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คู่มือคู่มือ......การปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน  
การการจัดจัดองค์กรองค์กรการการบริหารบริหารสถานสถานศึกษาศึกษา  

 

 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

                โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  

อ าเภอสามชุก  จังหวดัสุพรรณบุรีอ าเภอสามชุก  จังหวดัสุพรรณบุรี  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9มัธยมศึกษา เขต 9  
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ค ำน ำ 
  ตามมาตรา  34  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน

สถานศกึษาที่จัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรอืส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547 ก าหนดใหแ้บ่ง

ส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา เพื่อความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับภารกิจในการบริหารจัดการ 

  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ อย่างเป็นระบบจึงได้จัดท าโครงสร้างการจัดองค์กรการบริหาร

สถานศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายใน

สถานศึกษา ได้น าไปใช้ในการพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหนว่ยงานอื่น 

  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงสร้าง และคู่มือการปฏิบัติงาน 

ภายในสถานศึกษา จนส าเร็จลุลาวงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

         (นางนลิวดี  กวีรัตนธ์ ารง) 

     ผูอ้ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 

            1  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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สารบัญ....................................................................................................................... ข 
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โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนโรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวทิยำ  6 

 
       
            
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ฝา่ยบริหารวิชาการ ฝา่ยบริหารงบประมาณ ฝา่ยบริหารงานบุคคล ฝา่ยบริหารทั่วไป 

-  งานพัฒนาหลกัสูตรและ 

   กระบวนการเรียนรู้ 

-  งานวัดผลประเมินผล 

-  งานทะเบียนนักเรียน 

-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-  งานแนะแนวการศึกษา 

-  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

-  งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  งานนเิทศการศกึษา 

-  งานรับนักเรียน 

-  งานศูนย์คอมพวิเตอร์     

        

-   งานแผนงานและงบประมาณ 

-   งานธุรการ 

-   งานระบบควบคุมภายใน 

-  งานสารสนเทศ  

-  งานการเงินและบัญช ี

-  งานพัสดุและสินทรัพย์ 

-  งานประกันคุณภาพการศึกษา   

-  งานสวัสดิการโรงเรียน 

-  งานประสานงานคณะกรรมการ 

    สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

-  งานตรวจสอบ ติดตามและ 

    รายงานการใช้งบประมาณ 

 
     
    
 

-   งานสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร 

-  งานวางแผนอัตราก าลัง 

    สรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

-  งานสง่เสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

-  งานกจิการนักเรียน 

-  งานป้องกันสารเสพติด 

-  งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

-  งานสง่เสริมกิจกรรมนักเรียน 

-  งานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

-  งานคณะกรรมการนักเรียน 

-  งานอาคารสถานท่ี 

-  งานโสตทัศนศึกษา 

-  งานอนามัยโรงเรียน 

-  งานโภชนาการ 

-  งานประชาสัมพันธ์ 

-  งานสัมพันธ์ชุมชน 

-  งานรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

  
 

    

…………………….…. …………………….…. 

รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
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กำรมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีของข้ำรำชกำร 

…………………. 

ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ได้จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๔ ฝ่ายบริหาร 

ตามโครงสร้างของการบริหารสถานศึกษา คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่าย

บริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดการศกึษา เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและทางราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 45 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ

บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จึงมอบหมายให้มี

ผูร้ับผิดชอบในหน้าที่ตา่ง ๆ ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ดังนี้ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 บังคับบัญชาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บริหารกิจกรรมของหน่วยงานการศึกษา การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน การควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

  1. รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 2. ดูแล ช่วยเหลือผู้อ านวยการโรงเรียนในการก ากับ ติดตาม เร่งรัด ให้ค าปรึกษา แนะน า 

ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

และฝา่ยบริหารทั่วไป 

 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  มีหน้ำท่ีดังนี้ 

 1. ควบคุม บริหารงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง 

กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ 

 2. ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
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ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร 

 

แนวคดิ 

 งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545  มุ่งให้กระจายอ านาจในการ

บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย

อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการ

มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ

บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 

ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี

คุณภาพและมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของนักเรียน สถานศกึษา ชุมชนและท้องถิ่น 

 2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง

และการประเมนิจากหน่วยงานภายนอก 

 3. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเพื่อหนุน

การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ได้อย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อให้สถานศึกษา ได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
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ขอบข่ำย / ภำรกิจ  

1. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2. งานวัดผลประเมินผล 

3. งานทะเบียนนักเรียน 

4. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

5. งานแนะแนวการศกึษา 

6. งานห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ 

7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

8. งานนิเทศการศกึษา 

9. งานรับนักเรียน 

10. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ขอบข่ำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 

1.  งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรยีนรู้ 

1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  แนวทำงปฏิบัติ 

  1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

  2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศกึษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้ง คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ

ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

  4) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม

5) นิเทศการใชห้ลักสูตร 

  6) ติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร 

  7) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 1.2 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรยีนรู้ 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

  2) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 

ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ 

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติ

จริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง  ๆ ให้สมดุลกัน 

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม 

ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอนตามความเหมาะสม 
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  3) จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ

ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน 

หรอืแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 

2. งำนวัดผลประเมินผล  

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 2.1 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศกึษา 

 2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษา สาระการเรียนรู ้หนว่ยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรยีนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 2.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม

สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 

 2.4 จัดให้มกีารเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่น สถาน

ประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด  

2.5 พัฒนาเครื่องมอืวัดผลและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน 

2.6 รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลสถิติเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกภาคเรียน 

 

3. งำนทะเบียนนักเรยีน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

3.1 เก็บรักษาหลักฐานทางการศกึษาของโรงเรียน 

 3.2 จัดท าใบสมัครเข้าเรียนและใบมอบตัวนักเรียน 

 3.3 รวบรวมหลักฐานการรับสมัครเข้าเรียน การรับ – จา่ย ถือเป็นหลักฐาน 

 3.4 จัดท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนใบสุทธิ ทะเบียนใบรับรอง ทะเบียนใบประกาศนียบั ตร 

ทะเบียนผลการเรียน และหลักฐานต่างๆ  

 3.5 ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน เช่น ใบสุทธิ ใบแทนใบสุทธิ ใบรับรอง ใบแทน

ใบรับรอง ป.05 ใบ รบ. ใบแทนใบ รบ. ใบ ทร.14  ใบแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล วัน เดือน ปี

เกิด เป็นต้น 

 3.6 ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนใหม่ นักเรียนที่ได้รับเพิ่ม นักเรียนที่จ าหน่ายให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 3.7 ก าหนดเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ นักเรียนที่ได้รับเพิ่ม นักเรียนที่จ าหน่ายให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทราบ 
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 3.8 ด าเนินการเรื่องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานต่าง ๆ เช่น ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล  วัน เดือน 

ปีเกิด เป็นต้น 

 3.9 ด าเนินการเรื่องตรวจสอบหลักฐานและขอหนังสือรับรองต่าง ๆ เช่น ใบสุทธิ  ใบรับรอง ใบ

แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองความประพฤติ บัตร

ประจ าตัวนักเรียน และอื่น ๆ  

3.11 ขออนุมัตกิารออกหลักฐานและการจ าหน่ายนักเรียน 

 3.11 ด าเนนิงานเกี่ยวกับการจัดท า GPA ของโรงเรียน 

 3.12 ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบการศกึษา 

 

4. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 

 4.1 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ด าเนนิการประชุมช้ีแจงระเบียบปฏิบัติและนเิทศการสอนแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระ 

  2) ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการสอน พิจารณาหนังสือ

แบบเรียน อปุกรณ์และสื่อการเรียน 

  3) จัดครูเข้าสอนในแต่ละรายวิชา 

  4) จัดท าแผนและโครงการของกลุ่มสาระเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ 

  5) จัดท าทะเบียน – บัญช ีวัสดุ – ครุภัณฑ ์ของกลุ่มสาระให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6) ดูแล รักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์ของกลุ่มสาระให้ใชก้ารได้ดีอยู่เสมอ 

  7) ควบคุมดูแลการเรียนการสอน การสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรในกลุ่มสาระ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในกลุ่มสาระ เพื่อ

ทราบและปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

  8) จัดระบบงานวัดผล งานข้อสอบ การสอบ การประเมินผล การวิ เคราะห์ข้อสอบ การ

ปรับปรุงข้อสอบ การเก็บรวบรวมข้อสอบของกลุ่มสาระให้เป็นไปตามหลักสูตรและเกณฑ์การวัดผล

ประเมินผล 

  9) จัดหาหนังสือต าราและเอกสารส าหรับค้นคว้าหาความรูป้ระจ ากลุ่มสาระ 

  10)  จัดให้มปี้ายนิเทศ ป้ายสถิตปิระจ ากลุ่มสาระ 

  11)  จัดให้มีการจัดท าเอกสาร หนังสือของกลุ่มสาระเพื่อการสารสนเทศ และเผยแพร่ผลงาน

ของกลุ่มสาระ 

  12)  ร่วมกับฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระต่าง ๆ ประชุมหารือแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการ

เรียนการสอนให้ดียิ่งๆ ขึน้ 
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4.2 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ

หลักสูตรสถานศกึษาที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแนะแนว 

ลูกเสือ ยุวกาชาด ชุมนุม อาสาพัฒนา พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม รักษาดินแดน เป็นต้น 

  3) จัดเตรียมเอกสาร คู่มอื วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อมในการจัดกิจกรรม 

  4) ด าเนนิการจัดกิจกรรมและประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบของหลักสูตรสถานศกึษา 

  5) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

5. งำนแนะแนวกำรศึกษำ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 5.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

5.2 ด าเนนิการแนะแนวการศึกษา โดยประสานความรว่มมอืกับครูทุกคนในสถานศกึษา 

5.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศกึษาในสถานศกึษา 

 5.4 ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ

สถานศกึษา หรอืเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพืน้ที่การศกึษา 

 5.5 ให้ค าปรึกษาและด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน ด้านการจัดหาทุนการศึกษา  

การจัดปัจจัยพืน้ฐาน และการกู้ยืมเพื่อการศกึษา 

 5.6 ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 5.7 ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชน และท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูลนักเรียนที่

จะเข้ารับบริการทางการศกึษาของสถานศึกษา 

 5.8 จัดท าข้อมูลและส ามะโนผูเ้รียนที่จะเข้ารับบริการทางการศกึษาของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาในอนาคตต่อไป 
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6. งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 6.1 จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทยาการส าหรับการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ หาสถิติข้อมูลของ

โรงเรียน 

 6.2 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น ในเขตพืน้ที่การศกึษา และสถานที่ใกล้เคียง 

 6.3 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน หน่วยงาน องค์กรและสถาบันอื่น 

 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.5 จัดเก็บรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงหนังสือ สื่อการเรียนรู้ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ในห้องสมุดให้

อยู่ในสภาพเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชนไ์ด้สูงสุด 

 6.6 จัดกิจกรรมหอ้งสมุด ส่งเสริมการอา่นและแนะน าหนังสอืใหม่ 

 6.7 จัดป้ายนเิทศและสถิติขอ้มูลเกี่ยวกับหอ้งสมุด 

 

7. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

7.1 ศกึษา วิเคราะห ์วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 

สถานศกึษา 

 7.2 สนับสนุนและส่งเสริมใหค้รูศกึษา วเิคราะห ์วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แตล่ะกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

 7.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

หรอืพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการแก่ครู สถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หนว่ยงานและสถาบันอื่น 

 

8. งำนนิเทศกำรศึกษำ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 8.1 จัดระบบการนเิทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศกึษา 

8.2 ด าเนนิการนเิทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ 

สถานศกึษา 

8.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศึกษาในสถานศกึษา 
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 8.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน    

วิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

 8.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ    

สถานศกึษาอื่น หรอืเครือข่ายการนเิทศการศึกษาภายในเขตพืน้ที่การศกึษา 

 

9. งำนรับนักเรียน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

9.1 ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นและ         

เขตพื้นที่การศกึษา 

9.2 ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา 

9.3 ด าเนนิการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 

 9.4 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน

การเข้าเรียน 

9.5 ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในเขตพืน้ที่การศกึษารับทราบ 
 

 

10. งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

10.1 ก ากับ ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม พัฒนาการใชแ้ละให้บริการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการ 

สอนและการใชง้านในส านักงานทุกหนว่ยงาน 

 10.2 ก ากับ ดูแลระบบแลน เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ดี

ตลอดเวลา 

 10.3  ประสานความร่วมมือและให้การนิเทศ ช่วยเหลือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน กับทุกกลุ่มสาระในโรงเรียน และ

สถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงานและสถาบันอื่น 

 10.4  เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่นักเรียน ครูและชุมชน ในการแสวงหาความรู้ และ

พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 

 

 

 

 



 

10 
 

  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

แนวคดิ 

 เจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  มุ่งเน้นการบริหารและการจัดการด้านการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบาย

หลากหลายในทางปฏิบัติ สถานศึกษาจึงต้องก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา บริหารแผนงานและโครงการตามแผนใหบ้รรลุผล

ส าเร็จที่สมบูรณ์ สามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความ

เป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายความรู้สู่สังคมและชุมชน

ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้สถานศึกษามีทิศทางการบริหารงานที่ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ คล่องตัว

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

3.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ มีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพ

อย่างสูงสุด ตามแผนที่วางไว้ 

4.  เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศกึษาของชาติ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงานอื่น  
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ขอบข่ำย / ภำรกิจ 

 1.  งานแผนงานและงบประมาณ 

 2.  งานธุรการ                           

 3.  งานระบบควบคุมภายใน    

 4.  งานสารสนเทศ  

 5.  งานการเงนิและบัญช ี 

 6.  งานพัสดุและสนิทรัพย์ 

7.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

8.  งานสวัสดิการโรงเรียน 

9. งานประสานงานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

10.  งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชง้บประมาณ 
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ขอบข่ำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

1. งำนแผนงำนและงบประมำณ 

 1.1 กำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ 

  1.1.1 กำรวเิครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

   แนวทำงกำรปฏิบัติ 

   1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศกึษาธิการ และแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   2) ศกึษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 

เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ ( Public  Service  Agreement : PSA )  ข้อตกลงการจัดท า

ผลผลิต   ( Service  Delivery  Agreement : SDA)  ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผล

การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพื้นที่

การศกึษา 

   3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ 

ทิศทางของเขตพื้นที่การศกึษา และตามความต้องการของสถานศกึษา 

   4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพื้นที่

การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุน  ผลผลิตขององค์กร 

และผลติงาน / โครงการ 

   5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

   6) เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศให้เขตพืน้ที่การศกึษา และสาธารณชนรับทราบ 

  1.1.2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ หรอืแผนพัฒนำกำรศึกษำ 

   แนวทำงกำรปฏิบัติ 

   ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม

ด าเนนิการ ดังนี้ 

    1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

    2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 

(SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศกึษา 

    3) ก าหนดวิสั ยทั ศน์  (Vision) พั นธกิ จ  (Mission) และเป้ าประสงค์  (Corporate  

Objective ) ของสถานศึกษา 
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    4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

    5) ก าหนดผลผลิต (Outputs)  ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key  

Performance  Indicators : KPIs ) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

    6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะท าร่างขอ้ตกลงกับเขตพื้นที่การศกึษา 

    7) จัดท ารายละเอียดโครงสรา้ง แผนงาน งาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก 

    8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง 

    9) น าเสนอรายงานแผนกลยุทธ์ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และเผยแพรป่ระกาศตอ่สาธารณชนรวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  1.1.3 กำรวเิครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ 

    แนวทำงกำรปฏิบัติ 

    1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับ

ความส าคัญของแผนงาน งาน / โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการจัดตัง้งบประมาณให้สถานศกึษาด าเนินการ 

    2) จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium  Term  Expenditure  

Framework  :  MTEF) โดยวิเคราะหน์โยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผล

การด าเนินการใน 3 ปีข้างหนา้ พรอ้มกับปรับแผนงานงาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้อง

กับประมาณการรายได้ของสถานศกึษาทั้งจากเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

