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คำนำ 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้จัดทำ คู่มือการให้บริการของกลุ่มบริหารท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการ
ด้านต่างท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารท่ัวไปทราบถึงแนวทางและข้ันตอนการให้บริการ และเพ่ือให้การบริการการ
ในด้านต่างๆเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และได้มีการติดต่อ ประสานงาน ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้ เป็นไป อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
คู่มือการให้บริการของกลุ่มบริหารท่ัวไปฉบับน้ี จะเป็น ประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป  
 

( นายบุญเย่ียม  วงศรีษา) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 
คำนำ 
ทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
แผนภูมิมอบหมายงานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนผังโรงเรียน 
ข้ันตอนการให้บริการ 
แบบคำขอให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
       2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1. ลดภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
       4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
       5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
       6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
      2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
      3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
      4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดำเนินงาน 
      5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษและระดับตำบล 
 
 
 



 
กลยุทธ์ สพม.32 
   กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิด “No 
Child Left Behind” (NCLB) 
    กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
วิสัยทัศน์   
  “เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นำความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม  
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 
เป้าประสงค์หลัก 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒. มีพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๓. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

๔. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๕. มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   
 
 
 



ประเด็นกลยุทธ์ 
  ประเด็นท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 ประเด็นท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ส่งเสริม พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 ประเด็นท่ี ๓  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

๔. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน จัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย  

๕. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ พัฒนาการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงาน และกระจายอำนาจสู่หน่วย
ปฏิบัติ 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรา้งการบรหิารกลุม่บรหิารทั2วไป	 

 
 

 
โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป  

" 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
นายวัชราบูรณ์  บุญชู 

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
นายบุญเย่ียม  วงศรีษา 

หวัหน้ากลุม่บริหารทั0วไป 
นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร 

หัวหน้างานบริการ 

นายสุติยะ  สธนโสภณ 

หัวหน้างานชุมชน

และภาคีเครือข่าย 
นายชูศักด์ิ  หอยสังข์ 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

นายพิเชษฐ์  แป้นทองมอญ 

หวัหน้าโครงการธนาคารขยะ รีไซเคิล
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
นางสาวเสาวนิต  แป้นประโคน 

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่ม 
นางวารี  กาสิทธ์ิ 

• งานอาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดล้อม 

• งานนักการภารโรง 
• งานอนามัยโรงเรียน 
• งานโภชนาการ โรงอาหาร
และสาธารณูปโภค 

• งานบ้านพักครู 
•  งานส่ือสารและการ 
ประชาสัมพันธ์ 

• งานรถรับส่งนักเรียน 
• งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย 

•  งานวิทยุส่ือสาร  

ภาระงานบริการ  

• งานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานและสมาคม

ผู้ปกครอง 
• งานสมาคมผู้ปกครองและ 
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกรวด

วิทยาคาร 
• งานบริการชุมชน  

ภาระงานชุมชน 

และภาคีเครือข่าย  
• งานวางแผนกิจการ นักเรียน 
• งานส่งเสริมคณุ ธรรม 
จริยธรรม 

• งานพัฒนาระเบยี บวินัย 
• งานส่งเสริม ประชาธิปไตย/
สภานักเรียน 

• งานสารวตั รนักเรียน 
•  งานยาเสพติด 
• งานระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

ภาระงานกิจการนักเรียน  



 
 
 
 





 
 

ระเบียบโรงเรียนบ+านกรวดวิทยาคาร 
ว3าด+วยการใช+อาคารสถานท่ี  พ.ศ. 2565 

   
 เพ่ือให)การใช)อาคารสถานท่ีสำหรับนักเรียน ครู บุคลากร และหน=วยงานราชการ ประชาชนท่ัวไป เปBนไปด)วย

ความเรียบร)อย สะดวกต=อการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ สนองนโยบายการใช)สาธารณูปโภคอย=าง

ประหยัดและคุ)มค=า สอดคล)องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว=าด)วยการใช)อาคารสถานท่ี พ.ศ.2565 โรงเรียนบ)าน

