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คู่ มือการปฏิบัติงาน

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา
คู่มือการงานโรงเรียนฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดทาให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ. ได้จัดกรอบงานให้
ครอบคลุมกับภาระงาน ที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา
และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน
คู่มือฉบับนี้ ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน(พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงาน
วิธีปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะทางานยินดี น้อมรับข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
และโรงเรียนทุกประการ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทา ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทางานในกลุ่ม
บริหารงาน 4 กลุ่มงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมัน่ อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง

คณะผู้จัดทา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

๓

สารบัญ

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานงบประมาณ
ภาคผนวก
- แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ประจาปีการศึกษา 2562

1
3
4
5
8
28
46
72
86
87
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ประวัตโิ รงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่ระหว่าง
หลักกิโลเมตร 26 – 27 เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตาบลถ้ากระต่ายทอง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ประกาศตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2515 ด้ ว ยการริ เ ริ่ ม และสนั บ สนุ น ของนายอ าเภอพรานกระต่ า ย
(นายแนบ บุญยานันต์ ) โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจาหมู่ บ้าน จากจานวนเนื้อที่ 56 ไร่ ตั้ง เป็น
โรงเรี ยนสหศึ กษาเริ่ มเปิ ด เรี ยนวั นที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2515 ปี แ รกมีนัก เรียน 77 คน ครู 4 คน โดยมี
นายเกรียง ภาคภูมิ เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 อีก 6 ห้องเรียน และงบสร้างห้องน้า
ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง
ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณร้างบ้านพักครู จานวน 2 หลัง ห้องน้าห้องส้วม 1 หลัง 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช. รุ่นที่ 13 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน
อุตสาหกรรมศิลป์1หลัง และงบต่อเติมอาคารเรียน 216 จานวน 8 ห้องเรียน ห้องน้าห้องส้วม1 หลัง 4 ห้อง
ปี พ.ศ. 2520 ได้งบสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้อง โรงอาหารหอประชุมแบบ 002
1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง และในปีนี้นายเกรียง ภาคภูมิ ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
นายเสนอ เงินทอง รักษาการตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2521 นายเสนอ เงินทอง ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ นายชะอา มุสิกพงษ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ ในปีนี้ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 จานวน 8 ห้อง เรียนและงบสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
1 หลัง 3 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1หลัง
ปี พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ 202 ก 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 216 อีก 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และในปีนี้ นายชะอา มุสิกพงษ์ ย้ายไปดารง
ตาแหน่งใหม่ และนายทองหยิบ บ่อน้อย ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
ปี พ.ศ. 2529 ได้งบพัฒนาจังหวัดสร้างศาลาผู้ปกครอง ขนาด 3x4 จานวน 1หลัง
ปี พ.ศ. 2530 นายทองหยิบ บ่อน้อยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2535 นายทองหยิ บ บ่ อ น้ อ ย ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นไทรงามวิ ท ยา
นายอนันต์ น่วมอินทร์ ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียนแทน และในปีนี้ได้งบประมาณสร้างสนามกีฬา
อาเภอพรานกระต่าย โดยสร้างในโรงเรียนเป็นงบประมาณของกรมพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2536 ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอลจากกรมพลศึกษา 1 สนาม และจากกรมสามัญ
ศึกษา 1 สนาม
ปี พ.ศ. 2540 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 318 ล/38 (พิเศษ) 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2541 ได้งบประมาณสร้างห้องน้าห้องส้วม แบบ 6 ที่ / 27 จานวน 1 หลัง
นายอนันต์ น่วมอินทร์ ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยาและ

๒
นายยงยุทธ อินทร์สาเภา ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร และก่อสร้าง
ถังประปา แบบ 9/9
ปี พ.ศ. 2544 นายยงยุทธ อินทร์สาเภา ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา
และนายสุนทร อนุเพชร ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2544 นายสุนทร อนุเพชร ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จนถึง พ.ศ. 2548 จนเกษียณราชการ
ปี พ.ศ. 2548 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นายแก้ว เจริญสุข ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึง 30 กันยายน พ.ศ.2555
ปี พ.ศ. 2556 วันที่ 8 มกราคม 2556 นายสอิ้ง กันยะมูล ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558 ได้งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2559 ได้งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างและ
ได้งบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่อมแซมบ้านพักครู
ปี พ.ศ. 2560 ได้งบประมาณ จัดสร้างอาคารเรียน แบบ 216ล/57-ก 16 ห้องเรียน จานวน 1
อาคาร
ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสอิ้ง กันยะมูล ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อานวยการ รักษาการใน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ได้ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 ก.พ. 2562 ได้งบประมาณ ก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101 ล/27
(พิเศษ) ปรับปรุง ชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ราคาก่อสร้าง 10,390,000 บาท
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ข้อมูลทั่วไป
พระพุทธรูปประจาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

ปาง
ชื่อ
ความหมาย

มารวิชัย
พระพุทธมหาประสิทธิปัญญา
ปัญญาอันสาเร็จประโยชน์อย่าง ประเสริฐของพระพุทธเจ้า

สัญลักษณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน
กระต่าย คันธนู และลูกศร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น
กาแพงเมืองหมายถึง ความเป็นระเบียบ วินัย และพลังความสามัคคีของพลเมือง
เพชร และประกายรัศมี หมายถึง ความแข็งแกร่ง และความเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญา
รวมความหมายถึง ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนมีระเบียบ วินัย มีความสมัครสมานสามัคคี
มีความ แข็งแกร่ง และมีความเจริญ รุ่งเรือง
อักษรย่อโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

: พ.พ.

สีประจาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

: แดง - ดา
แดง หมายถึง ความรัก

ดา หมายถึง ความเข้มแข็ง

ปรัชญาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม : นต.ถิ ปญญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
คติพจน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม : ระเบียบ วินัย พัฒนา สามัคคี
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วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอาเภอหนึง่ โรงเรียนในฝัน จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มีคุณธรรมนาความรู้ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาคงสภาพโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
2.นาความรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง
3.ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
4.ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนไปสู่สากลเพื่อความสาเร็จทั้งทางด้านการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ
5.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
7.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
9.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย (Goal)
1.นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตย และดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และมีผลงานการคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่ได้
3.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การจัดการและการสร้างงานได้
4.นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ มีแนวทางประกอบอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน
5.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6.มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย และสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยภายใต้ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการพัฒนาการศึกษา

๕

๖

ผู้อานวยการสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา

มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๗

รองอานวยการสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติห น้า ที่ร องผู้ อานวยการสถานศึกษา
โดยปฏิ บั ติง านตามที่ไ ด้ รับ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น
7. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การ
ดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญ ที่มุ่ง ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี จิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบให้เกิดผล สาเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่ นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกี ย รติ มี ค วามมั่ น คงและความก้ า วหน้า ในวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
1. การวางแผนอัตรากาลังคนการกาหนดตาแหน่ง
1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลังคน
1.1.1 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ และประเมิ น สภาพความต้ อ งการก าลั ง คนกั บ ภารกิ จ ของ
สถานศึกษา
1.1.2 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
1.2.1 สถานศึกษาขอปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกาหนด
ตาแหน่ง
1.2.2 ประเมิ น เพื่ อ ขอปรั บ ปรุ ง ก าหนดต าแหน่ ง / ขอเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ / ขอก าหนด
ตาแหน่ง
1.2.3 ส่ ง ค าขอปรั บ ปรุ ง ก าหนดต าแหน่ ง /ขอเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ /ขอก าหนดต าแหน่ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
1.2.4 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๙
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 การดาเนินการสรรหาและบรรจุ แต่ง ตั้ง ให้เ ป็นไปตามข้อก าหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีก ารที่ กระทรวงการคลัง ก าหนดหรือ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ้า ง
ลู ก จ้ า งประจ าและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของสถานศึ ก ษาได้ โ ดยใช้ เ งิ น รายได้ ข อง
สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3.1 เสนอคาร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่ง ตั้ง รับย้าย ไปยัง เขตพื้นที่การศึกษา เพื่ อ
จัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.1 การเลื่อนเงินเดือน ปกติ และกรณีพิเศษ
3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
3.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้องชี้แ จงให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ
3.1.1.3 รายงาน การสั่ ง เลื่ อ นและไม่ เ ลื่ อ นเงิน เดื อ นของข้ า ราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาไปยั ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อดาเนินการต่อไป
3.2 งานทะเบียนประวัติ
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมสาเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.4.1 ตรวจสอบผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นสมควรได้ รั บ การเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.4.2 ด าเนิ น การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ก่ข้ า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๑๐
4. วินัยและการรักษาวินัย
4.1 ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
5.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ
5.1 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูในทุกด้าน
5.2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.งานพัฒนาบุคลากร
6.1 ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม การศึกษาต่อการศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
และการจัดทาาสถิตข้อมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร
7. กลุ่มงานสนับสนุน
7.1 งานอนามัย : ให้บริการด้านการพยาบาลกับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
ครูบุคลากรและนักเรียน
7.2 งานโภชนาการ : ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและดาเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการ
7.3 งานยานพาหนะ : บารุงรักษา กากับ ติดตาม การให้บริการ ยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากร
ของโรงเรียนงานซ่อมบารุงยานพาหนะและจัดระเบียบคิวการใช้รถโรงเรียน

๑๑

แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล

กลุ่มงานบุคคล
งานวางแผนอัตรากาลังและการลา

กลุ่มงานส่งเสริมงานบุคคล
งานอนามัย

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อน

งานโภชนาการ

งานการจัดทาทะเบียนประวัติ

งานยานพาหนะ

งานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะและการรักษาวินัย
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสารบรรณ
งานสานักงานและเลขานุการ

๑๒

ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.2 วางแผนการทางานในการจัดทางบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสารบรรณงานการเงิน
ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดาเนินการ พร้อมทั้งแก้ไขเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพ
โรงเรียน
1.5 ปฏิบัติตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล
2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.2 ร่วมกากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.3 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู
2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ
3.2 จัดสานักงานให้เป็นศูนย์บริหารงานบุคคลบริการครู
3.3 ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.4 จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ
3.5 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.6 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.7 ให้คาปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
3.9 ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ /
เพื่อขออนุมัติแผนประจาปี
3.10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. งานธุรการ
4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
4.2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
4.3 การส่งหนังสือราชการตามกาหนด
4.4 การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บและ
ทาลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี
4.5 ให้บริการและอานวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน
4.6 จัดทาระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม
4.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๓
5. งานบุคลากร
5.1 ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน
5.2 จัดทาสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
5.3 จัดทาการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
5.4 ให้บริการและอานวยความสะดวกภายในงานบุคลากร
5.5 รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
5.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มงานสนับสนุน
6.1 งานอนามัย : ให้บริการด้านการพยาบาลกับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
ครูบุคลากรและนักเรียน
6.2 งานโภชนาการ : ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและดาเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการ
6.3 งานยานพาหนะ : บารุงรักษา กากับ ติดตาม การให้บริการ ยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียนงานซ่อมบารุงยานพาหนะและจัดระเบียบคิวการใช้รถโรงเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
..................................................

1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่และความรับผิดขอบงาน ดังนี้
หน้าที่ทั่วไป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคลติดตามดูแล
การบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ทาหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งดูแลความประพฤติของบุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลให้อยู่ในกรอบอันดีงาม
ความรับผิดชอบงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. ที่ปรึกษาของคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อแต่งตั้ง
5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน
6. ควบคุมการจัดทาสถิติข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล
7. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
8. วางแผน / งาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี

๑๔
9. กาหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
10. นิเทศงานแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
11. ควบคุม ดูแล ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคล พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
12. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการภายนอก
โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
13. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทาเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดทา
คู่มือหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
14. ดาเนินการตามนโยบายที่ประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
16. รับผิดชอบกากับติดตามงานสานักงานบริหารงานบุคคล
17. รับผิดชอบกากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
18. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. รองผู้ช่วยผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
ภาระหน้าที่และความรับผิดขอบ ดังนี้
1. เป็นหัวหน้างานบุคลากร/งานธุรการ
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ควบคุม ดูแล ติดตามงานดังนี้
3.1 เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปี
a. รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู / ลูกจ้างประจา /ลูกจ้างชั่วคราว
b. จัดทาสถิติการลาของข้าราชการครู / ลูกจ้างประจา /ลูกจ้างชั่วคราว
c. ทาทะเบียนประวัติครู – ลูกจ้างประจา
d. รับผิดชอบการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การออกจากราชการ
e. รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณ การลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษา
รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและทาลายหนังสือ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๕
3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
2. พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ขอจัดทา
3. ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมทีไ่ ด้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ
2. ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าของโครงการ / กิจกรรมนาผลไปพัฒนา
ต่อไป
3. เป็นผู้ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู
4. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
ส่งเสริมการเปลี่ยนตาแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. งานทะเบียนประวัติและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
งานทะเบียนประวัติ
1.1 การจัดทาและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1.1 โรงเรียนจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ฉบับ
1.1.2 โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1
ฉบับ
1.1.3 เปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
1.2 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตามแนวทาง
การปฏิบัติ
1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ประสงค์จะข้อแก้ วัน เดือน ปี
เกิด ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียน
ราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา
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1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง
1.2.3 นาเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.
1.2.4 ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ
1.2.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.2 ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที'กฎหมายกาหนด
2.3 จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเรื่องราชการอิสริยาภรณ์
2.4 จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. การทาบัตรข้าราชการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้ชมมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
3.3 นาเสนอผู้มีอานาจลงนามในบัตรประจาตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว้
3.4 ส่งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความ
ดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
4. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากรที่ใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ
6. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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7. งานวางแผนจัดสรรอัตรากาลัง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของ
โรงเรียน
1.1.2 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด
1.1.3 นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษา
1.1.4 นาแผนอัตรากาลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ
1.2 การกาหนดตาแหน่ง ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.2.1 สถานศึกษาจัดทาภาระงาน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
1.3 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3.2 ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด
i.ส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเพื่อนาเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
2. หน้าที่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 ดาเนินการสรราเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา กรณีที่ได้รับมอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ในตาแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และบุคลากรทางการศึกษา อื่นในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.1.2 การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ชานาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
1. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิง' ต่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและขอ
อนุมัติต่อ ก.ค.ศ.
2. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งใน
ตาแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 กรณีลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
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2.2.2 กรณี ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอื่น นอกเหนือจากข้อ 3.1สถานศึกษา
สามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. เสนอคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี
2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับบ้ายมาจาก
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรือ เขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
เพื่อจัดทะเบียนประวัติต่อไป
2.3.2 การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง
การปฏิบัติ (ม.58) ดังนี้
1. เสนอคาร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
2. บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
3. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ออกจากราชการเพื่อรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือ
ข้าราชการอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3.2 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66)
ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน 180 วัน นับแต่พื้นจากการรับราชการทหารให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3.3 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การ ศึกษา
ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะรับราชการ เสนอเงื่อนไขไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.
ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รักบารอนุมัติแล้วให้ผู้มีอานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตาแหน่ง ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ในกรณีที'ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อานวย การสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใด คนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้สถาน ศึกษาเสนอข้าราชการที่
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มีความเหมาะสมให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน (ม.54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ)
4.2 กรณีตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดารง
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการในตาแหน่ง (มาตรา 58 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา)
5. นาเสนอแผนอัตรากาลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6. นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ
7. ดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกาหนด
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. งานสานักงานและเลขานุการ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นหัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทาหน้าที่เป็นแผนงาน เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ศึกษาวิเคราะห์แผนงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผน
ประจาปี
7. บันทึก/จัดพิมพ์การประชุมประจาเดือนของบุคลากรโรงเรียน จัดทาวาระการประชุมประจาเดือนเป็น
เลขานุการ การประชุมในกรณีต่าง ๆ
8. สารวจ จัดซื้อ จัดหา เก็บและเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ประจาสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งานการเงิน
ของกลุ่ม งานสารสนเทศ ธุรการ พัสดุ-ครุภัณฑ์ การเงินและประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารบุคคล
9. วางแผน จัดทา พัฒนา ห้องสานักงาน ให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถนาเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน
10. ดูแล พัฒนาห้องสานักงาน ให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้
11. ติดต่อประสานงานกับทุกงานในฝ่าย และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายบริหารบุคคล ไว้บริการอย่างเพียงพอ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. งานสารบรรณ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน
2. ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้
เหมาะสม
3. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน My Office ของโรงเรียน
4. ลงทะเบียนหนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน
5. ลงเลขที่หนังสือออก ในระบบ My Office ของโรงเรียน
6. เสนอหนังสือในระบบ My Office ของโรงเรียน ตามลาดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ
7. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน
8. ดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานวินัยและการรักษาวินัย
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ดาเนินการ
โดยผู้อานวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้
1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
แนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
1.1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที'ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
1.1.2 ผู้อานวยการสถานศึกษา สั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้
กระทาผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามที่
คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
1.1.3 รายงานการดาเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28
1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง
1.2.1 ผู้มีอานายสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
1.2.2 ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลงโทษ
1.2.3 ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
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1.2.4 รายงานการดาเนินงานทางวินัยไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 การอุทธรณ์
แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์
1.3.1 การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. กาหนด
1.3.2 กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
1.4 การร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการร้องทุกข์
1.4.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
1.4.2 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจ เนื่องมาจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
2. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
2.1 ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที'ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2.2 ดาเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ
2.3 หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัยตามควรแก่กรณี
3. แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ
3.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
3.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที'ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.1 ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้า
รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎของ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที'และความรับผิดชอบที'กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
4.3 ผู้อานวยการสถานศึกษา สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ
4.4 รายงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
5. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
5.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5.2 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
หากภายหลังปรากฏหว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา
5.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
6.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครู
ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา (เว้นแต่ได้กระทาผิดโดยประมาทหรือความ ผิดลหุ
โทษ)
6.2 รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากดาเนินการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้
7.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่าเสมอ
7.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
7.1.2 ถ้าผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
7.1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
7.1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัคร
ใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ
1.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นการศึกษา
7.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30 (1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคที'กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
(ม.30 (9))
7.3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามคุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7.3.2 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ
7.3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมในในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3))
7.4.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป (มาตรา 3, (3))
7.4.2 ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
7.4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
30 (3) ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ
7.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม
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7.5.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที'
ราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
7.5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครุ และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที'ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่
เหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
7.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จ บานาญเหตุทดแทน
7.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง
7.6.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมี
เหตุสงสัยอย่างยิ่งว่า ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้มีการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทาให้เสียหายต่อทาง
ราชการอย่างร้ายแรง
7.6.2 ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
7.6.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน
หรือมัวหมอง กรณีถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บานาญเหตุทดแทน
7.7 กรณีได้รับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา ถึงที่สุดให้จาคุกใน
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.7.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ
ทดแทน เมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลหรือรับ
โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที'สุดให้จาคุกในความผิดที'ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.7.2 รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของ
บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งดาเนินการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