    3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจา่ย ระยะ

ปานกลาง (MTEF) เสนอขอต่อเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

    4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ( ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ) ของ

สถานศึกษาที่จะต้องท ากับเขตพืน้ที่การศกึษา เมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการใหบ้ริการที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 1.2 กำรจัดสรรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  จัดท าขอ้ตกลงบริการผลผลติของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศกึษา เมื่อได้รับงบประมาณ 

  1) ศกึษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง

ผา่นเขตพืน้ที่การศึกษา แจง้ใหส้ถานศกึษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
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  2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่

การศกึษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

  3) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน

และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ

ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงิน

นอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร  

  4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงิน

ที่ได้รับ 

  5) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการที่

สอดคล้องวงเงนิงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

  6) จัดท ารา่งขอ้ตกลงผลผลิตของหนว่ยงานภายในสถานศกึษาและก าหนดผูร้ับผิดชอบ 

  7) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิต ขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  8) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไป

ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 

2. งำนธุรกำร 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 2.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 

 2.2 วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

 2.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ ตาม

ระบบที่ก าหนดไว้ 

 2.4 จัดหา Hardware  และ  Software  ใหส้ามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบ

ที่ก าหนดไว้ 

 2.5 ด าเนินการงานด้านธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด

และคุ้มค่า 

 2.6 ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสอืราชการและเอกสารอื่นๆ ผา่นระบบ Internet (i-office) 

 2.7 โต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ 

 2.8 เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ 
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 2.9 จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 

 2.10  ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มปีระสิทธิภาพ 

 

3. งำนระบบควบคุมภำยใน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 3.1 วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศกึษา  

 3.2 วิเคราะหค์วามเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 

 3.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

3.5 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศกึษา 

 3.5 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ

ด าเนนิงานตามภารกิจ 

3.6 ด าเนนิการควบคุมตามหลักเกณฑม์าตรการและวธิีการที่ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด 

3.7 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

3.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 

4. งำนสำรสนเทศ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 4.1 ส ารวจระบบเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศ 

 4.2 จัดท าทะเบียนเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศ 

 4.3 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับระบบฐานขอ้มูลของเขตพืน้ที่การศกึษา 

 4.4 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศใหม้ีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 

 4.5 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและ 

ส่วนกลาง 

 4.6 จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมที่มี

ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 4.7 น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหาร  การบริการและการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสาธารณชนได้รับทราบ 

 4.8 ประเมินและประสานงานระบบเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ 
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5. งำนกำรเงนิและบัญชี 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 5.1 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาส ผ่านเขต

พื้นที่การศึกษาไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเสนอต่อส านัก

งบประมาณ 

 5.2 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้

งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

 5.3 รับเงนิและเก็บรักษาเงิน 

 5.4 น าส่งเงิน โอนเงนิ กันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 5.5 ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

 5.6 จัดท าบัญชีถือจ่ายเงนิเดือนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 5.7 จัดท าบัญชีการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ตามระเบียบบัญชี 

 5.8 การเบิก-จา่ยเงนิวิทยฐานะและค่าครองชีพอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 5.9 เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สถานศกึษา 

 5.10 จัดท าบันทึกบัญชปีระจ าวันใหค้รอบคลุมการรับ-จา่ยเงินทุกประเภท และสรุปรายการบัญชี

ทุกวันท าการ 

 5.11 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน 

และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 5.12 จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหนว่ยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.13 จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผ่านส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ส่ งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

กรมบัญชกีลางตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.14 ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การ

น าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้ เบิก เหลื่อมปี  โดยให้ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
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6. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 6.1 จัดท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย์ของสถานศกึษา 

 6.2 ตัง้คณะกรรมการหรอืบุคลากรเพื่อด าเนินการ 

 6.3 ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบสภาพการ

ใช้งาน 

 6.4 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณ 

 6.5 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 6.6 จัดท าแผนการใชพ้ัสดุตามกรอบรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

 6.7 จัดท าเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น

แบบ 

 6.8 ตั้งคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะหรอืแบบรูปแบบรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน 

 6.9 ก าหนดทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชท้รัพย์สิน 

 6.10  ควบคุม บ ารุงรักษา จ าหนา่ยพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 

 6.10 จัดซื้อ จัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเพาะ ประกาศ 

จ่าย/ขายแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา

และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎกีาเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้รับจา้ง 

 6.11 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี  

 

7. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 7.1 จัดระบบโครงสรา้งองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 

 7.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

 7.4 ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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 7.5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจ าปี น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 7.6 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

 7.7 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในเขตพืน้ที่ 

 7.8 ประสานงานกับส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมิน

คุณภาพการศกึษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

8. งำนสวัสดิกำรโรงเรยีน 

 8.1 กำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรโรงเรยีน 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย  

ทั้งการจัดหาและการใชส้วัสดิการเพื่อการศึกษา 

  2) วางระเบียบการใชเ้งินสวัสดิการ 

  3) จัดท าบัญชีเงนิสวัสดิการโรงเรียนทุกประเภทใหถู้กต้องเป็นปัจจุบัน 

  4) ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิเกี่ยวกับเงินสวัสดิการโรงเรียน 

  5) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใชเ้งินสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 

  6) ด าเนนิการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 

  7) ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

  8) ให้บริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน 

 8.2 งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ศกึษาและสร้างความเข้าใจนโยบายของโรงเรียนในการด าเนินงานสวัสดิการร้านค้า 

  2) แตง่ตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบสวัสดิการร้านค้า 

  3) ส ารวจความต้องการสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

  4) ประสานงานกับร้านค้าภายนอกโรงเรียนเพื่อเลอืกสรรสินค้าที่ดมีีคุณภาพ 

  5) จัดหาสินค้ามาให้เพียงพอกับความตอ้งการของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

  6) ให้บริการจ าหนา่ยสินค้าในราคาถูกและเหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้านั้น ๆ  

  7) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  8) จัดท างบดุลรายรับ – รายจ่ายประจ าปี และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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  9) สรุปก าไรสุทธิผลประกอบการที่ได้รับจากการด าเนินงาน น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ

พิจารณาจัดสรรเป็นสวัสดิการแก่นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป 

 

9. งำนประสำนงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 9.1 รวบรวมประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

 9.2 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 9.3 จัดท ารายงานการประชุม และด าเนนิงานตามมตขิองที่ประชุม 

 9.4 สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

10. งำนตรวจสอบ ติดตำม  และรำยงำนกำรใชง้บประมำณ  

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 10.1 จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศกึษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 

 10.2 จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ 

สถานศกึษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส  

 10.3 จัดท าแผนการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความ

เสี่ยงสูง  

 10.4 ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศกึษา โดยเฉพาะโครงการที่มคีวามเสี่ยงสูง 

 10.5 จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การ

ด าเนนิงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศกึษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

 10.6 รายงานผลการด าเนนิการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 10.7 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดท ารายงานข้อมูลการใชง้บประมาณผลการด าเนินงานของ 

สถานศกึษาเป็นรายได้ไตรมาสต่อส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

 

……………………………………………. 
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ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

แนวคดิ 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้

บริหารจัดการในการบริหารงานบุคคล โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ มีความมั่นคง และ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ รวมถึงการเสริมสร้างใหผู้้เรียนมีความประพฤติที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ

ที่ดงีามมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสังคมและประเทศชาติ 

 3. เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายสายใยความผูกพัน ระหว่างโรงเรียน กับ

ผูป้กครองและชุมชน ในการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ 

ขอบข่ำย / ภำรกิจ 

 1.  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 2.  งานวางแผนอัตราก าลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 3.  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 4.  งานกิจการนักเรียน         

5.  งานป้องกันสารเสพติด        

 6.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 7.  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

8.  งานเยาวชนคนดีศรสีุพรรณ     

9.  งานคณะกรรมการนักเรียน 

 

 

 

 

 



 

21 
 

ขอบข่ำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

1. งำนส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 

 1.1 กำรพัฒนำครูและบุคลำกร 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1)  ประสานงานวิทยากรและด าเนนิการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูน

ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับคณะครูและบุคลากรภายในสถานศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

