ระเบียบปฏิบัติการ : ระบบชุมชนสัมพันธ
รหัสเอกสาร
JR-S 9-10

วันที่มีผล
1 มกราคม 2549

1. วัตถุประสงค
เพื่ออธิบายกระบวนการดําเนินงานในดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ในการปฏิบัติงานพัฒนาเชิงระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนรูแ ละคุณภาพโรงเรียน ของโรงเรียนจานกรอง
เพื่อสรางศรัทธา ภาพพจน ความรวมมือ ความเชื่อถือ และแสวงหาประชามติที่มีตอโรงเรียน
2. ขอบขาย
เปนระบบการสรางการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน มีความมุงหมายเพื่อใหความมั่นใจได
วาโรงเรียนไดดําเนินงานดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
3. คําจํากัดความ
3.1 โรงเรียน หมายถึง ผูบริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง และเจาหนาที่ของโรงเรียน
จานกรอง
3.2 ชุมชน หมายถึง ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา ประชาชน หนวยงาน องคกรของรัฐและ
เอกชน
3.3 การสรางความสัมพันธ หมายถึงการรวมประชุมระหวางครูและชุมชน การจัดกิจกรรม
และความรวมมือกับชุมชนในทุก ๆ ดานทีจ่ ะชวยพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาที่
-นําเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
-รวมกําหนดนโยบาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน
-รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ/ติดตามการดําเนินงานและใหการสงเสริมสนับสนุน
แผนพัฒนาการศึกษา
-รับทราบ/นําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนตอที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนระยะ
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4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รวมกับผูบริหารกําหนดนโยบาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษาและใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําของโรงเรียน
-รวมกับผูบริหารกํากับ/ติดตามการดําเนินงานและใหการสงเสริมสนับสนุนแผนพัฒนา
การศึกษา
-รับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนและใหขอคิดเห็น
เสนอแนะ
-ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประจําป
4.3 ครู/บุคลากรของโรงเรียน
-รวมกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษยเกา หนวยงาน องคกร กอตั้งกรรมการสถานศึกษา
ชมรม/ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบขอบังคับและตามกําหนดเวลา
-ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน ชมรม องคกร
หนวยงานตาง ๆ
-รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบเปนระยะ
-รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาและจากชุมชน ผูปกครองนักเรียน ชมรม ไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน
-ประเมินผลการดําเนินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปแกผูบริหารและกรรมการ
สถานศึกษา
-รับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนประจําป
4.4 หัวหนางานชุมชนของโรงเรียน
-ศึกษาสํารวจวัฒนธรรม/ประเพณี/อาชีพ/การศึกษา/คานิยมของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนรวมกับชุมชน
-ประสานงานระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน ชมรม ในการดําเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค
-ประสานงานระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน ชมรม ในการใหความรวมมือ
สนับสนุนและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษา
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5. รายละเอียดของการปฏิบัติ
Flow chart ระบบชุมชนสัมพันธ
โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
วิเคราะหขอกําหนดของการ
ปฏิบัติงาน
ศึกษาวัฒนธรรม/ประเพณี/อาชีพ/
การศึกษา/คานิยมของชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

คัดเลือกตัวแทนผูปกครองนักเรียน
องคกรทองถิ่น องคกรชุมชน ศิษยเกา
และครูเปนกรรมการสถานศึกษาและ
สรางเครือขายผูปกครองนักเรียน

หัวหนางานชุมชนและเจาหนาที่ ของ
โรงเรียนประชุมวางแผนดาน
ความสัมพันธกับชุมชน

ไมผาน

คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ฝายบริหารพิจารณาแผน

ปรับปรุงแกไข

ผาน
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โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมดาน
ความสัมพันธชุมชนรวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน

ประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน
รับทราบเปนระยะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางโรงเรียน และชุมชน

ไมผาน

พิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงแกไข

ผาน

บันทึกปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ของผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป

สรุปรายงานประจําป

4

ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบชุมชนสัมพันธ
กระบวนการ
วิเคราะหขอกําหนด
ของการปฏิบัติงานของ
ระบบชุมชนสัมพันธ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1. ทีมนําและทีมพัฒนาคุณภาพ ประชุมวิเคราะหมาตรฐาน
เชิงระบบขององคประกอบที่ 6 ชุมชนสัมพันธ/สถานศึกษา
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนา ซึ่งประกอบดวยขอกําหนด 4 ขอ ไดแก
ขอกําหนดที่ 1 มีการวิเคราะหและดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
ขอกําหนดที่ 2 มีการกําหนดกลไกในการสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษามีการสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
และชุมชน
ขอกําหนดที่ 4 มีการรวมมือกับชุมชนในการประเมินผล
การดําเนินงานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง

