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 
๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวชิาที่สอน หรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘.๔ นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
๙.๒ ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
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๓๐ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๓ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการ
ประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละชั้นปีและเมื่อจบการศึกษา เพ่ือเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียน และจบ
การศึกษาแต่ละระดับ 
๑๐.๓ จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  

  

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแผนภาพ 
  

มาตรฐานตัวชี้วัด
การเรียนรู้
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๓๑ 

 

 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผู้สอนทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดที่กำหนดใน       หน่วยการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  โดยทำการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ซึ่งผู้สอนต้องนำนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมิน     การปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงานและการ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ไปใช้ในการประเมินผล  การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่าง ๆ และต้องให้
ความสำคัญกับการประเมนิระหว่างปี/ภาค มากกว่าการประเมินปลายปี/ภาค   

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  การพัฒนาผู ้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์  
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ 

           ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งสะท้อนถึง

มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   
 ๒.  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน   การฟัง 
การดูและการรับรู้  จากหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  แล้วนำมาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำไปสู่การ
แสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนซึ่งสะท้อนถึง
สติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสม
และมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทักษะในการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง  
มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถ
ในแต่ละระดับชั้น  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ  
   ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และตามที่สถานศึกษากำหนดเพิ่มเติม เป็นการประเมินรายคุณลักษณะแล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้
ประเมินทุกฝ่ายนำมาพิจารณาสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมิน การเลื่อนชั้นเรียนและการจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ   



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๓๒ 

       หลักสูตรโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

       ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
       ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๓. มีวินัย 
       ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
       ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
       ๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
       ๗. รักความเป็นไทย 
       ๘. มีจิตสาธารณะ 
       ๙. มีความเป็นพลโลก 

              ๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์และเวลาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อน ชั้นเรียนและการจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ   
                     ๔.๑  กิจกรรมแนะแนว   
                     ๔.๒  กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมตามความสนใจ  ชุมนุมวิชาการ   กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี    
  ๔.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
           ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
                  การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด  จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕  ประการ ดังนี้ 
                   ๕.๑  ความสามารถในการสื่อสาร  
          ๕.๒  ความสามารถในการคิด  

         ๕.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
          ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

         ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน  พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการ  ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที ่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๓๓ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
    ๑.๑ การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษา  
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
             (๑)   ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
             (๒)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
             (๓)   ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำได้ผลการเรียนระดับ “๑” ขึ้นไปทุก
รายวิชา 
             (๔)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
                     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                     - การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
                     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้   ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่ อนชั้นได้ แต่หาก
ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียนระดับประถมศึกษา 
                         ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐานการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
                  การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครอง และผู้เรียนทราบความก้าวหน้า                 ใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ 
ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
                  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
                    ๒.๑  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
                     (๑)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชากิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
            (๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
            (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
                     (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
                     (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
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๓๔ 

๒.๒  การตัดสินผลการเรียน 
                    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียน  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและให้สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
       (๑)  ผ่านเกณฑ์เวลาเรียน  ผู้เรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด 
                      (๒)  ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด 
                      (๓)  ผ่านเกณฑ์การประเมินสาระการเรียนรู้  ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผล
การเรียนให้ “ผ่าน” เกณฑ์ขั้นต่ำหรือได้ผลการเรียนระดับ ๑ ขึ้นไป ซึ่งผลการเรียนกำหนดไว้ ๘ ระดับ คือ 
                             ๔     หมายถึง   ผลการเรยีน     ดีเยี่ยม            (ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) 
                        ๓.๕๐     หมายถึง   ผลการเรียน     ดีมาก             (ร้อยละ ๗๕-๗๙) 
                             ๓     หมายถึง   ผลการเรยีน     ดี                  (ร้อยละ ๗๐-๗๔) 
                        ๒.๕๐     หมายถึง   ผลการเรียน     ค่อนข้างดี        (ร้อยละ ๖๕-๖๙) 
                             ๒     หมายถึง   ผลการเรยีน     ปานกลาง        (ร้อยละ ๖๐-๖๔) 
                        ๑.๕๐     หมายถึง   ผลการเรียน     พอใช้              (ร้อยละ ๕๕-๕๙) 
                             ๑     หมายถึง   ผลการเรยีน     ผา่นเกณฑ์ข้ันต่ำ (ร้อยละ ๕๐-๕๔) 
                             ๐     หมายถึง   ผลการเรยีน     ต่ำกว่าเกณฑ์     (ร้อยละ ๐-๔๙) 
                       (๔)  ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลการ
ประเมิน  ดังนี้ 
                             ๑.  ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
                             ๒.  ต้องผ่านการประเมินจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม 
                                  “ผ่าน”    ผู้เรียนผ่านเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลการประเมิน 
                                   จุดประสงค์สำคัญผ่าน 
                                  “ไม่ผ่าน”   ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และไม่ผ่าน  
ผลการประเมินจุดประสงค์สำคัญ 
                      (๕)  ผ่านเกณฑ์การผ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผู้เรียนต้องผ่านการตัดสินตามที่โรงเรียนกำหนด  
ดังนี้ 
                       “ดีเยี่ยม”    ได้รับผลการประเมินในระดับคุณภาพ ๓ 
                       “ดี”          ได้รับผลการประเมินในระดับคุณภาพ ๒ 
                       “ผ่าน”       ได้รับผลการประเมินในระดับคุณภาพ ๑ 
                        (๖)  ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ผู้เรียนต้องได้นับการประเมิน”ผ่าน”  
ตามหลักเกณฑ์การแระเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้ 
                       “ดีเยี่ยม”    มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดระดับคุณภาพ  ๓ 
                       “ดี”          มีพฤติกรรมระดับกลางของเกณฑ์ที่กำหนดระดับคุณภาพ  ๒ 
                       “ผ่าน”       มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนดระดับคุณภาพ  ๑ 
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๓๕ 

๒.๓  การเรียนซ้ำชั้น 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กำหนดว่า หากผู้เรียนไม่ผ่าน
รายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนที่ไม่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน จะต้องจัดให้เรียนซ้ำชั้น  ในกรณีที่ผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอาจ
ใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้ หากเห็นว่า 
   ๑)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย   แต่มี
คุณสมบัติตามข้ออ่ืนๆ ครบถ้วน 
   ๒)  ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละรายวิชา  และ
เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติข้ออ่ืนๆ ครบถ้วน 
   ๓)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์พอใช้และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ผ่าน 
      ๒.๔  การสอนซ่อมเสริม 
   การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนไดม้ี
เวลาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  การสอนซ่อมเสริมเป็น
การสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน  การสอนซ่อมเสริมสามารถ
ดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด  การสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน   
   ๒)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ  หรือเจตคติ / 
คุณลักษณะ  ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   
   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้
ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
   ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่  การ
ย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดย
ครอบครัว    
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก   ที่สถานศึกษา
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน  ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง  ในสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา  จำนวนหน่วยกิตที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
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๓๖ 

 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  เป็นต้น 
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 ๔.  ในกรณีมีเหตุผลจำเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น  แล้วนำมาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา 
 ๕.  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวน  ไม่น้อยกว่า  ๓ 
คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน 
 ๖.  การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๖.๑  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน  ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมีตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผล
การเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)  โดยให้มี
การประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๖.๓   กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ดำเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
   
การรายงานผลการเรียน 

การรายงานผลการเรียน  เป็นการแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของผู้เรียนให้
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน   

 ๑.  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
  ๑.๑  เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  ๑.๒  เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนา การเรียนของ
ผู้เรียน   
  ๑.๓  เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน  กำหนดแนวทางการศึกษาและ
การเลือกอาชีพ 
  ๑.๔  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าเก่ียวข้อง ใช้ดำเนินการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  ตรวจสอบและ
รับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
  ๑.๕  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
ใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ๒.  ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  ๒.๑  ข้อมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย  ผลการประเมินความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมการเรียน  
ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผู้เรียน  เป็นข้อมูลสำหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอนและ
ผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า  ความสำเร็จในการเรียนของผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย
และวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน   
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  ๒.๒  ข้อมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความก้าวหน้าใน การเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของ
สถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนา  การเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การตัดสิน การเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและ
เป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
  ๒.๓  ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพ  ของผู้เรียน
ด้วยแบบประเมินที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สำคัญใน 
ระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เป็นข้อมูลทีผู่้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน
และสถานศึกษา 
  ๒.๔  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่ง
ดำเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ   เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน  สถานศึกษา  ท้องถิ่น  เขตพ้ืนที่
การศึกษาและประเทศชาติ  รวมทั้งนำไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน   
  ๒.๕  ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอื่นๆ  ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง ด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ  เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือ
แจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม  รวมทั้งนำไปจัดทำเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการ
ของผู้เรียน 
 ๓.  ลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงานได้หลายรูปแบบ 
ให้เหมาะสมกับวิธีการรายงาน  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับ
รายงานแต่ละฝ่าย  ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้ 
  ๓.๑  รายงานเป็นตัวเลข  ตัวอักษร  คำ หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียนที่
เกิดจากการประมวลผล  สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
   ๑)  คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม 
   ๒)  คะแนนร้อยละ   
   ๓)  ระดับผลการเรียน “๐ - ๔” (๘  ระดับ) หรือตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ๔)  ผลการประเมินคุณภาพ  “ดีเยี่ยม”   “ดี”   “ผ่าน”     
   ๕)  ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น  “ผ่าน”   “ไม่ผ่าน”   
  ๓.๒  รายงานโดยใช้สถิติ  เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข  ตัวอักษร หรือข้อความให้เป็นภาพ
แผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือควรได้รับการพัฒนา
อย่างไร  เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.๓  รายงานเป็นข้อความ  เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้ประเมินสังเกตพบ  เพ่ือรายงาน
ให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ  มีพฤติกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐาน     การเรียนรู้/ตัวชี้วัดและ
บุคลิกภาพ  
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 ๔.  วิธีการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  สามารถดำเนินการรายงานผลการเรียนในเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ได้แก่ 
     ระเบียนแสดงผลการเรียน   (ปพ.๑) 
     หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.๒) 
     แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
                                                แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ. ๔) 
       แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ. ๕) 
                          แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ. ๖)   
               ใบรับรองผลการเรียน(ปพ. ๗)   
                        ระเบียนสะสม(ปพ. ๘)   
     ฯลฯ 
  ข้อมูลจากแบบรายงาน  สามารถใช้อ้างอิง  ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนได้ 
  

เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
                สถานศึกษาจะต ้องจ ัดทำเอกสารหล ักฐานการศ ึกษาไว ้ เพ ื ่อบ ันท ึกข ้อม ูล และสารสนเทศ  
ที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน และเพ่ือนำไปส่งเสริม            ให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพที่เกิดจากการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลซึ่ง
ดำเนินการควบคู่กันไป 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจะต้องจัดทำขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เพ่ือบันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน เช่นแบบบันทึกผล
การเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม 
 ๒.  เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร  รายงานข้อมูล  และผลการเรียนของผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจำตัว
นักเรียน 
 ๓.  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน เช่น ระเบียนแสดง 
ผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กำหนดให้มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
๒ ประเภท คือ เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
กำหนด รายละเอียดดังนี้ 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
                ๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
                ๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานแต่ละประเภท ของระดับประถมศึกษา มีดังนี้ 
 ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  เป็นเอกสารเพ่ือแสดงผลการเรียนและรับรอง             ผลการ
เรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล และออกเอกสาร
นี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษาภาค
บังคับ  หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๓๙ 

 -  แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
  -  รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
  -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
  -  ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใด ที่พึงมีพึง
ได้ตามวุฒิการศึกษานั้น  
 ๒)  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖   นำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
  -  ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 
  -  แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละระดับการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
วุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  -  ใช้สำหรับตรวจสอบ  ค้นหา  พิสูจน์  ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้จบหลักสูตร
การศึกษา  
       เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการ
เรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเก่ียวกับผู้เรียน  เช่น  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน 
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน  และเอกสารอื่น ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ ดังนี้ 
 ๑)  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำข้ึน เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้
บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน สำหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน 
      ๒)  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผลการเรียน
รายวิชา และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ของผู้เรียนที่บ้านและสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือ
ใช้สำหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน นำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
  -  ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
  -  เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่าง ๆ  
ของผู้เรียน 
 ๓)  ระเบียนสะสม เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำข้ึนเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน 
ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑๒  ปี ระเบียนสะสมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
  -  ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
  -  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
  -  ใช้ติดต่อสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
  -  ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
 ๔)  ใบรับรองผลการเรียน เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น  เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองความ
เป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
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  -  ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าทำงาน  หรือเมื่อมีกรณี
อ่ืนใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้  หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียนของตน 
  -  เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นผู้เรียน  หรือการได้รับการ
รับรองจากสถานศึกษา 
การออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๑) 
 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  สถานศึกษาต้องจัดทำต้นฉบับ เอกสารระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคนโดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดพร้อมกับกรอกข้อมูลที่กำหนดใน
เอกสารอย่างครบถ้วน  แต่ไม่ต้องติดรูปถ่ายของนักเรียนไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา  ให้
สถานศึกษาจัดทำต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดไป  อย่าให้เกิดการชำรุด  
เสียหาย  สูญหาย  หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร  หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด 
 
 การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ให้นักเรียน  ให้จัดทำดังนี้ 

๑. จัดทำเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น  ๒  ฉบับ  โดยใช้วิธีการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับ  หรือนำแบบพิมพ์
เอกสารที่ใช้จัดทำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ 

(กรณีนี้ให้นำเลขชุดที่...........เลขที่............ ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ ทั้ง  ๒  
ฉบับ โดยกรอกว่า  เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่..............เลขท่ี.............) 
 ๒.  ติดรูปถ่ายของนักเรียนขนาด  ๓  x ๔   ซม.  ในช่องติดรูปถ่าย  ให้นายทะเบียนและผู ้บริหาร
สถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้ง  ๒  ฉบับ  พร้อมกับกรอกวันที่  เดือน  พ.ศ. ที่ลงนามในเอกสารแล้ว
ประทับตราสถานศึกษา (สีแดงชาด) หรือตราดุนที่รูปถ่ายของนักเรียน และท่ีลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา   
 ๓.  นักเรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแล้ว  เมื่อมีความจำเป็นต้องขอฉบับ
ใหม่  ให้ยื่นคำขอร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สถานศึ กษา
ดำเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดทำไว้ตามวิธีข้างต้น และให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่
ดำรงตำแหน่งขณะที่นักเรียนยื่นคำร้องขอเอกสารเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทำใหม่ทั้ง  ๒  ฉบับ  
 ๔.  วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษามีแนวปฏิบัติในการออก
เอกสารเช่นเดียวกับระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกประการ  และสถานศึกษาต้องทำบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๑)  ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุก
ครั้งที่มีการออกเอกสาร 
              การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
 เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ดำเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) เกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะต้องดำเนินการสอบสวน
และประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหายหรือเสียหายพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
 กรณีที่แบบพิมพ์เกิดการสูญหายท้ังเม่ือขณะทำการขนส่ง  และเก็บรักษาอยู่ที่สถานศึกษา 
 ให้ผู ้ทำให้เกิดการสูญหาย  ได้แก่ สถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดส่ง 
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ผู้ทำให้เกิดการสูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจำวัน
รับแจ้งเอกสารหาย  แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 
 ๒.  ทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์  ปพ.๑  ฉบับที่สูญหาย  (พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ลงบันทึกรายงาน
ประจำวันด้วย)  ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัดโดยด่วน 
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 ๓.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วทำรายงาน เพ่ือขอยกเลิกแบบพิมพ์
พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์  โดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาส่วนกลาง ต้องรายงานเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๔.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อได้รับรายงานแล้วให้ทำ
การสอบสวนสถานศึกษาให้ได้ความจริงอีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์  เมื่อมีการลงนามเรียบร้อย
แล้ว  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิก  ถึงกระทรวงทุกกระทรวง  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณา
เอกสาร ปพ.๑  ที่ถูกยกเลิกต่อไป 
 กรณีที่แบบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด  สกปรก  หรือเกิดการชำรุดเสียหายด้วยเหตุ
อื่นใดจนไม่อาจใช้การได้  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเรียกเก็บเอกสารฉบับนั้น ติดไว้กับต้นฉบับเดิมและขีดคร่อมพร้อม
เขียนคำว่า ไม่ใช้ พร้อมทั้งนำชุดที่…… เลขที่….… ของฉบับเสียหายบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวัน 
   
การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารการอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ซึ่งสำเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
เอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียนให้นักเรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน 
รับรองความสำเร็จ และวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการ
จัดพิมพ์เท่านั้น 
 

ลักษณะของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  
 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  มี ๒ แบบ คือ 
 ๑.  แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สำหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือ
พิมพ์ดีด 
 ๒. แบบพิมพ์สำหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่างมีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสารแต่ละ
ระดับชั้น และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น ให้สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการทำเอกสารของตน 
การสั่งซ้ือ การจัดทำ และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดที ่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน สถานศึกษา
ต้องสั่งซื้อโดยตรงที่องค์การค้าของ สกสค. โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ 
   

การจัดทำและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศึกษาดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ  เพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสำคัญอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เช่น  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)               ประกอบด้วย 
ผู้เขียน ผู้ทาน และผู้ตรวจ และดำเนินงานภายใต้การกำกับของนายทะเบียน 
 ๓.  เมื่อจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่น และเสนอให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือ
ครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติการศึกษา/การจบหลักสูตร 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๒ 

 ๔.  สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยให้สถานศึกษา                    ทุก
สังกัดและหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับประถมศึกษาครั้งละ ๒ ชุด แล้ว
เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ส่งเก็บไปรักษาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ของสถานศึกษา ๑ ชุด ภายในเวลา  
๓๐  วัน นับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา/อนุมัติการจบหลักสูตร แต่ละครั้งและต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) ให้ปลอดภัยตลอดไปมิให้ชำรุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๓ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     สังคมศึกษา  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน )  ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

         สาระเพิ่ม ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คอมพิวเตอร์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
อาเซียนศึกษา 
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 
ภาษาจีน 

๔๐ 
- 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๔๐ 
- 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๔๐ 
- 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

๗๐ 
๗๐ 

 
๗๐ 
๗๐ 

๗๐ 
 

๗๐ 
๗๐ 

๗๐ 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๒๐  ชั่วโมง/ปี 
 

หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)                     ๔๐             ชั่วโมง  

๒.๒ ดนตรี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)                       ๔๐             ชั่วโมง



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๔ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 

 