  2) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/

สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ กับสถาบันหรอืหน่วยงานภายนอก 

  3) จัดท าและเผยแพร่เอกสารบทความทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรใน

สถานศกึษาและชุมชน 

  4) ด าเนนิการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร  

 1.2 กำรเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

  1.2.1 กำรเลื่อนขั้นเงนิเดือนกรณปีกติและกรณีพเิศษ 

   แนวทำงกำรปฏิบัติ 

   1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา 

   2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ

เลื่อนขัน้เงินเดือน 

   3) ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางกาศกึษา

ในสถานศกึษาต้องชีแ้จงเหตุให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาดังกล่าวทราบ 

   กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึง

แก่ความตายอันเนื่องมาจาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติตอ่ไป 
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  1.2.2 กำรเลื่อนขั้นเงนิเดือนกรณถีงึแก่ควำมตำยอันเน่ืองมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำร 

   แนวทำงกำรปฏิบัติ 

   1) แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

ราชการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อด าเนนิการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 

   2) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญ 

   3) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อด าเนินการตอ่ไป

  1.2.3   กำรเลื่อนขั้นเงนิเดือนกรณไีปศกึษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำน  หรอืปฏิบัติงำนวิจัย 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 

   1) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือ

ปฏิบัติงานวิจัย จากสถานศกึษาหรอืสถานฝึกอบรม ฯลฯ 

   2) ด าเนนิการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   3) สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับผูท้ี่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

   4) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  1.2.4 กำรเพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 

   แนวทำงกำรปฏิบัติ 

   กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว โดยใช้เงินงบประมาณให้

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

   กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว กรณีอื่นนอกเหนือจาก

สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงิน

รายได้ของสถานศกึษาภายใต้เกณฑ์และวธิีการที่สถานศกึษาก าหนด 

 1.3 งำนทะเบียนประวัติ 

  กำรแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน   ปีเกิด 

ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  ประกอบด้วยสูติบัตร ทะเบียน

ราษฎร ์หลักฐานทางการศกึษา 

  2) ตรวจสอบความถูกต้อง 

  3) น าเสนอไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อขออนุมัตกิารแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
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  4) ด าเนนิการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 

  5) แจ้งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.4 กำรขอเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ตรวจสอบผู้ มี คุณ สมบั ติ ค รบ ถ้ วน  สมควรได้ รั บ ก าร เสนอขอพ ระราชท าน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

  2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ

มาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

ก าหนด 

  3) จั ดท าท ะ เบี ยนผู้ ได้ รั บ เค รื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภ รณ์ แล ะเหรียญ จัก รพ รรดิ ม าล า 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์ และผูค้ืนเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

1.5 กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ผูข้อมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

  2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

  3) น าเสนอผูม้ีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  

1.6 งำนขอหนังสือรับรอง งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ งำนขออนุญำตลำ

อุปสมบท งำนขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรลำศึกษำต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้

ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง 

1.7 วินัยและกำรรักษำวินัย 

1.7.1  กรณคีวำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 

    แนวทำงกำรปฏิบัติ 

    1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้   

ความจริงและความยุติธรรม โดยเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศกึษากระท าผิดวินัยไม่รา้ยแรง 

    2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่า

ไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ์ตัดเงนิเดือน หรอืลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการ

สอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดไม่รา้ยแรง 

    3) รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่ร้ายแรงยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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1.7.2 กรณคีวำมผิดวินัยร้ำยแรง 

    แนวทำงกำรปฏิบัติ 

    1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  53  แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษากระท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

    2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  53  แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาลงโทษ 

    3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  53  แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ . 

เขตพื้นที่การศกึษา 

    4) รายงานผลการด าเนนิงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

1.7.3 กำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 

    แนวทำงกำรปฏิบัติ 

    1) ผูอ้ านวยการสถานศกึษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    2) ด าเนนิการใหค้วามรู ้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่

จะเสริมสรา้งและพัฒนาเจตคติ จติส านึก พฤติกรรมของผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    3) หมั่ น สั ง เก ตตรวจสอบ  ดู แล เอ าใจ ใส่  ป้ อ งกั น แล ะขจั ด เห ตุ เพื่ อ มิ ให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณี 

 1.8 กำรลำออกจำกรำชกำร 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

  2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 1.9 กำรขอเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ไปยัง

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ ม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ ก าหนด 
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  3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/

ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

พิจารณาอนุมัตแิละเสนอผูม้ีอ านาจแตง่ตั้ง 

 1.10 กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์    และ วิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

  2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก 1) สถานศึกษา

สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ

สถานศกึษา ภายใต้หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สถานศกึษาก าหนด 

 1.11  กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   1.11.1 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขต

พืน้ที่การศกึษาอื่น      

     แนวทำงกำรปฏิบัติ 

     1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อด าเนินการน าเสนอ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา เพื่อพิจารณาอนุมัตขิองผู้ประสงค์ ย้ายและผู้รับย้ายแลว้แตก่รณี 

     2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับย้ายมาจาก

สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

     3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติตอ่ไป  

   1.11.2 กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 

     การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา กรณีออกจากราชการ ( มาตรา 64 ) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 

( มาตรา 65 )  ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร      

( มาตรา  66 )  และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคา

กรทางการศึกษา ( มาตรา 67 )  
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     แนวทำงกำรปฏิบัติ 

     กรณีออกจากราชการ ( มาตรา 64 ) เสนอค าขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไป

ยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ก ารศึกษา ส าหรับต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้มอี านาจตามมาตรา  53  สั่งบรรจุและแตง่ตัง้ 

     กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ( มาตรา 65 ) ใหย้ื่นเรื่องขอกลับเข้า

รับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผูม้ีอ านาจตามมาตรา  53  สั่ง

บรรจุและแต่งตั้ง 

     กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร  ( มาตรา 66 ) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน  180  วัน นับแต่วันพ้นจากราชการ

ทหาร ให้ผู้มอี านาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแตง่ตัง้ 

     กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรอืข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ( มาตรา 67 ) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะรับเข้ารับ

ราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้

มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตง่ตัง้ 

 

2. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

 2.1 กำรวเิครำะห์และวำงแผนก ำหนดต ำแหน่ง 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) วิเคราะหภ์ารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศกึษา 

  2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  3) น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา 

  4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศกึษาสู่การปฏิบัติ 

 2.2 กำรก ำหนดต ำแหน่ง 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) สถานศกึษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ

สถานศึกษา เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา

อนุมัต ิ
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3. งำนส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 3.1 ให้ความรู ้จัดฝกึอบรม จัดค่ายอบรมคุณธรรม ให้แก่นักเรียน (ค่ายพุทธบุตร /ค่ายคุณธรรม) 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 3.2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมศลีธรรม จรยิธรรมให้แก่นักเรียนตามโอกาสอันควร 

 3.3 จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 

 3.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรม 

 3.5 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

 3.5 สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อ

ผูเ้รียนอย่างแท้จรงิ 

 

4. งำนกิจกำรนักเรยีน 

 4.1 งำนส่งเสรมิระเบียบวินัยนักเรยีน 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) จัดและรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติ การแต่งกาย ระเบียบวินัยของ

นักเรียน และหรอืระเบียบข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

  2) จัดท าระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เสนอผู้อ านวยการ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  3) จัดท าระเบียบ ข้อมูล สถิต ิเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน 

  4) ตรวจสอบและออกหนังสอืรับรองความประพฤตินักเรียน 

  5) แก้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน โดยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน

อย่างใกล้ชิด 

  6) ออกหนังสือติดตามสอบถามผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนขาดเรี ยนติดต่อกันเป็น

เวลานานเกิน 3 วัน โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา 

  7) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ในการก ากับดูแลนักเรียนในระดับช้ันที่ได้รับมอบหมายให้

ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียนทุกด้านอย่างเคร่งครัด 

  8) ก าหนดมาตรการ และวิธีการเพื่อการแก้ไขความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน 

โดยไม่ขัดตอ่ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
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  9) วางแผนควบคุม และแก้ปัญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 4.2 งำนรักษำควำมปลอดภัย 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) จัดเวรยามประจ าวันของข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของโรงเรยีน 

  2) ด าเนินงานรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และตัวบุคคล ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และหรอืระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 4.3 งำนคณะสี 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  ประสานงานในกิจกรรมคณะสีระหว่างครู กับนักเรียน  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของโรงเรียนที่วางไว้ 

 4.4 งำนประกันอุบัติเหตุ 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันอุบัติเหตุ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

  2) ประสานงานบริษัทประกันภัย ให้มาด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

  3) ควบคุมดูแลให้บริการและประสานงานให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรภายใน

โรงเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหต ุกับบริษัทประกันภัย 

  4) ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อรักษา ผลประโยชน์

ที่จะได้รับในเรื่องการประกันอุบัติเหตุ 

 4.5 งำนเวรประจ ำวัน 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา  07.00 – 16.30  น. 