กรวดวิทยาคาร จึงวางระเบียบการใช)อาคารสถานท่ีของโรงเรียนบ)านกรวดวิทยาคาร ไว)ดังน้ี 

 ข)อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว=า “ระเบียบโรงเรียนบ)านกรวดวิทยาคาร ว=าด)วยการใช)อาคารสถานท่ี พ.ศ. 2565” 

 ข)อ 2  ระเบียบน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศเปBนต)นไป 

 ข)อ 3  บรรดาระเบียบ ข)อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดแย)งกับระเบียบน้ี ให)ใช)ระเบียบน้ีแทน 

 ข)อ 4  กำหนดระยะเวลาในการใช)อาคารสถานท่ี และบริเวณโรงเรียน ระหว=างเวลา 06.00 – 20.00 น. 

นอกเหนือจากน้ี ต)องทำหนังสือขออนุญาตและได)รับอนุญาต จากหัวหน)าสถานศึกษา 

 ข)อ 5  นักเรียนต)องปฏิบัติในการอาคารสถานท่ี ดังน้ี 

            5.1 ห)ามขีดเขียน ทำลายโต_ะ เก)าอ้ี ประตู หนังต=าง  ฝาผนังของอาคาร ส่ิงปลูกสร)าง ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณbและครุภัณฑbทุกประเภทในโรงเรียน หากมีความเสียหายเกิดข้ึน นักเรียนจะต)องเปBนผู)รับผิดชอบ ชดใช)

ค=าเสียหายตามความเปBนจริง 

            5.2 ห)ามนักเรียนนำอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียน (ยกเว)นน้ำด่ืม)  

            5.3 ห)ามใช)ห)องเรียนในวันหยุด  โดยไม=ได)รับอนุญาต 

            5.4 นักเรียนต)องช=วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน ท้ิงขยะลงในภาชนะท่ีทางโรงเรียนจัด

ไว) 

 ข)อ 6 ครูและบุคลาทางการศึกษา  ท่ีมีความประสงคbจะขอใช)อาคารสถานท่ี  ให)บันทึกขอใช)อาคารสถานท่ี  

ตามแบบของงานอาคารสถานท่ี  กลุ=มบริหารท่ัวไป  และเม่ือได)รับอนุญาตจากผู)บริหารโรงเรียนแล)ว   ต)องปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของโรงเรียนโดยเคร=งครัด 

 ข)อ 7 หน=วยงานราชการหรือประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความประสงคbจะขอใช)อาคารสถานท่ี  ให)จัดทำหนังสือ

ราชการขออนุญาตใช)ตามระเบียบของทางราชการ 

 ข)อ 8 การขอใช)อาคารสถานท่ี อนุญาตให)ใช)เปBนการช่ัวคราวเท=าน้ัน และต)องปฏิบัติในการใช)อาคารสถานท่ี  

ดังน้ี 

            8.1  บันทึกขออนุญาตใช)อาคารสถานท่ี  ตามแบบฟอรbมโรงเรียนกำหนด  เม่ือได)รับอนุญาตจาก

หัวหน)าสถานศึกษาแล)วต)องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  และระเบียบของโรงเรียนโดยเคร=งครัด 

 

 



๑๑ 

 
            8.2  การใช)อาคารสถานท่ีต)องอยู=ในเง่ือนไขของโรงเรียนดังต=อไปน้ี 

                      (1)  ไม=ใช)อาคารสถานท่ีกระทำในส่ิงผิดกฎหมาย 

                      (2)  ไม=ใช)อาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดต=อความสงบเรียบร)อยหรือศีลธรรมอันดีต=อ

ประชาชน 

                      (3)  การใช)อาคารสถานท่ี  เพ่ือหาเสียงเลือกต้ังหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จะต)องไม=

กระทบต=อการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ันๆ ต)องให)ความเปBนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

                      (4)  บุคคลท่ีจะเข)ามาต)องปฏิบัติตนให)ชอบด)วยวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังต)อง

เช่ือฟmงหัวหน)าสถานศึกษา หรือผู)ท่ีรับมอบหมายซ่ึงเปBนผู)รับผิดชอบรักษาสถานท่ีน้ันๆ 