เวลา
เรียน 

ชม. /ปี 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๑๑๐๑        ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๑๑๐๑         วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑         สงัคมศึกษา ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒        ประวัติศาสตรไ์ทย ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑         สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑          ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑          การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑         ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ง ๑๑๒๐๑          คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๔๐ 
ส ๑๑๒๐๑          อาเซยีนศึกษา ๔๐ 
I ๑๑๒๐๑           การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ๔๐ 
จ ๑๑๒๐๑          ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑.๑๒๐ 

 
หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ                                                         ๔๐             ชั่วโมง  
                     ๒.๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                ๔๐             ชัว่โมง 

 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๕ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 

 

เวลา
เรียน 

ชม. /ปี 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๒๑๐๑        ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๒๑๐๑         วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑         สงัคมศึกษา ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒        ประวัติศาสตร์ไทย ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑         สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑          ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑          การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑         ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ง ๑๒๒๐๑          คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๔๐ 
ส ๑๒๒๐๑          อาเซียนศึกษา ๔๐ 
I ๑๒๒๐๑           การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ๔๐ 
จ ๑๒๒๐๑          ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 

หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ                                                         ๔๐             ชั่วโมง  

                     ๒.๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                ๔๐             ชัว่โมง 

 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๖ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 

 

เวลา
เรียน 

ชม. /ปี 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๓๑๐๑        ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑         คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๓๑๐๑         วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑         สงัคมศึกษา ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒        ประวัติศาสตร์ไทย ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑         สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑          ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑          การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑         ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖๐ 
ง ๑๓๒๐๑          คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๔๐ 
ส ๑๓๒๐๑          อาเซียนศึกษา ๔๐ 
I ๑๓๒๐๑           การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ๔๐ 
จ ๑๓๒๐๑          ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 
หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ                                                         ๔๐             ชั่วโมง  

                     ๒.๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                ๔๐             ชัว่โมง 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๗ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

)ชม /. ปี( 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๔๑๐๑        ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑        คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑        วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑        สังคมศึกษา ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒        ประวัติศาสตรไ์ทย ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑        สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑         ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑         การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑        ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖๐ 
อ ๑๔๒๐๑        ทักษะภาษาอังกฤษ ๔๐ 
ส ๑๔๒๐๑        อาเซยีนศึกษา ๔๐ 
I  ๑๔๒๐๑        การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ๔๐ 
จ ๑๔๒๐๑        ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 
หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ                                                         ๔๐             ชั่วโมง  

                     ๒.๒ ดนตรี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)                       ๔๐             ชั่วโมง 

                     ๒.๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                ๔๐             ชัว่โมง 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๘ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

)ชม /. ปี( 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๕๑๐๑        ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑        คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑        วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑        สังคมศึกษา ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒        ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑        สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑         ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑         การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑        ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖๐ 
อ ๑๕๒๐๑        ทักษะภาษาอังกฤษ ๔๐ 
ส ๑๕๒๐๑        อาเซยีนศึกษา ๔๐ 
I  ๑๕๒๐๑        การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ๔๐ 
จ ๑๕๒๐๑        ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 
หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ                                                         ๔๐             ชั่วโมง  

                     ๒.๒ ดนตรี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)                       ๔๐             ชั่วโมง 

                     ๒.๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                ๔๐             ชัว่โมง 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๔๙ 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

)ชม /. ปี( 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท ๑๖๑๐๑        ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑        คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑        วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑        สังคมศึกษา ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒        ประวัติศาสตรไ์ทย ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑        สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑         ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑         การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑        ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖๐ 
อ ๑๖๒๐๑        ทักษะภาษาอังกฤษ ๔๐ 
ส ๑๖๒๐๑        อาเซยีนศึกษา ๔๐ 
I  ๑๖๒๐๑        การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ๔๐ 
จ ๑๖๒๐๑        ภาษาจีน ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
-กิจกรรมนักเรียน ๗๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ 

 
หมายเหตุ  ๑. บูรณาการรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  โครงงาน/ 
                  กิจกรรมของโรงเรียน                                                 ๔๐             ชัว่โมง 
              ๒. ชุมนุม 
                     ๒.๑ ว่ายน้ำ                                                         ๔๐             ชั่วโมง  

                     ๒.๒ ดนตรี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)                       ๔๐             ชั่วโมง 

                     ๒.๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                ๔๐             ชัว่โมง 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๐ 

ระเบียบการขอหลักฐานการศึกษา งานทะเบียนและงานวัดและประเมินผล  
    ๑. ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)  
    ๒. ใบรับรองการศึกษา(ป.พ.๗) 
    ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        ๑.  เขียนคำร้องขอหลักฐานการศึกษา  โดยกรอกข้อมูล  ให้ละเอียดและเขียนด้วยตัวบรรจง อ่านง่ายๆ 
        ๒. เตรียมรูปถ่าย  ๓X๔ ซม.ตามจำนวนหลักฐานที่ขอ รูปถ่ายต้องใส่เสื้อนักเรียนที่มี เลขประจำตัวนักเรียนทาง
หน้าอกด้านขวา และชื่อ-สกุลทาง หน้าอกด้านซ้าย ตัดผมให้เรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น และต้องถ่ายไว้ ไม่เกิน 
๖ เดือน 
       ๓.  ตรวจสอบข้อมูลในหลักฐานการศึกษา เช่น ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลบิดา มารดา วัน เดือน ปี เกิด  โรงเรียนเดิม 
       ๔.  ติดรูปถ่ายในหลักฐานทางการศึกษา แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการต่อไป 
       ๕.  รับหลักฐานการศึกษา 
       หมายเหตุ 
            -ป.พ.๑ ใบแสดงผลการเรียนที่ขอ เป็นฉบับสำเนาที่นายทะเบียนออกให้ สามารถนำไปใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น 
           -ป.พ.๗ ใบรับรองการศึกษา สามารถนำไปใช้ได้ไม่เกิน 120 วันนับตั้งแต่วันออก 
หลักในการขอย้ายนักเรียน 

1  . ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอการย้ายออกต่อสถานศึกษา พร้อมรูปถ่ายขนาด 3x 4 เซนติเมตร  
2  . สถานศึกษาทำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีขอย้ายเข้า พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 
      2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อย้ายสถานศึกษา สำหรับนักเรียน  ประถมศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  แล้วแต่กรณี (ปพ.1)  
 .22 ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน 
 2.3 แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล )ปพ.6(  

2.4 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน )ถ้ามี (  
 2.5 แบบบันทึกสุขภาพ  )ถ้ามี(  
3 . สถานศึกษาพิจารณาให้ย้าย  
4 . แจ้งผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน  
5 . ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๑ 

ตัวอย่าง ป.พ.๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๓ 

 
ตัวอย่าง ป.พ.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๔ 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้องขอใบรับรอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๕ 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้องขอย้าย 

 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๕๖ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

การดำเนินงานนโยบายและแผน 
๑. แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของโรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์  (Vision) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดำรงตนตามพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ พันธกิจ  (Missions)  

๑. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานสากลและส่งเสริม
การพัฒนาทักษะชีวิต 

๒. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง (IS)  
๓. บริการด้านวิชาการและแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
๔. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓ เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานสากล  
๒. สร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตนเอง

และสังคม และผลิตงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. ผู้เรียนมีปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
๕. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๖. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  รู้จักใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
อัตลักษณ์ (Identity)   Skillful ทักษะสมบูรณ์ (ลูกพระยารักศักดิ์ศรี มีน้ำใจ) 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ ด้วยความสุข (Happy School)   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีศักยภาพเป็นพลโลก 
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๕๗ 

 
๒.กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ สำนึกในความเป็นชาติไทยรักษ์ท้องถิ่นและวิถีชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เปิดโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๕. สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบบการบริหาร และการ

จัดการศึกษา 
๖. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

 
หลักการและแนวคิด 

๑. ยึดหลักความเทาเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ทั้ง ๗ ด้าน 
เพ่ือรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดังนี้ 

(๑) การวางแผนงบประมาณ 
(๒) การคำนวณต้นทุนผลผลิตฃ 
(๓) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
(๔) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
(๕) การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 
(๖) การบริหารสินทรัพย 
(๗) การตรวจสอบภายใน 

๓. ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปในลักษณะของ
วงเงินรวมแก่สถานศึกษา 

๔. มุงเนนการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  มีความคล่องตัวควบคูกับความโปรงใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
จากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 

 
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ 

๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จายเงิน ตามท่ีไดร้ับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

๓. การอนุมัติการใช้จายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๕. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
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๕๘ 

๙. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
๑๐.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสดุ 
๑๒.  การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือ

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสินก 
๑๗.  การเบิกเงินจากคลัง 
๑๘.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
๑๙. การนำเงินส่งคลัง 
๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน 
๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

 
ขอบข่าย/ภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนา การ

บริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพแวดลอมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลยุทธของสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา เพื่อ
จัดสรรงบประมาณประจำปีที่ไดร้ับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๓ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนการจัดชั้นเรียน ข้อมูลครูและ
บุคลากร ข้อมูลผู้เรียน ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา เพ่ือใช้กำหนด เปาหมาย 
ผลผลิต เปาหมายกิจกรรมหลักและการสนับสนุน 

๑.๔ ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จายตามแผนปฏิบัติการในปีทีผ่่านมา เพ่ือจัดทำ ประมาณการ  ค
าใช้จายปีที่ขอตั้งงบประมาณและคาใช้จายลวงหน้า ๓ ปี ของงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบ
ลงทุน และงบรายจายอ่ืนที่สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธตามแผนพัฒนา 

๑.๕ ประมาณการและกำหนดวงเงินคาใช้จายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ของแตล่ะผลผลิต 
เพ่ือกำหนดกรอบวงเงินที่ใช้จายแตล่ะปี และจัดตั้งงบประมาณเสนอต่อสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๖ วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกกลยุทธ ของ
สถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อตรวจสอบทบทวนภารกิจ และจัดทำ 
กรอบงบประมาณรายจายลวงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ 

๑.๗  ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็น คำขอ
ตั้งงบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๕๙ 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จายเงิน ตามทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

๒.๑  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จายงบประมาณ 
๒.๒  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จายงบประมาณ 
ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. การอนุมัติการใช้จายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
๓.๑  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จายงบประมาณตามงาน/โครงการ 
ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จายงบประมาณ 

๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๔.๑  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเป็นต้องขอโอนและ 
เปลี่ยนแปลงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔.๒  ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ต้องทำความตกลงกับสำนัก 
งบประมาให้เสนอต่อส่วนกลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แล้วแตก่รณี 

๕. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
๕.๑  รายงานผลการใช้จายเงินงบประมาณประจำปีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

๖.๑ จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามให้กลุม ฝาย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล 
การปฏิบัติงานและผลการใช้จายงบประมาณ เพื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน และผลการใช้ จายงบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานกำหนด 
๖.๒  จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปี 
งบประมาณแล้วจัด ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 
ระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๗.๑  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
๗.๒  วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
๗.๓  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานในสถานศึกษา 

๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๘.๑  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถิ่นให้เป็นระบบ 
๘.๒  ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหลงทรัพยากรทุกประเภทตลอดจน
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 
๘.๓  วางแผน รณรงค ส่งเสรมิการระดมทุนการศึกษา และทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
๘.๔  จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจายทุนการศึกษา และทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 
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๖๐ 

๘.๕  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๘.๖  ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองส่วนทองถิ่น  
องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินหรือทรัพยากรให้แก่
สถานศึกษาและมี ส่วนร่วมกับภาระคาใช้จายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

๙. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
๙.๑  สำรวจความต้องการของผู้เรียนและคัดเลือกผู้เสนอกูยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
๙.๒  ประสานการกูยืมเพ่ือการศึกษากับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
๙.๓  สร้างความตระหนักแก่ผู้กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
๙.๔  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๐.๑ จัดทำรายการทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศ ได้แก ่แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและแหล
งเรียนรูในทองถิ่นท้ังทีเ่ป็นแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญา แหลงเรียนรูทีเ่ป็นสถาน
ประกอบการเพ่ือการรับรขูองบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน และบุคลากรทั่วไปจะไดเ้กิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 
๑๐.๒ วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและ 
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑๐.๓ กระตุนให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการ
ใช้ทรัพยากรภายในเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 
๑๐.๔ ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหลงทรัพยากรภายในและภายนอก 
ทั้งทรัพยากรและธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษยสร้างขึ้น ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
๑๐.๕ ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐.๖ อำนาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและไดร้ับการสนับสนุนจาก ภาคส่วนต่าง ๆ
จะต้องอยูภายใต้การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

๑๑. การวางแผนพัสดุ 
๑๑.๑ การวางแผนพัสดุลวงหน้า ๓ ปี ให้ดำเนินการตามกระบวนการของการ 
วางแผนงบประมาณ 
๑๑.๒ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ 
ดำเนินการโดยให้ฝายทีต่้องการใช้พัสดุจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือ 
รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการและ 
ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ (ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุที่ต้องการนี้ ต้องเป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปี) ส่งให้ฝายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 
๑๑.๓ ฝายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุทำการสำรวจข้อมูลรายละเอียดจากฝาย 
ทีต่้องการใช้พัสดุ โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปีและความเหมาะสมของวิธีการจัดหา 
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ว่าควรเป็นการซื้อ การเชา หรือการจัดทำเอง แล้วจึงนำข้อมูลที่สอบทานแล้วมา 
จัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา โดยในส่วนที่จัดส่งให้ 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินให้รายงานเฉพาะครุภัณฑที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท  
และที่ดินสิ่งกอสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งลานบาท(รายละเอียดสำนักงานตรวจเงิน 
แผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖) 

๑๒. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้าง 
ทีใ่ช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๒.๑ กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้ง 
งบประมาณส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๒.๒ กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้กำหนดแบบรูปรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะไดโ้ดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไมเ่หมาะสม 
ก็ให้กำหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปรงใส เป็นธรรม และเป็น 
ประโยชน์กับทางราชการ 

๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
๑๓.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดหาพัสดุ เชน สมุดโทรศัพท 
หน้าเหลืองการจัดทำบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพ่ือสำหรับการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการประเมินผลผู้ขาย และผู้รับจ้าง เป็นต้น 

๑๔. การจัดหาพัสดุ 
๑๔.๑ การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการ 
และคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๔.๒ การจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 
ให้สถานศึกษา รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพ่ือจำหนาย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔.๓ การจัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙  
โดยกำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ันฐาน หรือองคกรอ่ืนมีส่วนร่วมใน 
การจัดหาโดยประเภทของพัสดุที่จัดหาต้องเป็นไปตามหลักจำแนกประเภท  
รายจายงบประมาณและคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
๑๔.๔ การจัดหาพัสดุดวยเงินนอกงบประมาณจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได ้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ว่าด้วยหลักเกณฑ ์อัตรา และวิธีการนำเงิน 
รายไดส้ถานศึกษาไปจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานทีเ่ป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 
๑๕.๑ จัดทำทะเบียนคุมบัญชีทรัพยสินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะไดม้าดวยการ 
จัดหาหรือการรับบริจาค 
๑๕.๒ ควบคุมพัสดุให้อยูในสภาพพร้อมใช้งาน 
๑๕.๓ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้มีการจำหน่วยพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือ 
ไมใ่ช้ในราชการอีกต่อไป 
๑๕.๔ พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งกอสร้างกรณีท่ีไดม้าดวยเงินงบประมาณให้ 
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กรณีท่ีไดม้าจากการรับบริจาคหรือจากเงิน 
รายไดส้ถานศึกษาให้ขึน้ทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิน 
๑๖.๑ จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการดำเนินการหารายได ้โดยไมข่ัดต่อ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑๖.๒ การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และอสังหาริมทรัพยที่อยูในความครอบครองของ
สถานศึกษาภายในวัตถุประสงคของสถานศึกษา และต้องไมข่ัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค 
และภารกิจของสถานศึกษา 
๑๖.๓ เงินรายไดท้ี่เกิดข้ึนถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
๑๖.๔ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสินตามข้อ ๑-๓ ในส่วนที่อยูในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง 

๑๗.๑ สถานศึกษาไดร้ับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลาง 
โดยตรงโดยจัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี  
ตามระบบ GFMIS 

๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
๑๘.๑ สถานศึกษาไดร้ับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ให้ปฏิบัติเชนเดียวกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการจายเงิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบ 
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙. การนำเงินส่งคลัง 
๑๙.๑ การนำเงินส่งคลังให้นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการ 
เก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๙.๒ ขั้นตอนและวิธีการนำเงินส่งคลังให้เป็นไปตามที่ระบบ GFMIS กำหนด 

๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน 
๒๐.๑ สถานศึกษาท่ีไดร้ับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางการ 
จัดทำบัญชีการเงินให้บันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องตามระบบบัญชีเกณฑ์ 
คงคาง และระบบ GFMIS ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๒๑.๑ จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์ 
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๖๓ 

คงคางและระบบ GFMIS ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
๒๑.๒ จัดทำรายงานการรับจายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการนำเงินราย 
ไดส้ถานศึกษาไปจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็น 
นิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
๒๒.๑ สถานศึกษาท่ีไดร้ับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงนิจากคลัง/กรมบัญชีกลาง 
แบบพิมพบัญชี ทะเบียน และแบบรายงานให้จัดทำตามระบบบัญชีเกณฑ์คงคาง  
และระบบ GFMIS ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

๒๓. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงบประมาณ 
๒๓.๑ กำหนดรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงบประมาณตามบริบท 
ของสถานศึกษา 
๒๓.๒ พัฒนารูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงบประมาณ 
๒๓.๓ ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
๓.แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 
 แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้การบริหารจัดการ  คือ  การทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิดร่วม   วางแผน
ปฏิบัติของบคลากรทุกระดับ และทุกฝ่ายบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ  P D C A  (Plan,  Do,  Check,  Action )  
ในทุกกิจกรรมที่มีการดำเนินงานจะมีการกำกับ  ติดตาม  ประเมินการทำงานเป็นระยะ ๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี้จุดเริ่มต้นสำคัญที่โรงเรียน               ใช้ดำเนินการ  
คือ  การสร้างความตระหนักและจิตสำนึก (awareness)  ที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
๔.ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารการออกเป็น  ๔  งาน  ได้แก่  กลุ ่มบริหารวิชาการ  กลุ ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล   และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตาม  ภารกิจที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจำนวน  ๑๕  คน
 มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาโรงเรียนมีการติดตามการดำเนินงาน  และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมพัฒนา 
 