  2) ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เช่น ทรงผม เครื่องแบบ 

ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับ การเหน็บกิ๊ปของนักเรียนหญิง 

  3) ควบคุมดูแลตักเตือน เกี่ยวกับความประพฤติ กิริยามารยาท การแสดงความเคารพและ

เรื่องอื่น ๆ 

  4) ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนรักษาความปลอดภัยทั่วไป เช่น การ

เดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ความเป็นระเบียบในการขึน้ ลง นั่ง รถรับ – ส่ง 
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  5) บันทึกการปฏิบัติหนา้ที่และเหตุการณ์ตา่ง ๆ ลงในสมุดเวรให้เป็นปัจจุบัน 

  6) ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะจุดตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

  ประตูทำงเข้ำโรงเรียน 

  1.  ต้องมายืนรอรับนักเรียนตั้งแตเ่วลา  07.00  น. หรอือย่างช้าสุดเวลา 07.30 น. 

  2.  ตรวจเครื่องแบบ การแต่งกาย การท าความเคารพของนักเรียนใหถู้กต้องตามระเบียบ 

  3.  ตรวจสอบ เรียกเก็บสิ่งของที่ผิดระเบียบที่นักเรียนน าพามาโรงเรียน แล้วมอบให้ฝ่าย

ปกครองด าเนินการตอ่ไป 

  อำคำรเรียน 

  1.  ตรวจตรา ดูแล ก าชับให้นักการภารโรง และนักเรียนประจ าอาคารเรียนนั้น ๆ รักษา

ความสะอาดของหอ้งเรียน กระดานด า การจัดแถวโต๊ะ เก้าอี ้ให้ตรงเป็นระเบียบ น าขยะไปทิง้ 

2.  ตรวจตรา ดูแลความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณทั่วไปโดยรอบ 

3.  ควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรียนในอาคารเรียน เชน่ การวิ่งเล่น การมั่วสุม การ 

เล่นการพนัน ชู้สาว การลักขโมย เป็นต้น 

โรงอำหำร – หอประชุม 

1.  ควบคุมดูแลนักการภารโรงที่รับผดิชอบ โดยต้องจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้สะอาดเป็นระเบียบ  

เรียบร้อย 

2.  ควบคุม ดูแล แนะน าให้นักเรียนเข้าแถวในการซื้ออาหารใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหารของนักเรียน เช่น หลังการรับ 

ประทานอาหารแลว้ใหน้ าภาชนะใส่อาหารไปเก็บที่ให้เรยีบร้อย การฝ่าฝืนและการท าลายสิ่งของ เป็น

ต้น 

ห้องน้ ำ – ห้องส้วม 

1.  ควบคุม ดูแลนักการภารโรงที่รับผิดชอบ ให้รักษาความสะอาดของห้องน้ า – หอ้งสว้ม  

และบริเวณโดยรอบ 

2.  ตรวจตรา ดูแล ระบบน้ า กลิ่นเหม็น ประตูหอ้งน้ า เมื่อพบใหร้ีบสั่งการให้นักการภาร 

โรงแก้ไข 

3.  ตรวจตรา ดูแลความประพฤติโดยทั่วไปของนักเรียนในการใชห้อ้งน้ า – หอ้งสว้ม หาก 

พบเห็นการกระท าผดิ เช่น หนเีรียน สูบบุหรี่ เสพยา ฯลฯ ใหแ้จ้งผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการตอ่ไป 
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สนำมและบรเิวณต่ำง ๆ 

1.  ควบคุม ดูแลนักการภารโรงที่รับผดิชอบ ให้รักษาความสะอาดของสนามและบริเวณ 

ทั่วไป 

2.  ดูแล ควบคุมการทิ้งสิ่งของเหลอืใช้ของนักเรียน เช่น ถุงพลาสตกิ ไม้ไอศกรีม เศษ 

กระดาษ ฯลฯ 

3.  ดูแลความประพฤติของนักเรียนโดยทั่วไป 

4.  หากพบบุคคลภายนอก ที่อาจจะมาก่อกวนหรอืก่อความไม่สงบเรียบร้อยภายใน 

โรงเรียน ให้แจ้งฝ่ายปกครองทราบเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 หัวหนา้เวรประจ าวัน 

1. ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 

2. ช่วยเหลือ แนะน า แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวันเป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย 

ครูเวรประจ าวันหยุดและครูเวรกลางคืน 

1.  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 07.30 – 16.30 น. ส าหรับครูเวรประจ าวันหยุด และระหว่าง 

เวลา 18.00 – 06.00 น. ส าหรับครูเวรกลางคืน โดยเดินตรวจเวรโดยทั่วไปเป็นระยะ 

2. ก าชับ กวดขันนักการภารโรง ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

3.  บันทึกการรับมอบ – ส่งมอบเวร พรอ้มทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ป้องกัน ระงับ แกไขอันตรายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทันที หากเหตุเกิดขึน้รุนแรง 

ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งเจา้หน้าที่ต ารวจ และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบทันที 

5. กรณีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหเ้สนอใบเปลี่ยนเวรล่วงหน้า โดยเสนอผา่นผู้ตรวจ 

เวร และเสนอผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณาอนุญาต หากผู้อ านวยการไปราชการให้ขออนุญาตรอง

ผูอ้ านวยการตามล าดับขั้น 

6. รับทราบเหตุการณ์ทั่วไป ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรอืมีราชการด่วน ให้แจ้งผู้อ านวยการ  

ทราบทันที 

ผูต้รวจเวร 

1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร นักการภารโรง ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาตรวจเวรด้วยตนเองได้ สามารถโทรศัพท์ถามครูเวร นักการ

ภารโรง  และบันทึกการตรวจเวรเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ว่ากล่าว ตักเตือน แนะน าผูป้ฏิบัติหน้าที่เวรยาม ในกรณีที่เห็นว่าสมควร 

4. ในกรณีที่ผู้ตรวจเวรมาตรวจเวร แลว้ไม่พบผูท้ าหน้าที่เวรยาม ให้บันทึกเสนอผู้อ านวยการ

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
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 4.6 งำนรถรับ - ส่งนักเรยีน 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1) ควบคุมดูแลการใชร้ถรับ – ส่งนักเรียนให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียน 

  2) ควบคุมดูแลรถรับ – ส่ง นักเรียน ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านได้และปลอดภัย 

  3)  ให้บริการรถรับ - ส่งแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

 4.7 งำนดูแลนักเรยีนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

  แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

  1) ก ากับดูแลและด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักเรียนพิการเรียนร่วมทุก

ประเภท 

  2) ให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดกิจกรรมและประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต

การศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมส าหรับนักเรียนพิการ และให้ความ

ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาการใชชี้วติประจ าวันขณะอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรยีน 

  3) ประสานกับครูที่ปรึกษาช้ันที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมในการให้การบริการดูแลช่วยเหลือ

และให้การบริการตามความเหมาะสมของแตล่ะบุคคล 

  4) ปฏิบัติหน้าที่ในงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรว่ม 

 

5. งำนป้องกันสำรเสพติด 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 5.1 ดูแล ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียนให้ตระหนักถึงโทษและ