                      (5)  ไม=ใช)อาคารสถานท่ีเพ่ือการอย=างอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว)ในคำขออาคารสถานท่ี 

   (6)  การใช)อาคารสถานท่ี  จะต)องเปBนไปตามคำส่ังของศูนยbบริหารสถานการณbแพร=ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

            8.3  กรณีมีความเสียหายอันเกิดจากการใช)จัดกิจกรรมน้ัน ๆ ผู)ขอจะต)องชดใช)ค=าเสียหายและ

ดำเนินการปรับปรุงซ=อมแซมใช)เหมือนเดิม 

  8.4 การอนุญาตให)ใช)อาคารสถานท่ีระยะเวลานานต=อเน่ือง จะอนุญาตให)ใช)เปBนระยะเวลาเท=าใด ให)

อยู=ในดุลพินิจของหัวหน)าสถานศึกษา 

 ข)อ  9  ผู)ขอใช)จะต)องชำระเงินค=าบำรุงสถานท่ี  ตามท่ีโรงเรียนเปBนผู)กำหนด 

    ข)อ 10  หัวหน)าสถานท่ีศึกษา  อาจยกเว)นค=าบำรุงสถานท่ี   ในกรณีท่ีพิจารณาแล)วเห็นว=าขอใช)อาคารสถานท่ี

น้ันเปBนประโยชนbต=อส=วนรวมหรือเปBนประโยชนbแก=ทางราชการ 

  ข)อ 11 เม่ือปรากฏโดยชัดแจ)งว=าการใช)อาคารสถานท่ีเปBนการผิดเง่ือนไขอย=างใดอย=างหน่ึงตามท่ีระบุไว)ใน ข)อ 

8 ให)หัวหน)าสถานศึกษาหรือผู)มีอำนาจอนุญาตหรือผู)ท่ีได)รับมอบหมาย ส่ังระงับการใช)น้ันได)โดยไม=ผิดข)อตกลงใด 

 

                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มกราคม   พ.ศ.  2565 

 

 

(นายวัชราบูรณb  บุญชู) 

ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านกรวดวิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 



๑๒ 
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��ǰǰïĆîìċÖêćöĒïïôĂøŤöǰǰïø�ïü��ǰ 
��ǰǰđÿîĂĀĆüĀîšćÜćîĂćÙćøÿëćîìĊę 
��ǰǰđÿîĂøĂÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøǰǰǰđóČęĂóĉÝćøèć 
��ǰǰïĆîìċÖÖćø×ĂĔßšĂćÙćøÿëćîìĊęǰìĊęðŜć÷Öćø×ĂĔßšĂćÙćøÿëćîìĊęǰ 

Āöć÷đĀêčǰÖøčèćêĉéêŠĂúŠüÜĀîšćĂ÷ŠćÜîšĂ÷�üĆî 



๑๓ 

 

 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 



๑๕ 

 

 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 



๑๗ 

 
แบบคำขอใช้บริการ 

 
 

 

แบบคำขอใช)ห)องประชุม 
วันท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

เรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 ข้าพเจ้า ..................................................นามสกุล..........................................  ตำแหน่ง ..................... 
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  พร้อมนักการ / แม่บ้าน ดังต่อไปน้ี 
  หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์   เคร่ืองเสียง 
  ห้องประชุมกิจการนักเรียน   เคร่ืองเสียง 
  ห้องประชุมสีน้ำเงิน    เคร่ืองเสียง 
  ห้องประชุมสีชมพู    เคร่ืองเสียง 
  ห้องประชุมสีม่วง     เคร่ืองเสียง 
  อาคารอเนกประสงค์    เคร่ืองเสียง 
  อ่ืนๆ .....................................   เคร่ืองเสียง 
  นักการ / แม่บ้าน  จำนวน ................ คน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็นกลุ่มงานบริการ การพิจารณา 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริการอาคารสถานท่ี 

เห็นควรอนุญาต 
  ไม่ควรอนุญาต   

เน่ืองจาก................................................. 
…………………………………………………………..…... 
         