11. งานพัฒนาบุคลากร
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
2. วางแผนและดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
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3. วางแผน ส่งเสริม จัดทาโครการการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะ
ตาแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและจัดทาสถิติการอบรมพัฒนาของบุคลากร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ
ตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. จัดระบบและวางแผนในการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
4. ประสานงานการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรในโรงเรียน
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. วางแผนดาเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น ประเภทสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ปีละครั้ง
9. กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน
10. ประสานสิทธิหน้าที่ของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. งานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน
2. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการสาหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ
4. ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม
5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลากรย้ายเข้า- ย้ายออก/เกษียณ /การ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง/ สาเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น /ได้รับวิทยฐานะเพิ่ม ดาเนินการสร้างขวัญกาลังใจ
แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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14. งานการลา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
2. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและดาเนินการเกี่ยวกับการบันทึก
เวลาปฏิบัติราชการ
3. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกวัน และรวบรวม นาเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
4. สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
และรายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน
5. จัดทาแบบฟอร์มการลา
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. รายงานสรุปวันลาประจาปีงบประมาณต่อผู้บริหารและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดทาทาเนียบบุคลากรของโรงเรียน
9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. งานการเลื่อนเงินเดือน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1.1 ผู้อานวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือน
1.1.3 ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องชี้แจงเหตุผล
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ
1.1.4 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน
1.1.5 ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่สั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องชี้แจง
เหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ
1.1.6 กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่
ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้รายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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1.1.7 รายกงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้
1.2.1 แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
1.2.2 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
บานาญ
1.2.3 รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
1.3 การเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้
1.3.1 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ
1.3.2 ดาเนินการพิจารณาตามระเบียบ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3.3 สั่งเลื่อนเงินเดือนสาหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.3.4 รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16. งานอนามัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กากับ ดูแลและรับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียน ดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานอนามัย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย การออกหน่วยบริการปฐม
พยาบาล
3. จัดทาโครงการอนามัย/สุขภาพจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จาเป็น จัดทาแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาล
ในแต่ละปีการศึกษา
4. จัดตารางครูประจาห้องพยาบาลไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง เพียงพอและ
รวดเร็ว
5. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ เช่น ให้
คาแนะนาการใช้ยา ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนและครูที่เจ็บป่วย ทาแผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรง
6. ส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาล ประสานให้ข้อมูลนักเรียน
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
7. จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานอนามัย
8. ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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17. งานโภชนาการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการจาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน
2. ควบคุมดูแลพฤติกรรมองนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงอาหาร
3. พัฒนาคุณภาพผู้ขายอาหาร กาหนดคุณสมบัติผู้จาหน่ายอาหาร และประเภทของอาหาร
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน ตลอดจนบริการอาหารและเครื่องดื่มในการ
ประชุมต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
5. วางแผนดาเนินงานให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมี
คุณภาพตามหลักโภชนาการ
6. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
7. กากับดูแลร้านค้า ผู้จาหน่ายอาหาร และน้าดื่มในโรงเรียน เกี่ยวกับ
7.1 การแต่งกาย
7.2 ความสะอาดของอาหาร และร้านค้า
7.3 คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ
7.4 ราคาการจาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
7.5 ชนิด และความสะอาดของภาชนะที่ใส่
7.6 มารยาทในการให้บริการ
8. ปรับปรุงโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี และมีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ
9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. งานยานพาหนะ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. จัดทาแบบฟอร์มสาหรับการขอใช้บริหารยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อให้สะดวกต่อการรับบริการ
3. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร
4. บริหารงานการใช้ยานพาหนะส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจเช็ค ซ่อมบารุงรักษายานยนต์ ของส่วนกลางของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา
6. ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ
7. กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
8. พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
9. จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้บริการ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหารทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลุม่ บริหารงานทั่วไป
วิสัยทัศน์ ( Vision )
มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการและบริหารทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้พัฒนาสู่การเป็นเลิศ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นประชาธิปไตยอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใสมีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก สิ่ง
เสพติดอบายมุข และโรคเอดส์
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สืบสาน กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน
8. ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
9. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย ( Goal )
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นประชาธิปไตยอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข
2. มีระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน
3. มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
4. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใสมีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด
อบายมุข และโรคเอดส์
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน
6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สืบสาน กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน
8. ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคุณภาพ

๒๙

แผนผังการบริหารงานกลุม่ บริหารงานทั่วไป
ผู้อ้านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานส้านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

งาน To Be Number One

งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา

งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

งานคณะนักเรียน

งานบ้านพักนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานสภานักเรียน

งานระดับชัน

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานสถานศึกษาสีขาว

งานเวรประจ้าวัน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

งานเวรรักษาการณ์และเวรยาม

หรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

งานธนาคารโรงเรียน

และเฝ้าระวังสารเสพติด
งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

งานธนาคารขยะรีไซเคิล
งานจราจรและงานรักษาความปลอดภัยในถานศึกษา
งานยานพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียน

ด้านปัญหาสังคม

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น

งานอาคารและสถานที่
งานระบบน้า อุปโภคและบริโภค

ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
งานควบคุมดูแลการท้างานของแม่บ้าน นักการภารโรง
คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย

๓๐
บทพรรณนางาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีหน้าที่บริหาร ควบคุมและปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อให้ดาเนิ นงานได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ จัดบุคลากรรับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานทุกงานในกลุ่ ม
บริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานสานักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ความรับผิดชอบ
1. ประสานงาน รวบรวมแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดาเนินการต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป จัดทาเป็นแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. สารวจ จัดซื้อ จัดหา เก็บและเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ประจาสานักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
3. กากับ ติดตามการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. รายงานผลการดาเนินการและการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนตามลาดับขั้นตอนอย่างสม่าเสมอ
5. ดูแลสานักงานในการให้บริการงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
6. ดูแลสานักงานบริหารทั่วไป ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี
วิธีการดาเนินงาน
1. สารวจความต้องการของบุคลากรสานักงานบริหารทั่วไป
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบงานในสานักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ติดตามผลการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงาน

2. งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
ความรับผิดชอบ
1. จัดทารายงานการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสม ตามที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. จัดทารายงานการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานของโรงเรียนที่สาเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดาเนินตามนโยบายของโรงเรียน สาเร็จตามวัตถุประสงค์
4. รายงานผลการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน และตามที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการดาเนินงานภายในสถานศึกษา
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานที่มีความเสี่ยง ต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ที่ 11 และสานักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