๕.จุดเด่นของโรงเรียน 
  ๑.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย มี
การปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๒.มีอาคารสถานที่ อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องพิเศษต่าง ๆ  เช่น  ห้องสมุด ห้อง
ดนตรีสากล    ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ห้อง
จริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   ห้องพลศึกษา   ห้องงานบ้าน   ห้องลูกเสือ   ห้องแนะแนว  ห้องภาษาไทย  
ห้องมัลติมีเดีย  เป็นต้น  ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งในและนอกห้องเรียน 
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  ๓. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป 
  ๔. มีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ ธรรมนูญของโรงเรียนทำให้การทำงานมีระบบ มองเห็น
โครงสร้างงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการดำเนินงาน ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  ๕. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติ 
  ๖. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำใช้หลักการประชาธิปไตย กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บริหารงานโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน ครู ชุมชน 
  ๗.บุคลากรมีภาวะผู ้นำสูง และมีความรู ้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย 
   ๘.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักเมตตา เอาใจใส่ผู้เรียน อุทิศเวลาให้กับ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่   
  ๙.นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 
  ๑๐.นักเรียนมีความสามารถและความเป็นเลิศด้าน ดนตรี - นาฏศิลป์ กีฬา และศิลปะ 
  ๑๑.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
  ๑๒.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องวิทยากรท้องถิ่น การบริการ 
ตรวจสุขภาพ การระดมทรัพย์ เช่น การทอดฝ้าป่าการศึกษา การรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เป็นต้น 
  ๑๓.โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน 
อย่างดีทุกเรื่อง 
     ๑๔.มีการจัดทำข้อมูล การวางแผน การดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบใน ๑๘ มาตรฐาน และ
ดำเนินการตามแผนการจัดการอย่างครบถ้วน 
   ๑๕.ระบบการทำงาน ความร่วมมือ ของระบบทีมเข้มแข็งมาก 
 
๖. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  กิริยามารยาท  ของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 
  ๒.สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 
  ๓.สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อความรู้เรื่องใหม่ๆอย่าง
ทั่วถึง  
  ๔.สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงระบบ  ICT   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 
ในด้านงานบริการ งานธุรการ   งานปกครอง   และงานอื่น ๆ   ในโรงเรียน 
 
๗. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑.ปรับปรุงกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้บรรลุผลยิ่งขึ้น  
  ๒.ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดแทรกกระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๓.แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดสรรครูผู้สอนเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง 
  ๔.ปรับปรุงระบบ  ICT ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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๖๕ 

 
๘.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๘.๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่  ๔ ผู ้เร ียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
มาตรฐานที่  ๕    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่  ๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่  ๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  

  
 ๘.๒ มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่  ๙ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  วุฒิ/ความรู้ความสามารถตา่งกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่น
พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง 
มาตรฐานที่  ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๘.๓ มาตรฐานด้านบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการ
บริหารการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบครบวงจร 
มาตรฐานที่  ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา 
เป็นฐาน 
มาตรฐานที่  ๑๔ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่  ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
มาตรฐานที่  ๑๖ สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

  
 ๘.๔ มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาตรฐานที่  ๑๘ สถานศึกษาร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการและ
องค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
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๙.แนวทางการเขียนโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนองบประมาณ 
การเขียนโครงการ 

 โครงการ (Project)     เป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน      การเขียนโครงการ เป็นการเขียน
เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ 
ดังนั้นโครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   จึงควรมีแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่
เหมาะสมเพ่ือการขออนุมัติและดำเนินงานต่อไป 

ความหมายของโครงการ 

คำว่า “โครงการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “project”  เป็นแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ เป็น
ระบบ พร้อมกับมีแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้กำหนดไว้   โดยใช้
ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดอย่างชัดเจน  มีพ้ืนที่ในการดำเนินงานเพ่ือให้บริการ
และมีบุคคลากร หรือหน่วยงานรับผิดชอบ 

ลักษณะสำคัญของโครงการ 

การเขียนโครงการ  มีลักษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอ่ืน ๆ โครงการที่ดีควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑.  ต้องมีระบบ (System)  โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น
กระบวนการ      ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไป  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ ตามไปด้วย 

๒.  ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear  Objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   

๓.  ต้องเป็นการดำเนินงานในอนาคต (Future  Operation) เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามี
ข้อบกพร่อง จึงควรแก้ไขและปรับปรุงโครงการจึงเป็นการดำเนินงานเพื่ออนาคต 

๔.  เป็นการทำงานชั่วคราว (temporary task) โครงการเป็นการทำงานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ  เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาไม่ใช่การทำงานที่เป็นการทำงานประจำ หรืองานปกติ 

๕.  มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Definitely Duration) โครงการต้องกำหนดระยะเวลาที่
แน่นอน โดยกำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาที่สิ้นสุดให้ชัดเจน  ถ้าไม่กำหนดเวลา หรือปล่อยให้โครงการดำเนินไปเรื่อย ๆ 
ย่อมไม่สามารถประเมินผลสำเร็จได้  ซึ่งจะกลายเป็นการดำเนินงานตามปกติ 

๖.  มีลกัษณะเป็นงานที่เร่งด่วน (Urgently task) โครงการต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนอง
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องการจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นงานใหม่ 

๗.  ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ำ (Low Cost)  การดำเนินงานตามโครงการต้องมีการใช้ทรัพยากรหรือ
งบประมาณ    โครงการจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการลงทุนน้อย   แต่ได้รับประโยชน์สูงสุด  

๘.  เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน (Creativity or Developing)  โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มที่
แปลกใหม่     เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า 
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การจัดทำบัญชี 
                       

แผนภูมิการบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 
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  การจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 
 
ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 
    เป็นระบบที่ใช้สำหรับโรงเรียนประถมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่มีขนาดเล็ก และมีอัตรากำลังจำกัด ไม่มีบุคคลที่มีคุณวุฒิทางบัญชี มีการใช้จ่ายไม่มาก เพ่ือลด
ภาระและความผิดพลาดในการทำบัญชี สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) ได้พิจารณาให้โรงเรียน
เริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เป็นต้นไป 
   การบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนจัดทำข้ึนเพ่ือช่วยโรงเรียนให้มีระบบการจัดการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุม ตรวจสอบได้ท้ังภายในและภายนอก สามารถเปิดเผยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน 
ตลอดจนปริมาณเงินสดหมุนเวียนในแต่ละรอบ ระยะเวลา ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ อันจะทำให้โรงเรียนมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น 
 
การบัญชีของโรงเรียน 
         วัตถุประสงค์ในการวางรูปบัญชี 
   ๑. เพื่อควบคุมรายได้รายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 
   ๒. เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานการเงินของโรงเรียน 
   ๓. เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจดำเนินงานการเงินของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบ 
    
เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการ 
  หลักฐานซึ่งแสดงการรับหรือจ่ายเงินของสถานศึกษา ให้ถือเป็นเอกสารประกอบการบันทึกในทะเบียนคุมเงิน 
ได้แก่ 
  ด้านรับ 
   ๑. สำเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารแสดงการรับเงินของสถานศึกษา เขียนย่อว่า “บร” 
   ๒. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแสดงการรับเงินดอกเบี้ย บันทึกเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
   ๓. สำเนาใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
   ๔. หนังสือแจ้งการโอนเงิน เอกสารที่แสดงการโอนเงินให้กับสถานศึกษา บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก
กระแสรายวัน 
  ด้านจ่าย 
   ๑. ต้นขั้วเช็ค เป็นเอกสารที่แสดงการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝากกระแส
รายวัน และทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
   ๒. ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เป็นเอกสารแสดงการจ่ายเงินของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลภายนอก ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร โดยเขียนย่อว่า “บจ” 
ใบเสร็จบุคคลภายนอก เช่น 
     ➢ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
     ➢ กรมสรรพากร 
     ➢ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     ➢ สำนักงานประปา 
     ➢ บริษัททีโอที จำกัด , บริษัททีทีแอนด์ที 
      ➢ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / รา้นค้า 
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   ๓. ใบสำคัญรับเงิน เป็นเอกสารแสดงการจ่ายเงินของสถานศึกษาให้กับบุคคล / ร้นชานค้า ที่ไม่สามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ เขียนย่อว่า “บค” 
    ๔. สัญญายืมเงิน เป็นเอกสารที่แสดงการจ่ายเงินยืมของสถานศึกษา บันทึกต่วย่อว่า “บย” 
  ก่อนการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานละจัดเก็บ 
ให้ครบถ้วน ดังนี้ 
      ๔.๑ ต้นเรื่องเบิกทั้งหมด ได้แก่ 
     ➢ โครงการ (ถ้ามี) 
     ➢ เรื่องท่ีดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง / จัดหา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ➢ บันทึกขออนุมัติเบิกเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน ที่มีลายมือชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นผู้อนุมัติ 
     ➢ บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินที่มีลายมือชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้อนุมัติ 
      ๔.๒ หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบสำคัญรับเงิน 
      ๔.๓ กรณีเป็นใบสำคัญรับเงิน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน หรือบันทึกเลขที่
บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ใบสำคัญรับเงิน เพื่อประโยชน์ในการยืนยัน ชื่อ และสถานที่อยู่ที่ถูกต้องของผู้รับเงิน 
      ๔.๔ หลักฐานการจ่ายทุกฉบับที่เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินรับรองการจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยประทับตรา  
“จ่ายเงินแล้ว” พร้อมทั้งลายมือชื่อ ชื่อตัวบรรจง วันที่จ่าย 
 
การจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 
  ๑. ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำบัญชีการปิดบัญชี เพื่อสำรวจยอดคงเหลือ และนำไปบันทึก
บัญชีในปีงบประมาณต่อไป 
  ๒. การจัดทำบัญชีให้จัดทำเป็นปีงบประมาณ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน) และจัดเก็บเอกสาร 
ตามปีงบประมาณ 
  ๓. นำยอดเงินคงเหลือยกมา ทะเบียนคุมแต่ละประเภทของเงินที่เหลือ 
  ๔. รายการรับเงิน (ยอดยกมา) ในทะเบียนคุมแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวันในวันนั้น 
  ๕. เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับหลักฐานการเงิน ให้บันทึก ทะเบียนคุมตามประเภทของเงินที่ได้รับ เช่น  
รับเงินอุหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา ให้บันทึกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุนรายหัว 
ระดับประถมศึกษา 
   ช่องที่ ๑ วัน เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับเงินตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน 
   ช่องที่ ๒ ที่เอกสาร ใช้เลขท่ีในสำเนาใบเสร็จรับเงิน เช่น บร. ๑ก ๐๐๒๓๐ (๒) 
   ช่องที่ ๓ รายการ อธิบายรายการ เช่น รับเงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 
   ช่องที่ ๔ รับ ให้ระบุ จำนวนเงินที่ได้รับ 
   ช่องที่ ๖ คงเหลือ ระบุยอดเงินที่คงเหลือ (ยอดเงินรับรวมกับยอดเงินยกมาถ้ามี) เช่น คงเหลือเป็นเงิน
ฝากธนาคารระบุจำนวนเงินช่องเงินฝากธนาคาร 
  ๖. เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น หลักฐานการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ใช้เงินอุดหนุนรายหัว
ระดับประถมศึกษา) ให้บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 
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    ช่องที่ ๑ วัน เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้ 
   ช่องที่ ๒ ที่เอกสาร ใช้เลขที่เอกสารตามทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย เช่น บจ ๒๕/ปีงบประมาณ 
   ช่องที่ ๓ รายการ อธิบายรายการ เช่น จ่ายค่าวัสดุการศึกษาให้ร้านรุ่งเรืองพานิช 
   ช่องที ่๕ จ่าย ให้ระบุยอดเงินที่จ่าย 
   ช่องที่ ๖ คงเหลือ ระบุยอดเงินที่คงเหลือ (ยอดเงินคงเหลือหักยอดเงินจ่าย)  เช่น คงเหลือเป็นเงิน 
ฝากธนาคารระบุจำนวนเงินช่องเงินฝากธนาคาร 
  ๗. การจัดทำทะเบียนคุม ต่าง ๆ ตามระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 
     ๗.๑ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
          ให้บันทึกควบคุมการรับหลักฐานจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ และส่งหลักฐาน ไปขอเบิกเงินท่ีสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่ แล้วเมือใด จำนวนเท่าใด 
     ๗.๒ การจัดทำทะเบียนคุม ให้จัดทำตามประเภทของเงินที่ได้รับ ดังนี้ 
   ๗.๒.๑ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท.....................(ระบุประเภทเงินที่ได้รับ) 
           - ชนิดรับจ่ายช่องเดียว ใช้กรณีท่ีไม่มีการยืมเงิน เช่น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ 
ประถมศึกษา ระดับก่อนประถม เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 
           - ชนิดรับจ่ายหลายช่อง ใช้กรณีท่ีมีการรับและจ่าย มากกว่า ๑ รายการ และมีการยืมเงิน 
เช่น เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
   ๗.๒.๒ ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
          ใช้บันทึกควบคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เช่น  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชี 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าขายแบบรูปรายการ เป็นต้น 
   ๗.๒.๓ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝาก 
          ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมีเงินนำฝาก ส่วนราชการผู้เบิก หรือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เช่น เงินมัดจำประกันสัญญา 
   ๗.๒.๔ สมุดคู่ฝาก 
          ใช้ในกรณีที่มีเงินนำฝากส่วนราชการผู้เบิก ตามข้อ ๓ สมุดคู่ฝากสามารถจัดทำต่อเนื่องหลายปี 
     ๗.๓ ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย 
       ใช้บันทึกควบคุมการจ่ายเงินทุกประเภทในปีงบประมาณ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน) 
  ๘. สมุดเงินสด ระบบบัญชีคู่ (Double Entry System) การลงรายการบัญชีสองบัญชีด้วย จำนวนเท่ากัน  
๒ ด้าน คือ ด้ายซ้าย (เดบิต) และด้านขวา (เครดิต)  
  ๙. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
      ให้จัดทำทุกวันที่มีรายการรับจ่ายเงินและทุกสิ้นเดือน โดยระบุ ประเภทของเงินและยอดเงิน คงเหลือ 
แต่ละประเภทให้ขัดเจน 
  ๑๐. การจัดทำบัญชีให้จัดทำเป็นปัจจุบัน เมื่อรวมเงินจากทะเบียนคุมทุกประเภทจะเท่ากับรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน 
  ๑๑. ทุกสิ้นเดือน 
        ๑๑.๑ ให้รวมยอดเงินรับ จ่าย คงเหลือ ในทะเบียนคุมทุกประเภทและจัดทำรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน  
ณ วันสิ้นเดือน 
       ๑๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำงบหน้าหลักฐานการจ่ายเงินประจำเดือนแนบท้ายด้วยหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงิน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน นำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
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  ๑๒. การตรวจสอบ 
       ๑๒.๑ การตรวจสอบประจำวัน 
      - ทุกวันสิ้นวัน ให้ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ จำนวนเงินคงเหลือตาม สมุดคู่ฝากธนาคารทุกเล่ม 
สมุดคู่ฝาก (กรณีมีเงินนำฝากสำนักงานเขตพ้ืนที่) และสัญญายืมเงิน หรือ เอกสารแทนตัวเงิน ให้ถูกต้องตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อผู้รับรองในรายงานคงเหลือประจำวัน 
      - ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการจ่ายเงิน เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ประจำวันตรวจสอบจำนวน
เงินรับ – จ่าย กับหลักฐานการรับ – จ่าย และรายการบันทึกบัญชี เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ลงลายมือชื่อกำกับใน
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๑๒.๒ การตรวจสอบประจำเดือน 
      - ทุกสิ้นเดือนให้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับ ข้อ ๑๑.๑ 
      - ตรวจสอบงบหน้าหลักฐานการจ่ายและหลักฐานประกอบการจ่ายเงินประจำเดือนให้ถูกต้อง 
ตรงกับรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน 
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

----------------------- 
 ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
ต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ทำ
การสอนเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายที ่รัฐจัดสรรให้กอปรการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า  
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสั งกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อจัด
การศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจำนวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตาม มาตรา ๔๙ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัด
การศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพ่ือให้
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 
  ก.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้ 
  ๑. ค่าเล่าเรียน 
  ๒. ค่าหนังสือเรียน 
  ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  ๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด  

    ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ๑  ชุด 
  ๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และท่ีเพ่ิมเติมจากหลักสูตร 
         ปีละ ๔๐ ชั่วโมง  
  ๙. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน 
  ๑๐. ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
  ๑๑. ค่าบริการห้องสมุดข้ันพื้นฐาน 
  ๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 
  ๑๓. ค่าวัสดุสำนักงาน 
  ๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  ๑๕ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
  ๑๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
  ๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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  ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน 
  ๒๐. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 
  ๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
  ๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
  สำหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทำเป็นลักษณะพิเศษอย่างมีคุณภาพ 
สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจำเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  ข.สถานศึกษาที่เกิดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัคร
ใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้   
 
ที ่ รายการ อัตราการเก็บ/ คน / ภาคเรยีน 
๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๓๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP (mini English Program) 
- - ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๑๗,๕๐๐ บาท 
ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ
และด้านอ่ืนๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น๗ 

เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษให้
เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP 

 
 การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
 ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถของรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่
รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ/ คน / ภาคเรยีน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของ

นักเรียนนอกเวลาเรียน 
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการ
รวมกันไม่เกิน ๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน ๒ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
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ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ที่ได้
งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
    ๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
    ๒. ค่าสาธารณูปโภคสำหรบัห้องเรียนปรับอากาศ 
    ๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้            ( ๑ 
เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน 
    ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
    ๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 

   ๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   ๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๔. ค่าอาหารนักเรียน 
   ๕. ค่าหอพัก 
   ๖. ค่าซักรีด 
   สำหรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจำ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 

และ ๖ ได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์ที่จะได้รับ 

ดังนี้ 
   ๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้นักเรียนด้อย

โอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
   ๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก 
   ๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
   ๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 
   ๖. ค่าอาหารนักเรียน 
   ๗. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา 
   ๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
   อนึ่ง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มี การประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า 
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การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 
 
 การตรวจสอบพัสดุประจำปีถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและหลังการ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการจำหน่ายต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปีและ
การจำหน่ายพัสดุมากยิ่งข้ึน จึงขอสรุปขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังกล่าว ดังนี้ 
ความหมายของวัสดุและครุภัณฑ์ 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ “พัสดุ หมายความว่า 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก
งบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ” 
 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว 
๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ได้กำหนดไว้ว่า 
 ๑. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
    ๑.๒ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๓ รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๔ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน  ๕,๐๐๐ 
บาท 
    ๑.๕ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติ 
 ๒. ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
    ๒.๒ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๓ รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน
กว่า ๕,๐๐๐ บาท 
    ๒.๔ รายจ่ายเพื ่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื ่องบิน เครื ่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
    ๒.๕ รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๔๙ ดังนี้ 
 ๑. วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น 
 ๒. ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้เกิน
กว่า ๑ ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของ
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หน่วยงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและให้คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่มี
มูลค่าไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บันทึกรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณ
ค่าเสื่อมราคาประจำปี 
 ดังนั้น จึงสามารถที่จะควบคุมและดูแลพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง ดังนี้ 
การควบคุมพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๑ – ๑๕๒) 
 การควบคุมพัสดุของทางราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมของระเบียบเว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้
ประกอบรายการด้วย สำหรับพัสดุประเภทอาหารสดจะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันได้ 
 ๒. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ปลอดภัยและครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
 