 ลงช่ือ............................................... 
          (นายสุติยะ สธนโสภณ) 
        .........../............../.............. 

 
  เห็นควรอนุญาต 
  ไม่ควรอนุญาต   

เน่ืองจาก....................................................................... 
    ……………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ....................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
      (นายบุญเย่ียม  วงศรีษา) 
     .........../............../.............. 

หมายเหต ุ แจ$งล'วงหน$าอย'างน$อย   1  วัน 

บร.บว.1 

วัตถุประสงค์การขอใช้ 
             1. ................................................................................................................................................... 
             2. ................................................................................................................................................... 
ระหว่างวันท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ............... ถึงวันท่ี ............. เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

ต้ังแต่เวลา .................................................... ถึง ............................................ น. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

          ลงช่ือ............................................................ ผู้ขอ 
      (…………………………………………...............…) 

                                           ตำแหน่ง ...................................... 



๑๘ 

 

 

 

แบบคำขอใช)อาคารสถานที ่
 

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

เรียน ขออนุญาตใช8............................................................................ 

เรียน ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านกรวดวิทยาคาร 
 ข8าพเจ8า  นาย/นาง/นางสาว ............................................นาสกุล.................................................... อายุ...............ป@    

อยูBบ8านเลขที่.............หมูBที่............ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................... 

           มีความประสงคKขอใช8อาคารสถานที ่   ดังตBอไปนี้ 

ข8าพเจ8าขอใช8อาคารสถานที ่...................................................................................... 

เพื่อ..................................................................................................................................................................... 

มีกำหนดระยะเวลา ................วัน    ตั่งแตBวันที่ .............เดือน ............................ พ.ศ. ..................... 

ถึงวันที ่........... เดือน ................................พ.ศ. ................ โดยมีบุคคลจะมารBวมใช8ประมาณ ........................ คน 

1.   ยินดีชำระเงินคBาบำรุงตามที่สถานศึกษากำหนดคือ 

1.1 คBาน้ำ  คBาไฟ  ตามความสิ้นเปลือง 

1.2  คBาตอบแทนคนงานภารโรง 

1.3 คBาบำรุงบำรุงอาคารสถานที่ตลอดถึงการใช8ทรัพยKสินและอุปกรณK 

2. หากการใช8อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพยKสินและอุปกรณKตBางๆ เสียหาย ข8าพเจ8ายินด ี

ชดใช8ให8และจัดการซBอมแซมให8อยูBสภาพเดิม 

3.  ข8าพเจ8าได8ทราบหลักเกณฑKและเงื่อนไงการใช8อาคารสถานที่แล8ว  และจะปฏิบัติให8 

ถูกต8องตามระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ]าฝ^นหรือการกระทำใด ๆ  อันเป_นการผิดระเบียบ   ยินดีให8 

บอกเลิกการใช8อาคารสถานที่ดังกลBาวได8 

          (ลงชื่อ)............................................................ผู8ยื่นคำขอ 

     (…………………………….……………………...............…) 

ความคิดเห็นกลุBมงานบริการ การพิจารณา 

ความคิดเห็นหัวหน8างานบริการอาคารสถานที ่

เห็นควรอนุญาต 

  ไมBควรอนุญาต  เนื่องจาก............................................. 

 

ลงชื่อ................................................... 

         (นายสุติยะ สธนโสภณ) 

         .........../............../........... 

  เห็นควรอนุญาต 

  ไมBควรอนุญาต  เนื่องจาก.............................................. 

 

 

ลงชื่อ..............................................รองผู8อำนวยการกลุBมบริหารทั่วไป 

    (นายบุญเยี่ยม  วงศรีษา) 

 

 

  เห็นควรอนุญาต 

  ไมBควรอนุญาต  เนื่องจาก............................ 

