
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู
ก

สํานักง
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งานเขต

อ/ม
รป
งเรียนบร
ตพืน้ท่ีกา

มา
ฏิบ
รรหารแ
ารศึกษา

าตร
บัติ
แจมใสวิ
ามัธยมศึ
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ติงา
วทิยา 6 
ศึกษาสุพ

ฐาน
าน
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พ.ศ. 25
สมบูรณ์ 
เร่งรัดกา
พอเพียง 
การศึกษ
 โ
บริหารแ
บริหารทั่
งบประม
ตามศักย
คุณภาพก
 
 
 
 
           
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิรูปกา
45 และ (ฉบั
เป็นคนดีมีค

รปฏิรูปการศึ
ความสมาน

ษา สถานศึกษา
โรงเรียนบรรห
ละจัดการศึกษ
ัวไป โรงเรียน
าณ ฝ่ายบริห

ยภาพและตาม
การศึกษาอย่า

               
               

รศึกษาตามพ
บับที่ 3) พ.ศ.
ความสามารถ
กษา โดยยึดคุ

นฉันท์ สันติวิ
า และท้องถิ่น
หารแจ่มใสวิท
ษา 4 ด้าน 
นจึงจัดโครงสร
หารบุคคล ฝ่า
มความเหมาะ
างต่อเน่ืองตลอ

                
                

ระราชบัญญัติ
. 2553 มีควา
ถ และอยู่ร่วม
คุณธรรม นําค
วิธี วิถีประชา
น  
ทยา 6 ได้รับ
คือ ด้านวิชา
ร้างการบริหา
ยบริหารกิจกา
สมเพ่ือให้เกิด
อดไป  

               
               

คํานํา 
 

ติการศึกษาแห
ามมุ่งหมายที่
มกับสังคมอย่
ความรู้ เสริมส
าธิปไตยในการ

บการประกาศใ
าการ ด้านงบ
รโรงเรียนเป็น
ารนักเรียน แ
ดประโยชน์สูง

                
       ผู้อํานว

ห่งชาติ พ.ศ.2
จะจัดการศึกษ
างมีความสุข
ร้างความตระ
รจัดการศึกษา

ให้เป็นสถานศึ
ประมาณ ด้า
น 5 ฝ่าย ได้แ
และฝ่ายบริหา
งสุด ในการป

      (นายวีร
ยการโรงเรียน

542 และที่แก
ษาเพ่ือพัฒนา
กระทรวงศึ

ะหนักในคุณค่
า จึงเน้นกระ

ศึกษาประเภท
านการบริหาร
แก่ ฝ่ายบริหา
รทั่วไป และจั
ปฏิบัติงาน ส

ะ ป่ินเจริญ)  
นบรรหารแจ่ม

ก้ไขเพ่ิมเติม (
าคนไทยให้เป็น
กษาธิการจึงมี
าของปรัชญา
ะจายอํานาจสู

ทที่หน่ึง มีอิส
รบุคคล และ 
ารวิชาการ ฝ่า
จัดบุคลากร รั
ส่งผลให้เกิดก

มใสวิทยา 6 

ฉบับที่ 2) 
นมนุษย์ที่
มีนโยบาย
เศรษฐกิจ
สู่เขตพ้ืนที่

สระในการ
ด้านการ

ายบริหาร
รับผิดชอบ
การพัฒนา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริหารวิช
แผนการ
 
 
โรงเรียน 
 
รับผิดชอ
 
การศึกษ
 
เป็นไปตา
 
ปฏิบัติงา
มาตรฐาน
 
ทบทวนก
 
 
 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่
 

1. ช่วยผู้อํา
ชาการ ฝ่ายบ
ปฏิบัติงานจัด
2. เป็นคณะก
3. ช่วยผู้อําน

4. ช่วยผู้อําน
อบให้เป็นไปตา
5. ช่วยผู้อําน

ษาและกิจการต
6. ช่วยผู้อําน
ามนโยบายแล
7. ช่วยผู้อํา
านตามระเบีย
นการควบคุมภ
8. ช่วยผู้อําน
การปฏิบัติตาม
9. งานอ่ืน ๆ 

นวยการสถาน
บริหารงบประ
ดระบบงานคว
กรรมการบริห
นวยการสถาน

วยการสถานศึ
ามมาตรฐานก
นวยการสถาน
ต่าง ๆ ของโรง
นวยการสถาน
ละแผนที่กําหน
านวยการสถา
บที่วางไว้ เพื
ภายใน พ.ศ.2
นวยการสถาน
มระบบที่วางไ
ตามที่ผู้อํานว

 
 
 
 
 
 

นศึกษาในกา
ะมาณ ฝ่ายบ
บคุม กํากับ ดู
ารโรงเรียน 
ศึกษาเก่ียวกับ

ศึกษาวางแผน
การศึกษาชาติ
นศึกษาวางแผ
งเรียน 

นศึกษาควบคุม
นดไว้ 
านศึกษาจัดว
พ่ือให้เป็นไปต
2544 
นศึกษาดูแลรับ
ไว้ 
วยการสถานศึ

รบริหารกิจกา
ริหารบุคคล
ดูแลเกี่ยวกับก

บงานกิจการนั

นและดําเนินง
ติ และมาตรฐา
น ควบคุม ติ

ม ดูแล กํากับ

างระบบควบ
ตามระเบียบค

บผิดชอบระบ

ึกษามอบหมา

นางสาวธัญช
ตําแหน่ง รอ
► ปฏิบัติหน้
วิชาการ ฝ่าย
บุคคล ฝ่ายบ
นักเรียน 

ารของสถานศึ
ฝ่ายบริหารกิ

การบริหาร เพ่ื

นักเรียน และ

งานบริหารงาน
านการศึกษาขั้
ติดตาม นิเทศ

บ ติดตาม นิ

คุมภายในขอ
ณะกรรมการ

บบดูแลช่วยเห

าย 

ชนก เนียมแต
งผู้อํานวยกา
าที่รองผู้อํานว
บริหารงบปร
ริหารทั่วไป แ

ศึกษาที่เก่ียวกั
กิจการนักเรียน
พ่ือให้เกิดผลดีต

งานอ่ืน ๆ เพ่ื

นตามนโยบาย
ขั้นพ้ืนฐาน 
ศและแก้ปัญห

นิเทศและประ

องโรงเรียนแล
ตรวจเงินแผ่น

หลือ กํากับ 

ตง  
รสถานศึกษา
วยการฝ่ายบริ
ะมาณ ฝ่ายบริ
และฝ่ายบริหา

กับงานกลุ่มบริ
น กําหนดนโ
ต่อสถานศึกษ

พ่ือพัฒนาการศึ

ย ขอบข่ายหน

หา เพ่ือพัฒน

เมินผลงานทุก

ละกํากับ ติด
นดินว่าด้วยกา

ติดตาม และ

า  
ริหาร 
ริหารงาน
รกิจการ

ริหารฝ่าย
ยบายวาง

ษาย่ิงๆ ขึ้น 

ศึกษาของ

น้าที่ความ

าคุณภาพ

กฝ่าย ให้

ดตามการ
ารกําหนด

ะประเมิน



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
นักเรียน 
นักเรียน 
 
 
ของโรงเรี
 
ขอบข่าย
 
การศึกษ
 
นักเรียนด
เป็นไปตา
 
ปฏิบัติงา
มาตรฐาน
 
ทบทวนก
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ช่วยรองผู้
กําหนดนโยบ
รวมทั้งงานอ่ืน
2. เป็นคณะก
3. ช่วยรองผู้
รียน  
4. ช่วยรองผ
หน้าที่ความรั
5. ช่วยรองผู้อ

ษาและกิจการต
6. ช่วยรองผู้อ
ด้านคุณลักษณ
ามนโยบายแล
7. ช่วยรองผู้
านตามระเบีย
นการควบคุมภ
8. ช่วยรองผู้
การปฏิบัติตาม
9. งานอ่ืน ๆ 

้อานวยการสถ
บายวางแผนก
น ๆ ที่เก่ียวข้อ
กรรมการบริห
้อํานวยการสถ

ผู้อํานวยการส
รับผิดชอบให้เป
อํานวยการสถ
ต่าง ๆ ของโรง
อํานวยการสถ
ณะอันพึงประ
ละแผนที่กําหน
ผู้อํานวยการส
บที่วางไว้ เพื
ภายใน พ.ศ.2
อํานวยการสถ
มระบบที่วางไ
ตามที่ผู้อํานว

 
 
 
 

ถานศึกษาในก
การปฏิบัติงาน
อง เพ่ือให้เกิด
ารโรงเรียน 
ถานศึกษาเก่ีย

สถานศึกษาวา
ป็นไปตามมาต
ถานศึกษาวาง
งเรียนร่วมกับ
ถานศึกษาควบ
ะสงค์ ด้านกา
นดไว้  
สถานศึกษาจัด
พ่ือให้เป็นไปต
2544  
ถานศึกษาดูแ
ไว้  
วยการและรอง