เขต

๓๑
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดการประชุมคณะทางานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการดาเนินงาน
และร่วมกันวางแผนพัฒนา
3. ติดตามผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน
4. รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงานในโรงเรียน
5. จัดทาเอกสารระบบควบคุมภายในเป็นรูปเล่ม เพื่อจัดส่ง ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 11
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

3. งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รวบรวมประมวล วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทาวาระและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
4. จัดเตรียมข้อมูลตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบ
ตามคาสั่งของเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

วิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนโดยจะมี
การประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ติดต่องานสารบรรณในการทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ติดต่อข้อรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมจากกลุ่มบริหารได้แก่ กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมนามารวบรวมและจัดทาเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อใช้เสนอและลงมติในการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคมให้เรียบร้อย
4. จัดเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ให้เรียบร้อยตามวันและเวลาที่กาหนด ได้แก่ สถานที่การประชุม เอกสารการลงทะเบียนการประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอื่นที่เหมาะสมในการช่วยให้การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีประสิทธิภาพ และเกิดประประสิทธิผล
5. จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดการประชุมอย่างเคร่งครัด
ถูกต้องและเหมาะสม
6. นาผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดทาเป็นรายงายการประชุม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและเสนอต่อฝ่า ยบริหารในการตรวจสอบความเรียบร้อย
และถูกต้อง

๓๒
7. นารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องนามาแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นข้อแก้ไข
8. จัดทาทารายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ที่
สมบูรณ์เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมกับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ต่อไป

4. งานระดับชั้น
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน โครงการงานระดับชั้นเรียน
2. จัดทาเอกสารเข้าชั้นเรียน แบบบันกิจกรรมโฮมรูม
3. ติดตาม กากับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
4. ร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการกากับ ดูแลระเบียบวินัย การแต่งกาย การมาโรงเรียน และการกลับบ้าน
ของนักเรียนตลอดจนหาทางป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม
5. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี
6. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสต่อไป
7. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทารายงาน ประเมินผลส่งคณะกรรมการกลุ่มสถิติ เพื่อรายงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนต่อไป
วิธีการดาเนินงาน
1. ออกคาสัง่ แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจาชั้นในแต่ละปีการศึกษา
2. จัดทาเอกสารเข้าชั้นเรียน เอกสารบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
3. แจกเอกสารเข้าชั้นเรียนให้กับหัวหน้าห้องเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น
4. แจกเอกสารบันทึกกิจกรรมโฮมรูมให้ครูที่ปรึกษานักเรียน
5. กากับ ติดตาม ตรวจให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง นาส่งเอกสารเข้าชั้นเรียน ในคาบเรียนสุดท้ายของ
ทุกวัน
6. ดาเนินการตรวจเช็คข้อมูลเอกสารเข้าชั้นเรียน ชี้แจงในกรณีที่นักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อความ
เป็นเอกภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. กากับ ติดตาม หัวหน้าระดับชั้น ในดาเนินการรวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม และแบบบันทึกการ
มาเรียน ให้รวบรวมส่งหัวหน้างานเป็นประจาทุกเดือน
8. รวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม และแบบบันทึกการมาเรียน เสนอต่อรองผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
9. ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ ติดต่อกันเกิน 3 วัน หัวหน้างานระดับชั้นประสาน
กับหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันติดตามนักเรียน
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5. งานนักศึกษาวิชาทหาร
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
2. ประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
3. ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นา ความระเบียบวินัย
5. รายงานผลการดาเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนาเสนอผู้อานวยการ
วิธีการดาเนินงาน
1. ด้านการเสริมสร้างให้มีลักษณะทหารและความเป็นผู้นา เริ่มตั้งแต่การจัดสายการบังคับบัญชาแบบ
ทหาร เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ฝึกทาหน้าที่ในการปกครองและบังคับบัญชา การอบรมในเรื่องมารยาทและวินัย การ
ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น การฝึกทาหน้าที่ครูทหาร การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ด้วยการเล่นกาย
บริหาร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการเล่นปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับการฝึก
ซึ่งจะ
สาเร็จเป็นผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร สามารถปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ด้านการเสริมสร้ างให้มี ความรู้ เรื่องงานในหน้า ที่ เพื่อให้ผู้รับการฝึก สามารถปฏิ บัติง านในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการเสริมสร้างให้มีความรู้และทักษะทางทหาร ในระดับที่สามารถให้คาแนะนาหรือ ทาการฝึก
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยการฝึกที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกทาหน้าที่ครูทหารในเรื่อง
บุคคลท่าเบื้องต้น การฝึกใช้กระบี่ การนาเล่นการบริหาร การฝึกดารงชีพในป่า การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง การ
ฝึกแผนที่ - เข็มทิศ การฝึกบุคคลทาการรบ และการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารระดับหมู่ ปล.
4. เป้าหมายในด้านการเสริมสร้างให้รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีอุดมการณ์ความรักชาติการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสสาคัญๆ
5. ด้านการส่งเสริมให้มีจิตอาสา และมีความผูกพันในหมู่คณะ โดยการฝึกอบรมอาสาจราจร เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่อานวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน

6. งานเวรประจาวัน
ความรับผิดชอบ
1. ร่างคาสั่งเสนอผู้บริหารให้ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน
2. ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร
3. จัดทาแบบบันทึกและพรรณนางานพร้อมทั้งติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่
สรุปเสนอผู้อานวยการโรงเรียน

๓๔
4. จัดอุปกรณ์และความสะดวกให้คูณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
5. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
6. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องความ
ปลอดภัยทั่วไป
7. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคาสั่งเวรประจาวัน สมุดบันทึกเวรประจาวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม
2. รวบรวมสมุดบันทึกเวรประจาวัน ในทุกวันศุกร์ นาส่งรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
3. ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวันให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
5. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจาวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