พิษภัยของยาเสพติด และอบายมุข 

 5.2 ป้องกันและสรา้งระบบเฝา้ระวังปัญหายาเสพติด และอบายมุข 

 5.3 ติดตาม แก้ไขนักเรียนที่หลงผิดให้กลับตัวเป็นเยาวชนที่ด ี

 5.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีปัญหาดา้นยาเสพติด 

 5.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด และอบายมุข 
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6. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 6.1 ประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการท างานที่ชัดเจนให้แก่ครูทุกคนเพื่อน าไปปฏิบัติในทิศทาง

เดียวกัน 

 6.2 จัดท าเครื่องมอืและเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้เครื่องมอื ขัน้ตอนการท างานให้

ครูทุกคน เกิดความเข้าใจถูกต้อง ชัดเจน 

 6.3 ประสานงานให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรหลักในการ

ด าเนนิงาน เชน่ ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ครูแนะแนว ครูอนามัย เป็นต้น 

 6.4 คอยให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน

อย่างมรีะบบ 

 6.5 ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 6.6 รวบรวมเอกสารและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

7. งำนส่งเสรมิกิจกรรมนักเรยีน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 7.1 วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุน

ให้นักเรียนได้มสี่วนรว่มในกระบวนการวางแผน 

 7.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

 7.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ฝกึการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

 7.4 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมวินัยและคุณลักษณะผู้น า – ผู้ตามที่ดีในด้าน

ต่างๆ ให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอตลอดปี 

 7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู รักษา ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และการมคีุณธรรมจริยธรรม 

 7.6 สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรม

เกิดคุณค่าและประโยชน์ตอ่ผูเ้รียนอย่างแท้จรงิ 

 

8. งำนโครงกำรเยำวชนคนดีศรีสุพรรณ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 8.1 ศึกษา วิเคราะห์และสร้างความเข้าใจนโยบายโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณให้ถูกต้อง  

ชัดเจน 

 8.2 แตง่ตัง้คณะท างาน รับผิดชอบแตล่ะเป้าหมาย (11  เป้าหมาย) 
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  เป้าหมายที่  1  รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและชุมชน 

  เป้าหมายที่  2  การมจีติส านึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมายที่  3  การมวีิถีด้านประชาธิปไตย 

  เป้าหมายที่  4  การประหยัดออม และนิยมไทย 

  เป้าหมายที่  5  การปฏิบัติตามหลักเบญจศลี เบญจธรรม 

  เป้าหมายที่  6   การปฏิบัติตนเป็นผู้มมีารยาทแบบไทย 

  เป้าหมายที่  7  การมวีินัยจราจร 

  เป้าหมายที่  8  การเป็นคนตรงตอ่เวลา 

  เป้าหมายที่  9  การปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อน–หลัง ในการเข้ารับบริการตา่งๆ 

  เป้าหมายที่ 10 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของโรงเรยีน 

  เป้าหมายที่ 11  การไม่พัวพันยาเสพติดให้โทษ 

 8.3 ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของ 

การด าเนินงานโครงการเยาวชนคนดศีรสีุพรรณ 

 8.4 จัดท าคู่มอื เอกสารต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินงานในทุกเป้าหมาย 

 8.5 รณรงค ์และจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหทุ้กคนได้ปฏิบัติรว่มกัน 

 8.6 จัดกิจกรรม ยกย่อง เชดิชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่น 

 8.7 ประสานความรว่มมอืกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงานอื่น 

 8.8 ก ากับ ตดิตาม และประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ 

 8.9 รวบรวมเอกสาร และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

9. งำนคณะกรรมกำรนักเรยีน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธาน

นักเรียนเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ

นักเรียน 

 9.2 เป็นที่ปรึกษาและคอยควบคุมดูแลคณะกรรมการนักเรียน ในการให้ความร่วมมือ และการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 9.3 จัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย เช่น 

การรณรงค์การเลือกตั้ง การเผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับพรรคการเมอืง เป็นต้น 

…………………………………… 
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ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

แนวคดิ 

 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์กร ใหบ้ริการบริหารงาน

อื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 

ส่งเสริม สนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศกึษาทุกรูปแบบ แบบมุ่ง

พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น

ความโปร่งใส ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศกึษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้การปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศกึษาต่อสาธารณชน  

ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. เพื่อให้สถานศกึษากับชุมชน เกิดความสัมพันธ์อันดซีึ่งกันและกัน ร่วมมือกันในการจัด 

การศกึษา และ ด าเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 

ขอบข่ำย / ภำรกิจ 

1.  งานอาคารสถานที่ 

 2.  งานโสตทัศนศึกษา 

 3.  งานอนามัยโรงเรยีน 

 4.  งานโภชนาการ 

 5.  งานประชาสัมพันธ์ 

 6.  งานสัมพันธ์ชุมชน 

 7.  งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ขอบข่ำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

1. งำนอำคำรสถำนที่ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 1.1 ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ

สถานศกึษา 

 1.2 บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่

มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ และเอือ้ต่อบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

 1.3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าและเอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 

 1.4 สรุป ประเมนิผล และรายงานการใชอ้าคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 1.5 จัดแบ่งงาน ความรับผิดชอบ และก ากับดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 

ลูกจ้างประจ าในการท าความสะอาดอาคาร พื้นที่บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียนทุก

หลัง ให้เกิดประสทิธิภาพอย่างสูงสุด มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 

2. งำนโสตทัศนศึกษำ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

2.1 จัดท าทะเบียน วัสดุ – ครุภัณฑ ์โสตทัศนูปกรณ์ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 2.2 จัดหา จัดซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ของงานโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องใช้และอุปกรณ์แสงเสียงของ

โรงเรียน ให้ใชก้ารได้ดี 

 2.3 ควบคุมการใชแ้ละบริการเกี่ยวกับเครื่องสไลด์ โอเวอร์เฮด โปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นวิดีโอ ทีวี  

การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การใช้เครื่องบันทึกเสียง 

 2.4  ท าหนา้ที่บันทึกภาพกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการถ่ายรูปและถ่ายวิดโีอ 

 2.5  จัดท าระเบียบการใช้ การบ ารุงรักษา เพื่อให้เกิดความคงทนถาวรและปลอดภัยในการใชง้าน 

 2.6  จัดและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน จัดท าเทปวิดีโอเพื่อการเผยแพร่แนะน า

โรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการนเิทศโรงเรียนและการแนะแนว 

 2.7  ประสานความรว่มมอืและใหก้ารนเิทศช่วยเหลือในการผลติ จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้ในโรงเรียนและสถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและสถาบันอื่น 

 2.8  ให้บริการชุมชนและโรงเรยีน หรอืหนว่ยงานอื่น 

 

 



 

36 
 

3. งำนอนำมัยโรงเรยีน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 3.1 จัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ ์พรอ้มทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ครบ

ครัน พรอ้มที่จะให้บริการอย่างทันท่วงที 

3.2 ให้บริการดูแล รักษา การเจ็บป่วยเบือ้งตน้ แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

3.3  ประสานงาน และด าเนินการน านักเรียนที่เจ็บป่วยมากส่งสถานีอนามัย หรอืโรงพยาบาล 

 3.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า และรณรงคใ์ห้ความรู ้ด้านอนามัย การสุขาภบิาล โรคเอดส์ การงดสูบ

บุหรี่ และโรคติดตอ่ต่าง ๆ  

3.5 ด าเนนิการประสานงานเจ้าหนา้ที่อนามัยให้มาตรวจสุขภาพใหก้ับนักเรียนเป็นประจ าทุกปี 

3.6 ด าเนนิการช่ังน้ าหนัก และวัดส่วนสูง นักเรียน เป็นประจ าทุกภาคเรียน พรอ้มทั้งบันทึกลงใน 

บัตรสุขภาพเพื่อดูพัฒนาการทางดา้นรา่งกายของนักเรียน 

 3.7 น านักเรียนที่เจ็บป่วยหนักในขณะที่อยู่โรงเรียน ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและติดต่อ 

ประสานงานกับผูป้กครองให้รับทราบ กรณีที่มอีาการเกินกว่าที่จะท าการปฐมพยาบาลได้ 

 3.8 จัดและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ 

หลากหลายใหค้วามรู้ในการป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยแก่คณะครู และนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

และต่อเนื่อง 

 