การบริหารกิจ
นจัดระบบงาน
ดผลดีต่อสถาน

ยวกับงานกิจก

างแผนและดํา
ตรฐานการศกึ
แผน ควบคุม

บผู้บริหารและ
บคุม ดูแล กําก
ารส่งเสริมสวัส

ดวางระบบคว
ตามระเบียบค

ลรับผิดชอบร

งผู้อํานวยการ

นายอํานวย
ตําแหน่ง ครู
►  ปฏิบัติหน้
กิจการนักเรยี

จการของสถาน
นควบคุม กํา
นศึกษายิ่ง ๆ ขึ

การนักเรียน แ

าเนินงานบริห
กษาชาติ และม
 ติดตาม นิเท
ฝ่ายอ่ืน ๆ  
กับ ติดตาม นิ
สดิภาพของนัก

วบคุมภายในข
ณะกรรมการ

ระบบดูแลช่วย

รสถานศึกษาม

เนตรมณ ี 
  

น้าที่หัวหน้าฝ่า
ยน  

นศึกษาที่เก่ีย
กับ ดูแลเกี่ย
ขึ้น  

และงานอ่ืน ๆ

หารงานกิจกา
มาตรฐานการ
ศและแก้ปัญห

นิเทศและประ
กเรียน ด้านค

ของโรงเรียนแ
ตรวจเงินแผ่น

ยเหลือ กํากับ

มอบหมาย 

ายบริหาร 

วกับงานบริห
วกับการบริห

ๆ เพ่ือพัฒนาก

รนักเรียนตาม
รศึกษาขั้นพ้ืนฐ
หา เพ่ือพัฒน

ะเมินผลงานฝ่
คุณธรรมจริยธ

และกํากับ ติด
นดินว่าด้วยกา

บ ติดตาม และ

ารกิจการ
ารกิจการ

การศึกษา

มนโยบาย 
ฐาน  
าคุณภาพ

ายกิจการ
ธรรม ให้

ดตามการ
ารกําหนด

ะประเมิน



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
งบประม
งบประม
 
 
พัสดุของ
 
การเงินทุ
 
ประจําปี
 
วิเคราะห
โรงเรียน 
 
เพ่ือให้เป็
2544  
 
ประจําปี
 
แผนกลยุ
 
ปฏิบัติงา
 
โรงเรียน 

  
  
  

หน้าที ่ 

1. ช่วยรอง
าณ กําหนดน
าณ รวมทั้งงา
2. เป็นคณะก
3. ช่วยรองผู้อ
งโรงเรียน  
4. ช่วยรองผู้

ทกุประเภทให้
5. ช่วยรองผู้อ
 การเก็บหลัก
6. ช่วยรองผู้อ
ห์หรือวิจัย 
 
7. ร่วมจัดวาง

ปนไปตามระเบี

8. ช่วยรอง
 แผนกลยุทธ์โ
9. ช่วยรองผู้

ยุทธ์โรงเรียนแ
10. ช่วยรอง

านของกลุ่มงาน
11. ช่วยรอ
 

งผู้อํานวยการ
นโยบายวางแ
านอ่ืน ๆ ที่เก่ีย
กรรมการบริห
อํานวยการสถ

ผู้อํานวยการส
้เป็นไปตามระ
อํานวยการสถ
กฐานและการจ
อานวยการสถ
เพ่ือการปรับ

งระบบควบคุ
บียบคณะกรร

งผู้อํานวยการ
โรงเรียน  
้อํานวยการสถ

และรายงานผล
งผู้อํานวยการ
นและกลุ่มสา
งผู้อํานวยการ

 
 
 

รสถานศึกษา
ผนการปฏิบัติ
ยวข้องเพ่ือให้
ารโรงเรียน 
ถานศึกษาดูแล

สถานศึกษาคว
ะเบียบราชการ
ถานศึกษาควบ
จําหน่ายพัสดุ
ถานศึกษารวบ
ปรุงและพัฒน

มภายในของโ
มการตรวจเงิ

รสถานศึกษาจั

ถานศึกษาจัดท
ลการปฏิบัติงา
รสถานศึกษาค
ระการเรียนรู้
รสถานศึกษา

ในการบริห
ติงานจัดระบบ
เกิดผลดีต่อสถ

ลการจัดสรรง

วบคุมดูแลการ
รและเป็นปัจจ
บคุม ดูแลการ
ประจําปีให้เป็

บรวมข้อมูลสา
นางานให้มีคุณ

โรงเรียนและก
นแผ่นดินว่าด้

จัดทําเอกสาร

ทําเอกสารคู่มื
าน  
ควบคุม ดูแล
้ ให้ดําเนินไปอ
เผยแพร่ ปร

นายสุรมิตร 
ตําแหน่ง ครู
►  ปฏิบัติหน้

หารกิจการขอ
บงานควบคุม
ถานศึกษายิ่ง

งบประมาณ ก

รเก็บรักษาเงิน
จุบันอยู่เสมอ
รจัดซื้อ-จัดจ้า
ป็นไปตามระเบี
ารสนเทศ สถิติ
ณภาพ เป็น

กํากับ ติดตาม
ด้วยการกําหน

รแผนพัฒนาคุ

มือ แนะนํา ให

ล กํากับ ติด
อย่างเป็นระบ
ระชาสัมพันธ์

แสงสรุะ  
  

น้าที่หัวหน้าฝ่า

องสถานศึกษา
กํากับ ดูแลเ
ๆ ขึ้น  

การบริหารงบ

น การทําบัญ
 

าง การเบิก-จ่า
บียบราชการ 
ติต่าง ๆ ของโ
นประโยชน์ต่อ

มการปฏิบัติงา
นดมาตรฐานก

ณภาพการศึก

ห้ความรู้แก่ค

ดตาม นิเทศ
บบ  

ให้ข้อมูลเพื

ายบริหารงบป

าที่เก่ียวกับงา
ก่ียวกับการบ

บประมาณ กา

ญชี และทําทะ

าย การตรวจ
 
โรงเรียนที่สําค
อการจัดการศึ

านตามระเบีย
ารควบคุมภา

กษา แผนป

รูในการจัดทํา

ศ และประเมิ

พ่ือช่ือเสียงเกีย

ประมาณ  

านบริหาร
ริหารงาน

ารเงินและ

ะเบียนคุม

สอบพัสดุ

คัญ นํามา
ศึกษาของ

ยบที่วางไว้ 
ยใน พ.ศ. 

ปฏิบัติการ

าโครงการ 

มินผลการ

ยริยศของ



 
 12. ช่วยรองผู้อํานวยการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกงานในฝ่ายต่อรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ  
 13. ช่วยรองผู้อานวยการสถานศึกษาวางแผนกําหนดการประชุมสรุปงานประจําปี เพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
 14. ช่วยรองผู้อํานวยการสถานศึกษาสรุป รวบรวมแฟ้มงาน เอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เผยแพร่ และรายงานต่อสาธารณชน  
 15. ช่วยรองผู้อํานวยการสถานศึกษาดูแลรับผิดชอบและพัฒนาระบริหารจัดการและระบบ
ยุทธศาสตร์ ระบบประกันคุณภาพ ติดตามและประเมินทบทวนการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้  
 16. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสถานศึกษามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
เก่ียวกับง
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นโยบายแ
 
การศึกษ
 
ทั่วไปแล
 
พัสดุ ไปร
 
 
เจริญก้าว
 
บริการให้
 
ไว้ เพ่ือให
 
ติดตาม แ
 
ลูกจ้างปร
 
ปฏิบัติงา

  
  
  

หน้าที ่ 

1. ช่วยรองผูอ้
งานบริหารทัว่
านทั่วไป รวมท
2. เป็นคณะก
3. ช่วยรองผู้อ
และขอบข่ายง
4. ช่วยรองผู้อ

ษาและกิจการต
5. ช่วยรองผู้อ
ะบริการให้มีส
6. ช่วยรองผู้อ
รษณีย์ การติด
7. ช่วยรองผู้อ
8. เสนอแนะกิ
วหน้าแก่โรงเรี
9. รวบรวม วิ
ห้เป็นไปตามน
10. ร่วมจัดวา
ห้เป็นไปตามร
11. ช่วยรองผู
และทบทวนก
12. ช่วยรองผู
ระจําและลูกจ้
13. ช่วยรองผู

านทุกงานในฝ่

อํานวยการสถ
วไป กําหนดนโ
ทั้งงานอ่ืน ๆ 
กรรมการบริห
อํานวยการสถ
งานที่รับผิดชอ
อํานวยการสถ
ต่าง ๆ ของโรง
อํานวยการสถ
ส่วนสนับสนุน
อํานวยการสถ
ดต่อภายในแล
อํานวยการสถ
กิจกรรมต่าง 
รียนและการศึ
วิเคราะห์ สถิติ
นโยบาย เป้าห
างระบบควบค
ระเบียบคณะก
ผู้อํานวยการส
การปฏิบัติตาม
ผู้อํานวยการส
จา้งช่ัวคราว กํ
ผู้อํานวยการส
ายต่อผู้บริหา

 
 
 

ถานศึกษาและ
โยบายวางแผ
ที่เก่ียวข้อง เพื
ารโรงเรียน 
ถานศึกษาวาง
อบ  
ถานศึกษาวาง
งเรียนร่วมกับ
ถานศึกษาควบ
น ต่อการจัดกา
ถานศึกษาดูแล
ละยานพาหนะ
ถานศึกษาวาง
ๆ ของโรงเรยี
ศึกษาโดยส่วน
ติขอ้มูล และทํ
หมายและมีปร
คุมภายในของ
กรรมการตรวจ
สถานศึกษาดูแ
มระบบที่วางไว
สถานศึกษาดูแ
กํากับติดตามแ
สถานศึกษากํา
รอย่างต่อเน่ือ