การเบิก – จ่ายพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๓ – ๑๕๔) 
 ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ำกว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
พัสดุ หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี 
 ส่วนราชการใดมีความจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นก็ได้และให้แจ้ง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 
 การเบิกจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๕ – ๑๕๖) 
 ๑. ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการของหน่วยงานนั้น ซึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงสิ้นงวดนั้น 
 ๒. ในการตรวจสอบ ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปว่า การรับ
จ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด หรือเสื่อมสภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 
๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่เริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอ
ตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่งสำเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัด
อีก ๑ ชุด ด้วย 
 ๓. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว และปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นำความในข้อ ๓๕ 
และ ข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เว้นแต่กรณีที่เห็นชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้
หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๗๗ 

การจำหน่ายพัสดุ 
 หลังจากการตรวจสอบพัสดุแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๗) 
 ๑. ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำวิธีที ่กำหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะ
ขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
 การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 
 ๒. แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ๓. โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพัสดุ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานต่อกันด้วย 
 ๔. แปรสภาพหรือทำลาย การแปรสภาพ เช่น เก้าอี้นักเรียนชำรุด จำนวน ๑๐ ตัว ก็นำขาและพนักพิงมาแปร
สภาพจัดทำเป็นเก้าอี้ตัวใหม่ หรือนำเครื่องพิมพ์ดีดที่ชำรุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึก แต่ถ้าหากโดยสภาพของ
พัสดุผุพัง ไม่สามารถนำไปแปรสภาพได้ก็ให้ทำลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นต้น 
 การดำเนินการตามข้อ ๑ – ๔ โดยปกติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วน
ราชการสั ่งการและสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อนด้วย 
 เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๘) 
การจำหน่ายเป็นสูญ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙) 
 ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควร
ดำเนินการ ตามระเบียบ ข้อ ๑๕๗ ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 เมื่อได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่าย
พัสดุนั้น สำหรับการจำหน่ายเป็นสูญ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้
กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่ลงจ่ายพัสดุนั้น และพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้
แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐) 
 กรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมี
การตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้อนุโลม 
แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ 
และ ข้อ ๑๖๐ โดยอนุโลม (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑)  
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หน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุประจำปี 
 ๑. หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 
    ๑.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๕๕ (ห้าม
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี) 
    ๑.๒ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี  
    ๑.๓ กรณีมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ 
หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
    ๑.๔ กรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ
หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการจำหน่ายต่อไป  
    ๑.๕ แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕๖) 
    ๑.๖ พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ 
         - กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธีการจำหน่าย 
แล้วพิจารณาอนุมัติให้จำหน่าย แจ้งให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบต่อไป 
         - กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง 
 ๒. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    ๒.๑ จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
    ๒.๒ อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการตรวจสอบพัสดุ 
    ๒.๓ เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ 
    ๒.๔ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
    ๒.๕ ลงจ่ายพัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
    ๒.๖ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบ 
 ๓. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
    ๓.๑ ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน ถึง ๓๐ กันยายนปีปัจจุบันว่า ถูกต้อง
หรือไม ่
    ๓.๒ ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้ว่าคงเหลือตามบัญชีวัสดุ
หรือไม่ (วัสดุที่ยังไม่ได้นำไปใช้) 
    ๓.๓ ตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งในหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือและมีความ
ถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่า มีความชำรุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
    ๓.๔ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 
 ๔. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
    ๔.๑ ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่ 
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๗๙ 

    ๔.๒ พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะสาเหตุใดและต้องมีผู้รับผิด
ทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุนั้น 
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แผนแสดงข้ันตอนการจำหน่ายพัสดุ 

 

 

 

   

 

   

   
 

   

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก่อนส้ินเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจท่ีมีพัสดุ

ไว้ส าหรับเบิกจ่าย – จ่าย แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี

ในหน่วยงาน ซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ คน

หน่ึงหรือหลายคนตรวจสอบการรับจ่าย

พัสดุ (งวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคมปีก่อน 

จนถึง 30 กันยายนปีปัจจุบัน) และตรวจ

นับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวด

น้ัน 

ตรวจสอบพัสดุประจ าปีในวันเปิดท าการวัน

แรกของเดือนตุลาคม ว่าการรับจ่าย

ถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลืออยู่ตรงตาม

บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุเส่ือม

คุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือไม่

จ าเป็นใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผล

การตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วัน

ท าการ 

ผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ถ้าปรากฏ

ว่ามีพัสดุช ารุด เส่ือมสภาพ สูญไป หรือ

หมดความจ าเป็นต้องใช้ราชการต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงานเสนอขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

ธันวาคม 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบสภาพพัสดุและ

ประเมินราคาข้ันต่ า แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายพร้อมเสนอความเห็น 

ภายใน 15 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตามข้อเท็จจริง มกราคม – กุมภาพันธ์ 

กรณีผลการสอบหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่ต้องมี

ผู้รับผิด เจ้าหน้าท่ีพัสดุสรุปเสนอหัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจส่ังให้ด าเนินการ

จ าหน่ายตามวิธีการใดวิธีการหน่ึง ได้แก่ ขาย 

แลกเปล่ียน โอน แปรสภาพหรือท าลาย จ าหน่าย

เป็นสูญ รวมท้ังขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 

และอ่ืน  ๆ

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ส่ัง

ด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีการท่ีก าหนด  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุตัดจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้

ได้รับมอบอ านาจ แจ้งกระทรวงการคลัง (เฉพาะ

กรณีการจ าหน่ายเป็นสูญ) ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

(แล้วแต่กรณี) กรณีมีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์ แจ้ง

ส านักงบประมาณด้วย ภายใน 30 วัน  

กรณีผลของการสอบหาข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้องมีผู้รับผิด เจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงาน

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ขอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาตัวผู้รับผิด 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาตัวผู้รับผิด 

คณะกรรมการด าเนินการสอบหาตัวผู้รับผิดแล้วรายงานผลการสอบสวน ภายใน 60 วัน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตรวจสอบรายงานคณะกรรมการสอบสวน 

กรณีไม่ต้องมีผู้รับผิด กรณีต้องมีตัวผู้รับผิด 

รายงานกระทรวงการคลังให้ความ

เห็นชอบผลการสอบสวนก่อน 

ผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการขออนุมัติ

จ าหน่าย 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สรุปเสนอผู้มีอ านาจ

ส่ังการให้ผู้รับผิด 

ชดใช้เป็นเงิน

ตามหลักเกณฑ์

ท่ีกระทรวง  

การคลังก าหนด 

ชดใช้เป็นพัสดุ 

ประเภท ชนิด 

ขนาด ลักษณะ 

และคุณภาพ

อย่างเดียวกัน 
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แผนแสดงข้ันตอนการจำหน่ายโดยวิธีการขาย 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงานขออนุมัติ
ดำเนินการขาย พร้อมขอแต่งต้ัง
กรรมการคณะต่าง ๆ เช่น กรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบสภาพ 

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ 
ดำเนินการพร้อมรายงานผู้มีอำนาจ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุสรุปผลการรายงานสอบ
ข้อเท็จจริง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขายและคณะกรรมการส่งมอบ 

หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพจิารณา
อนุมัติให้ดำเนินการขาย 

ขายโดยตกลงราคา ขายโดยวิธีทอดตลาด 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ติดต่อผู้ซื้อ
หรือได้รับการติดต่อจาก  
ผู้ซื้อ แล้วดำเนินการขอ
อนุมัติขาย 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้
ได้รับมอบอำนาจ พิจารณา
อนุมัติ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุประกาศ
ขายทอดตลาด ไม่น้อยกว่า 
20 วัน 

ดำเนินการขายทอดตลาด 

รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว
มอบพัสดุ และนำเงินส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

รายงานผลดำเนินการขาย
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ 

ลงจ่ายออกจากบัญชี   
หรือทะเบียน 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สำนักงานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นบัแต่วันลงจ่ายออกจาก
บัญชีหรือทะเบียน 
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งานโภชนาการ 
โครงการอาหารกลางวัน  

 
 ความเป็นมา 

  ความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด  พ.ศ. ๒๕๓๐ สปช. ได้เล็งเห็นความสำคัญ  
ของโครงการอาหารกลางวัน จึงกำหนดนโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน ในปี พ.ศ.

๒๕๓๕ จัดตั้งกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา  
 

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
    คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้เห็นชอบให้นำ
เงินกองทุนฯ ได้เห็นชอบให้นำเงินกองทุนฯ จำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วยชาติ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๖.๑๐ บาทต่อปี และนำเงินดอกผลที่สะสมประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท นำฝากกับสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ย
สูงๆ ทำให้ได้ดอกเบี้ยในแต่ละปีกว่า ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อนำมาช่วยเหลือ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบไห้มีความร่วมมือในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกวันระหว่าง ศธ.กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และเห็นชอบให้ มท. , สธ. และทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ 
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันไปให้กระทรวง 
มหาดไทย ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเองมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ 
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ศธ. มีนโยบายให้ สพฐ.  
ร่วมกับ สอศ. ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ แห่ง  
เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนดูแลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๑,๗๐๐ โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์อ้างอิง เพ่ือประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
  ๒. เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการสูง  
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ปี ๒๕๔๒ จัดสรรคนละ ๖ บาท ๒๐๐ วัน ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนระดับอนุบาล ๑ - ป.๖  
  - ปี ๒๕๔๙ จัดสรรคนละ ๑๐ บาท ๒๐๐ วัน ร้อยละ ๔๐ ของนักเรียนระดับอนุบาล ๑ –  
ป.๖  
  - ปี ๒๕๕๐ จัดสรรคนละ ๑๐ บาท ๒๐๐ วัน ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนระดับอนุบาล ๑ –  
ป.๖  
  - ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ จัดสรรคนละ ๑๐ บาท ๒๐๐ วัน ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนระดับอนุบาล ๑ - ป.๖ 
   - ปี ๒๕๕๓ จัดสรรคนละ ๑๓ บาท ๒๐๐ วัน จัดให้นักเรียนระดับอนุบาล ๑ - ป.๖ ทุกคน  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ปรับเพิ่มจาก ๑๓ บาทต่อคนต่อวัน เป็น ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน  
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การเบิกจ่ายอาหารนักเรียน 
   - จ้างเหมาทำอาหาร 
   - จ่ายคูปองแทนเงินสด มูลค่า ๒๐ บาท ให้นักเรียนโดยตรง  
 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  จ้างเหมาทำอาหาร  
   - เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอขออนุมัติจ้าง ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน / แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ  
   - จัดทำข้อตกลง/ระบุรายละเอียด เงื่อนไข (ข้อตกลงตลอดภาคเรียนได้) สามารถชำระเป็นรายวัน
สัปดาห์,เดือน หรืองวดเดียวเมื่อเสร็จตามสัญญา (ซึ่งต้องระบุค่าปรับ รายวันตายตัว ร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ไม่ต่ำกว่า 
วันละ ๑๐๐ บาท)  
   - ตรวจรับทุกวันที่นำอาหารมาส่ง ตามแบบตรวจรับพัสดุ  
   - จัดทำเอกสาร ส่งมอบ เพื่อตรวจรับ  
   - เจ้าหน้าที่ บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง (ใช้ใบเสร็จ / ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
การจ่าย)  
  การจ่ายคูปองเงนิสด  
   - โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ร่วมกัน  
   - ตรวจรับทุกวันที่นำคูปองอาหารมาส่ง ตามแบบตรวจรับพัสดุ  
   - จัดทำเอกสาร ส่งมอบ เพื่อตรวจรับ  
   - เจ้าหน้าที่ บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง (ใช้ใบเสร็จ / ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
การจ่าย) 
 
ห้องครัว / การประกอบอาหาร / ห้องรับประทานอาหาร  
  - ถังขยะควรเป็นแบบเหยียบ และมีฝาปิด  
  - ไม่มีสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค  เช่น  หนู  แมลงวนั  สุนัข  แมว  
  - โต๊ะรับประทานอาหาร ถ้าเป็นไม้ควรปูด้วยพลาสติกปูโต๊ะ  
  - ผ้าเช็ดมือ ควรซักทุกวัน  
  - ควรมีถังดับเพลิง ไว้ใกล้ห้องครัว และผู้ประกอบอาหาร/ครูผู้รับผิดชอบ ควรรู้จักวิธีใช้ด้วย  
  - ที่ระบายน้ำควรทำความสะอาด  และมีที่กรองเศษอาหารเพ่ือป้องกันการอุดตัน  
 
ผู้ประกอบอาหาร /ครูผู้ตักอาหาร  
  - ให้สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมสีขาว  ถุงมือพลาสติกใส  ไม่ใส่เครื่องประดับ เล็บสั้น  
  - ควรมีการตรวจโรคเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ  เช่น  ไวรัสตับอักเสบ  วัณโรค หรือโรคติดต่อร้ายแรง  
 
ภาชนะ 
  - ถาดหลุม ส่วนใหญ่เป็นอะลูมิเนียม ซึ่งหากใช้เป็นระยะเวลานาน จะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารตะกั่ว  
ควรเปลี่ยนมาใช้ประเภทที่ทำมาจากสแตนเลส  กระเบื้องเคลือบที่ไม่มีลาย หรือ มินลามีน  
 - แก้วน้ำ ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก  ควรเปลี่ยนมาใช้ประเภทที่ทำมาจากสแตนเลส หรือ มินลามีน และควรมี
แก้วน้ำส่วนตัว  ไม่ให้ใช้ร่วมกัน เพ่ือป้องกันการเกิดโรคติดต่อ  
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๘๔ 

 - การล้างภาชนะ ถ้าให้นักเรียนล้างเอง ครูผู้รับผิดชอบควรกำกับดูแลเรื่องความสะอาด และให้เปลี่ยนน้ำ
บ่อยครั้ง  
 
 
  - นำภาชนะท่ีล้างสะอาดแล้วไปตากหรือ ผึ่งลมให้แห้ง  ไม่ควรใช้ผ้าเช็ด  และให้เก็บกล่องหรือตู้ให้มิดชิด  
  - ควรทำที่ตากภาชนะ และให้สูงจากพ้ืนพอสมควร 
  - ควรฝึกให้นักเรียนล้างมือ ๗ ขั้นตอน ให้ถูกวิธี และทำเป็นกิจวัตร  
 - ควรให้นักเรียนดื่มนมตอนท้องว่าง  เพราะว่า นมจะดูดซึมเข้าร่างกายและมีประโยชน์มากที่สุด   
 - การดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน  ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐ บาท ต่อ ๑ คน  
ควรจัดเตรียมให้นักเรียนได้รับประทานอย่างครบถ้วนและถูกหลักอนามัย ประกอบด้วย  
  - ข้าว  
  - อาหาร  
  - ผลไม้ / ของหวาน (เน้นผลไม้) 
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การควบคุมภายใน 
  การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู ้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยรับตรวจ 

กำหนดให้มีข้ึนเพื่อให้มีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ในการควบคุมความเสี่ยงการทำงานของโรงเรียนทั้ง ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ                        
ฝ่ายบิหารทั่วไปและฝ่ายบริหารงานบุคคล  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยจะมีการดำเนินการประเมินผลใน
รอบปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐  เดือน กันยายน ของทุกปี เพ่ือรายงานให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

การใช้รถยนต์ราชการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
  ๑. ผู้ขอใช้รถยนต์กรอกข้อความ ตามแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถที่กำหนดให้ พร้อมแนบเอกสาร 
ทางราชการ เช่น หนังสือราชการ  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เป็นต้น 
  ๒. ผู้ขอใช้รถยนต์กรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกขออนุญาตใช้รถไปราชการ 
  ๓. เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้ากลุ่มตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 
  ๔. หากได้รับอนุญาตแล้ว จะขึ้นบอร์ดการขอใช้รถยนต์ และแจ้งพนักงานขับรถทราบ มอบภารกิจปฏิบัติงาน 
  ๕. หากรถยนต์ราชการไม่ว่าง หรือติดภารกิจอื่นๆ จะแจ้งให้ทางผู้ขอรับทราบ  
หลักเกณฑ์การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
  ๑. รถแต่ละคันเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาด นำไปจอดเก็บที่บริเวณลานจอดรถ 
ของโรงเรียน 
  ๒. พนักงานขับรถทุกคนตรวจความเรียบร้อยรถยนต์ราชการเป็นประจำทุกวัน 
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                                                 ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 
                                                     ตัวอย่างเอกสารแนบ 
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การเบิกค่าเช่าบ้าน 

เอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ละกรณี 
 ๑. กรณีเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย  ประกอบด้วย 
  (๑) แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๒) แบบคำร้องขอเบิกค่าเช่าบ้าน   จำนวน  ๑  ชุด 
  (๓) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๔) แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๕) สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๖) สำเนาคำสั่งย้าย 
  (๗) สำเนาการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือถ่ายสมุดประวัติ  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๘) แผนที่เดินทางจากบ้านไปถึงสถานท่ีทำงาน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๙) แผนผังระบุจำนวนห้องภายในบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๑๐) สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน  ๑  ชุด (ถ้ามี) 
  (๑๑) กรณีโรงเรียนหนังสือนำส่งขอเบิกเงินให้ระบุว่าได้จัดบ้านพักให้หรือไม่ 
  (๑๒) กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการ ให้มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดของคู่สมรสว่ามีสิทธิเบิกและใช้
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ หรือทางราชการได้จัดที่พักให้  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๑๓) หนังสือสัญญาเช่าบ้านฉบับจริงพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน  ๑  ชุด  
(วิธีคิดอากรแสตมป์ที่ติดสัญญาเช่าบ้าน = อัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือน x จำนวนเดือนเดือนที่เช่า / ๑๐๐๐) 
  (๑๔) สำเนาทะเบียนบ้านเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๑๕) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียอากร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า  จำนวน  ๑  
ชุด 
  (๑๖) สำเนาหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงให้ทราบว่าบ้านหลังที่ให้เช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า  
จำนวน  ๑  ชุด 
 ๒. กรณีเช่าอพาร์ทเม้นท์  ประกอบด้วย 
  - เอกสารข้อ (๑) – (๑๖) เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย 
  - ถ้าย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านไม่ได้ ให้ใช้หนังสือรับรองจากผู้ให้เช่าบ้านว่า (ผู้ขอใช้สิทธิเบิก) ได้เข้าพัก
อาศัยอยู่จริงตั้งแต่เมื่อใด 
  - ถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นผู้ลงนามในสัญญาเช่าบ้าน ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านเช่าให้ผู้ใด
เป็นผู้ดำเนินการลงนามในสัญญาเช่า และลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
 