จํานวนกิจกรรม/งาน/
โครงการของ
โรงเรียนสอดคลอง
กับขอกําหนด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

โรงเรียนมีกิจกรรม ตารางวิเคราะหกิจกรรม
/งาน/โครงการ ที่ ของโรงเรียนเขาระบบ
มีการบริหาร
จัดการทุก
ขอกําหนด

องคประกอบ/
ขอกําหนด
6.1-6.4
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กระบวนการ
ศึกษาวัฒนธรรม/ประเพณี/
อาชีพ/การศึกษา/คานิยม
ของชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่น

คัดเลือกตัวแทนผูปกครอง
นักเรียน องคกรทองถิ่น
องคกรชุมชน ศิษยเกาและ
ครู เปนกรรมการ
สถานศึกษาและสราง
เครือขายผูปกครอง
นักเรียน

วิธีการมาตรฐาน
1. งานชุมชน ฝายบริการของโรงเรียน ศึกษา สํารวจขอมูล
เกี่ยวกับชุมชนทุกดาน ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี
การศึกษา คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่น
2. นําขอมูลที่ไดดําเนินการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ใหเปน
ระบบ สามารถนํามาใชประกอบการวางแผนสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
1. โรงเรียนประสานงานผูปกครองนักเรียน องคกรทองถิ่น
องคกรชุมชน ศิษยเกา ตัวแทนครู เขาประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือกันระหวางโรงเรียนและ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ในที่ประชุมรวมกันคัดเลือกตัวแทนเพื่อเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา นําเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งตอไป
3. โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองแตละระดับ ชี้แจงเกี่ยวกับ
คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย
4. ในที่ประชุมรวมกันคัดเลือกผูปกครองที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนผูปกครองเครือขาย

ตัวชี้วัด
มีขอมูลชุมชน
ทุกดาน

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

รอยละ 80 ของชุมชนที่ แบบสํารวจขอมูล
ไดรับการสํารวจ
ชุมชนดานตาง ๆ

จํานวนผูเขารวม
จํานวนผูเขารวม
ประชุมตามที่กําหนด ประชุมตามที่กําหนด
มารวมประชุมรอยละ
80

บัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมประชุม

องคประกอบ/
ขอกําหนด
6.1 – 6.4

6.1 – 6.4
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กระบวนการ

หัวหนางานชุมชนและ
เจาหนาที่ของโรงเรียน
ประชุมวางแผนดาน
ความสัมพันธกับชุมชน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและฝาย
บริหารพิจารณาแผน

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. หัวหนางานชุมชนและเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายประชุม
วางแผนกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน โดยเนนการ
จัดกิจกรรมดานงานประชาสัมพันธ งานใหบริการชุมชน
งานรับบริการชุมชน และงานการจัดประชุมผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนทุกฝายที่
เกี่ยวของ
2. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตอเนื่องตลอดป เพื่อใหเห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและฝายบริหารพิจารณา
แผนงาน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข เพื่อใหโรงเรียนจัด
กิจกรรมไดอยางครอบคลุม ไดแก การสงเสริมใหชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนที่เห็นเปนรูปธรรม โรงเรียน
สนับสนุนใหความรวมมือและรวมกิจกรรมกับชุมชนตาม
โอกาสตาง ๆ อยางชัดเจน และมีการพัฒนางานดานการ
ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบและทันสมัย เขาถึงชุมชนทุกระดับ

ผูรับผิดชอบเขา
รวมประชุม
วางแผนและจัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบเขารวม
ประชุมวางแผนและ
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
รอยละ 90

-แบบเขียน
กิจกรรม/โครงการ
-แบบเขียนปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

มีผูเกี่ยวของมา
มีผูเกี่ยวของมา
พิจารณาแผนงาน/ พิจารณาแผนงาน/
โครงการรอยละ 80
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ
ดานความสัมพันธ
กับชุมชน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
6.1 – 6.4

6.1 – 6.4
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กระบวนการ

โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ดานความสัมพันธชุมชน
รวมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน

ประชาสัมพันธให
ผูปกครอง ชุมชน รับทราบ
เปนระยะ

วิธีการมาตรฐาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน แตละกิจกรรม/โครงการ โดย
มีผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการดวย
2. จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัด ขั้นตอน การติดตอประสานงาน เครื่องมืออุปกรณ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน และมอบหมายงานใหมี
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีความสามารถเหมาะสมกับงาน
3. ฝายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ใหการอํานวยความ
สะดวก เปนที่ปรึกษา ชวยแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
4. คณะกรรมการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม/โครงการ มีการ
ประชุมเพื่อประเมินงานระหวางดําเนินการ พัฒนา ปรับปรุงให
การดําเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการ เปนไปตามจุดมุงหมาย
มีคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ แตละกิจกรรม/
โครงการ โดยมีผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา มีสวน
รวมในการเปนคณะกรรมการดวย กําหนดปฏิทินการ
ประชาสัมพันธเปนระยะ ๆ และทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย ไดแก ครู
นักเรียน ผูปกครอง องคกรทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน
หนวยงานราชการ และมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธให
นาสนใจ เหมาะสมและทันสมัย