ะหัวหน้าสถาน
ผนการปฏิบัติง
พ่ือให้เกิดผลดี

แผนและดําเนิ

แผน ควบคุม
บผู้บริหารและ
บคุม กํากับ ติ
ารเรียนการสอ
ลควบคุมเกี่ยว
ะให้สะดวกแล
แผนและดําเนิ

ยนในส่วนที่จะ
นรวม  
ทาํการวิจัย เพ่ื
ระสิทธิภาพ  
งโรงเรียนและ
จเงินแผ่นดินว
แลรบัผิดชอบร
ว้  
แลรบัผิดชอบก
และทบทวนก
ากับ ติดตาม ต
องและสมํ่าเสม

นางสุนทร ท
ตําแหน่ง ครู
►  ปฏิบัติหน้

นศึกษาในการ
งานจัดระบบง
ดีต่อสถานศกึษ

นินการบริหาร

ติดตาม นิเท
ฝ่ายอ่ืน ๆ  
ดตาม ดูแลแล
อนและความต
วกับการสื่อสา
ละปลอดภัย 
นินการประสา
ะช่วยขจัดปัญห

อปรับปรุงพัฒ

ะกํากบั ติดตาม
ว่าด้วยการกําห
ระบบสัมพันธ์

การบริหารงา
ารปฏิบัติตาม
ตรวจสอบ ปร
มอ  

ทองวิเศษสุข  
  
น้าที่หัวหน้าฝ่า

รบริหารกิจกา
งานควบคุม กํ
ษาย่ิง ๆ ขึ้น  

รงานบริการข

ศและแก้ปัญห

ละนิเทศ การด
ต้องการของโร
รคมนาคมขอ

านงานระหว่า
หาข้อขัดแย้ง 

ฒนางานฝ่ายบ

มการปฏิบัติงา
หนดมาตรฐาน
ธ์ชุมชน ดูแลรั

นอาคารสถาน
ระบบที่วางไว้
ระเมิน และรา

ายบริหารทั่วไ

รของสถานศึก
ํากับ ดูแลเกีย่

องโรงเรียน ต

หา เพ่ือพัฒนา

ดําเนินงานฝ่า
รงเรียนหรือชุม
องโรงเรียน จด

งโรงเรียนกับช
และสร้างควา

บริหารทัว่ไปแล

านตามระเบยี
นการควบคุมภ
ับผิดชอบ กําก

นที ่และงานบ
ว้  
ายงานผลการ

ไป  

กษาที่
ยวกับการ

ตาม

าคุณภาพ

ยบริหาร
มชน  
ดหมาย 

ชุมชน  
าม

ละ

ยบที่วาง
ภายใน  
กับ

บริการ
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ความก้าว
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งานอ่ืน ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

หน้าที ่ 

1. ช่วยรอง
งานบริหารวิช
2. เป็นคณะก
3. เป็นกรรมก
4. ช่วยรองผู้อ
5. ช่วยรองผู้
ดําเนินการไป
6. ช่วยรองผู
ผล ตามหลักสู
7. ช่วยรองผู้อ
ลการประเมนิ
8. ช่วยร
วหน้าในวิชาชี
9. ช่วยรอ
การจัดการเรี
10. ให้บริการ
ๆ ที่เก่ียวข้องก
11. ช่วยรองผู
12. งานอ่ืน ๆ

งผู้อํานวยการ
ชาการ  
กรรมการบริห
การและเลขาน
อํานวยการสถ
ผู้อํานวยการส
ปอย่างมีประสิ
ผู้อํานวยการส
สตูรสถานศึกษ
อํานวยการสถ
นการปฏิบัติงา
องผู้อํานวยก
ชีพ  
องผู้อํานวยกา
ยนรู้  
รสื่อ วัสดุ อุป
กับงานวิชากา
ผู้อํานวยการส
ๆ ตามที่ผู้อําน

 
 
 

โรงเรียน แ

ารโรงเรียน 
นุการคณะกร
ถานศึกษากําห
ถานศึกษานิเท
ทธิภาพ ตามภ
สถานศึกษานิเ
ษา โดยเน้นกา
ถานศึกษาประ
านในกลุ่มบรหิ
การสถานศึกษ

รสถานศึกษา

ปกรณ์ เอกสา
าร  
สถานศึกษาวา
นวยการและรอ

และหัวหน้าสถ

รรมการบริหาร
หนดนโยบายแ
ทศ กํากับ ติ
ภาระงานที่กํา
เทศ กํากับ
ารประเมินตา
ะเมินผลการป
หารวิชาการมา
ษาสนับสนุน

าสนับสนุน

รเผยแพร่ควา

างแผนการจัดช
องผู้อํานวยกา

นางรนิดา กร
ตําแหน่ง ครู
► ปฏิบัติหน้

ถานศึกษาในก

รหลักสูตรและ
และวางแผนพั
ติดตาม และด
าหนดไว้ในคู่มื
ติดตาม กา
มสภาพจริง 

ปฏิบัติงานของ
าปรับปรุงพัฒ

ส่งเสริมใ

ส่งเสริมให้ค

ามรู้ด้านวิชาก

ช้ันเรียนประจ
ารสถานศึกษา

รุดเนียม  
  
าที่หัวหน้าฝ่า

การบริหารกิจ

ะงานวิชาการ
พัฒนางานในก
ดูแลให้การบริ
มือ  
รจัดกระบวน

งบุคลากรในก
ฒนางานอย่างต
ให้ครูจัดทําผ

ครูทําวิจัยในช้ั

การ ทั้งในงาน

จําปี  
ามอบหมาย 

ยบริหารวิชาก

จการของสถา

สถานศึกษา  
กลุ่มบริหารงาน
ริหารงานในงา

การเรียนรู้ ก

กลุ่มงานบริหา
ต่อเน่ือง  
ลงานทางวิช

ช้ันเรียน เพื

นการเรียนการ

การ  

นศึกษาที่

นวิชาการ  
านบริหาร

การวัดผล 

ารวิชาการ 

าการเพ่ือ

พ่ือพัฒนา

รสอนและ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดน
งานอ่ืน ๆ
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เงินรางวัล
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หน้าที ่ 

1. ช่วยรองผูอ้
นโยบายวางแผ
ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. เป็นคณะก
3. ช่วยรองผู้อ
4. ช่วยรองผู้อ

ห้เป็นไปตามนโ
5. ช่วยรองผู้อ

หัวหน้างานแล
6. ช่วยรองผู้อ
กจ้าง  
7. ช่วยรองผู้อ
แหน่ง เลื่อนร

ษาต่อ การขอเค
8. ช่วยรองผู้อ
ัลของข้าราชก
9. ช่วยรองผู้อ

บัติงานต่าง ๆ ข
10. ช่วยรองผู
ม ในวิชาชีพค
11. งานอ่ืน ๆ

อํานวยการสถ
ผนการปฏิบัติง
เพ่ือให้เกิดผล

กรรมการบริห
อํานวยการสถ
อํานวยการสถ
โยบาย เป้าหม
อํานวยการสถ
ะบุคลากรที่เกี
อํานวยการสถ

อํานวยการสถ
ะดับ เพ่ิมวุฒิ 
ครื่องราชอิสริ
อํานวยการสถ
การครูและลูก
อํานวยการสถ
ของกลุ่มบริห
ผู้อํานวยการส
รู กํากับ ติดต
ๆ ตามที่ผู้อําน

 
 
 

ถานศึกษาในก
งานจัดระบบง
ลดีต่อสถานศกึ
ารโรงเรียน 
ถานศึกษาเก่ีย
ถานศึกษารวบ
มายและมีประ
ถานศึกษาติดต
ก่ียวข้อง  
ถานศึกษาควบ

ถานศึกษาควบ
ปรับวุฒิ การ

ริยาภรณ์และเ
ถานศึกษาจัดท
จ้างประจํา 
ถานศึกษาควบ
ารบุคคลให้ดํา
สถานศึกษาพัฒ
ตาม และประเ
นวยการและรอ