4. งำนโภชนำกำร 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

4.1 ควบคุม ดูแล ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรยีน ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบ และถูกสุขลักษณะ 

 4.2 ควบคุม ดูแลร้านอาหารที่น ามาขายในโรงเรียน เน้นให้มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ 

ราคาถูก ผูป้ระกอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

 4.3 บริการจัดเลีย้งในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

 4.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและผูป้ระกอบการรา้นค้า 

 4.5 ดูแลให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องได้รับการตรวจสุขภาพ (แบบผูป้รุงอาหาร) เป็นประจ าทุกปี 
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5. งำนประชำสัมพันธ์ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 5.1 ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความ

ต้องการในการได้รับข่าวสารขอ้มูลทางการศกึษาของชุมชน 

 5.2 วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร 

สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

 5.3 จัดให้มเีครือขา่ยการประสานงานประชาสัมพันธ์ 

 5.4 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 

 5.5 สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

เครือขา่ยประชาสัมพันธ์ 

 5.6 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการ

ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 

 5.7  จัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อให้ความรูแ้ก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศกึษา 

 

6. งำนสัมพันธ์ชุมชน 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านชุมชนของโรงเรียน 

6.2 ศกึษา รวบรวม และวเิคราะหข์้อมูลของชุมชน 

6.3 รวบรวม สร้างและเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติประวัตขิองโรงเรียนสู่ชุมชน 

6.4 ให้บริการชุมชนในด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ขา่วสาร และบริการอื่น ๆ  

6.5 รวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน ศลิปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อประโยชนใ์นการศกึษาต่อไป 

 6.6 จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและช่วยเหลือ  

เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

 6.7 เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน เช่น งานศพ งานบวช งาน

แตง่งาน งานขึน้บ้านใหม ่รวมถึงงานประเพณีส าคัญต่าง ๆ ของทางวัดและหนว่ยงานอื่น 

 6.8 ประเมินความพึงพอใจของชุมชน เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้ดี

ยิ่งขึ้นตอ่ไป 
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7. งำนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 

7.1 ส ารวจ ศกึษา และวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน 

 7.2 ประชุม และวางขอบข่ายงานให้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมได้เกิดความเข้าใจ เพื่อจะได้

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 7.3 ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

7.4 ด าเนนิการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อสรา้งความตระหนักและท า 

ให้เกิดจติส านึกเชิงอนุรักษ์รว่มกันทุกคนในโรงเรยีน 

 7.5 ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

 7.6 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

****************** 
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ขอบข่ำยหน้ำท่ีกำรปฏบิัติงำนของครูปฏิบัติกำรสอน 

 

 1.  ต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร/เนื้อหา/จุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเอง

สอน 

 2. ต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ตนเองสอน 

 3. ต้องเตรียมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่จัดท า ให้เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้โดยต้องแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนเรยีน 

 4. ต้องจัดท า หรือจัดหาสื่อ หรืออุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน และใช้กลวิธี

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ พยายามใชส้ื่อนวัตกรรมให้มากที่สุด 

 5. ต้องอุทิศเวลาเพื่อการสอนศิษย์อย่างจริงจัง เข้าสอนให้ตรงเวลา สอนให้เต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ และหมั่นทบทวนซ่อมเสรมิให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน 

 6. ถ้ามีแบบฝึกหัด ต้องตรวจให้นักเรียนเป็นประจ า ถ้าพบข้อผดิพลาด ขอ้บกพร่อง ต้องให้

ค าช้ีแนะ 

 7. เมื่อมีปัญหาทางการเรียนการสอน ต้องปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และฝ่ายบริหารของ

โรงเรียน 

 8. ต้องศกึษาและท าความเข้าใจระเบียบการวัดผลและประเมินผล สามารถปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

 9. ต้องท าแผนทดสอบเก็บคะแนน สามารถออกข้อสอบที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ

วัดผลได้และเสร็จทันก าหนดวัน รักษาความลับของขอ้สอบ จัดท าคะแนนได้ถูกต้องตามกระบวนการ

วัดผล 

 10. ต้องวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบรายวิชาที่สอนอยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับสภาพระดับ

สติปัญญาของนักเรียนและเนือ้หาสาระ 

 11. ต้องเอาใจใส่การสอนซ่อมเสริมและการสอบแก้ตัวให้นักเรียนตามก าหนดวันของ

โรงเรียน 

 12. ก่อนท าการสอน ต้องส ารวจชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน และบันทึกลงในสมุดทุกครั้ง ถ้า

พบว่ามีนักเรียนหนีคาบเรียน ต้องบันทึกชื่อนักเรียนผู้นั้นลงในสมุดส ารวจการเรียน และแจง้ใหผู้้ดูแล

กิจการนักเรียนทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป นักเรียนที่ขาดเรียนมากจนเป็นที่ผิดสังเกตต้องแจ้งให ้

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข

ต่อไป 

 13. ต้องควบคุมดูแลให้นักเรียนเดินย้ายห้องเป็นแถวเป็นระเบียบเมื่อสิ้นสุดคาบเรียนทุกครั้ง 
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 14. ต้องควบคุมปกครองนักเรียนในช้ันที่สอนให้ตั้งใจเล่าเรียน ไม่ก่อกวนสร้างความส าราญ

หอ้งอื่น 

 15. การได้รับมอบหมายให้สอนแทน ครูผู้สอนต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเสมือนเป็นคาบ

สอนของตนเอง ถ้าสอนเนื้อหาไม่ได้ จะต้องอยู่คุมห้องให้นักเรียนท างาน ห้ามทิ้งห้องให้นักเรียนอยู่

ตามล าพัง 

 16. ระหว่างท าการสอน อย่างทิ้งหอ้งโดยไม่จ าเป็น   

 17. ต้องถือเป็นหน้าที่ ในการรับฟังนักเรียนที่ ไปปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมอั นเป็น

คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยส่วนรวม โดยต้องให้เวลาเรียนแก่นักเรียน ซึ่งโดย

ปกติเจ้าของเรื่องจะท าหนังสือแจง้ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 18. อย่าด าเนินการลงโทษนักเรียนนอกระบบ นอกระเบียบ ขณะท าการสอน เช่น ไล่

นักเรียนออกนอกห้องเรียน กักบริเวณเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันหรือกลับบ้าน หรือใช้วาจาเสียดสี 

หยาบคาย ลงโทษนักเรียนโดยวิธีพิสดาร หากฝ่าฝนืถ้ามีการร้องเรียนต้องรับผิดชอบ 

 19. ในขณะสอนเนื้อหาวิชา ควรสอดแทรกการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติ

ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเป็นผู้มีคุณธรรม อย่าสอนเพียง

หนังสืออย่างเดียว 

 20. ปฏิบัติงานให้ทันตามก าหนดเวลา ตามค าสั่ง หรือปฏิทินงานของโรงเรียน เช่น การส่ง

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนมาก รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ไม่ครบ 60% การส่ง

ข้อสอบ การส่งผลการเรียน ผลการสอบแก้ตัว ฯลฯ ถ้าเป็นหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและ

ประเมินผล ต้องท าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 21. ต้องเข้าสอนตรงตามเวลา กรณีมีความจ าเป็น ไม่ควรเข้าสอนช้าเกิน 5 นาที และต้องไม่

บ่อยครั้ง และปล่อยนักเรียนเมื่อหมดเวลาแล้ว ไม่ปล่อยก่อนเวลา ยกเว้นกรณีที่นักเรียนต้องย้าย

สถานที่เรียนในคาบถัดไป อาจปล่อยก่อนได้ไม่เกิน 5 นาทีและให้เข้าสอนตามห้องที่ก าหนดไว้ใน

ตารางสอน 

 22. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะครูที่ดี เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน โดยยึดระเบียบแบบ

แผนและขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของไทย มีเมตตาต่อนักเรียนทุกคน ไม่มีอคติใดๆ 

 23. ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระ ของสถานศึกษา และของชุมชน จัดท า

เอกสารต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ แนะแนวนักเรียน อบรมนักเรียน จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้

สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม และปฏิบัติงานตามโครงการตา่งๆ ของกลุ่มสาระตามที่ได้รับมอบหมาย 

 24. ห้ามครูท าการค้าใดๆ กับนักเรียนโดยเด็ดขาด และห้ามใช้เป็นเงื่อนไขในการให้คะแนน

กับนักเรียน หากตรวจพบจะต้องถูกลงโทษทางวินัยข้าราชการครู 
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หน้ำท่ีเฉพำะท่ีครูและครูจ้ำงสอนทุกคนต้องยึดถอืปฏิบัติ 

 

 1. ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คุรุสภา 

 2. ต้องมาปฏิบัติราชการให้ทันเวลาในวันเปิดเรียน ก่อนนักเรียนเข้าแถว 15 นาที หรือ

อย่างช้าที่สุดเวลา 08.00 น. และต้องกลับหลังนักเรียนกลับบ้านแล้ว 30 นาที ส าหรับวันที่มีหน้าที่

เวรประจ าวันในวันเปิดเรียนปกติ ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อย่างช้าที่สุดเวลา 08.00 น. 