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

มีผูรับผิดชอบมา
ปฏิบัติกิจกรรม/
โครงการ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

มีผูรับผิดชอบมา
ปฏิบัติกิจกรรม/
โครงการ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
รอยละ 80

-ภาพถายการจัด
กิจกรรม/โครงการ
-แบบสรุปผลการ
จัดกิจกรรม/
โครงการ

ผูเกี่ยวของ ไดรับ
ขาวสารการ
ประชาสัมพันธจาก
โรงเรียนเปนระยะ

ผูเกี่ยวของ ไดรับ
ขาวสารการ
ประชาสัมพันธ
จากโรงเรียนเปน
ระยะ รอยละ 80

-แบบตอบรับการ
สงขาวสาร
-แบบบันทึกขอมูล
การประชาสัมพันธ

องคประกอบ/
ขอกําหนด
6.1 – 6.4
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กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางโรงเรียน
และชุมชน

พิจารณาผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีผูปกครองนักเรียน
กรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ ดวย
2. มีการประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได
เชน การสัมภาษณ การสอบถาม การแสดงความคิดเห็นโดยการพูด
การเขียน การตอบแบบสอบถาม
3. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนระยะตามความเหมาะสม
เชน ระหวางการจัดกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ระหวางภาคเรียน
สิ้นภาคเรียน สิ้นปการศึกษา
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและฝายบริหารพิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
2. ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ในภาพรวมของแตละ
กิจกรรม/โครงการ วากิจกรรม/โครงการใดที่ประสบความสําเร็จ และ
กิจกรรม/โครงการใดที่ไมประสบความสําเร็จ
3. กิจกรรม/โครงการที่ประสบความสําเร็จ เสนอใหวางแผนการ
พัฒนากิจกรรม/โครงการตอไป
4. กิจกรรม/โครงการที่ไมประสบความสําเร็จ เสนอใหวางแผน
ปรับปรุงแกไข ปญหาอุปสรรค สาเหตุที่ทําใหไมประสบความสําเร็จ

มีการดําเนินงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
หลากหลายรูปแบบ

ผูรับผิดชอบมีการ -แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ดําเนินงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
หลากหลายรูปแบบ
รอยละ 80

มีผูรับผิดชอบ
วิเคราะหผลการ
ประเมิน

มีผูรับผิดชอบ
วิเคราะหผลการ
ประเมินรอยละ 80

-แบบวิเคราะหผล
การประเมิน
กิจกรรม/โครงการ

องคประกอบ/
ขอกําหนด
6.1 – 6.4
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กระบวนการ

บันทึกปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะของ
ผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตอไป

สรุปรายงานประจําป

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. จากการประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการดาน
ความสัมพันธกับชุมชน หัวหนางานชุมชนและเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย นําขอมูลการบันทึกปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ของผูเกี่ยวของ มาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
โดย มุงเนนใหผูปกครองและชุมชนเห็นความสําคัญ ใหการ
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนี้
-ผูปกครอง/ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายความ
ตองการของชุมชนตอสถานศึกษา มากขึ้น
-ผูปกครอง/ชุมชนเขารวมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น มากขึ้น
-ผูปกครอง/ชุมชนใหการสนับสนุน มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
ใชในการจัดและพัฒนาการศึกษา
-ผูปกครอง/ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมเปน
วิทยากรทองถิ่น
-ผูปกครอง/ชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
มีคณะกรรมการจัดทําสรุปรายงานประจําป ทุกกิจกรรม/
โครงการ ที่โรงเรียนและชุมชนดําเนินการรวมกัน เพื่อการ
ประชาสัมพันธเผยแพร

ความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรม/
โครงการ

ความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรม/
โครงการ สวน
ใหญ ระดับ ดี

แบบสํารวจความ
พึงพอใจดานการ
จัดกิจกรรม/
โครงการสงเสริม
ความสัมพันธกับ
ชุมชน

ผูรับผิดชอบจัดทํา
สรุปรายงาน
ประจําป

มีผูรับผิดชอบจัดทํา สรุปรายงาน
ประจําป
สรุปรายงาน
ประจําปรอยละ 80

องคประกอบ/
ขอกําหนด
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