การบริหารกิจก
งานควบคุม กํ
กษาย่ิง ๆ ขึ้น

วกับงานบุคค
บรวม วิเคราะห
ะสิทธิภาพ  
ต่อประสานงา

บคุม ดูแลจัดท

บคุม ดูแล แล
รย้าย การโอน
เหรียญตรา  
ทําเอกสาร คู่มื

บคุม ดูแล กําก
าเนินไปอย่าง
ฒนาระบบกา
เมินทบทวนกา
องผูอํ้านวยกา

นางรุง่กานต์
ตําแหน่ง ครู
►  ปฏิบัติหน้

การของสถาน
กํากับ ดูแลเกี่ย
 

ล เพ่ือพัฒนา
ห์สถิติข้อมูล 

านด้านธุรการก

ทําทะเบียนปร

ะดําเนินการเกี
น การไปช่วยร

มือประกอบกา

กับ ติดตาม ต
เป็นระบบ  
รนําองค์กร ร
ารปฏิบัติงานต
ารสถานศึกษา

 ์แสงสุระ  
  

น้าที่หัวหน้าฝ่า

นศึกษาที่เก่ียว
ยวกับการบรหิ

การศึกษาขอ
เพ่ือปรับปรุงพ

กับหน่วยงาน

ระวัติและสถิติ

ก่ียวกับการสร
าชการ การล

ารพิจารณาเลื่

ตรวจสอบ นิเท

ะบบสารสนเท
ตามระบบที่ว
ามอบหมาย 

ายบริหารงานบ

วกับงานบริหา
หารงานบุคคล

งโรงเรียน  
พัฒนางานกลุ่

ต่าง ๆ กลุ่มส

ติต่าง ๆ ของข้

รรหา บรรจุ แ
าออก การตา

ลื่อนเงินเดือน 

ทศ และประเมิ

ทศและระบบ
างไว้  

บุคคล  

รบุคคล 
ล รวมทั้ง

มบริหาร

าระการ

้าราชการ

แต่งต้ัง 
ย 

การรับ

มินผล

คุณธรรม 
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หน้าที ่ 

1. จัดห้องส
 
2. สํารวจแหล
ีการศึกษา แล
3. จัดทําเอกส
4. ส่งเสริม 
บคลุมภูมิปัญญ
5. จัดเก็บรัก
ยบร้อย เป็นห
6. จัดกิจกรรม
7. จัดป้ายนิเท
8. รวบรวมแล
9. งานอ่ืน ๆ 

สมุดให้เป็นแห

ล่งเรียนรู้ที่เก่ีย
ละสถานที่ใกล้
สารเผยแพรแ่
สนับสนุนให้ค
ญาท้องถิ่น  
กษา ปรับปรุง
หมวดหมู่และเ
มห้องสมุด ส่ง
ทศและสถิติข้
ละจัดเก็บสถิติ
ตามที่ได้รับม

 
 
 
 
 

หล่งวิทยาการ

ยวข้องกับการ
ลเ้คียง  
แหล่งเรียนรู้แก
ครูใช้แหล่งกา

งซ่อมแซม บํา
ป็นปัจจุบัน ส
งเสริมการอ่าน
้อมูลเก่ียวกับห
ติต่าง ๆ ของห้
อบหมายจาก

รสําหรับการอ

รพัฒนาคุณภา

ก่ครู นักเรียน
ารเรียนรู้ทั้งใน

ารุงหนังสือ สื
สามารถใช้ประ
นและแนะนําห
ห้องสมุด  
ห้องสมุด  
กรองผู้อํานวยก

นางสาวเฟื่อ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

อ่าน การค้น

าพการศึกษาท

หน่วยงาน อง
นและนอกโรง

สื่อการเรียนรู้
ะโยชน์ได้สูงสุด
หนังสือใหม่ 

การและผู้อําน

งฟ้า แตงโสภ
  
ารเรียนรู้ภาษา
านห้องสมุดแ
ารวิชาการ 

นคว้าหาความ

ทั้งในสถานศึก

งค์กรและสถา
เรียน ในการ

วัสดุ-ครุภัณฑ
ด  

นวยการสถาน

ภา  

าไทย 
และแหล่งเรียน

มรู้ หาสถิติข้

กษา ชุมชน ท้

าบันอ่ืน  
รจัดกระบวนก

ฑ์ ในห้องสมุด

นศึกษา 

นรู ้ 

ข้อมูลของ

ท้องถิ่น ใน

การเรียนรู ้

ดให้อยู่ใน



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนการ
การเรียน
 
จริงจากก
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นไปอย
 
อย่างต่อเ
 
 
ของกระท
ทางการศึ
 
 
 

  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. กําหนดระ
วัดผลและปร

นรู้ ตัวช้ีวัด หน
2. ส่งเสริมให
กระบวนการ ก
3. พัฒนาเครื่
4. จัดระบบแ
5. ร่วมจัดระบ
6. ดําเนินการ
7. รวบรวมผล
8. ร่วมประสา
9. จัดดําเนินง
10. จัดดําเนิ
ย่างเหมาะสม
11. จัดทําข้อ
เน่ืองเพ่ือดูพัฒ
12. สรุปวิเคร
13. ดําเนินก
ทรวงศึกษาธิก
ศึกษาต่าง ๆ ใ
14. จัดตาราง
15. จัดเตรียม

ะเบียบ แนวป
ระเมินผลแต่ล
น่วยการเรียนรู้
ห้ครูดําเนินกา
การปฏิบัติงาน
รองมือวัดผลแ
และวางแผนดํ
บบและวางแผ
รสอบแก้ตัว โด
ลการสอบแก้ต
านงานกับผู้ป
งานเกี่ยวกับก
นินงานเก่ียวกั
  
อมูลสารสนเท
ฒนาการ  
ราะห์ข้อสอบ 
ารร่วมกับสําน
การ ที่มาติดต
ให้เป็นไปด้วย
งสอบกลางภา
มเอกสาร วัสด

 
 
 
 
 

ฏิบัติเก่ียวกับ
ะรายวิชาให้ส
รู้ แผนการจัด
ารวัดผล และ
นด้วยวิธีการที
และประเมินผล
าเนินการสอบ
ผนดําเนินการ
ดยจัดตารางส
ตัวจัดลงหลักฐ
กครองนักเรยี

การเรียนซ้ําขอ
กับนักเรียนที่ไ

ทศเก่ียวกับผล

O-NET ม.3 ม
นักงานเขตพ้ืน
ามผลการเรีย
ดี  
าค ปลายภาค
ดุอุปกรณ์ต่าง

การวัดผลและ
สอดคล้องกับม
การเรียนรู้ แล

ะประเมินผลก
ที่หลากหลายแ
ลให้ได้มาตรฐ
บกลางภาคเรยี
รรับและสอบคั
สอบแก้ “0” น
ฐานให้เป็นปัจ
ยน ในกรณีนัก
องนักเรียนทั้งป
ไม่มีสิทธ์ิสอบ

ลสัมฤทธ์ิทางก

ม.6 ให้ผู้เก่ียว
นที่การศึกษา
นในแต่ละครั้

 สอบแก้ตัว 
ๆ ที่ใช้ในการ

นายตรีมงคล
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

ะประเมินผลข
มาตรฐานการ
ละการจัดกิจก
ารเรียนการส
และคํานึงถึงค
าน  
ยน และปลาย
คัดเลือกนักเรยี
นัดหมายแก้ “
จจุบัน  
กเรียนมีปัญหา
ประเภทเป็นร
จัดให้มีการ

การเรียนของน

วข้องนําไปใช้ป
สํานักทดสอบ
ั้ง ทั้งเรื่องการ

รสอบให้แก่ครู

ล  จันทร์เสวก
  
ารเรียนรู้วิทยา
านวัดผลประ
ารวิชาการ 

ของสถานศึกษ
รศึกษา สาระ
กรรมการเรียน
สอน โดยเน้นก
ความแตกต่างร

ยภาคเรียน  
ยนเข้าใหม่  
“ร, มส, มผ” 

าเก่ียวกับผลก
รายวิชาและเรี
เรียนการสอน

นักเรียน เปรี

ปรับปรุงพัฒน
บทางการศึกษ
รสอบ และกา

รู และนักเรียน

ก  

าศาสตร ์
เมินผล  

ษา ส่งเสริมให้
ะการเรียนรู้ ม
นรู้  
การประเมินต
ระหว่างบุคคล

การเรียนที่ยังไ
รียนใหม่ทั้งหม
นซ่อมเสริมแล

ยบเทียบกับปี

นา  
ษาและหน่วย
รสอบประเมิน

น  

ห้ครูจัดทา
มาตรฐาน

ตามสภาพ
ล  

ม่ผ่าน  
มด  
ละสอบให้

ปีที่ผ่านมา

งานอ่ืน ๆ 
นคุณภาพ



 16. จัดระบบและวางแผนให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมทุก ๆ ระดับช้ัน  
 17. สรุปรายงานเหตุการณ์ในการสอบของนักเรียน และการกํากับการสอบของครูในแต่ละวัน ในทุก
ครั้งของการสอบ  
 18. ช่วยกรอกระเบียนประวัติของนักเรียนที่เข้าเรียน ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ให้ถูกต้องสมบูรณ์ทัน
รายงานวันที่ 30 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ระดับกา
 
 
สถานศกึ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. รวบรวมขอ้
2. ตรวจสอบ
รศึกษา  
3. จัดเก็บข้อม
4. รับผิดชอบ

กษา 

อมูลผลการเรี
บข้อมูลให้ถูกต

มูลให้เป็นระบ
บการจัดทําแบ

 
 
 
 
 
 

รียนของนักเรยี
ต้องก่อนที่จะ

บบ โดยอาจพั
บบรายงานผู้ส

 

ยนทุกคนเป็น
ะประมวลผลก

ัฒนาโปรแกร
สําเร็จการศึก

นางสาวกนก
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ท
    ฝ่ายบริหา

รายภาคเรียน
การเรียนรู้ขอ

มการกรอกขอ้
ษา (ปพ.๓)

กกาญจน ์ทรพั
  
ารเรียนรู้ภาษา
ทะเบียน  
ารวิชาการ 

น  
องผู้เรียนเป็นร

อมูลและการป
) และเอกส

พย์มิด  

าไทย 

รายภาคเรียน

ประมวลผลข้อ
สารสําคัญอ่ืน 

นในแต่ละ

อมูล  
ๆ ของ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ช่วยเหลือ
 
 
 