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

 

   

  ลงชื่อ..................................................ผู8อำนวยการโรงเรียน 

            (นายวัชราบูรณK  บุญช)ู 

 

หมายเหต ุ แจ8งลBวงหน8าอยBางน8อย   1  วัน 

บร.บว.2 

เขียนที่ โรงเรียนบ8านกรวดวิทยาคาร 
 



๑๙ 

 

 

ĒïïĒÝšÜàŠĂöĂćÙćøÿëćîìĊę 
ÿŠüîìĊęǰ�ÿĞćĀøĆïñĎš×ĂĔßšïøĉÖćø 
×šćóđÝšćǰǰǰîć÷�îćÜ�îćÜÿćü ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖúčŠöÿćøą�òć÷  ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

Āöć÷đú×ēìøýĆóìŤ   
øć÷ÖćøìĊęðøąÿÜÙŤĔĀšàŠĂö øć÷úąđĂĊ÷é 

ĕôôŜćǰ�ǰēìøýĆóìŤ 
ǰ ǰǰǰǰǰǰĀúĂéĕôǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰóĆéúöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý 
       ēìøýĆóìŤǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰđÙøČęĂÜìĞćîĚĞćđ÷Ęî ǰǰǰĂČęîė(øąïč)  
ðøąðćǰ�ǰúč×ćõĉïćú 
ǰǰǰ ǰǰǰǰǰìŠĂðøąðćǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰÖŢĂÖîĚĞćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰĀĆüÞĊéßĞćøą 
ǰǰǰ ǰǰǰǰøąïïßĆÖēÙøÖǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰøąïïîĚĞćìĉĚÜǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰøąïïÖĞćÝĆéÿĉęÜðäĉÖĎú 
ĕöšǰ�ǰðĎîǰ�ǰđĀúĘÖǰ�ǰñšć 
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰēêŢąǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰđÖšćĂĊĚǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰêĎšǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰðøąêĎ 
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰĀîšćêŠćÜǰǰ ǰǰǰǰúĎÖïĉé�ÖúĂîǰǰǰ ǰǰǰđóéćî�ĀúĆÜÙć ǰǰǰóČĚî�ñîĆÜ�ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰöŠćî�öĎŠúĊęǰǰǰ ǰǰǰǰǰĂČęîėǰ(øąïč)   
ëîîǰǰǰ�ǰǰǰÿîćö 
(øąïč)      
đÙøČęĂÜÝĆÖø�ǰǰđÙøČęĂÜ÷îêŤ 
(øąïč)      

ǰǰĀöć÷đú×ÙøčõĆèæŤǰǰ(ëšćöĊ)� . 
ǰǰǰĀöć÷đú×ĀšĂÜǰ�ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ�ĂćÙćø . . 
ǰǰǰǰïøĉđüèÿëćîìĊę� . 
� . 
úĆÖþèąÖćøßĞćøčé/ÙüćöêšĂÜÖćøĔĀšàŠĂö 
� � 
�  
� � 
� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

 
úÜßČęĂ������������������������������������������ñĎš×ĂÜøĆïïøĉÖćø 
�������������������������������������������������������������������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ÿŠüîìĊęǰ�ǰđÿîĂĀĆüĀîšćÜćîĂćÙćøÿëćîìĊęóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø 

öĂïĀöć÷ĔĀš(îć÷�îćÜ�îćÜÿćü)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
éĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������Ēúąøć÷ÜćîñúðäĉïĆêĉÜćî 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
      ǰǰǰǰǰúÜßČęĂ  ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀĆüĀîšćÜćîĂćÙćøÿëćîìĊę 
                                                                                                              /            /  
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

 
Ĕï÷ČöÿĉęÜ×ĂÜĒúąĂčðÖøèŤ 
ÜćîïøĉĀćøÜćîìĆęüĕð 

đ×Ċ÷îìĊęēøÜđøĊ÷îïšćîÖøüéüĉì÷ćÙćø 
üĆîìĊę������������đéČĂî������������������������ó�ý������������� 

×šćóđÝšć�����������������������������������������������������������������������������êĞćĒĀîŠÜ��������������������������������� ������������������������������������� 
ÖúčŠöÿćøą�������������������������������������������������������������������������ēìøýĆóìŤ��� �������������������������������������������������������������������� 
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤ×Ă÷ČöĂčðÖøèŤéĆÜîĊĚêŠĂĕðîĊĚǰđóČęĂĔßšĔîÜćî��������������������������������������������������������������������������������������  
úĞćéĆï øć÷Öćø ÝĞćîüî øĀĆÿÙøčõĆèæŤ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 ×šćóđÝšć×ĂøĆïøĂÜüŠćǰÝąéĎĒúøĆÖþćĂčðÖøèŤìĊę÷ČöđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰēé÷ĀćÖöĊÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĔéǰėǰĀøČĂöĊÖćø