7. งานเวรรักษาการณ์และเวรยาม
ความรับผิดชอบ
1. ออกคาสั่งการอยู่เวรและการตรวจเวร
2. แจ้งครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทราบ
3. จัดทาบันทึกการอยู่เวร ครู พนักงาน เจ้าหน้าที่
4. นาแบบบันทึกเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
5. เก็บเอกสารลงแฟ้ม
วิธีการดาเนินงาน
1. ร่างคาสั่งการอยู่เวรยาม และการตรวจเวรยามให้หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติ
2. นาคาสั่งอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และการตรวจเวร แจ้งแก่คณะครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างที่ทาหน้าที่ให้
ทราบ
3. ทาแบบบันทึกการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ การตรวจเวร ให้ผู้อยู่เวรเซ็นชื่อบันทึกลงนาม ไว้เป็น
หลักฐาน
4. เมื่อถึงสิ้นเดือน นาสมุดบันทึกการอยู่เวรยาม การตรวจเวรยาม ตรวจทานความเรียบร้อย
เมื่อเรียบร้อยแล้ว นาเสนอต่อผู้อานวยการ
5. สรุปสถานการณ์รายเดือนเสนอต่อผู้อานวยการ
6. จัดเก็บคาสั่งการอยู่เวรยาม บันทึกการการอยู่เวรยามเข้ารูปเล่ม ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
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8. งานธนาคารโรงเรียน
ความรับผิดชอบ
1. หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2. ควบคุมดูแลการทางานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม
4. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการรับเงินประจาวันและเงินอืน่ ๆ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาบัญชีเงินฝาก - ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2. จัดทาสถิติข้อมูลในการฝาก – ถอนของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
3. ตรวจสอบรายรับ – รายจ่ายประจาวันของธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
4. จัดทาประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สรุปรายงานผลการดาเนินกิจการธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมทุกเดือน

9. งานธนาคารขยะรีไซเคิล
ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการทางานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ธนาคารขยะรีไซเคิล
2. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะ รู้จักคัดแยกขยะ การประหยัดและอดออม นักเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล
2. จัดทาสถิติข้อมูลบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล
3. ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายประจาวันของธนาคารขยะรีไซเคิล
4. ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมทุกเดือน
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ
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10. งานยานพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. สารวจรูปแบบการเดินทางมาและกลับจากโรงเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

2. นัดหมาย ประชุมทาความเข้าใจ ผู้ขับขี่รถรับส่งประจาทาง
3. ชี้แจง ทาความเข้าใจกับนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน และกลับบ้าน
4. ดูแล ความเรียบร้อย ปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน
วิธีการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานยานพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียน
2. จัดทาแบบสารวจรูปแบบการเดินทางมาและกลับจากโรงเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
3. แจกแบบสารวจยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 (ที่เข้าใหม่)
4. รวบรวมแบบสารวจจากนักเรียนแต่ละคนและทาการแยกประเภทการเดินทางเก็บใส่แฟ้ม
แต่ละประเภทและสรุปสถิติการเดินทางของนักเรียน
5. จัดทาประวัติและจัดเก็บข้อมูลของผู้ขับขี่รถโดยสารประจาทาง
6. นัดหมาย ประชุมทาความเข้าใจ ผู้ขับขี่รถรับส่งประจาทางในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
การเดินรถภายในโรงเรียน

11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสาหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
2. ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
3. กากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และคัดกรองนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
5. จัดทาเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. กาหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
7. สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมแต่งตั้งคณะทางานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ดาเนินงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตามแนวทางของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. หัวหน้างานดาเนินการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5. จัดทาเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. กาหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
7. รวบรวมเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

๓๗

12. งาน To Be Number one
ความรับผิดชอบ
1. รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2. จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
3. ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner)
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
วิธีการดาเนินงาน
1. รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
- ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER
ONE ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
- แจกใบสมัครให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (เฉพาะที่เข้าเรียนใหม่) ทุกคนกรอก
- รวบรวมใบสมัครของนักเรียนทุกคนจัดเข้าแฟ้มโดยแยกเป็นระดับชั้นและสรุปสถิติสมาชิก
ชมรมเก็บไว้เป็นข้อมูล
2. จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
- เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ (ดาเนินการแล้ว)
- สารวจราคาทรัพยากรที่ต้องใช้และขอใบเสนอราคา
- ดาเนินการเบิกงบประมาณตามขั้นตอน
- จัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้และเตรียมงาน
- ดาเนินโครงการตามแผน
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
3. ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner)
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
- เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. และดูแลความสะอาด
- ดูแลบัญชีการเข้าใช้ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นโดยผู้ใช้บริการต้องลงชื่อในสมุดบัญชีการเข้า
ใช้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

13. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาเอกสารข้อมูลบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ดนตรี กีฬา ทูบี นัมเบอร์วันห่างไกลเอดส์
3. จัดอบรม ให้ความรู้แก่นักเรียน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
5. สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินงานให้ดีขึ้น

๓๘
วิธีดาเนินการ
1. คัดกรองนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และให้การช่วยเหลือเป็นการลับ
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
3. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่ทาให้นักเรียนห่างไกลเอดส์
4. สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา
5. วางแผนกิจกรรมในปีต่อไป

14. งานคณะนักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมทากิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน
2. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน
3. ริเริ่มและจัดทาโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหารโรงเรียน
4. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง
5. ร่วมกับคณะนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
ของทางโรงเรียน
6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความ
ร่วมมือ การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายคณะนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียน ที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดาเนินงาน
1. การจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะกาหนดชื่อ สีประจาคณะ
2. การจัดครูและนักเรียนสังกัดคณะมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 แบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้น เป็น 5 คณะ นักเรียนห้องเดียวกันจะต้องสังกัดคณะเดียวกัน
มีครูที่สังกัดคณะนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษาห้องละ 1 คน
2.2 การแบ่งครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สังกัดคณะสีทุกคณะ ๆ ละ เท่า ๆ กันซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้าคณะรองหัวหน้าคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษาคณะ
2.3 คณะกรรมการมี 2 ประเภท คือ
2.3.1 คณะกรรมการครูในคณะ
2.3.2 คณะกรรมการนักเรียนในคณะ
3. อานาจหน้าที่ของบุคลากรในคณะ
3.1 อานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะ
3.1.1 ทาหน้าที่ปกครองครูและนักเรียนในคณะ
3.1.2 ทาหน้าที่เป็นครูแนะแนวให้นักเรียนในคณะของตนโดยประสานงานกับ
ครูแนะแนวของโรงเรียน
3.1.3 จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน

๓๙
3.1.4 จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามนโยบายของโรงเรียน
3.1.5 ควบคุมดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะนักเรียนให้ดาเนินไปตาม
นโยบายของโรงเรียน
3.1.6 ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา บันทึกเสนอโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
3.1.7 เสนอความดีความชอบของครูในคณะต่อโรงเรียน
3.1.8 รับฟังและนาเสนอข้อคิดเห็นของครู และนักเรียนในคณะต่อโรงเรียน
3.1.9 รายงานการประชุมครูในคณะต่อโรงเรียน
3.1.10 รายงานการปฏิบัติงานของครูในคณะต่อโรงเรียน
3.1.11 รายงานความประพฤตินักเรียน ที่หัวหน้าคระไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ เสนอต่อรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
3.1.12 ออกระเบียบ คาสัง่ การบริหารงานในคณะของตน ให้สอดคล้องกับระเบียบของ
โรงเรียน โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียนนางรอง
3.1.13 การเสนองานต่าง ๆของหัวหน้าคณะต่อโรงเรียน ให้เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ

15. งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานสภานักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. หัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน โครงการและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียน
4. ดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้
ประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
5. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมทั้งกากับดูแล เสนอแนะ
ให้การดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน
7. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการของสภานักเรียน
2. ประชุมเพื่อแบ่งฝ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมทั้งกากับดูแล เสนอแนะ ให้การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน

๔๐

16. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
3. ประสานงานกับวัดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน
4. จัดกิจกรรมยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้กาลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดี
กับนักเรียน
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน
6. จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
รวมทั้งวันสาคัญทางศาสนา
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
9. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน
วิธีการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. สร้างขวัญและกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการ และ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดี เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทาความดีด้านต่าง ๆ
3. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ปลูกฝัง สร้างจิตสานึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน
เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
5. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของชาติ
6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

17. งานสถานศึกษาสีขาว
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงานและโครงการสาหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
2. ดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ
3. จัดทาเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
5. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา
6. ติดต่อประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ
7. จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

๔๑
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมแต่งตั้งคณะทางานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. จัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่)
3. ดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
4. จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุข
5. จัดตั้งศูนย์ตรวจเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุข เพื่อประสานงานครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ
6. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอรายงานผลงานประจาปี
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ

18. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงานและโครงการสาหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในสถานศึกษา
2. ดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ
3. จัดทาเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในสถานศึกษา
5. จัดตั้งศูนย์ดูแลและรับให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
6. ติดต่อประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ
7. จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
2. ให้ความรู้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศเพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
3. จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูล
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน
5. จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน

๔๒

19. งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผน โครงการงานวินัยนักเรียน
2. กากับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
3. ตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมนักเรียน
4. ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ ประสานงานผู้ปกครอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
5. นักเรียนไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งต่อรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
6. ให้คาปรึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
3. ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
5. สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี
6. พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
7. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และการปรับพฤติกรรมนักเรียน
8. ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัยนักเรียน
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน
10. วางแผน จัดทาโครงการ กาหนดแนวปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ส่งเสริมวินัย
11. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
11.1 จัดทาแผนงาน และโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
11.2 วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน
11.3 วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
11.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
11.5 ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้น ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน
12. ประมวลผลการดาเนินงาน รายงานฝ่ายบริหารของโรงเรียน

20. งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและเฝ้าระวังสารเสพติด
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
2. ดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
3. จัดทาสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
4. ประสานงานกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกันป้องกัน และแก้ปัญหา
ยาเสพติด

๔๓

5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
6. ตรวจสอบติดตาม บาบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนที่เสพยาเสพติด
7. สรุปผลการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อ
นาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. จัดทาสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
3. ประสานงานกับครูประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
4. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
5. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
7. ดาเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด
9. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

21. งานจราจรและงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านปัญหาสังคม
ความรับผิดชอบ
1. วางแผนกาหนดแนวทางการดาเนินงานวิธีการ แนวปฏิบัติ การจราจรภายในโรงเรียน
2. จัดทาโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
3. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในการบริการงานด้านนักศึกษาวิชาทหาร
4. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการจราจรโรงเรียน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
3. ดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการ
4. จัดทีมอาสาเพื่อช่วยรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
5. จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
6. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔๔

22. งานบ้านพักนักเรียน
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพักอาศัยในบ้านพักนักเรียน อันมีสาเหตุมาจากบิดา มารดา
เสียชีวิต ทุพพลภาพ ไร้ญาติพี่น้องในการอุปการะ หรือนักเรียนที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามทางร่างกาย และจิตใจ
จากครอบครัวและคนใกล้ชิด
2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตาม แก้ไขปัญหาระหว่างที่นักเรียนอยู่ในความดูแลของโรงเรียน
3. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนที่อาศัยในบ้านพักนักเรียนทุกภาคเรียน
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักนักเรียน
2. ลาดับความจาเป็นเร่งด่วน สาเหตุที่นักเรียนประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักนักเรียน
3. เสนอรายชื่อนักเรียนต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล
4. ดูแลอาคาร สถานที่บ้านพักนักเรียน ประสาน ติดต่อกับแม่บ้าน นักการ ดูแลความสะอาด เรียบร้อย
ของบ้านพักนักเรียน
5. จัดนักเรียนเข้าพักในบ้านนักเรียน ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้นักเรียนรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
6. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตาม แก้ไขปัญหาระหว่างที่นักเรียนอยู่ในความดูแลของโรงเรียน
7. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนที่อาศัยในบ้านพักนักเรียนทุกภาคเรียน

23. งานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิน่ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน และโครงการในการให้ความช่วยเหลือและบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ
2. ดาเนินงานตามแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
3. การขอความร่วมมือจากชุมชนทั้งทางด้านวิทยากรท้องถิ่น และการระดมทรัพยากรตามความ
เหมาะสม
4. จัดบริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชน
5. สรุปรายงานการดาเนินกิจกรรมการประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมแต่งตั้งคณะทางานของงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และให้บริการแก่ชุมชน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการ และดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของงานประสานความร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และให้บริการแก่ชุมชน
3. การขอความร่วมมือจากชุมชนทั้งทางด้านวิทยากรท้องถิ่น และการระดมทรัพยากรตามความ
เหมาะสม ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
4. จัดบริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชนตามที่ได้รับการติดต่อประสานงาน

๔๕

24. งานอาคารสถานที่
24.1) งานบารุงรักษาอาคารสถานที่
ความรับผิดชอบ
1. ดูแล บารุงรักษาอาคารสถานที่ ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ปลอดภัย และพร้อมให้บริการ
24.2) งานบริการอาคารสถานที่
ความรับผิดชอบ
1. บริการอาคารสถานที่ให้กับข้าราชการครู บุคลากรภายในโรงเรียนและให้บริการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
24.3) งานดูแลให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์
ความรับผิดชอบ
1. ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามจุดบริการต่าง ๆ