 
 ๓. กรณีต่อสัญญาเช่าบ้าน  ประกอบด้วย 
  - เอกสารข้อ (๑) – (๕) และข้อ (๑๑) , (๑๓) , (๑๔) เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย 
  - บันทึกขอต่อสัญญาเช่าบ้านของผู้ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
 ๔. กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าบ้านเพิ่มข้ึน  ประกอบด้วย 
  - เอกสารข้อ (๑) – (๕) และข้อ (๑๑) , (๑๓) , (๑๔) เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย 
  - บันทึกชี้แจงเหตุผลของผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ที่แสดงถึงความจำเป็นขอเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น 
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๙๓ 

๕. กรณีเปลี่ยนแปลงบ้านเช่า  ประกอบด้วย 
  - เอกสารข้อ (๑) – (๕) , (๘) - (๙) และข้อ (๑๑) - (๑๖)  เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย 
  - หนังสือแจ้งต้นสังกัดของดเบิกค่าเช่าบ้านล่วงหน้า ๓๐ วัน 
 ๖. กรณีเช่าบ้านของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  - เอกสาร (๑) – (๑๖) เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย 
 ๗. กรณีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ประกอบด้วย 
  (๑) เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย (๑) – (๑๒) 
  (๒) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายบ้าน จำนวน  ๑  ชุด 
  (๓) สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๔) สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๕) สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๖) สำเนาโฉนดที่ดิน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๗) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
 ๘. กรณีกู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน  ประกอบด้วย 
  (๑) เหมือนหลักฐานกรณีเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย (๑) – (๑๒) 
  (๒) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปลูกสร้างบ้าน  
จำนวน  ๑  ชุด 
  (๓) สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๔) สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๕) สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๖) สำเนาโฉนดที่ดิน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๗) สำเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้านจากสำนักงานเขต และขอเลขที่ที่บ้าน  
จำนวน  ๑  ชุด 
  (๘) คำรับรองการกู้เงินเพ่ือปลูกสร้างบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๙) สำเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๑๐) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
 ๙. กรณีเปลี่ยนแปลงสถานบันเงินกู้  ประกอบด้วย 
  (๑) หนังสือรับรองการเป็นหนี้ ณ วันไถ่ถอนและระยะเวลาที่เหลืออยู่ของธนาคารเดิม   
จำนวน  ๑  ชุด 
  (๒) สำเนาหนังสือสัญญากู้เงินจากธนาคารใหม่  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๓) สำเนาโฉนดที่ดิน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๔) สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๕) แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๖) บันทึกชี้แจงขอเปลี่ยนแปลงสถาบันเงินกู้ของผู้ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  จำนวน  ๑  ชุด 
  (๗) สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  จำนวน  ๑  ชุด 
 ๑๐. กรณีเช่าซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
  (๑) เหมือนกรณีเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย (๑) – (๑๒) 
  (๒) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อบ้านระหว่างผู้เช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ  จำนวน  ๑  ชดุ 
  (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่เช่าซื้อ)  จำนวน  ๑  ชุด 
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๙๔ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
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๙๕ 
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๙๖ 

 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล : 
  ๑. เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
  ๒. เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 
  ๓. เบิกตามรายการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว : 

๑. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ : เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทงบ   
    บุคลากรเท่านั้น 
๒. ลูกจ้างชาวต่างชาติ : ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมานแผ่นดิน มีหนังสือสัญญาจ้างและใน 
    สัญญาจ้างไม่ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
๓. ผู้รับบำนาญปกติ ผุ้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ผู้รับเบี้ยหวัด 
หมายเหตุ... 
๑. บุคคลในครอบครัวจะต้องชอบด้วยกฎหมาย 
๒. บุคคลในครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
    จำนวน ๓ คน 

หลักฐานประกอบการเบิก :  
    ๑.  หน้างบสรุปรายการขอเบิก 
    ๒.  แบบ ๗๑๐๕ 
    ๓.  ใบเสร็จรับเงิน 
    ๔.  ใบแจ้งความ (กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย) 
    ๕.  หนังสือรับรองขอแพทย์ผู้รักษา 
        ๕.๑ กรณีสั่งยานอกบัญชียาหลัก หรืออุปกรณ์ อวัยวะเทียมท่ีไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลของรัฐ 
        ๕.๒ กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน ๑๓ วัน ต้องมีหนังสือรับรองของคณะกรรมการแพทย์ 
    ๖.  แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
        ๖.๑ กรณีเบิกให้บิดา แนบสำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้มีสิทธิ), สำเนาทะเบียนสมรส (บิดา/มารดา) 
             หรือทะเบียนรับรองบุตร หรือคำสั่งศาล 
        ๖.๒ กรณีเบิกให้มารดา แนบสำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้มีสิทธิ), สูติบัตร(ผู้มีสิทธิ) 
        ๖.๓ กรณีเบิกให้คู่สมรส แนบทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิ, คู่สมรส และทะเบียนสมรส 
        ๖.๔ กรณีเบิกให้บุตร ผู้มีสิทธิ(ญ) แนบทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร 
        ๖.๕ กรณีเบิกให้บุตร ผู้มีสิทธิ(ช) แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิ, สำเนาทะเบียนสมรส(บิดา/มารดา) 
             หรือทะเบียนรับรองบุตร หรือคำสั่งศาล 
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๙๗ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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๙๘ 
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๙๙ 

เงินช่วยการศึกษาบุตร 
(พรฎ. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
จำนวนบุตรและอายุของบุตรที่ขอเบิก 
 ๑. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดา มารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม 

    ของผู้อื่นแล้ว 
๒. บุตรที่อยู่ในความปกครองของตน อายุของบุตรไม่เกิน ๒๕ ปี ของแต่ละภาคการศึกษา 
๓. บุตรอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ของแต่ละภาคการศึกษา 
๔. บุตรที่เกิดจากการแต่งงานที่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามกฎหมายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ 
    ฝ่ายหญิงอย่างเดียว 

หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินช่วยการศึกษาบุตร 
 ๑. งบหน้าสรุปขอเบิก (ระบุในช่องหมายเหตุว่า ภาคการศึกษาแรกเบิกแล้วจำนวนเงินเท่าใด) 
 ๒. แบบ ๗๒๐๐ 
 ๓. ใบเสร็จรับเงิน 
     - ภายใน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค (กรณีเรียกเก็บเงินเป็นรายภาคเรียน) 
     - ภายใน ๑ ปี นับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา (กรณีเรียกเก็บเงินครั้งเดียวตลอดปี) 
 ๔. ใบแจ้งความ, สำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีใบเสร็จหาย) 
 ๕. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีบิดาเป็นฝ่ายเบิก) 
 ๖. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมารดาเป็นฝ่ายเบิก) 
 ๗. สำเนาหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (กรณีบิดามารดามิได้หย่ากัน และมารดาขอใช้สิทธิเบิก) 
 ๘. ระเบียบมหาวิทยาลัยเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
 ๙. หนังสืออนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียน (กรณีโรงเรียนเอกชน) 
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๑๐๐ 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
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๑๐๑ 
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๑๐๒ 

หลักฐานในการยืมเงินราชการ 
๑. โครงการอบรม 
๒. ตารางการอบรม 
๓. บันทึกขออนุญาตอบรม 
๔. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (หรือผู้ขออนุญาต) 
๕. สถานที่ในการอบรม 
๖. ประมานค่าใช้จ่าย 
๗. สัญญายืมเงินราชการ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมเงินราชการ 
 

 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๕ 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๖ 

 
หลักฐานการล้างหนี้เงินยืม/หรือเบิกเงินค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง-อาหาร 

๑. บัญชีลงเวลาเข้ารับการอบรม (ผู้เข้ารับการอบรมลงชื่อในบัญชีลงเวลาทุกวัน) 
๒. ใบสำคัญรับเงิน 
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับจ้างทำอาหาร 
๔. โครงการอบรม 
๕. ตารางการอบรม 
๖.หนังสือแจ้งอนุญาตให้เข้ารับการอบรม 
๗. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
๘. บันทึกเสนอขออนุมัติจัดอบรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
๙. หนังสือแจ้งจัดสรร / อนุมัติเงินประจำงวด (กรณีได้รับแจ้งจัดสรรเงินจาก สพท.กทม.๒) 
๑๐. หนังสือนำส่งเอกสารขอเบิกเงิน (กรณีโรงเรียนเป็นผู้ส่งหลักฐานเบิก) 
 

หลักฐานการล้างหนี้เงินยืม/หรือเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
๑. หนังสือเชิญวิทยากร 
๒. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการวิทยากร (กรณีเบิกเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ) 
๔. โครงการอบรม 
๕. ตารางการอบรม 
๖. หนังสือแจ้งอนุญาตให้เข้ารับการอบรม 
๗. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๘. บันทึกเสนอขออนุมัติจัดอบรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
๙. หนังสือแจ้งจัดสรร / อนุมัติเงินประจำงวด (กรณีได้รับแจ้งจัดสรรเงินจาก สพท.กทม.๒) 
๑๐. หนังสือนำส่งเอกสารขอเบิกเงิน (กรณีโรงเรียนเป็นผู้ส่งหลักฐานเบิก) 
 
หมายเหตุ  หากเป็นโครงการเดียวกัน เบิกทั้งค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ใช้เอกสาร 
              ประกอบการขอเบิกเพียงชุดเดียว 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๗ 

 
 (ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน) 

 
 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๘ 

หลักฐานการเบิกเงินค่าวัสดุ-ติดต่อทำเรื่องกับงานพัสดุ 
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ หลักฐานประกอบด้วย 
 - บันทึกเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 
 - หนังสือแจ้งจัดสรร / อนุมัติเงินประจำงวด (กรณีได้รับแจ้งจัดสรรเงินจาก สพท.กทม.๒) 
 - รายงานขอซื้อวัสดุ 
 - ใบเสนอราคาขาย 
 - ใบสั่งซื้อ (กรณีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 - ใบเสร็จรับเงิน 
 - ใบตรวจรับพัสดุ 
รายการที่จัดซื้อ  เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ 
 
หลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ เบิกเงินค่าใช้สอย – ติดต่อทำเรื่องกับงานพัสดุ 
จดจ้างตามระเบียบพัสดุ หลักฐานประกอบด้วย 
 - ขออนุมัติจัดจ้าง 
 - หนังสือแจ้งจัดสรร / อนุมัติเงินประจำงวด (กรณีได้รับแจ้งจัดสรรเงินจาก สพท.กทม.๒) 
 - รายงานขอจ้าง 
 - ใบเสนอราคาจ้าง 
 - ใบสั่งจ้าง (กรณีจ้างในวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 - ใบเสร็จรับเงิน 
 - ใบตรวจรับเงิน 
 - ใบตรวจรับพัสดุ 
รายการที่จัดจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมารถยนต์, จ้างเหมาทำความสะอาด, จ้างตกแต่งเวที, จ้างบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
                     ครูจ้างสอนที่จ้างโดยงบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๐๙ 

การรับเงินและทรัพย์สินเพื่อการจัดการศึกษา 
 ๑. การรับบริจาค หมายถึง การที่ผู้บริจาค มีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนด้วย
ความเต็มใจเพื่อการกุศล โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ โรงเรียนสามารถบริจาคได้ทั่วไป ยกเว้น ในช่วงเวลาการรับ
นักเรียน ต้องไม่มีการขอรับบริจาคผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นการขอให้แสดงความจำนงหรื อรับบริจาคผ่านองค์กรอื่นใด 
เมื่อโรงเรียนได้รับบริจาคแล้ว จะต้องออกใบเสร็จเงินของโรงเรียนให้ในทันทีทุกครั้ง และลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เพื่อให้มีหลักฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งใบเสร็จรับเงินของ
โรงเรียน ผู้บริจาคสามารถไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ 
 ๒. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ หมายถึง การรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ที ่มอบให้ในช่วงการรับนักเรียนโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการแลกเปลี่ยนกับโอกาสเข้าเรียน กรณีดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะมอบให้โรงเรียนผ่านสมาคมผู้ปกครองและ
ครู ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา ถือว่าเป็นการรับเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดระเบียบของทางราชการ 
 ๓. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา หมายถึง การรับเงินหรือทรัพย์สินตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแล้ว ซึ่ง
ผู้ปกครองเห็นว่าบุตรหลานจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงมอบเงินหรือทรัพย์สินให้โดยความสมัครใจ เมื่อ
โรงเรียนได้รับเงินหรือทรัพย์สินแล้ว จึงต้องออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในทันที และลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้ถูกต้องมีหลักฐาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 ๔. การเก็บเงินบำรุงรักษา หมายถึง การรับเงินจากผู้ปกครองที่มีความประสงค์ต้องการจะให้บุตรหลาน
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และครูผู้สอนที่ทำการสอนเพิ่มเติมจาก
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยความสมัครใจ ซึ่งโรงเรียนต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดโดยเคร่งครัดและพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายตาม
ความจำเป็น ตามหนังสือที่อ้างถึง สำหรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการสามารถนำไปเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ ตามประเภทและอัตราที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด 
    อนึ่ง ในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนจะปิดประกาศรายการที่จัดเก็บพร้อมทั้งจำนวนเงินโดย
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันในช่วงการรับสมัครนักเรียนและก่อนเปิดเทอม พร้อมทั้ งรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพ่ือทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล มิให้เกิดข้อร้องเรียน 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๑๐ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ มี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น มีมาตรฐานและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษากำหนดให้ยึดหลักการมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมและให้กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื ้นที ่การศึกษาโดยตรง ด ังน ั ้นพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ มี
บทบัญญัติให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนด โดยบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการแบ่งการบริหารราชการเป็นส่วนกลาง
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล และยังกำหนดให้สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นสถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษามีความคล่องตัว
และมีอิสระในด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และบริหารทั่วไป จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าวข้างต้น
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่ เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ขอบเขตที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจทางการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาในแต่ละด้านไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที ่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในอำนาจหน้าที่ของตนแล้วแต่กรณีอย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามกฎหมายการศึกษาจากหลายหน่วยงาน พบว่าสถานศึกษาต่าง ๆยังไม่ประสบผลสำเร็จในการเป็นสถานศึกษานิติ
บุคคลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การจัดการศึกษา 

ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกฎหมายหลัก ทำให้สถานศึกษามี
ข้อจำกัดด้านการบริหารงานบุคคลส่งผลต่อการบริหารจัดการ เป็นเหตุให้ไม่มีความคล่องตัว และเกิดความล่าช้าไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลไดต้ามเจตนารมณ์การเป็นนิติบุคคล ของสถานศึกษา 
ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการในรูปแบบของสถานศึกษานิติบุคคล ได้อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นที่จะต้องมี
แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีหลักการ และแนวคิด ขอบข่าย/ภารกิจ ดังนี้ 
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๑๑๑ 

หลักการและแนวคิด 
๑. ยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
๒. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย 

กฎหมาย และหลักเกณฑท์ี่กำหนด 
๓. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ขอบข่าย/ภารกิจด้านบริหารงานบุคคล 
๑. การวางแผนอัตรากำลัง 
๒. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๐. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๒. การออกจากราชการ 
๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑๔. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๐. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เก่ียวกับการบริหาร 
๒๑. งานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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๑๑๒ 

ขอบข่าย/ภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในระบบเดิม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑. การวางแผนอัตรากำลัง 

๑.๑  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  จำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา 
-  จำนวนลูกจ้างประจำในสถานศึกษา 
-  จำนวนลูกจ้างชั่วคราว 
-  จำนวนพนักงานราชการ 

๑.๒  วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง 
๑.๓  จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 
๑.๔  เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๒. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกี่ยวกับจำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา 
๒.๒  เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
จำแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๓.๑.  เสนอความต้องการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.๒. สถานศึกษาที่มีความพร้อมดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางศึกษาตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. กำหนดในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบหรือ
มอบหมาย 
๓.๓. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในตำแหน่งข้าราชการ อัตราจ้างประจำหรืออัตราจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานราชการ 
๓.๔  แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานใหแ้ก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณอักษรแจ้งภาระงานอัตราจ้าง
ประจำหรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
๓.๕.  ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
๓.๖.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแตล่ะครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมิน ให้ครูผู้ช่วยและผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานปี
ละ ๒ ครั้ง 
๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณีต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๑๑๓ 

๓.๘ ดำเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ที่
กฎหมายกำหนดหรือเมื่อไดร้ับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๔. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๑  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
ความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนตำแหน่งกรณีสมัครใจกรณีเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

๔.๒  การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๒.๑  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายไปยังสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
๔.๒.๒  การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการดำเนินการต่อไป 
๒) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายและให้
ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะขอย้าย
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

๑. ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เสนอ
เรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่ควรรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้
แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 

๔) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแตก่รณีตาม
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

๔.๓  การย้ายข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๓.๑  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงาน

การศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

๔.๓.๒  การย้ายข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษา 
๑) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายและให้
ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้าย
ไปปฏิบัติงาน 
๒) สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการและบุคลาก 
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
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๑๑๔ 

๑. ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอ
เรื่องไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๒. ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้
เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 

๓) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
แล้วแต่กรณีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

 
๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๕.๑  การเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติ 
๑. ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แกข่้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่

กฎหมายกำหนดในฐานะผู้บังคบับัญชา 
๓. รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อนขั้น

เงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา 
๔. แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา

ทราบพร้อมเหตุผลที่ไมเ่ลื่อนขั้นเงินเดือน 
๕. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แกข่้าราชการและบุคลากรทางศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ แต่งตั้ง 

๕.๒  การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  กรณีถึงแกค่วามตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๑. เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆที่เก่ียวข้องไปยังเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
๒. ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แกค่รอบครัวผู้ถึงแกก่รรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม 
 

๖. การลาทุกประเภท 
๖.๑  อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด 
๖.๒  เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 
 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗.๑  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๗.๒  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามข้อ ๑ 
๗.๓  นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
๗.๔  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอไดร้ับทราบ 
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๑๑๕ 

 
๘.   การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๘.๑  การทำผิดวินัยไมร่้ายแรง 
๑. กรณีมีความผิดวินัยไมร่้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยไมร่้ายแรงใน

ฐานะผู้บังคับบัญชา 
๒. พิจารณาลงโทษวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไมร่้ายแรงตาม

อำนาจที่กฎหมายกำหนด 
๓. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแล้วแตก่รณี ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๘.๒  การทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

๑. ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงไมช่ัดเจน 

๒. กรณีมีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ไมม่ีวิทยฐานะให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มี
อำนาจแล้วแต่กรณี 

๓. ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสวบสวนกรณีมีการกระทำผิดวินัยร่วมกันความผิด
วินัยไมร่้ายแรง 

๔. พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดกรณี 
๕. รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีเป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 

 
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครูผู้ช่วยและ
ตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

 
๑๐.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

เสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษให้ดำเนินการแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 
 