ÿĎâĀć÷đÖĉé×ċĚîǰ×šćóđÝšćÝą×ĂøĆïñĉéßĂïìĆęÜĀöéìčÖÖøèĊĕöŠöĊđÜČęĂîĕ×ǰēé÷ÝĆÖìĞćÖćøàŠĂöĒàöĔĀšĔßšÖćøĕéšéĆÜđéĉö

ĀøČĂÝĆéĀćìéĒìîĔĀšÙøïêćöÝĞćîüîìĊę÷ČöĔîÖøèĊöĊÖćøÿĎâĀć÷đÖĉé×ċĚî 
ñĎšÿŠÜ×ĂÜ��������������������������������������������������������������� ���������ñĎšÿŠÜ×ĂÜÙČî���������������������������������������������������������������������� 
ñĎšøĆï×ĂÜ�������������������������������������������������������������� ���������ñĎšøĆï×ĂÜÙČî����������������������������������������������������������������������� 
üĆîìĊę��������������đéČĂî��������������������������������ó�ý����������������üĆîìĊę�����������đéČĂî����������������������������������ó�ý���������������������� 



๒๑ 

 

 
 

 

แบบคำของชุมชนภาคเครือข2าย 

เขียนท่ี โรงเรียนบ8านกรวดวิทยาคาร 
วันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.......... 
 

เรียน ขอความอณุเคราะหDครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน 
เรียน ผู8อำนวยการโรงเรียนบ8านกรวดวิทยาคาร 
 ข8าพเจ8า  นาย/นาง/นางสาว......................................นาสกุล.....................................อายุ............ปN 

อยู2บ8านเลขท่ี.............หมู2ท่ี.........ถนน..................ตำบล....................อำเภอ.........................จังหวัด..................... 
มือถือ...........................................มีความประสงคDขอความอนุเคราะหD     ดังต2อไปน้ี 

(     ) วงโยธวาทิต/วงโปงลาง/นาฏศิลปW/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล 

(     ) นักเรียน   ระดับช้ัน ม.............  จำนวน.................คน 
(     ) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/บำเพ็ญประโยชนD จำนวน..............คน 
(     ) นักศึกษาวิชาทหาร  จำนวน.................คน 

(     ) คุณครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน..................คน 
เพ่ือ.......................................................................................................................................................... 

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

มีกำหนดระยะเวลา............วัน  ระหว2างวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ..........ถึงวันท่ี.........เดือน...................
พ.ศ.................ต้ังแต2เวลา....................................น. 
 ข8าพเจ8ายินดีสนับสนุนเปZนทุนการศึกษาให8กับกองทุน ฯ ของโรงเรียนต2อไป 

   (ลงช่ือ)........................................................ผู8ย่ืนคำขอ 
            (………………………………………………………) 

ความคิดเห็นกลุ2มงานบริการ การพิจารณา 

 

ความคิดเห็นหัวหน8างานภาคีเครือข2าย 
เห็นควรอนุญาต 

  ไม2ควรอนุญาต  เน่ืองจาก............................ 

ลงช่ือ......................................................................... 
(นายชูศักด์ิ  หอยสังขD) 

.........../............../........... 

  เห็นควรอนุญาต 
  ไม2ควรอนุญาต  เน่ืองจาก............................ 

(ลงช่ือ)................................................รองผู8อำนวยการ 
           (นายบุญเย่ียม  วงศรีษา) 
              .........../............../........... 

 

เห็นควรอนุญาต 
ไม2ควรอนุญาต  เน่ืองจาก............................ 

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

 
(ลงช่ือ)................................................รองผู8อำนวยการ 
             (นายวัชราบูรณD  บุญชู) 

            .........../............../........... 

หมายเหตุ  แจ8งล2วงหน8าอย2างน8อย   1  วัน 



๒๒ 

 
 