ศึกษา หรื
 
ปัจจัยพ้ืน
 
 
รับบริกา
 
แผนพัฒน
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. จัดระบบ
อนักเรียนและ
2. ดําเนินการ
3. ติดตามแล
4. ประสาน
รือเครือข่ายก
5. ให้คําปรึกษ
นฐาน และการ
6. ให้บริการส
7. ประสานงา
รทางการศึกษ
8. จัดทําข้อ
นาคุณภาพกา
9. ประชาสัม
10. แจกเอกส
11. ดําเนินกา

บการแนะแน
ะกระบวนการ
รแนะแนวการ
ละประเมินผลก
ความร่วมมือ 

การแนะแนวภ
ษาและดําเนิน
รกู้ยืมเพ่ือการ
สารสนเทศด้า
านกับโรงเรียน
ษาของสถานศึ
มูลและสํามะ
ารศึกษาในอน
พันธ์ให้นักเรยี
สารแบบคําขอ
ารสัมภาษณแ์

 
 
 
 
 
 

วทางวิชาการ
รเรียนการสอน
รศึกษา โดยปร
การจัดการระ
แลกเปลี่ยน

ภายในเขตพ้ืนที
นการช่วยเหลอื
รศึกษา  
านการศึกษาต่
นในเขตพื้นทีบ่
ศึกษา  
ะโนผู้เรียนที่จะ
นาคตต่อไป  
ยนทราบในรา
อรับทุนการศึก
และคัดเลือกนั

 

รและวิชาชีพภ
น  
ระสานความร
ะบบและกระบ
นเรียนรู้และป
ที่การศึกษา 
อนักเรียนในด้

ต่อและประกอ
บริการ ชุมชน

ะเข้ารับบริกา

ายละเอียดของ
กษา  
ักเรียนที่ประส

นางสาวสิรลิั
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

ภายในสถานศึ

ร่วมมือกับครทู
บวนการแนะแ
ระสบการณ์ด้

ด้านการเรียน

อบอาชีพ  
น และท้องถิ่นใ

ารทางการศึกษ

งทุนการศึกษา

สงค์จะขอรับท

ลักษณ์  สุวรร
  
ารเรียนรู้ภาษา
านแนะแนว 
ารวิชาการ 

ศึกษา โดยเ

ทุกคนในสถาน
แนวการศึกษา
ด้านการแนะแ

ด้านการจัดห

ในการสํารวจ

ษาของสถานศึ

า  

ทุนการศึกษา 

ณประทีป  

าต่างประเทศ

เช่ือมโยงกับร

นศึกษา  
าในสถานศึกษ
แนวการศึกษา

หาทุนการศึกษ

ข้อมูลนักเรียน

ศึกษาเพ่ือใช้ใ

ศ 

ระบบดูแล

ษา 
ากับสถาน 

ษา การจัด

นที่จะเข้า

ในการวาง 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สถานศกึ
 
การเรียน
 
พัฒนาคณุ
สถาบันอื
 
 
วิธีการเพื
 
เรื่องต่าง 
 
เรื่อง  
 
 
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ศึกษา วิ
กษา  
2. สนับสนุนแ

นรู้  
3. ประสานค
ณภาพการเรีย
อ่ืน  
4. เป็นผู้นําใน
5. ทํางานวิ

พ่ือนําไปปฏิบัติ
6. เป็นที่ปรึก
ๆ ที่เป็นประ
7. ทํางานวิจัย

8. สรุปผลกา
9. งานอ่ืน ๆ 

วิเคราะห์ วิจ

และส่งเสริมให

ความร่วมมือใ
ยนการสอน แ

นการจัดให้มีก
จัยในช้ันเรียน
ติ  
กษา ส่งเสริม 
โยชน์ต่อการเ
ยเก่ียวกับการ

รดําเนินงาน 
ตามที่ได้รับม

 
 
 
 
 
 

จัย การบริห

ห้ครูศึกษา วิเ

ในการศึกษา
และงานวิชากา

การทาวิจัยในช
นแบบง่าย ๆ

สนับสนุน ใ
เรียนการสอน
รพัฒนาหลักสู

เมื่อสิ้นปีการศึ
อบหมายจาก

 

หารจัดการแล

เคราะห์ วิจัย

วิเคราะห์ วิ
ารแก่ครู สถาน

ช้ันเรียน  
ออกมาให้เป็

ให้ครูได้ทําวิจั
นหรือการศึกษ
สูตรสถานศึกษ

ศึกษาให้ฝ่ายบ
กรองผู้อํานวยก

นายกฤตธี  อิ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้างา
    ฝ่ายบริหา

ละการพัฒนาค

เพ่ือพัฒนาคุ

วิจัย ตลอดจ
นศึกษา บุคค

ป็นแนวทางห ื

ัยในช้ันเรียนใ
ษา 
ษาและการพัฒ

บริหารและผู้เกี
การและผู้อําน

อินหาดกรวด
  
ารเรียนรู้คณิต
านวิจัยเพ่ือพัฒ
ารวิชาการ 

คุณภาพงานวิ

ณภาพการเรีย

นการเผยแพร
ล ครอบครัว 

รือเป็นตัวอย่า

ให้มีจํานวนเพ่ิ

ฒนางาน อย่า

ก่ียวข้องทราบ
นวยการสถาน

  

ตศาสตร ์
ฒนาคุณภาพก

ชาการในภาพ

ยนรู้ให้แต่ละก

ร่ผลงานการวิ
องค์กร หน่วย

างแก่ครูได้เห็

มขึ้น โดยให้ท

งน้อยปีการศึ

บ  
นศึกษา 

การศึกษา 

พรวมของ

กลุ่มสาระ

วิจัย หรือ
ยงานและ

นรูปแบบ 

ทําวิจัยใน

กษาละ 1 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การศึกษ
 
 
 
เรียน 
 
 
ปลอดภัย
 
ระเบียนแ
 
 
หลักสูตร
 
ของนักเรี
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ประสาน
ษา 

2. กําหนดแผ
3. ดําเนินการ
4. ร่วมมือกับ

5. ประเมินผล
6. รวบรวมเ
ย 
7. จัดระบบ
แสดงผลการเรี
8. กรอกประ
9. จัดทํารา
ร ม.3 , ม.6 แล
10. รับย่ืนคํา
รียน จัดทําข้อ

นงานการดําเ

ผนการรับนักเรี
รรับนักเรียนต
บองค์กรปกคร

ลและรายงาน
เอกสารใบมอ

บการเก็บเอกส
รียน 
วัติและข้อมูล
ยละเอียดข้อ
ละ ปวช.3 นัก
าร้องขอเปลี่ย
อมูลการรับนัก

 
 
 
 
 
 

เนินการแบ่งเข

รียนของสถาน
ตามแผนที่กําห
รองส่วนท้องถิ่

นผลการรับเด็ก
บตัวนักเรียน

สารใบมอบตัว

นักเรียนลงใน
มูลนักเรียนใน
กเรียนย้ายเขา้
น ช่ือ-ช่ือสกุล

กเรียน รายงาน

ขตพ้ืนที่บริกา

นศึกษา โดยป
หนด 
น ชุมชน ในก

กเข้าเรียนในเ
 พร้อมทั้งตร

วนักเรียน เพื

นทะเบียนนักเ ี
นทะเบียนนัก
าและนักเรียน
ลของนักเรียน
นหน่วยงานที่

นายธีระ  อิน
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

ารการศึกษาร

ประสานงานกบั

การติดตามช่ว

ขตพ้ืนที่การศึ
รวจสอบความ

พ่ือความสะดว

รียนให้ครบถว้
เรียนเพ่ือเติม

นย้ายออก นัก
น ช่ือ-ช่ือสกุล
เก่ียวข้อง 

นทร์สว่าง 
  
ารเรียนรู้วิทยา
านรับนักเรียน
ารวิชาการ 

ร่วมกับสถานศึ

บเขตพ้ืนที่การ

วยเหลือนักเรีย

ศึกษารับทราบ
มถูกต้องให้เป็

วกในการค้นห

วน 
ให้เป็นปัจจุบั
เรียนออกกลา
ลของบิดา มา

าศาสตร ์
น 

ศึกษาอ่ืนและ

รศึกษา 

ยนที่มีปัญหาใ

บ 
ปนปัจจุบันแล

หาข้อมูล ในก

บัน เช่น นัก
างคัน 
รดา และวัน 

ะเขตพ้ืนที่

ในการเข้า

ะเก็บในที่

การจัดทํา

กเรียนจบ

เดือน ปี 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การใช้งา
 
 
และเทคโ
ครอบครั
 
เรียนการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. กํากับ ดูแล
นในสํานักงาน
2. กํากับ ดูแล
3. ประสานค
โนโลยีคอมพิว
ัว องค์กร หน่
4. เป็นแหล่ง
รสอนด้านเทค

ล บํารุงรักษา 
นทุกหน่วยงาน
ลระบบแลน เ
ความร่วมมือแ
วเตอร์เพ่ือกา

น่วยงานและสถ
งเรียนรู้และให
คโนโลยีเพ่ือกา

 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซม พัฒ
น  
เครื่องแม่ข่าย
และให้การนิเท
ารเรียนการสอ
ถาบันอ่ืน  
ห้บริการแก่นัก
ารศึกษา 