๑๑.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

๑๑.๑ การอุทธรณ์รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 
๑๑.๒ การร้องทุกข์รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 
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๑๑๖ 

๑๒.  การออกจากราชการ 
๑๒.๑ อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี 
๑๒.๒ สั่งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 
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๑๑๗ 

๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑๓.๑ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
๑๓.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสถานศึกษา 
๑๓.๓ รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา  
 

๑๔. การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.๑ ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แกข่้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด 
๑๔.๒ จัดทำทะเบียนผู้ไดร้ับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด 
 

๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๕.๑ สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๕.๒ ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๑๕.๓ รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้
มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 
 

๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
๑๖.๒ สร้างขวัญและกำลังใจแกข่้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๗.๑ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 
๑๗.๒ ควบคุมดูแล และส่งเสริมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฎิบัติตามระเบียบ
วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๘.๑ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๑๘.๒ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 
๑๘.๓ ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
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๑๑๘ 

๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการต่อไป 
 
๒๐. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 การดำเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
๒๐.๑ วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๒๐.๒ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒๐.๓ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด 
๒๐.๔ สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๑๑๙ 

ขอบข่าย/ภารกิจการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบ การพัฒนาการ
บริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. การวางแผนอัตรากำลัง 

๑.๑  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

-  จำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา 
-  จำนวนลูกจ้างประจำในสถานศึกษา 
-  จำนวนลูกจ้างชั่วคราว 
-  จำนวนพนักงานราชการ 

๑.๒  วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง 
๑.๓  จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 
๑.๔  เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

๒. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา 
๒.๒  เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
จำแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๓.๑  เสนอความต้องการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย   ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.๒  ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นข้าราชการและบุคลากรทางศึกษาพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังที่
สถานศึกษากำหนด ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.๓  ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาตำแหน่งต่าง ๆตามความต้องการของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.๔  แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ทราบเป็นลายลักษณอักษร 
๓.๕  ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
๓.๖  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก สามเดือน ตามแบบประเมินที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแตล่ะครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มี
อำนาจตามมาตร ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการ และลูกจ้างต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน 
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๑๒๐ 

๓.๗  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณีต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.๘  ดำเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางศึกษาตามอำนาจหน้าที่ที่
กฎหมายกำหนดหรือเมื่อไดร้ับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เฉพาะกิจของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 
  

๔. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๑  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
ความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนตำแหน่งกรณีสมัครใจกรณีเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู ้บร ิหารสถานศึกษาส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๔.๒  การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.๒.๑  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายไปยังสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี 

๔.๒.๒  การย้ายข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษา 
๑. รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายและ

ให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

๒.  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอ
ย้ายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
๑. ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอ

เรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.
ศ.วิสามัญเฉพาะกิจของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 

๒. ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่ควรรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้
แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะ
ขอย้ายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
- ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้เสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ  
อ.ค.ก.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่ควรรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 

๔. สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแตก่รณี
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

๔.๓  การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๓.๑  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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๑๒๑ 

ต้นสังกัดหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแตก่รณี 
๔.๓.๒  การย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายและให้
ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้าย
ไปปฏิบัติงาน 

๒. สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะ
ขอย้ายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไป
ยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ
ของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 
๒.๒) ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอ
เรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์
จะขอย้ายทราบ 

    ๓.  สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอำนาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 
 

๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๕.๑  การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 

๑. ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แกข่้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
กฎหมายกำหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา 

๓. รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒พิจารณา 

๔. แจ้งคำสั่งไมเ่ลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา
ทราบพร้อมเหตุผลที่ไมเ่ลื่อนขั้นเงินเดือน 

๕. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แกข่้าราชการและบุคลากรทางศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง  

๕.๒  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๑. เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆที่เก่ียวข้องไปยัง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แกค่รอบครัวผู้ถึงแกก่รรมอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม 
 
๖. การลาทุกประเภท 

๖.๑  อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด 
๖.๒  เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางศึกษาต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 
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๑๒๒ 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗.๑  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๗.๒  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามข้อ ๑ 
๗.๓  นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
๗.๔  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอไดร้ับทราบ 

 
๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๘.๑  การทำผิดวินัยไมร่้ายแรง 
๑. กรณีมีความผิดวินัยไมร่้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยไมร่้ายแรงใน

ฐานะผู้บังคับบัญชา 
๒. พิจารณาลงโทษวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไมร่้ายแรงตาม

อำนาจที่กฎหมายกำหนด 
๓. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแล้วแตก่รณี ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๘.๒  การทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

๑. ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่
ชัดเจนก 

๒. กรณีมีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ไมม่ีวิทยฐานะให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มี
อำนาจแล้วแต่กรณี 

๓. ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวนกรณีมีการกระทำผิดวินัยร่วมกัน 
๔. พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดกรณีความผิดวินัยไมร่้ายแรง 
๕. รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีเป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 
 

๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการหรือ

สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครูผู้ช่วยและ
ตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

 
๑๐. การรายงานการดำเนนิการทางวินัยและการลงโทษ 

เสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษให้ดำเนินการแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 
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๑๒๓ 

๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๑.๑ การอุทธรณ์ 

รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้ว 
เสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
เรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

 

๑๑.๒ การรอ้งทุกข์ 

รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมายกำหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่าน
หัวหน้าสถานศึกษา 

 
๑๒. การออกจากราชการ 

๑๒.๑ อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี 
๑๒.๒ สั่งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 
 

๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑๓.๑ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
๑๓.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสถานศึกษา 
๑๓.๓ รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 

 
๑๔. การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๑๔.๑ ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด 
๑๔.๒ จัดทำทะเบียนผู้ไดร้ับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด 
 

๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๕.๑ สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๕.๒ ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๑๕.๓ รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้
มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 
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๑๒๔ 

๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการ 
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
๑๖.๒ สร้างขวัญและกำลังใจแกข่้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืน 
ตามความเหมาะสม 

 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๗.๑ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 
๑๗.๒ ควบคุมดูแล และส่งเสริมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๘.๑ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๑๘.๒ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 
๑๘.๓ ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
 

๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการต่อไป 
 

๒๐. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

๒๐.๑ วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

๒๐.๒ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒๐.๓ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด 
๒๐.๔ สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา 
๒๐.๕ ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและนำผลการประเมินไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 

 
๒๑. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 

๒๑.๑ กำหนดรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 
๒๑.๒ พัฒนารูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 
๒๑.๓ ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๒๕ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

งานสารบรรณโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ น้ำดอกไม้ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ (ครูธุรการ)  
 
การดำเนินงานสารบรรณของโรงเรียน  
๑.การรับ ส่ง หนังสือราชการ บันทึกข้อความ และเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก  
 ๑.๑ หนังสือรับ ส่ง โดยใช้ระบบ E – Office  เป็นระบบการรับ - ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ ระหว่าง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกับโรงเรียนในสังกัด และระหว่างโรงเรียน 
กับโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒ หนังสือรับ ส่ง โดย E-Mail : Prayaprasert@hotmail.com  โดยเป็น E-Mail ของโรงเรียน  
ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานได้  
 ๑.๓ หนังสือรับ ส่ง โดยใช้เครือ่งแฟกส์ หมายเลข ๐๒ ๓๑๔ ๗๔๐๑ ที่จุดบริการห้องธุรการ 
 ๑.๔ หนังสือรับ ส่ง โดยบริการไปรษณีย์  
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๒๖ 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

รับเลขที่.................../....................... 
วันรับ............/................./............... 
เวลา................................................. 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                      เพื่อโปรดทราบ 
                      เห็นควรเสนอเพื่อทราบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ      กลุ่มบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ ..................................เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

เลข

ทะเบียนรับ

27ก.ค.2560 ศธ04230/ 2354 30มิ.ย.2560 สพป.กทม. ผอ.รร. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2560 วิชาการ/อ.พรทิพา รับ/สพป.กทม./วิชาการ

ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสาร ของทางราชการ
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

การปฏิบัติ เก็บเข้าแฟ้มงานท่ี จาก ถึง เร่ือง

0879

ว/ด/ป ลงวันท่ี

 
๒.การลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารของทางราชการ 
 ๒.๑ การลงทะเบียนรับหนังสือและเอกสารทางราชการ 
 - เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียน ลงทะเบียนรับหนังสือ ดังนี้  
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

๒.๒ การลงทะเบียนหนังสือส่งและเอกสารทางราชการ 

  - เลขหนังสือของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ศธ๐๔๒๓๐.๑๒/....... 
 

 
 
 
๒.๓ การลงทะเบียนเลขที่คำสั่งของโรงเรียน  
 

 
 
                      
  

เลข
ทะเบียนส่ง

001 ศธ04230.12/001 3ม.ค.2560 รร. สพปงกทม. การแต่งต้ังครูผู้ช่วยด ารงต าแหน่งครู บุคคล/ณรงค์ ส่ง/สพป.กทม./บุคคล
เก็บเข้าแฟ้ม

ทะเบียนหนังสือส่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

ท่ี ลงวันท่ี จาก ถึง เร่ือง การปฏิบัติ

เลขท่ี เร่ือง ส่ัง ณ วันท่ี กลุ่มงาน/เจ้าของเร่ือง ผู้ปฏิบัติ ผู้ลงทะเบียน (ช่ือ - สกุล)
001/2560  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียน 3 ม.ค.2560 กลุ่มบริหารวิชาการ/พรทิพา น.ส.จรัญญา ขันโมรี น.ส.จรัญญา ขันโมรี

ปีการศึกษา 2560

ทะเบียนค าส่ัง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๒๗ 

๓.การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความ และ คำสั่งโรงเรียน  
 ๓.๑ การพิมพ์หนังสือราชการ ( หนังสือส่งหน่วยงานภายนอก ) 
           - แบบร่างหนังสือราชการของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

  

 
   
 
  
 
 
                                              
 

 
     ........ มีนาคม ๒๕   

เรื่อง                                                           
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ศธ  ๔๒๓ /..........                            
ลงวันที่ ...... มีนาคม ....... (ถ้ามีหนังสือสั่งการจากต้นสังกัดให้น ามาใส่ด้วย) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ................. จ านวน    เล่ม ( ถ้ามีให้ระบุชื่อ และจ านวน ) 
 

                 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร ขอให้โรงเรียน 
ด าเนินการ............................................................................................................................ตามแบบที่แนบมา  
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน  ส่งให้ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.  
ภายในวันที่ ..................................... ความแจ้งแล้วนั้น 
  ในการนี้ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ด าเนินการ  
..........................................................................................................................................เรียบร้อยแล้ว  
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) น าส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
                 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
( นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โทรศัพท์  ๒ ๕๓  ๘๑ ๗   โทรสาร   ๒ ๓๑๔ ๗๔ ๑ 
Website   http: // www. prayaprasert.org   E -  Mail prayaprasert@hotmail.com 
  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสน)ี 
๗ /๘ ซอยคุณประสะนี ถนนลาดพร้าว  ๔ 
แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กทม. ๑ ๓๑  
 

ที่ ศธ  ๔๒๓ .๑๒ /........... 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๒๘ 

กว้าง 1.36 ซม. 
 

สูง
 1

.5 
ซม

. 
 

๓.๒ การพิมพ์บันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) 
           - แบบร่างการพิมพ์บันทึกข้อความ 
 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )                           
ที ่   วันที่   
เรื่อง   

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)  
อ้างถึง ( ถ้ามีหนังสือสั่งการ ,เรื่องเดิม ให้นำมาใส่ด้วย) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ( ถ้ามี ให้ระบุชื่อ และจำนวน มาด้วย) 
                 ดว้ย , ตามที่ , ตามหนังสือที่อ้างถึง  ................................................................................(ข้าพเจ้ า) 
(ขอให้กลุ่มงาน ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ ) ดำเนินการ ......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ............................................................ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
                (กรณีเป็นเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ,ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
                 (กรณีเป็น เรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ,รายงานผลการดำเนินงานและต้องการขยายผลต่อไป) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 (กรณี เป็นเรื่อง ขออนุมัติ  ขออนุญาต  เสนอขอจัดกิจกรรมและการดำเนินงานที่ยังไม่ถึงกำหนด) 
 
                                         ( คำนำหน้า ชื่อ  นามสกุล ) 
                                                                        ตำแหน่ง .................................... 
           
 
 
   
                                 
  

ขนาดตัวอักษร 29 พอย์ 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๒๙ 

๔.การจัดพิมพ์คำสั่งโรงเรียน  
 - แบบร่างคำสั่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
 
 

 
คำสั่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง  สิงหเสนี) 

ที่      / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ...................................................................................... 

                                          ******************************* 
    ด้วย ,ตามที ่, ขอ้สั่งการจากหนว่ยงานตน้สังกัด ,กจิกรรม ,การดำเนนิงาน ,มอบหมายงาน 
( ควรระบุ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การดำเนนิการ กจิกรรม โครงการ วนั เดือน ปี เวลา สถานที่  )เพือ่ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนนิงาน โดยมีรายชือ่ดังต่อไปนี ้ 
 ๑.คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.๑ กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ที่ปรึกษา 
 ๑.๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๓ รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีน หรือผู้ปฏิบัตหิน้าที่แทน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ กรรมการผูแ้ทนคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง กรรมการ 
 ๑.๕ กรรมการตวัแทนนักเรยีน กรรมการ 
 ๑.๖ กรรมการและเลขานกุาร (เจ้าของเรื่อง ผู้รับผิดชอบงาน) กรรมการและเลขานกุาร 
                มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม อำนวยความสะดวก  ให้คำปรกึษาแนะนำให้การดำเนนิการ  เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  
 ๒.คณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีน ที่ปรึกษา  
  ๒.๒ หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้/กลุ่มงาน ประธานกรรมการ 
  ๒.๓ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้ /กลุม่งาน กรรมการ 
  ๒.๔  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  ๒.๕ ผู้รับผิดชอบงาน/กจิกรรม กรรมการและเลขานกุาร 
  มีหน้าที ่โปรดระบุ การดำเนินการ การจัดกจิกรรม  
 ๓.คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ กรรมการ ( คร ูลูกจ้างประจำ นกัการภารโรงเรยีน โดยระบุชือ่และตำแหน่ง ) 
  ๓.๔ กรรมการและเลขานกุาร 
         มีหน้าที ่( ระบุสถานที่ จำนวน โต๊ะ เก้าอี้ การจัดตั้งเวท ีชื่อกิจกรรมสำหรับเขยีนป้าย ) 
 
 ๔.คณะกรรมการฝ่ายทัศณูปกรณ ์
  ๔.๑ ประธานกรรมการ (ครูฝ่าย ICT) 
  ๔.๒ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ กรรมการ  
  ๔.๔ กรรมการและเลขานกุาร  
  มีหน้าที ่( ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอ เครื่องเสียง เครื่องขยายเสยีง โปเจ็คเตอร์ โน้ตบุคส์ และรวบรวมภาพกจิกรรมส่งให้คณะกรรมการประเมินผลและ
จัดทำรูปเล่มรายงาน ) 

๕.คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจัดทำเอกสาร 
  ๕.๑ ประธานกรรมการ               ๕.๒ รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ กรรมการ                         ๕.๔ กรรมการและเลขานกุาร   
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๑๓๐ 

ระบุ ..........................ผู้พิมพ์ 
ระบุ............................ผู้ตรวจ/ทาน คำสัง่ 

  
  มีหน้าที่ ( ระบุ จัดทำหนังสอืเชญิ บัญชรีายชื่อผู้มาร่วมงาน/กิจกรรม เอกสารแจกผู้มารว่มงาน 
และรับลงทะเบียนผูม้าเข้าร่วมกจิกรรม และรวบรวมหนังสอืและเอกสารต่าง ๆ ส่งให้คณะกรรมการ 
 ประเมนิผลและจัดทำรูปเล่มรายงาน ) 
 ๖.คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ ( ระบ ุกรรมการไมน่้อยกว่า ๒ คน ) 
 ๗.คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
  ๗.๑ ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ กรรมการ ( ตัวแทนนักเรยีน ) 
  ๗.๔ กรรมการและเลขานกุาร (ผู้รับผิดชอบฝึกซ้อมตวัแทนนักเรยีน)  
  มีหน้าที่ (ระบุ จุดปฏิบัติงาน การแต่งกาย ของทีร่ะลกึ ช่อดอกไม้ พวงมาลัย สำหรับใชต้้อนรับ) 
 ๘.คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  ๘.๑ ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓ กรรมการ ( คร ูตัวแทนนกัเรียน นกัการภารโรง พี่เลี้ยง นกัศึกษาฝกึสอน ) 
  ๘.๔ กรรมการและเลขานกุาร 
  มีหน้าที่ ( ระบุ ชนิด ประเภท อาหารและเครื่องดืม่ จำนวนมื้อ และจำนวนผู้มาปฏิบิตงานทั้งหมด) 
 ๙.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการพัสด ุ
  ๙.๑ ประธานกรรมการ (เจ้าหน้าทีก่ารเงินของโรงเรยีน) 
  ๙.๒ รองประธานกรรมการ ( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงนิ) 
  ๙.๓ กรรมการ (เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ) 
  ๙.๔ กรรมการ (เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดจ้าง) 
  ๙.๕ กรรมการและเลขานกุาร (เจ้าของเรื่อง/เจ้าของกิจกรรม) 
  มีหน้าที ่( จัดทำบัญชรีับ จ่าย เงินงบประมาณ จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ) 
  กรรมการและเขานกุาร ต้องติดตามและนำส่งใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ไปมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  เพื่อดำเนนิการทำเรือ่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ) 
 ๑๐.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำแฟ้มรายงานรูปเล่ม 
  ๑๐.๑ ประธานกรรมการ  
  ๑๐.๒ รองประธานกรรมการ 
  ๑๐.๓ กรรมการ ( ครูฝ่ายทะเบียนวดัผล ครูฝ่าย ICT ครูเจ้าของเรือ่ง/กิจกรรม) 
  ๑๐.๔ กรรมการและเลขานกุาร ( ครูเจ้าของเรยีน /เจ้าของกิจกรรม) 
 มีหน้าที ่( จัดทำแบบวัดและประเมินผล ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  เก็บรวบรวมและสรุปผล 
การดำเนนิกจิกรรม  เก็บรวบรวมภาพกิจกรรม หนังสือและเอกสารมาดำเนินการจัดทำรายงาน เป็นแฟ้มรายงาน 
เสนอผู้บริหารสถานศกึษาพิจารณา ภายใน ๑๕ วันหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น  

ทั้งนี้ตั้งแต่วนัที่ ( ระบุ............) ตั้งแต่วนันี ้ เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ วนัที ่(............. เดือน ................. พ.ศ. ......) 

(นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 
 
 
 
หมายเหต ุจำนวนคณะกรรมการในแตล่ะฝ่าย สามารถเพิ่ม ลด ได้ตามภาระงานของกิจกรรมนั้น ๆ 
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๑๓๑ 

๕.การจัดเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการ และการขอสืบค้น/สำเนา เรื่องจากต้นฉบับ 
 ๕.๑ การจัดเก็บหนังสือราชการ  
  ๕.๑.๑ การจัดเก็บเข้าแฟ้มงานของกลุ่มบริหารงานและกลุ่มงานของโรงเรียน 
   - กลุ่มบริหารวิชาการ  - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - กลุ่มบริหารงบประมาณ - กลุ่มบริหารทั่วไป 
   - แฟ้มบันทึกข้อความ 
 ๕.๒ การจัดเก็บสมุดคำสั่งโรงเรียน 
   - จัดเก็บไว้ที่ตู้เก็บเอกสาร ห้องธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ   
 ๕.๓ การขอสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการ ขอสำเนาหนังสือ  
   - ผู้ร้องขอต้องเตรียมข้อมูล ชื่อเรื่องของหนังสือ เลขที่หนังสือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
   - เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนจะดำเนินการสืบต้นจากแฟ้มเก็บหนังสือราชการ 
และระบบรับ ส่ง หนังสือและเอกสาร ด้วยระบบ E – office  
๖.งานธุรการที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดพิมพ์หนังสือนำส่ง หนังสือขออนุมัติ หนังสือขอความอนุเคราะห์  
และหนังสือถงึหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
   - งานธุรการอ่ืน ๆ    
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๑๓๒ 

กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจา่ง สิงหเสนี) 

 

วัตถุประสงค์ของร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน       
 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ต้องการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน 
ชุดพละ เสื้อพราวพระยา ชุดขาวสำหรับวันพระ ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ อุปกรณ์ของลูกเสือและเนตรนารี   
สมุดและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ   
               ดังนั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ดำเนินการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ของ
โรงเรียน  โดยตั้งอยู่ที่โรงอาหาร ใต้อาคารโรงยิม  ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียนเป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์เป็นผู้
ดำเนินกิจกรรม และมีคณะครูเป็นที่ปรึกษา  นักเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมัครใจ 
มีสิทธิ์ถือหุ้นร้านค้า สหกรณ์คนละ ๑ หุ้น ๆ ๑๐ บาท มีการจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกทุกวันสิ้นปี   

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑.เปิดรับสมาชิกร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน  
    โรงเรียนเปิดรับสมาชิกสหกรณ์ สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ (รับเพ่ิมเติมระหว่างปีการศึกษา)  
 ๒.วันและเวลาเปิดทำการ 
     ๒.๑ เปิดบริการขายชุดพละ เสื้อพราวพระยา ชุดขาวสำหรับวันพระ ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์  
อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนารี  สมุดและอุปกรณ์การเรียน   

- เปิดทำการขาย ก่อนวันเปิดภาคเรียน  ประมาณ ๒ สัปดาห์  
 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ) 

- เปิดทำการขาย วันเปิดภาคเรียน  ( วันจันทร์ – ศุกร์ ) 
ช่วงเช้า เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. ชว่งบ่าย เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.   

- ปิดทำการขาย วันปิดภาคเรียน 
  ๒.๒ สรุปผลการดำเนินการขายสินค้าและจัดสรรเงินปันผลให้แก่นักเรียน  
 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการประดิษฐ์และผลิตสินค้า 
     โรงเรียนจัดการประชุมนักเรียนกรรมการสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ / ผลิตสินค้า เพ่ือ
นำมาฝากขายในร้านค้าสหกรณ์ และรับสมัครตัวแทนนักเรียนเป็นกรรมการสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือเข้าร่วม 
กิจกรรมของร้านค้าสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา  
 ๔.คณะครูที่ปรึกษาการดำเนนิกิจการร้านค้าสหกรณ์ 
  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์  
กรรมการฝ่ายขาย  กรรมการฝ่ายจัดซื้อสินค้า  กรรมการฝ่ายการคลังสินค้า  กรรมการฝ่ายจัดทำบัญชีร้านค้า 
สหกรณ์ กรรมการฝ่ายตรวจสอบบัญชี และกรรมการฝ่ายรับฝาก - ถอน เงินสด จากบัญชีธนาคารสหกรณ์ 
 ๕.สรุปผลการดำเนินงานร้านค้าสหกรณ์ประจำปีการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน 
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  
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๑๓๓ 

การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
 
1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียน ที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
2. จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 
 

การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
 

1. แจ้งเด็กเข้าเรียนหรือสมัครเข้าเรียน 
2. บันทึกลงทะเบียนนักเรียน 
3. บันทึกลงรายละเอียดนักเรียน 
4. ลงทะเบียนนักเรียนประจำชั้น 
5. เมื่อสิ้นภาคเรียนต้องจำหน่ายนักเรียนออกจากชั้นเรียนเมื่อเริ่มต้นภาคเรียนหรือนักเรียนย้ายเข้า

ต้องลงทะเบียนชั้นเรียน 
6. บันทึกรายการอื่น ๆ ตามความต้องการ เช่นเปลี่ยนชื่อ   นามสกุล  ชื่อบอดา  มารดา  ที่อยู่  

ฯลฯ 
7. บันทึกการจำหน่ายนักเรียน 
8. นักเรียนจบการศึกษา หรือย้าย หรือ ออกจากโรงเรียน 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ. 2543 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อธิการบดี 
หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตำแหน่งที่เรียก ชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
“กระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่ง
สอน 
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถานดังนี้  
5.1 ว่ากล่าวตักเตือน  
5.2 ทำทัณฑ์บน  
5.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
5.4 กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความ
พยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  
การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาให้เป็นไป เพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือนักศึกษา
ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางที่ดีต่อไป  
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา 
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียน หรือนักศึกษากระทำความผิด ไม่ร้ายแรง 
ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ  
การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำ
ทัณฑ์บนไว้ด้วย 
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษากระทำความผิดที่สมควร ต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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๑๓๕ 

ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และ ให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
 

อดิศัย โพธารามิก  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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๑๓๖ 

การรับสมัครนกัเรียน 
ความเป็นมา 
          โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)   เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  เปิดรับสมัคร
นักเรียน ดังนี้  
      1. เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นอนุบาล 3 
      2.  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
      3.  เปิดสอนห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP (Mini  English  Program)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
       4.  เร่งรัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง  โดยเปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินเรียนร่วมชั้นปกติ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 
1. ชั้นอนุบาล 1     รับสมัครเด็กที่อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่รับสมัครนั้น 
2. ชั้นอนุบาล 2     รับสมัครเด็กที่อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่รับสมัครนั้น 
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   รับสมัคร 
3.1 เด็กท่ีมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์   
3.2 เด็กท่ีจบชั้นอนุบาลสูงสุดของโรงเรียน 
 
หลักฐานการสมัคร 
1.  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร บิดา และ มารดา 
2.  สูติบัตรฉบับจริงของผู้สมัคร 
3.  รูปถ่ายหน้าตรง  (ไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป  
4.  หลักฐานการศึกษาจบชั้นอนุบาลสูงสุด 
หมายเหตุ  ให้นำนักเรียนมาด้วยในวันสมัคร 
 
การประชุมผู้ปกครอง  และการมอบตัวนักเรียน 
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับ  ผู้ปกครองต้องเข้าประชุมตามวันที่กำหนด    หากไม่เข้าประชุมถือว่าท่านสละ
สิทธิ์  (โรงเรียนจะแจกเอกสารมอบตัวให้ท่านผู้ปกครองกรอกข้อมูล  และนำมาในวันมอบตัว   ก่อนเข้าประชุม
ผู้ปกครอง) 
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ตัวอย่างใบสมัครเข้าเรียน 
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ตัวอย่างเอกสารมอบตัวนักเรียน 
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เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๔๕ 

 
ข้อปฎิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ  

 
๑. ถอดรองเท้าก่อนเข้าบริเวณสระทุกครั้ง 
๒. แต่งกายด้วยชุดกีฬาทางน้ำของโรงเรียน และ หมวกว่ายน้ำทุกครั้ง 
๓. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้สระว่ายน้ำ 
๔. ห้ามทาครีมทาผิวหรือน้ำมันใส่ก่อนลงสระว่ายน้ำ 
๕. ห้ามใส่เครื่องประดับโลหะหรือประเภทต่าง ๆ ลงสระว่ายน้ำ  
๖. ห้ามบ่วนน้ำลายสังน้ำมูก หรือ ขับถ่ายของเสียลงสระว่ายน้ำ 
๗. ห้ามผู้หญิงมีรอบเดือนลงสระว่ายน้ำ 
๘. งดการเล่นที่เป็นอันตราย ต่อผู้อื่นในขณะที่ลงสระว่ายน้ำ 
๙. ห้ามผู้มีบาดแผลหรือโรคผิวหนัง โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ลงสระว่ายน้ำ 
๑๐. ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ หรือ ครูทันที 
๑๑.  ผู้ใช้สระว่ายน้ำโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ และ ฟังคำแนะนำตักเตือนจากครู และ 

เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
๑๒. ห้ามส่งเสียงดังในเวลาที่สระว่ายน้ำหรือชั่วโมงเรียน 
๑๓. ห้ามกอดคอ หรือ ขี่หลังในขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ 
๑๔.  ห้ามวิ่งหรือกระโดดลงสระว่ายน้ำ 
๑๕. .ห้ามเหยียบโฟม หรือ ใช้โฟมไม่ถูกวิธี 
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ภาคผนวก กลุ่มบริหารงบประมาณ (งานบัญชี งบประมาณ) 
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ตัวอย่างเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 
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งบหน้าหลักฐานการจ่าย 
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เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก กลุ่มบริหารงบประมาณ (งานพัสด)ุ 
 

 

 

 

 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๖ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
(กรณีไม่มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ) 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ส่วนท่ี ๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 
๑๕๕ กำหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่
กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
นั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัว
อยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
ดงักล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
             
๑............................................................ตำแหน่ง.........................................ประธานกรรมการ 
 ๒……………………………………………………….ตำแหน่ง.............................................กรรมการ 
 ๓……………………………………………………….ตำแหน่ง.............................................กรรมการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      (ลงช่ือ)................................................................ 
               (.............................................................) 
     - ชอบ 
     - ดำเนินการ 
 
     (ลงช่ือ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรยีน............................................... 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๗ 

 
คำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่................./.......................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

------------------------------- 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ
การสั่งซื้อสั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้าง
ท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยให้ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปี
ก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ ดังนี้ 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด
โดยเคร่งครัด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.................เดือน..................................พ.ศ........... ........ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๘ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
นั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใด
ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นั้น 
  บัดนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามคำสั ่ง...................... ........................ ที่
......../.................. ลงวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ............. ได้ดำเนนิการตรวจสอบพัสดุเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏผลดังนี้ 
  ๑. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์ ปรากฏว่าถูกต้อง 
  ๒. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่...........เดือน..................พ.ศ........... พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรง
ตามบัญชีและทะเบียน 
  ๓. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ไม่มีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                           (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                  (.......................................) 

                (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 

                 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๕๙ 

- ๒ – 
 

     - ทราบ 
     - รายงาน สตง. 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๐ 

ที่ ศธ .................../................................. ส่วนราชการ..................................................... 
         ทีอ่ยู่............................................รหสัไปรษณีย์ 
         วันที่............................................................ 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่............... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาเอกสารหลักฐานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี  จำนวน  ๑  ชุด 
  ด้วย โรงเรียน..............................................ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังสำเนา
เอกสารหลักฐานที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนับถือ 
 

 (..........................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน................................. 
 
งานการเงินและพัสดุ 
โทรศัพท์/โทรสาร........................................ 
 
หมายเหตุ  สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประกอบด้วย 
 ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 ๒. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๓. สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๑ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
(กรณีไม่มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ) 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ส่วนท่ี ๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 
๑๕๕ กำหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่
กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
นั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัว
อยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
             
๑............................................................ตำแหน่ง.........................................ประธานกรรมการ 
 ๒……………………………………………………….ตำแหน่ง.............................................กรรมการ 
 ๓……………………………………………………….ตำแหน่ง.............................................กรรมการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      (ลงช่ือ)................................................................ 
               (.............................................................) 
     - ชอบ 
     - ดำเนินการ 
 
     (ลงช่ือ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรยีน............................................... 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๒ 

 
คำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่................./.......................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

------------------------------- 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ
การสั่งซื้อสั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้าง
ท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยให้ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปี
ก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ ดังนี้ 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด
โดยเคร่งครัด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.................เดือน..................................พ.ศ................... เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๓ 

 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
นั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใด
ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นั้น 
  บัดนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามคำสั ่ง.............................................. ที่
......../.................. ลงวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ............. ได้ดำเนนิการตรวจสอบพัสดุเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏผลดังนี้ 
  ๑. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์ ปรากฏว่าถูกต้อง 
  ๒. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่...........เดือน..................พ.ศ........... พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรง
ตามบัญชีและทะเบียน 
  ๓. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ไม่มีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                           (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                  (.......................................) 

                (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 

                 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๔ 

- ๒ – 
 

     - ทราบ 
     - รายงาน สตง. 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๕ 

ที่ ศธ .................../................................. ส่วนราชการ..................................................... 
         ที่อยู่............................................รหสัไปรษณีย์ 
         วันที่............................................................ 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่............... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาเอกสารหลักฐานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี  จำนวน  ๑  ชุด 
  ด้วย โรงเรียน..............................................ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังสำเนา
เอกสารหลักฐานที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนับถือ 
 

 (..........................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน................................. 
 
 
 
 
งานการเงินและพัสดุ 
โทรศัพท์/โทรสาร........................................ 
 
หมายเหตุ  สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประกอบด้วย 
 ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 ๒. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๓. สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการฯ 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๖ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
(กรณีมีพัสดุชำรดุ เสื่อมสภาพ หรอืไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ) 

 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบ
พัสดุประจำปี ข้อ ๑๕๕ กำหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมี
พัสดุไว้จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่ง
หรือหลายคนตามความจำเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 ๑............................................................ตำแหน่ง.........................................ประธานกรรมการ  
 ๒……………………………………………………….ตำแหนง่.............................................กรรมการ 
 ๓……………………………………………………….ตำแหนง่.............................................กรรมการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

      (ลงชื่อ)................................................................ 
               (.............................................................) 

- ๒ – 
 

     - ชอบ 
     - ดำเนินการ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๗ 

 

 
คำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที.่................/.......................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

------------------------------- 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ
การสั่งซื้อสั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้าง
ท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยให้ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปี
ก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ ดังนี้ 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ  
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด
โดยเคร่งครัด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.................เดือน..................................พ.ศ................... เป็นต้นไป  
   สั่ง ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๘ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
นั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใด
ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นั้น 
  บัดนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามคำสั ่ง.............................................. ที่
......../.................. ลงวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ............. ได้ดำเนนิการตรวจสอบพัสดุเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏผลดังนี้ 
  ๑. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์ ปรากฏว่าถูกต้อง 
  ๒. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่...........เดือน..................พ.ศ........... พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรง
ตามบัญชีและทะเบียน 
  ๓. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า มีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการที่แนบมาพร้อมนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                           (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                  (.......................................) 

                (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 

                 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๖๙ 

- ๒ – 
 

     - ทราบ 
     - รายงาน สตง. 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๐ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบและได้สั่งการให้
ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
เพื่อประกอบการพิจารณาจำหน่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัดสุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ 
ต่อไปนั้น 
  เพื่อให้การดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๕๕ ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั ่งซื ้อ สั ่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ 
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง......... .....................กรรมการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      (ลงชื่อ)............................................... 
              (.............................................) 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๑ 

- ๒ – 
 

     - ชอบ 
     - ดำเนินการ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๒ 

 
คำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่................./.......................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

------------------------------- 
  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า มีพัสดุชำรุด และ
เสื่อมสภาพ จำนวน........................รายการ 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อ สั่ง
จ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้ มีรายนามต่อไปนี ้เป็น
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาจำหน่ายพัสดุ 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด
โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน................วันทำการ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.................เดือน..................................พ.ศ...................  
   สั่ง ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๓ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้รายงานผลให้ทราบแล้ว นั้น 
  คณะกรรมการสอบหาข ้ อ เท ็ จจร ิ ง  ได ้ เร ิ ่ มดำเน ิ นการสอบหาข ้ อ เท ็ จจร ิ ง เม ื ่ อวั นที่
....................................................................และแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี...................................................ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า.......................................................................................................................... คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
พิจารณาแล้วเห็นว่า...................................................................................  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ พร้อมบันทึกนี้ได้แนบเอกสารการสอบข้อเท็จจริ ง 
จำนวน.................... แผ่น มาด้วยแล้ว 
 
            (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
                     (.......................................) 
            (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
                     (.......................................) 
            (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
                     (.......................................) 
 - ทราบ 
 - มอบเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
       
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๔ 

เขียนที่................................................................................. 
     วันที่...........เดือน......................................พ.ศ.................... 