 3. ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องลงไปร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ร่วมพิธีเคารพธงชาติ    

สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับนักเรียนอย่างเคร่งครัด ถ้าได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ปฏิบัติหนา้ที่เป็น

ครูประจ าช้ัน ต้องควบคุมดูแลก ากับนักเรียนในชัน้เรียนให้เข้าแถวใหเ้รียบร้อยตามระเบียบด้วย 

 4. ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วย

กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีขอ้ต่อรองใดๆ ทั้งสิน้ 

 5. ต้องว่ากล่าว ตักเตือน หรือลงโทษนักเรียนเมื่อนักเรียนกระท าความผิดทุกครั้งทุกคน 

โดยไม่มีการยกเว้น โดยค านึงถึงฐานความผิดและคุณธรรม ภายใต้กรอบการลงโทษที่ระเบียบ

ก าหนด หากเป็นความผิดรา้ยแรงให้รายงานฝา่ยบริหารทราบโดยเร็ว 

 6. ต้องอบรมสั่งสอนศิษย์เสมอืนบิดา – มารดา พึงกระท าต่อบุตร มีเมตตากรุณา 

 7. ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในวันหยุด และเวรยามกลางคืนที่ได้รับมอบหมาย กรณีมีเห ตุ

จ าเป็นไม่สามารถอยู่ได้ในวันนั้น ให้แลกเปลี่ยนเวรยามกับคนอื่น โดยกระท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

กติกาของโรงเรียน 

 8. ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม สอนซ่อมเสริม 

อาสาพัฒนา คุณธรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 9. ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการและกิจกรรมของนักเรียน เมื่อโรงเรียนมีค าสั่งให้ปฏิบัติ

หนา้ที่ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรอืในวันหยุด โดยไม่มีขอ้ต่อรองใดๆ ทั้งสิน้ 

 10. ต้องเข้าประชุมตามก าหนด วัน เวลา ประชุมที่ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการ

โรงเรียนนัดประชุมอย่างเคร่งครัด  ตรงเวลา รับฟังค าชี้แจงงานและแจ้งงานราชการอย่างสงบ

เรียบร้อย เป็นผู้รักษามารยาทในการประชุม ไม่ออกจากห้องประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่หนี

การประชุมก่อนที่การประชุมจะสิน้สุด  

 11. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนทุกชิ้นให้อยู่ ในสภาพ

เรียบร้อย แมว้่าทรัพย์สิ่งของนั้นจะไม่ได้อยู่ประจ าในห้องที่ตนเองพักอยู่ก็ตาม 
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 12. ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป มีน้ าใจ เสียสละ ยินดพีบปะให้

ความสะดวกกับผูป้กครองนักเรียนและบุคคลภายนอกที่มาติดตอ่ราชการ 

 13. ต้องรักษาศักดิ์ศร ีเกียรตคิุณของโรงเรียน ของตนเองและของหมูค่ณะ 

 14. ต้องอยู่ประจ าภายในบริเวณโรงเรียน จนกว่าจะหมดเวลาราชการ (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่

จะต้องไปราชการรีบด่วนหรือติดต่องานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา) ถ้ามีความจ าเป็นต้องออกไป

ภายนอกต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนทุกครั้ง โดยบันทึกขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากไม่ด าเนินการใดๆ เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น จะถือว่าหนีงานราชการ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง

ตามสิทธิสวัสดิการขา้ราชการและอาจตอ้งถูกลงโทษทางวินัยข้าราชการอีกด้วย 

 15. กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ให้แจ้งฝ่ายบริหารวิชาการทราบ เพื่อ

จัดสอนแทน และให้ส่งใบลา ตามระเบียบของทางราชการ (ลากิจให้ส่งใบลาก่อน / ลาป่วยให้ส่ง

ใบลาหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการ) 

 

....................................................... 
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ขอบข่ำยหน้ำท่ีกำรปฏบิัติงำนของครูที่ปรึกษำชั้น 

 

 1. ต้องควบคุมดูแลก ากับนักเรียนในช้ันให้เข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าให้เรียบร้อย เคารพ 

ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระด้วยความตัง้ใจ และร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงอย่างสม่ าเสมอ 

 2. ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนทุกวัน ทั้งในขณะเข้าแถวตอนเช้า และในกิจกรรม

ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้ แล้วบันทึกจ านวนนักเรียนที่มาเรียนในแตล่ะวันลงในแบบบันทึกข้อมูล 

 3. ต้องกวดขันดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมของนักเรียนที่ประจ าช้ันเป็นรายบุคคล ส าหรับ

นักเรียนที่มีปัญหาทั้งด้านพฤติกรรมและ/หรือด้านการเรียน ต้องรีบด าเนินการแก้ไขร่วมกับ

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานกิจการนักเรียน 

 4. ให้การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจรยิธรรมที่ดีให้กับนักเรียนในขณะสอน และ/หรือ

ในชั่วโมงโฮมรูม หลังเขา้แถวเคารพธงชาติ ช่ัวโมงคุณธรรม ช่ัวโมงอาสาพัฒนา 

 5. ต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนที่ประจ าช้ันเสมือนบิดา-มารดา พึงกระท าต่อบุตร มีความ

เมตตากรุณา กระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามสมควรอยู่เสมอ 

 6. ต้องจัดท าเอกสารหลักฐานที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก าหนด ให้เป็นปัจจุบันและ

เรียบร้อย สง่ได้ทันตามก าหนดเวลา 

 7. ต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการวัดผลนักเรียนให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน  ตามที่ฝ่าย

บริหารวิชาการ งานทะเบียนนักเรียน และงานวัดผลประเมนิผล ก าหนด 

 8. ให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนในการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ

ภายนอก ท าหนา้ที่เป็นครูแนะแนว ให้ความอบอุ่นใจ มั่นใจกับนักเรียน 

 9. ท าหน้าที่ประสานการด าเนินกิจกรรมที่โรงเรียนต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือ

นักเรียนในทุกเรื่อง และเป็นธุระในการติดตามผลงานต่างๆ ที่โรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนไป

ด าเนนิการ รวบรวมน าส่งให้กับโรงเรียนตามที่ก าหนดเฉพาะครั้งคราว 

 10. แจ้งหัวหนา้งานกิจการนักเรียน และผูป้กครองของนักเรียนทราบ ในกรณีที่นักเรียนขาด

เรียนติดตอ่กันเกินกว่า 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 

 11. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดปกติ หรอืนักเรียนที่มีปัญหารุนแรง 

 12. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนในช้ันที่รับผิดชอบ แก้ปัญหาการขาดเรียน หนีเรียน ไม่

ท างานส่งครู โดยประสานกับครูผู้สอนประจ าวิชา 

 13. ติดตามดูแลนักเรียนในการจัดหรอืเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศกึษาอย่างใกล้ชิด 
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 14. จัดหาทุนหรือจัดส่งนักเรียนในช้ันเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับทุน โดยร่วมมือประสานใน

การให้ขอ้มูลแก่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 

 15. ดูแลนักเรียนในการท าความสะอาด เขตพื้นที่รับผดิชอบของหอ้งตนเอง 

 16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรยีน / ผู้อ านวยการโรงเรียน

เป็นครั้งคราว 

 

……………………………………………. 
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