 

ฒนาการใช้แล

และอุปกรณ์
ทศ ช่วยเหลือ
อน กับทุกก

กเรียน ครูแล

นางสาวจุฑา
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

ละให้บริการค

ที่เก่ียวข้องให้
อในการผลิต
กลุ่มสาระในโร

ละชุมชน ในก

ารตัน์  แตงโส
  
ารเรียนรู้การง
านศูนย์คอมพิ
ารวิชาการ 

อมพิวเตอรใ์น

ห้สามารถใช้งา
จัดหา พัฒน
รงเรียน แล

การแสวงหาค

สภา  

งานอาชีพ 
พิวเตอร์ 

นการเรียนการ

านได้ดีตลอดเว
นาการใช้สื่อ น
ะสถานศึกษา

ความรู้ และพั

รสอนและ

วลา  
นวัตกรรม
า บุคคล 

พัฒนาการ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
น้อยปีละ
 
 
 
กิจกรรม 
 
สัปดาห์ล
ปฏิบัติให้
 
นักเรียน 
 
อย่างแท้จ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ให้ความรู้ 
ะ 1 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรม
3. จัดบรรยาก
4. ดําเนินการ
 
5. จัดกิจกร

ละ 1 ครั้ง รว
ห้ทําได้ คิดเป็น
6. ประสานง
 
7. สรุปและป
จริง 

จัดฝึกอบรม 

มเก่ียวกับการ
กาศภายในโร
รจัดกิจกรรมท

รรมให้นักเรียน
วมทั้งวันสําคัญ
น ทําเป็น  
งานกับวัดต่าง

ประเมินผลเพื

  
 
 
 
 
 

จัดค่ายอบรม

รอบรมศีลธรร
งเรียนให้เป็น
ทางพระพุทธศ

นได้ฝึกปฏิบัติ
ัญทางพระพุท

ง ๆ เพ่ือส่งเส

พ่ือปรับปรุงแก้

มคุณธรรม ให้

รม จริยธรรมใ
แหล่งเรียนรู้ท
ศาสนา และสง่

ติและปฏิบัติธ
ทธศาสนาเพ่ือ

สริมกิจกรรมท

ก้ไข เพ่ือให้ก

นางสาวสิรธิ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

้แก่นักเรียน (

ห้แก่นักเรียน
ทางศาสนา  
งเสริมสนับสน

รรมทางพระพ
อให้ผู้เรียนได้เรี

ทางศาสนาและ

การจัดกิจกรรม

ร  ย้ิมประเสริ
  
ารเรียนรู้สงัคม
านส่งเสริมคุณ
ารกิจการนักเรี

ค่ายพุทธบุตร

ตามโอกาสอัน

นุนให้นักเรียน

พุทธศาสนาเป็
รียนรู้จากประ

ะฝึกอบรมด้า

มเกิดคุณค่าแ

ริฐ 

มศกึษา 
ณธรรม จริยธร
รียน 

ร /ค่ายคุณธรร

นควร  

นได้มีส่วนร่วมใ

ป็นประจํา อ
ะสบการณ์จริ

นศีลธรรมจริย

และประโยชน์ต

รรม 

รม) อย่าง

ในการจัด

อย่างน้อย
ง ฝึกการ

ยธรรมแก่

ต่อผู้เรียน



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นักเรียนไ
 
อย่างหลา
 
 
ให้กับนัก
 
 
คุณค่าแล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. วางแผน
ได้มีส่วนร่วมใ
2. ดําเนินกา
ากหลาย  
3. จัดกิจกรรม
4. สนับสนุน

กเรียนอย่างสม
5. ส่งเสริม ส
6. สรุปและป
ละประโยชน์ต

นกําหนดแนวท
ในกระบวนกา
ารจัดกิจกรรม

มให้ผู้เรียนได้
น ส่งเสริมกา
ม่ําเสมอตลอด
นับสนุน ฟ้ืนฟู
ประเมินผลเพื
ต่อผู้เรียนอย่าง

 
 
 
 
 
 

ทางการส่งเสริ
รวางแผน  
มนักเรียน แล

้เรียนรู้จากปร
ารจัดกิจกรรม

ดปี  
ฟู รักษา ขนบ
พ่ือปรับปรุงแก้
งแท้จริง 

ริมการจัดกิจก

ละส่งเสริมสนั

ระสบการณ์จริ
มที่สร้างเสริม ิ

ธรรมเนียม ป
ก้ไข การส่งเส

นายสิทธชิัย 
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

กรรมนักเรียน

นับสนุนให้นักเ

ริง ฝึกการปฏิบ
วินัยและคุณล

ประเพณี และก
สริมกิจกรรมน

 สมประสงค์
  
ารเรียนรู้วิทยา
านส่งเสริมกิจ
ารกิจการนักเรี

นของสถานศึก

เรียนได้มีส่วน

บัติให้ทําได้ คิ
ลักษณะผู้นํา-

การมีคุณธรรม
นักเรียน เพ่ือ

 ์ 

าศาสตร ์
จกรรมนักเรียน
รียน 

กษา โดยสนั

นร่วมในการจัด

คิดเป็น ทําเป็น
ผู้ตามที่ดีในด้

มจริยธรรม  
อให้การจัดกิจ

น 

นับสนุนให้

ดกิจกรรม

น  
ด้านต่าง ๆ 

กรรมเกิด



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ระบบฐาน
 
ในการปฏิ
 
 
ผลกระท
 
ประชาสัม
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. สํารวจระบ
2. จัดทําทะเบี
3. จัดระบบฐ
นข้อมูลของเข
4. พัฒนาบุค
ฏิบัติภารกิจ  
5. จัดระบบเค
6. จัดทําข้อ
บต่อการจัดก
7. นําเสน
ัมพันธ์ ให้สํานั
8. ประเมินแล
9. ปรับปรุงข้
10. ปรับปรุง

 

บบเครือข่ายข้
บียนเครือข่าย
ฐานข้อมูลของ
ขตพ้ืนที่การศึ
ลากรผู้รับผิดช

ครือข่ายข้อมูล
อมูลสารสนเท
การศึกษาของส
อและเผยแพ
นักงานเขตพ้ืน
ละประสานงา
้อมูลในระบบ
ข้อมูลในระบบ

 
 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเท
ยข้อมูลสารสน
สถานศึกษา เ
กษา  
ชอบระบบเครื

ลสารสนเทศเชื
ทศผลการศึกษ
สถานศึกษา 
ร่ข้อมูลสารส

นที่การศึกษา 
านระบบเครือ
 EMIS ด้านบุ
บ DMC ด้านบ

ทศ  
นเทศ (DMC /
เพ่ือใช้ในการบ

รือข่ายข้อมูลส

ช่ือมโยงกับสถ
ษา วิเคราะห

สนเทศของสถ
และสาธารณช
ข่ายข้อมูลสา
คคลของโรงเรี
บุคคลของโรง

นางโสภา  เน
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

/ EMIS)  
บริหารจัดการ

สารสนเทศให้

ถานศึกษาอ่ืน
ห์ วิจัยเพ่ือใช

ถานศึกษาเพ่ือ
ชนได้รับทราบ
รสนเทศและป
รียนให้เป็นปัจ
งเรียนให้เป็นปั

นตรมณี 
  
ารเรียนรู้ภาษา
านสารสนเทศ
ารงานบุคคล 

รภายในสถาน

ห้มีความรู้ ควา

เขตพ้ืนที่การ
ช้ในการวิเครา

อการบริหาร 
บ  
ปรับปรุงพัฒน
จจุบัน  
ปัจจุบัน 

าต่างประเทศ
ศ 

นศึกษาให้สอด

ามสามารถ แ

รศึกษาและ ส่
าะห์สภาพแว

การบริการ

นาเป็นระยะ  

ศ 

ดคล้องกับ

และทักษะ

วนกลาง  
ดล้อมที่มี

รและการ



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การใช้งา
 
ประสิทธิ
 
 
 
ปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลอดภัย
 
คุ้มค่าแล
 
 

  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ดูแลซ่อมแ
น  
2. ดูแลกําหน

ธภาพ  
3. ดูแลการรัก
4. ดูแลความ
5. ดูแลความ
ยเหมาะสม  
6. ดูแล ปรับป
7. ปรับปรุงภู
8. ดูแล บํารงุ
9. ให้คําแนะน
10. ดําเนินกา
11. ดูแลและ
12. จัดสถาน
13. ปรับสภา
14. กําหนดแ
15. บํารุง ดูแ
ย เหมาะสมพร
16. ติดตามแ
ะเอ้ือประโยช
17. สรุป ประ

แซม ปรับปรุงอ

นดระเบียบการ

กษาความสะอ
ปลอดภัย คว
ปลอดภัยและ

ปรุงต้นไม้ สว
ภูมิทัศน์ ให้เอ้ือ
งรักษา บริเวณ
นํา ปรึกษานกั
ารซ่อมแซม ป
บํารุงรักษาพัน
ทีแ่ละตกแต่ง
าพโรงเรียนให้
แนวทางวางแผ
แลและพัฒนาอ
ร้อมที่จะใช้ปร