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้า....................................................เกิดวันที่...........เดือน........................พ.ศ..........เกิดที่จังหวัด
...............................................................ประเทศ.........................................สัญชาติ.................... ชื ่อบิดา
.....................................................................มารดา............................................................................... ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............ซอย...................................ตำบล................................. อำเภอ................................จังหวัด
.................................โทรศัพท์...............................อาชพี............................ ขอใหถ้้อยคำต่อ 
  ๑............................................................................................................................................  
  ๒............................................................................................................................................  
  ๓.............................................................................................................................................  
ด้วยความสัตย์จริง ดังนี้......................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๕ 

ตัวอย่างเอกสาร 
จำหน่ายโดยการขายวิธีตกลงราคา และการแปรสภาพ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ได้สั่งการให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕๗ (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) ดังความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
  ได้ตรวจสอบพัสดุตามรายงานของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า เป็นการ
เสื่อมสภาพ และชำรุดจากการใช้งานตามปกติ หากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ไม่คุ้มค่า เห็นสมควร
ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. รายการ.......................................................... ...............................................โดยวธิีการขาย 
 ๒. รายการ.........................................................................................................โดยวิธีการทำลาย 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 
  คณะกรรมการประเมินราคากลาง 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ 
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ  

คณะกรรมการดำเนินการขาย 
  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  

  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ 

คณะกรรมการทำลาย  
  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  

  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๖ 

- ๒ - 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

      (ลงชื่อ)................................................................ 
               (........................................................... ..) 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ 
     - ชอบ 
     - ดำเนินการ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๗ 

 

 
คำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่................./.......................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย และ 

คณะกรรมการทำลาย 
------------------------------- 

  ด้วย โรงเรียน.............................................มีความประสงค์จะทำการ……………………..ไม่จำเป็นต้องใช้
ในราชการต่อไป ตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 
  คณะกรรมการประเมินราคากลาง 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ  

คณะกรรมการดำเนินการขาย 
  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ 

  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ 

คณะกรรมการทำลาย  
  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  

  ๒..........................................................ตำแหน่ง.................... .........กรรมการ 
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ  
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด
โดยเคร่งครัด 
 
   สั่ง ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๘ 

 
ประกาศโรงเรียน............................................ 
เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 

------------------ 
 
  ด้วย โรงเรียน................................................จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธี
ตกลงราคา จำนวน............................รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้ 
  ๑. กำหนดการ 
     ๑.๑ ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ 
และขอร ับรายละเอ ียดพร ้อมใบเสนอราคาได ้ท ี ่  โรงเร ียน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ต ั ้ งแต ่ว ันที่
............................................................ถึงวันที่........................................................................ในวัน เวลาราชการ  
     ๑.๒ กำหนดรับซองเสนอราคา ณ โรงเร ียน...................................................ในวันที่
...........................................ตั้งแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา....................น. และเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา
.......................น. 
  ๒. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา 
     ๒.๑ ใบเสนอราคา 
     ๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชน 
  ๓. การเสนอราคา 
     ๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
     ๓.๒ ซองใบเสนอราคาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาบัตรประจำตัว) ต้องใส่
ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองราคาต่อคณะกรรมการขาย 
  ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
     คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับโรงเรียน............................
มากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๗๙ 

- ๒ – 
 

  ๕. การจ่ายเงิน 
     ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุของทางราชการ จะต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่ เสนอราคา
พร้อมใบเสร็จรับเงินของทางราชการไปด้วย 
  ประกาศ ณ วันที่.........................เดือน...........................................พ.ศ....................  
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
           (...................................................................) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๐ 

ใบเสนอราคา 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................................................  
  ๑. ข้าพเจ้า..............................................ห้าง/ร้าน/บริษัท/หจก.................................. ตั้งอยู่เลขที่
...................ถนน............................ .....ตำบล...................................อำเภอ............................ จังหวัด
.................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี...................................................................... ......... ข้าพเจ้าได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในการประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วเป็นอย่างดี 
  ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาซื้อพัสดุที่ทางราชการประกาศขาย ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนเงิน หมายเหตุ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(.................................................................................) รวมเป็นเงิน    
 
  ๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..............วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
  ๔. กำหนดรับมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณา 
ให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา 
  เสนอมา ณ วันที่.................เดือน........................................พ.ศ........................  

   (ลงชื่อ).....................................................ผู้ซื้อ 
          (.................................................) 
        ประทับตรา (ถ้ามี) 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๑ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  การประเมินราคากลางพัสดุ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เพื่อขาย
พัสดุให้กับบุคคลหรือผู้สนใจ ที่เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามคำสั่ง....... ............................ที่
............./................... ลงวันท่ี............................................................ ดังความละเอียดทราบแลว้ นั้น 
  คณะกรรมการประเมินราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรประเมินราคากลางพัสดุที่
ไม่จำเปน็ต้องใช้ในราชการ เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการขายใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขาย ดังนี้ 
  ๑............................................................................................................................ ..... 
  ๒...................................... ........................................................................................... 
  ๓............................................................................................................................ ..... 
  ๔................................................................................................................................. 
  ๕............................................................................................................................ ..... 
  ๖.........................................................................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                           (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                  (.......................................) 

                (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 

                 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๒ 

- ๒ – 
 

   - ทราบ 
   - มอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บไว้เป็นความลับ 
     แล้วมอบให้คณะกรรมการดำเนินการขายในเวลาพิจารณาการขาย 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๓ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการขายของคณะกรรมการดำเนินการขาย 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ ....................................................ได้ทำการประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป จำนวน..................รายการ เมื่อวันที่.................................................................. นั้น  
  คณะกรรมการดำเนินการขายได้ร่วมกันพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาซื้อแล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอ
ราคาซื้อ จำนวน..................ราย คือ 
  ๑.....................................................เสนอราคาซื้อเป็นเงิน............................บาท 
  ๒.....................................................เสนอราคาซื้อเป็นเงิน............................บาท  
  ๓.....................................................เสนอราคาซื้อเป็นเงิน............................บาท 
  ผลปรากฏว่า ผู้เสนอราคาซื้อรายที่............คือ..........................................เสนอราคาอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างสูงสุด คณะกรรมการดำเนินการขายจึงมีมติเห็นสมควรขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการ
ต่อไปนี้ให้กับ............................................................ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้นำราคาประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินราคากลางมาใช้เป็นเกณฑ์แล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                           (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                  (.......................................) 

                (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 

                 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๔ 

- ๒ – 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน........................... 
 เห็นควรอนุมัติขายพัสดุให้กับ..........................................................ตามที่คณะกรรมการดำเนินการขาย
พิจารณาในราคา...............................................บาท 
      (ลงชื่อ)............................................... 
              (.............................................) 
              เจ้าหน้าที่พัสดุ 
      .............../.........................../.................... 
 
  - อนุมัติ 
  - ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ 
  - รายงาน สตง. ตามระเบียบฯ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... 
             (...................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๕ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการทำลายพัสดุของคณะกรรมการทำลาย 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามที่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลาย เพื่อทำลายพัสดุที่ไม่สามารถนำมาแปรสภาพหรือขาย หรือโอน 
หรือแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากไม่สามารถนำไปซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี อีกทั้งยังเสื่อมสภาพ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบและร่วมกันพิจารณาแล้ว ดังความละเอียดทราบแล้ว นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการทำลายได้ดำเนินการทำลายพัสดุ จำนวน......................รายการ ตามที่ได้อนุมัติไว้
แล้วแต่ต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการ.....................บด/เผา/ทุบ/ฯลฯ...................... เมื ่อวันที ่.............เดือน
.................................พ.ศ................. 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
            (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
                     (.......................................) 
            (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
                     (.......................................) 
            (ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ 
                     (.......................................) 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน........................... 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 - ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
      (ลงชื่อ)............................................... 
              (.............................................) 
              เจ้าหน้าที่พัสดุ 
      .............../.........................../.................... 

 
 
 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๖ 

ตัวอย่างเอกสาร 
การขายโดยวิธีขายทอดตลาด 

 

 
คำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่................./.......................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด 

------------------------------- 
  ด้วย โรงเรียน.............................................สังกัด....................................................... จะทำการ
ประมูลด้วยวาจาในการขายทอดตลาด.............(ให้ระบุรายละเอียดพัสดุที่จะขายทอดตลาด)………………จำนวน
.....................รายการ จงึแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี้ 

  ๑..........................................................ตำแหน่ง.............................ประธานกรรมการ  
  ๒..........................................................ตำแหน่ง.............................กรรมการ  
  ๓.........................................................ตำแหน่ง..............................กรรมการ  
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 
   สั่ง ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................ 
            (..............................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................... 
 
 
 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๗ 

 
ประกาศโรงเรียน............................................ 

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ 
------------------ 

 
  ด้วย โรงเรียน................................................จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน.......................
รายการ  ตามรายละเอ ี ยดแนบท ้ายประกาศน ี ้  โดยกำหนดด ูพ ั สด ุ  จำนวน . . . . . . . . . . . . . . . . รายการ  ณ 
................................................................ในวันที่..............................................เวลา...............น. และกำหนดขาย
ท อ ด ต ล า ด ใ น ว ั น ท ี ่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ว ล า . . . . . . . . . . . . . . . . . . น .  ณ 
....................................................................................... 
  เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้ 
  ๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
  ๒. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท หากผู้
ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่
เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 
  ๓. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการ
นั้น ใช้วิธีเคาะไม้ 
  ๔. ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากโรงเรียน....................................ให้เสร็จภายใน ๓ วันนับแต่
วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 
  ๕. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระ  
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...................................................................... โทรศัพท์
หมายเลข................................... .................... ต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่.........................เดือน...........................................พ.ศ....................  
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
           (...................................................................) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๘ 

บัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาด 
ในวันที่.................................................... 

ลำดับที่ ชื่อ ขนาด ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๘๙ 

บัญชีคุมพัสดุที่ขายทอดตลาด 
 

ลำดับที่ 
ชื่อพัสดุ 
ขนาด 

ลักษณะ 

ขายทอดตลาดครั้งที่ ๑ ขายทอดตลาดครั้งที่ ๒ 
ชื่อผู้ 

ประเมิน
ได้ 

เลขที่
ใบเสร็จ 
รับเงิน 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับรอง 

ชื่อผู้ 
ประเมิน

ได้ 

เลขที่
ใบเสร็จ 
รับเงิน 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๐ 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….................ท่ี……………………………………………………………..

วันท่ี………………………………………………………………….. 
เรื่อง  รายงานผลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน.........................รายการ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................... 
  ตามคำสั่งโรงเรียนที่......................................สั่ง ณ วันที่............................................. ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน..................................รายการ นั้น 
  คณะกรรมการขายทอดตลาดได้ดำเนินการเมื่อวันที่.................................................ตั้งแต่เวลา
.......................น. โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล จำนวน.........................ราย โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดได้แจ้งราคา
กลางและเป็นราคาเริ่มต้นแก่ผู้เข้าร่วมประมูลเป็นเงิน............................บาท* แล้วปรากฏว่า (ให้ระบุชื่อและผลการ
ประมูลของผู ้ที ่เข้าร่วมประมูลในราคาสูงสุด) ซึ ่งต่อมาไม่มีผู ้เข้าร่วมประมูลรายอื ่นเสนอราคารับซื้อสูงขึ้นอีก 
คณะกรรมการจึงเห็นว่า........................................... (ผู้ประมูลราคาที่เสนอสูงสุด) เสนอราคารับซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่า
ราคากลางที่กำหนด จึงได้นับ ๑ ถึง ๓ แล้ว เคาะไม้เป็นสัญญาณการตัดสินขาย.....................................(ระบุรายการที่
ขายทอดตลาด) ให้แก่...............................................(ผู้ประมูลราคาที่เสนอราคาสูงสุด) อยู่บ้านเลขที่..............ซอย
............ ถนน....................................แขวง/ตำบล...............................................เขต/อำเภอ............................... จังหวัด
............................................... ดังสำเนาหลักฐาน (เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำเนา
ทะ เบ ี ยนบ ้ าน  หร ื อบ ั ต รประจำต ั วประชาชน )  ท ี ่ แนบ  ในร าคา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บ าท 
(.......................................... .......................) 

                           (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                  (.......................................) 

                (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 

                 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                  (.......................................) 
 
* หากขายทอดตลอดในแต่ละรายการให้ระบุราคากลางในแต่ละรายการ และประมูลแต่ละรายการ 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๑ 

(ตัวอย่างหนังสือรายงานการตรวจสอบพัสดุและจำหน่ายพัสดุประจำปี) 

ที่ ศธ................/........................    ส่วนราชการ................................................ 
           ที่อยู่................................รหัสไปรษณีย์....... 
            วันที่........................................................................ 
เรื่อง  การจำหน่ายพัสดุ 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่............. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุประจำปี จำนวน ๑ ชุด 
  ด้วยโรงเรียน.....................................................ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุ
ประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ และ ข้อ ๑๕๗ พร้อมทั้งได้ลงจ่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ เรียบร้อยแล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน.................. 
งานการเงินและพัสดุ 
โทร.......................................... 
หมายเหตุ  สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย 
 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑ ฉบับ 
 ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ๒ ฉบับ 
 ๔. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ๒ ชุด 
 ๕. รายงานขออนุมัติจำหน่าย พร้อมวิธีการจำหน่ายและคำสั่งอนุมัติให้จำหน่าย ๒ ชุด 
 ๖. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขาย คณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง กรณีขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาด 
 ๗. บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ กรณีส่งเป็นเงินบำรุงการศึกษา ๒ ชุด 
 ๘. รายงานผลการจำหน่าย ๒ ชุด 
 ๙. สำเนาใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา กรณีส่งเป็นเงินบำรุงการศึกษา ๒ ชุด 
 ๑๐. ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน กรณีส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๒ ชุด 
 

 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๒ 

 (ตัวอย่างหนังสือนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายพัสดุ) 

ที่ ศธ................/........................    ส่วนราชการ................................................ 
           ที่อยู่................................รหัสไปรษณีย์....... 
            วันที่........................................................................ 
เรื่อง  การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เงินสด  จำนวน.............................................บาท 
          ๒. ใบนำส่งเงิน จำนวน.............................................บาท 
  ด้วย.....................................................ได้ดำเนินการจำห น่ายพัสดุประจำปี ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๗ (๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
จำนวน.............................................บาท (......................................................................) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (................................) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียน.................. 
 
 
 
งานการเงินและพัสดุ 
โทร.......................................... 

 
 
 
 
 
 

  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๓ 

เอกสารประกอบ 
(เอกสารหมายเลข ๑ ) 

บัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ตรวจพบว่าการรับจ่ายไม่ถูกต้อง ของ...........(ระบุชื่อหน่วยงาน)..... 
ประจำปี .................... 

ลำดับ
ที ่

รายการ 

จำนวนรับ
ใน 

เอกสารฝ่าย
รับ 

จำนวนรับใน 
บัญชีหรือ
ทะเบียน 

จำนวนจ่าย
ใน 

เอกสาร
ฝ่ายจ่าย 

จำนวนจ่ายใน 
บัญชีหรือ
ทะเบียน 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

          

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๔ 

(เอกสารหมายเลข ๒ ) 
บัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ ที่ตรวจพบว่าคงเหลือไม่ตรงบัญชีหรือทะเบียน  ของ.......................... (ระบุชื่อ

หน่วยงาน). 
ประจำปี ...................... 

ลำ
ดับ
ที ่

รายการ 
หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

จำนวน การได้มา 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ ตาม
บัญช ี

นับ
ได้ 

ข
า
ด 

เ
กิ
น 

ได้มา
โดย 

ว.ด
.ป. 

งบประ
มาณ 

             

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุ การ   
 
 
 
 
 
 
การ 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๕ 

(เอกสารหมายเลข ๓ ) 
บัญชีรายการครุภัณฑ์ ชำรุด  เสื่อมสภาพ  สูญไป   ของ.......................... (ระบุช่ือหน่วยงาน). 

ประจำปี.................... 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
หมายเลข
ครุภณัฑ ์

รายการเสียหาย การไดม้า  
ราคา

ที่
ได้มา 

คำชี้แจง
ประกอบ
สาเหตุ
ของที่
ชำรุด
ฯลฯ 

ชำรุด เสื่อม
คุณภาพ 

สูญ
ไป 

สาเหต ุ ได้มา
โดย
วิธี 

วัน/
เดือน/

ปี 

งบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๖ 

(เอกสารหมายเลข ๔ ) 
บัญชีรายการครุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   ของ.......................... (ระบุชื่อหน่วยงาน). 

ประจำปี ................. 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

การได้มา 

งบประมาณ หมายเหตุ ว.ด.ป วิธีการ
ได้มา 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

มูลค่า
รวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๗ 

 ( เอกสารหมายเลข ๕)       
รายละเอียดผลการตรวจสอบวัสดุประจำปีหน่วยงาน........................................... 
วัสดุ คงเหลือ   ณ  วันที่  ๓๐ กันยายน...................... 

ลำดับที่ ประเภท รายการ หน่วยนับ 
จำนวน

ตามบัญชี 
ตรวจนับ

ได้ 
จำนวน 

(ขาด/เกิน) 
หมาย
เหตุ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ 
ลงช่ือ...................................................กรรมการ 
ลงช่ือ...................................................กรรมการ 
ลงช่ือ...................................................กรรมการ 
ลงช่ือ...................................................กรรมการและเลขานุการ 
ลงช่ือ.....................................................ประธานกรรมการ 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๘ 

(เอกสารหมายเลข ๖ ) 
บัญชีแสดงครุภัณฑ์ ของ..................................................(ระบุชื่อหน่วยงาน)...................................... 
ประจำปี .................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.....................................................กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
  

ลำดับ
ที่ 

รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 
ยอด

คงเหลือ
ยกมา 

ยอดท่ี
ได้มา 

ปี
ปัจจุบัน 

ยอดท่ี
จำหน่าย
ในรอบ

ปี 

รวม
ยอด

คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๑๙๙ 

บรรณานุกรม 
 

กฎหมาย 
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘. พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒. กฎกระทรวงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑแ์ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานทีเ่ป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
เอกสาร 

๑. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สำนักงาน. แนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการ
การศึกษาให้คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด การศึกษา. 

๒. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สำนักงาน. แนวปฏิบัตงิานการจัดการศึกษาของ สถานศึกษานิติบุคคล 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

๓. เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน. การพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัด การสถานศึกษานิติบุคคล ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

๔. ศึกษาธิการ, กระทรวง. คูมือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล. 
 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๒๐๐ 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ;  
             (2551).  เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  แนว 
             ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.  
กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ).   (2550)  แนวทางการจัดทำ 
              เอกสารหลักฐานการศึกษา  ปพ.1   ปพ.2  และ  ปพ.3  ตามหลักสูตรการศึกษาขืนพื้นฐาน   
              พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๕).  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พ ุทธศ ักราช  ๒๕๔๔   แนวทางการว ัดและประเม ินผลการ เร ี ยน .  กร ุ ง เทพมหานคร : 
  โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.    
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
__________.  (๒๕๓๕).  ค ู ่ม ือคร ู  การประเม ินผลการเร ียน ระด ับม ัธยมศ ึกษา ตามหล ักส ูตรฉบับ 
  ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
สำน ักงานทดสอบทางการศ ึกษา กรมว ิชาการ กระทรวงศ ึกษาธ ิก าร .  (๒๕๔๖) .  เอกสารหล ักฐาน 
  การศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว. 
สำน ักทดสอบทางการศ ึกษา สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน กระทรวงศ ึกษาธ ิการ.  
  แนวปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวก ับการเท ียบโอนผลการเร ียนเข ้าสู่ การศ ึกษาในระบบ ระด ับการศ ึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน. 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๗).  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 
 ภัณฑ์  (ร.ส.พ.). 
__________. (๒๕๕๐). แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.๑  ปพ.๒ และ ปพ.๓ ตาม 
  หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ . กร ุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ค ุร ุสภา  
  ลาดพร้าว. 

 
 
 
 

 
  



 

  
เอกสารโรงเรยีนนิติบุคคลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

๒๐๑ 

คณะทำงาน 

๑. นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
                                           (กระจ่าง สิงหเสนี) และ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. นางพรทิพา คำแหง   ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
                                 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ 

๓. นางเกศมณี พันธ์พัฒนกุล  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
                                 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๔. นางเสาวนีย์ สนหอม  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
                                 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป 

๕. นางจารุพรรณ ประดับสีห์วสุ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๖. นางนฤมล เจียรวิจิตร   ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๗. นางพนารัตน์ จารีตพิทยา  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๘. นางสาวอุมาพร บุญเปียก  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๙. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๑๐. นางสาวประภัสร นรวรรณ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๑๑. นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
๑๒. นายเรวัฒ โสดาพรหม  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
๑๓. นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
รูปเล่ม /เอกสาร 

นายเรวัฒ โสดาพรหม   ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 