และตรวจสอบ
ชน์ต่อการเรียน
ะเมินผล และ

 
 
 
 
 

อาคารเรียน อ

รใช้อาคารเรยี

อาด การทําคว
ามสมบูรณ์ขอ
ะความเรียบร้อ

นหย่อม ให้สว
อต่อการเรียนร
ณ สถานที่และ
กการภารโรง ใ
ปรับปรุงต้นไม้
นธ์ุไม้ ขยายพั
งานกิจกรรมต
้เป็นแหล่งเรยี
ผนการบริหาร
อาคารสถานที
ระโยชน์ และ
การใช้อาคาร
นรู้  
รายงานการใช

อาคารประกอ

ยน อาคารประ

วามสะอาดอา
องระบบไฟฟ้า
อยของสนามกี

วยงาม จัดระบ
รู้ เหมาะสมที่
ะสวนหย่อมใน
ในการดูแลบํา
้ และปลูกต้นไ

พันธ์ุไม้ในเรือน
ต่าง ๆ ของโร
ยนรู้ตามความ
รจัดการอาคาร
ที่และสภาพแว
เอ้ือต่อบรรยา
รสถานที่ และส

ช้อาคารสถาน

นายชัยพร  ศ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

อบ ให้อยู่ในสภ

ะกอบ เพ่ือให้

าคารเรียน อา
า นํ้าประปาขอ
กีฬา อุปกรณส์

บบการบํารุงรั
ทีจ่ะเป็นอุทยาน
นโรงเรียนให้ร่
ารุงรักษาต้นไ
ไม้เพ่ิมเติม  

นเพาะชําให้เพี
งเรียน  
เหมาะสม ทกั
รสถานที่และส
วดล้อมของสถ
ากาศการจัดก
สภาพแวดล้อ

นที่และสภาพแ

ศรีวิเชียร  
  
ารเรียนรู้การง
านอาคารสถา
ารทั่วไป 

ภาพสมบูรณส์

ห้สามารถใช้งา

าคารประกอบ
องอาคารเรียน
สนามกีฬาให้อ

รักษาให้พร้อม
นการศึกษา  
มรื่น สวยงาม
ไม้  

พียงพอ และพ

กษะวิชา อุทย
สภาพแวดล้อ
ถานศึกษาใหอ้
ารเรียนรู้  
มของสถานศึ

แวดล้อมของส

งานอาชีพ 
านที่ 

สะดวก ปลอด

นได้อย่างมี

บต่าง ๆ  
น อาคารประ
อยู่ในสภาพเรี

มต่อการใช้งาน

ม  

ร้อมใช้งานต่า

านการศึกษา 
มของ สถานศึ
อยู่ในสภาพท่ีม

กษา เพ่ือให้เกิ

สถานศึกษา  

ดภัยต่อ

กอบ  
รียบร้อย 

น  

าง ๆ  

ศึกษา  
มั่นคง 

กิดความ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
และให้บ ิ
 
 
โรงเรียน 
 
การใช้เค
 
 
 
ประโยชน
 
และเทคโ
โรงเรียน
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ให้บริการเ
ริการหน่วยงา
2. จัดทําทะเบี
3. จัดหา 
ให้ใช้การได้ดี
4. ควบคุมกา
รื่องบันทึกเสีย
5. ทําหน้าทีบั่
6. จัดทาระเบี
7. จัดและปรั
น์ในการนิเทศ
8. ประสานค
โนโลยี เพ่ือ
และสถานศึก
9. ให้บริการช

 

เครื่องมือโสตท
านภายนอก  
บียน วัสดุ-ครุ
จัดซ่อมบํารุง

ดี  
ารใช้และบริกา
ยง  
บันทึกภาพกิจ
บียบการใช้ กา
รับปรุงโสตทัศ
ศโรงเรียนและ
วามร่วมมือแล
การจัดการเรี
ษา บุคคล คร
ชุมชนและโรง

 
 
 
 
 

ทัศนศึกษาใน

ภัณฑ์ โสตทัศ
งวัสดุอุปกรณ์

ารเก่ียวกับเค ื

กรรมต่าง ๆ ข
ารบํารุงรักษา
ศนูปกรณ์ของโ
การแนะแนว
ละให้การนิเท
รียนการสอน
รอบครัว องคก์
เรียน หรือหน

นการประชุม อ

ศนูปกรณ์ให้เป็
ณ์ของงานโสตท

รื่องฉายโปรเจ

ของโรงเรียน 
 เพ่ือให้เกิดคว
โรงเรียน จัดท
 

ทศช่วยเหลือใน
และการพัฒ

กร หน่วยงาน
น่วยงานอ่ืน 

นายไพศาล  
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

อบรม จัดกิจก

ป็นปัจจุบัน  
ทัศนูปกรณ์

จ็คเตอร์ วิช่ัวไ

รวมทั้งการถ่า
วามคงทนถาว
ทําเทปวิดีโอเพื

นการผลิต จัด
ฒนางานวิชาก
นและสถาบันอื

สะราคาํ 
  
ารเรียนรู้สงัคม
านโสตทัศนศึ
ารทั่วไป 

กรรมของนักเ

เครื่องใช้และ

ไรท์ ทีวี การถ

ายรูปและถ่าย
วรและปลอดภ
พ่ือการเผยแพ

ดหา พัฒนาแล
การกับทุกกลุ่ม
อ่ืน  

มศกึษา 
ึกษา 

เรียน ประชุม 

ะอุปกรณ์แสง

ถ่ายภาพ การ

ยวิดีโอ  
ภัยในการใช้งา
พร่แนะนําโรงเ

ละการใช้สื่อ น
มสาระการเรี

อบรมครู 

งเสียงของ

ถ่ายวิดีโอ 

าน  
เรียน เพ่ือ

นวัตกรรม
ยนรู้ ใน



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พร้อมทีจ่
 
 
 
และโรคติ
 
 
สุขภาพเพ
 
ผู้ปกครอ
 
ให้ความรู้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. จัดซื้อ จัด
จะให้บริการอ
2. ให้บริการดู
3. ประสานงา
4. ให้คําปรึก
ติดต่อต่าง ๆ  
5. ดําเนินการ
6. ดําเนินการ
พ่ือดูพัฒนากา
7. นํานักเรียน

องให้รับทราบ 
8. จัดและเชิ
รู้ในการป้องกั
9. ปรับปรุงดู
10. ให้ความรู้

 

ดหา ยาและเ
ย่างทันท่วงที 
ดูแล รักษา กา
าน และดําเนิน
ษา แนะนํา แ

รประสานงาน
รช่ังนํ้าหนัก แ
ารทางด้านร่าง
นที่เจ็บป่วยหน
กรณีที่มีอากา

ชิญวิทยากรมา
ันรักษาสุขภา
แลห้องพยาบ
รู้เก่ียวกับการ

 
 
 
 
 

เวชภัณฑ์ พร้
 
ารเจ็บป่วยเบ้ื
นการนํานักเรี
และรณรงค์ให้

นเจ้าหน้าที่อน
และวัดส่วนสูง
งกายของนักเ
นักในขณะที่อ
ารเกินกว่าที่จ
าให้ความรู้ด้าน
าพอนามัยแก่ค
บาลให้เหมาะส
ป้องกันโรค โร

ร้อมทั้งอุปกรณ

้องต้น แก่นักเ
รียนที่เจ็บป่วย
ห้ความรู้ ด้าน

ามัยให้มาตรว
ง นักเรียน เป็
เรียน  
อยู่โรงเรียน ส่
จะทําการปฐม
นสาธารณสุข
คณะครู และนั
สม ทันสมัย 
รคระบาด แล

นายพรี์ภูภัฏ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

ณ์การรักษาพ

เรียนและบุคล
ยมากส่งสถานี
นอนามัย การส

วจสุขภาพให้กั
ป็นประจําทุกภ

งโรงพยาบาล
พยาบาลได้ 
มูลฐาน และ
นักเรียนอย่างส

ละโทษภัยของ

 ธิปพสุภัทร ์
  
ารเรียนรู้สขุศึก
านอนามัยโรง
ารทั่วไป 

ยาบาลต่าง ๆ

ลากรภายในโร
อนามัย หรือโ
สุขาภิบาล โร

กับนักเรียนเป็
ภาคเรียน พร้

ลใกล้เคียงและ

ะจัดกิจกรรมใน
สม่ําเสมอและ

ยาเสพติด 

กษาและพลศึ
งเรียน 

ๆ ที่จําเป็นให้

รงเรียน  
โรงพยาบาล  
รคเอดส์ การง

นประจําทุกปี
ร้อมทั้งบันทึกล

ะติดต่อประสา

นรูปแบบที่หล
ะต่อเน่ือง  

ศกึษา 

ห้ครบครัน 

งดสูบบุหรี่ 

ป  
ลงในบัตร

านงานกับ

ลากหลาย



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อาหารที่
 
ถูก ผู้ประ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ควบคุม ดู
เหมาะสม ให้
2. ควบคุม ดู
ะกอบการแต่ง
3. ประสานงา
4. ดูแล ควบค
5. บริการจัด
6. ให้ความรูเ้
7. ดูแลให้ผู้ป
8. ตรวจสอบ

  

แล ดําเนินกา
้เป็นไปตามระ
แลร้านอาหาร
งกายให้ถูกต้อ
านให้คําแนะน
คุม ติดตามกา
เลี้ยงในโอกาส
เก่ียวกับเรื่องโ
ระกอบการร้า
คุณภาพอาหา

 
 
 
 
 
 

รเก่ียวกับการ
ะเบียบ และถกู
รที่นํามาขายใ
องตามระเบียบ
นําแนวปฏิบัติ
ารใช้โรงอาหา
สพิเศษต่าง ๆ
โภชนาการแก่
านค้าต้องได้รั
าร 

 

รจําหน่ายอาห
กสุขลักษณะ
ในโรงเรียน เน้
บของโรงเรียน
แก่ผู้จําหน่าย
าร การรับประ
ภายในและภ
นักเรียนและผ
ับการตรวจสุข

นางสุภิต  พิ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

หารในโรงอาห
 
น้นให้มีคุณภา
น  
อาหารและผูท้
ะทานอาหารข
ภายนอกโรงเรี
ผู้ประกอบการ
ขภาพ (แบบผู้

ศเพ็ง  
  
ารเรียนรู้การง
านโภชนาการ
ารทั่วไป 

หาร ความสะอ

าพ สะอาด ถูก

ที่เก่ียวข้อง  
ของนักเรียน  
ยน  
รร้านค้า  
ผูป้รุงอาหาร) 

งานอาชีพ 
ร 

อาด คุณภาพ

กหลักโภชนาก

เป็นประจําทุก

และราคา

การ ราคา

กปี  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ในการได้
 
 
และสื่อม
 
 
ประชาสัม
 
ประชา สั
 
แก้ไขพัฒ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ศึกษาควา
ด้รับข่าวสารข้อ
2. เผยแพร่ปร
3. วางแผนกา

มวลชนในท้อง
4. จัดให้มีเครื
5. พัฒนาบุคล
ัมพันธ์ผลงาน
6. สร้างกิจกร
สมัพันธ์  
7. ติดตามปร

ฒนาให้เหมาะส
8. จัดกิจกรรม
9. จัดเตรียมน
10. ฝึกนักเรยี
11. ดําเนินงา

มต้องการในก
อมูลทางการศึ
ระชาสัมพันธ์กิ
ารประชาสัมพั
ถิ่น  
รอืข่ายการปร
ลากรผู้รับผิดช
ของสถานศึกษ
รรมการประช

ระเมินผลการป
สมต่อไป  
มเสียงตามสา
นักเรียนในกา
ยนเป็นพิธีกรจิ
านฝ่ายพิธีกร ใ

 
 
 
 
 

การเผยแพร่ขา่
ศึกษาของชุมช
กิจกรรมของโ
พันธ์ของสถาน

ะสานงานประ
ชอบงานประช
ษา  

ชาสัมพันธ์ใหห้

ประชาสัมพันธ

ยเพ่ือให้ความ
รประชาสัมพั
จติอาสา เพ่ือเ
ในกิจกรรมต่า

าวสารข้อมูลแ
ชน  
โรงเรียนผ่านสื
นศึกษา โดยกา

ะชาสัมพันธ์ 
ชาสัมพันธ์ใหม้ี

หลากหลายรูป

ธ์ เพ่ือให้ทราบ

มรู้แก่นักเรียน
ันธ์เสียงตามส
เป็นพิธีกรในง
าง ๆ ของโรงเ

นางอภิรดี  ฟ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

และผลงานขอ

สื่อ ICT  
ารมีสว่นร่วมข

มีความรู้ ความ

ปแบบ โดยยึดห

บถึงผลที่ได้รับ

นและบุคลากร
สายในช่วงเวล
านต่าง ๆ ขอ
เรียน 

ฟาน เดอ ปุท
  
ารเรียนรู้ภาษา
านประชาสัมพ
ารทั่วไป 

องสถานศึกษา

ของบุคคล ชุม

มสามารถในก

หลักการมีส่วน

บและนําไปดํา

รในสถานศึกษ
าเช้า และ พัก
งโรงเรียน 

ท 

าต่างประเทศ
พันธ์ 

า รวมทั้งความ

มชน องค์กร ส

การดําเนินการ

นร่วมของเครื

าเนินการปรับป

ษา  
กกลางวัน  

ศ 

มต้องการ

สถาบัน

ร

อข่าย

ปรุง 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อิเล็กทรอ
 
 
 
 
 
กลุ่มงาน 
 
 
และคําแ
 
 
 
ต่าง ๆ เกี
 
 
 

 

 

 
 

  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

1. ดําเนินกา
อนิกส์ (Elect
2. ตรวจรับ เ
3. ลงบัญชีวัส
4. ทําทะเบียน
5. ดําเนินการ
6. ให้ความรู้ 
เพ่ือให้ปฏิบัติ
7. ให้บริการแ
8. ควบคุมแล
นะนําในการใ
9. จัดทําทะเบี
10. นําสิ่งปลู
11. จัดทําคู่มื
ก่ียวกับงานพัส
12. ประเมินแ
13. ปฏิบัติหน

ารจัดซื้อ จัดจ
ronic Gover
ก็บรักษา เบิก
สดุ  
นครุภัณฑ์และ
รตรวจสอบพัส
คําแนะนํา แ

ติถูกต้องตามขั้
แก่ครูและบุคล
ละปฏิบัติเก่ียว
ใช้  
บียนประวัติอ
กสร้างขึ้นทะเ
มือการปฏิบัติง
สดุและสินทรัพ
และสรุปผลกา
น้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี

 
 
 
 
 

จ้าง ให้เป็นไ
rnment Proc
ก-จ่าย และนา

ะเขียนหมายเ
สดุประจําปี แ
และปรึกษาเกี
ขั้นตอนแนวป
ลากรอ่ืน ๆ ใน
วกับการเก็บรั

าคารเรียน แล
เบียนที่ราชพัส
งานพัสดุและสิ
พย์  
ารปฏิบัติงานเ
ก่ียวข้องตามที

ปตามระเบียบ
curement : 
าส่งวัสดุ ครุภัณ

เลขครุภัณฑ์ 
และจัดทําราย
ก่ียวกับการจัด
ฏิบัติของโรงเ ี
นด้านการเบิก
รักษา ดูแลแล

ละอาคารประ
สดุและงานที่เ
สินทรัพย์ รวบ

เมื่อสิ้นปีงบปร
ที่ได้รับมอบหม

นางทศันย์ี  นิ
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

บ และดําเนิน
e-GP)  
ณฑ์  

งานประจําปีง
ดซื้อ จัดจ้างแก
รียนและถูกต้

กจ่ายพัสดุและ
ละซ่อมแซมพั

ะกอบ  
เก่ียวข้องกับที
บรวมระเบียบ

ระมาณ  
มาย 

นลิประดิษฐ์ 
  
ารเรียนรู้ศลิปะ
านพัสดุและสิ
ารงบประมาณ

นการจัดซื้อจัด

งบประมาณ  
ก่เจ้าหน้าที่ขอ
้องตามระเบีย
ะการยืมพัสดุข
ัสดุของโรงเรีย

ที่ราชพัสดุของ
บ แนวปฏิบัติ 

ะ 
สนิทรัพย์ 
ณ 

ัดจ้างภาครัฐด้

องกลุ่มสาระก
ยบของทางราช
ของโรงเรียน  
ยน พร้อมทั้งใ

โรงเรียน  
หลักเกณฑ์แ

ด้วยระบบ

การเรียนรู ้
ชการ  

ให้บริการ

ละวิธีการ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. วิเครา
2. วิเครา
3. กําหน
4. วางแผ
5. ให้บุค
6. ดําเนิน
7. ประเมิ
8. รายงา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

หน้าที ่ 

าะห์สภาพปัจจ
าะห์ความเสี่ยง
นดมาตรการใน
ผนการจัดระบ
ลากรที่เก่ียวข้
นการควบคุมต
มินผลการดําเ
านผลการประ

จุบัน ปัญหาต
งของการดาเนิ
นการป้องกันค
บบการควบคุม
ข้องทุกฝ่ายนํา
ตามหลักเกณฑ
นินการควบคุ
ะเมินการควบค

 
 
 
 
 

ามโครงสร้างแ
นินงาน กําหน
ความเสี่ยงในก
มภายในสถาน
ามาตรการป้อ
ฑ์มาตรการแล
มภายใน ตาม
คุมภายใน 

และภารกิจขอ
นดปัจจัยเสี่ยงแ
การดําเนินงาน
นศึกษา  
งกันความเสีย่
ละวิธีการที่สาํ
มมาตรการทีกํ่

นางวันดี  วร
ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระกา
►  หัวหน้า ง
    ฝ่ายบริหา

องสถานศึกษา
และจัดลําดับ
นของสถานศึก

ยงไปใช้ในการ
านักงานตรวจ
กําหนดและปรั

รกรรณ ์
  
ารเรียนรู้วิทยา
านระบบควบ
ารงบประมาณ

า  
ความเสี่ยง  
กษา  

รควบคุมการดํ
เงินแผ่นดินกาํ
รับปรุงให้เหมา

าศาสตร ์
บคุมภายใน 
ณ 

ดําเนินงานตาม
าหนด 
าะสม  

มภารกิจ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