25. งานด้านระบบน้าอุปโภคและบริโภค
ความรับผิดชอบ
1. บริการดูแลระบบน้าดื่ม น้าใช้ ของโรงเรียน ตรวจสอบระบบน้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

26. งานควบคุมดูแลการทางานของแม่บ้าน นักการภารโรง คนสวน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการทางานของแม่บ้าน นักการภารโรง คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ แบ่ง
ภาระงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามแนวปฏิบัติการทางาน และประเมินผลการทางานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน นักการภารโรง คนสวนและ พนักงานรักษาความปลอดภัย
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
โรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
งานคณะกรรมการอานวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ

งานสารบรรณฝ่ายวิชาการผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

งานแนะแนวการศึกษาและ
จัดทาสามะโนผู้เรียน

ผูพั้อฒานวยการก
นาผู้เรียน

ลุ่ม
งานวั
ด
ผล
ประเมิ
น
ผล
บริหารงานวิชาการ
และเทียบโอนผลการเรียน ลุ่ม
ผู้อานวยการก

ผู้อานวยการก
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและงาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ลุ่ม

บริหารงานวิชาการ

การก
งานรับนักเรียน
บริหารงานวิชาการ

ลุ่ม

บริหารงานวิ
ชาการ้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
งานส่
งเสริมความรู
ฯ

งานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
๑๕ ปี
งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

งานระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
๑๕ ปี

งานแนะแนวการศึกษา
และจัดทาสามะโนผู้เรียน

ผู้อานวยการก

ผู้อานวยการก

การศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
๑๕ ปี
การศึกษา
งานกิจกรรมเพื่อสังคมและ
๑๕ ปี สาธารณประโยชน์
การศึกษา
๑๕ ปี

ลุ่ม

บริ
หารงานวิ
าการ บสนุนการเรียน
งานผลิ
ตสื่อ/ชเอกสารสนั
ลุ่ม
การสอน บริหารงานวิชาการ
งานดนตรีไทย

งานส่งเสริมกีฬา

งานดนตรีสากล
งานสถานศึกษาพอเพียง

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑๕ ปี

งานนิเทศการศึกษา

การศึกษา
งานสถานที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
๑๕ ปี
การศึกษา
๑๕ ปี

๑
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจั ดการไปให้ สถานศึกษาให้ มากที่ สุ ด ด้ ว ย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้ องการของผู้เรียน
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และ การมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง จะเป็ น ปั จ จั ยส าคั ญ ท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึ กษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก
3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้อย่างมี คุณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
ขอบข่ายภารกิจ
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. การจัดทาทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานในฝ่ายวิชาการ
1. งานคณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒
5. งานแนะแนวการศึกษาและจัดทาสามะโนผู้เรียน
6. งานทะเบียนนักเรียน
7. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
8. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
9. งานผลิตสื่อ/เอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน
10. งานรับนักเรียน
11. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน, งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
12. งานดนตรีไทย
13. งานดนตรีสากล
14. งานส่งเสริมกีฬา
15. งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
17. งานสถานศึกษาพอเพียง
18. งานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
19. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
20. งานระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
21. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
22. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา
23. งานประชาสัมพันธ์
24. งานสถานที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. งานคณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
มีขอบข่ายงานดังนี้
ให้คาปรึกษา แนะนา กากับติดตามการบริหารงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
2.งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า จัดส่งหนั งสือเข้าหรือเอกสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมุ ด ส่ง
หนังสือหรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับและการจ่าย
เรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องราวที่ จะต้องดาเนินการ
และจ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง เพื่อนาไปปฏิบัติ
2. เก็บ หรือทาลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
3.ประสานงานส่งเอกสารฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับครูผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. หลักสูตรสถานศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน
1.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
1.4 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.6 จัดทาหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร
1.7 ประเมินการใช้หลักสูตร
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.1 จัดทาแบบเอกสารต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู้ ตารางเรียนนักเรียนและตารางสอนของครู หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนได้รับมอบจากทางฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัด
4.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีขอบข่ายงานดังนี้
1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร
1.3 ควบคุม ดูแล กากับการใช้ห ลัก สูตรของกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ประเมินผลการใช้ ห ลัก สูต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา
1.4 จัดทาเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนกาหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน
1.5 ควบคุม ดูแล กากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทาหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.6 กากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อ
ครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ
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1.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการ
สอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.10 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ
1.11 ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน
1.12 จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต
1.14 จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.15 กากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.16 จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี
2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีขอบข่ายงานดังนี้
2.1 กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ
สถานศึกษา
2.2 จัดทาคู่มือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 กากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
2.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด
2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
5.งานแนะแนวการศึกษาและจัดทาสามะโนผู้เรียน
มีขอบข่ายงานดังนี้
1.จัดบริการแนะแนว ในระบบการบริการให้ครบถ้วน ทั้ง 5 ด้าน
1.1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคล ทาแบบทดสอบความพร้อมทาง
อาชีพ แบบประเมิน EQ
1.2 บริการสนเทศ ด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว
1.3 บริการให้คาปรึกษา ด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว
1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล พิจารณาทุนประเภทต่าง ๆ
1.5 บริการติดตามและประมวลผล ติดตามนักเรียน ม.3 ม.6 สรุปโครงการงานแนะแนว
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2. ดูแลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2.1 แจ้งนักเรียนที่ต้องการกู้ยืมเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
2.2 นักเรียนเข้าไปยืนยันคาขอกู้ในระบบ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน
2.4 บันทึกกรอบวงเงินจานวนที่ขอกู้ยืม
2.5 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์กู้ยืมเงิน
2.6 ผู้กู้ยืมทาสัญญากับกองทุนตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันในระบบ
2.7 ตรวจสอบเอกสาร พร้อมส่งสัญญาให้กับทางกองทุนฯ
3. Admin โรงเรียน
3.1 รับผิดชอบระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
3.2 Admin โรงเรียน รับผิดชอบระบบการรับเงินอุดหนุนสาหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข
3.3 ศึกษาคู่มือการดาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนให้เข้าใจอย่าง
ถูกต้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน
3.4 ศึกษาคู่มือการรับเงินอุดหนุนสาหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้เข้าใจอย่ าง
ถูกต้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน
3.5 ตั้งกลุ่มไลน์ ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน สาหรับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อเพิ่มช่องทางในการประสานงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาและจัดทาสามะโนผู้เรียน เสนอ
ผู้บริหารโรงเรียน
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.งานทะเบียนนักเรียน
มีขอบข่ายงานดังนี้
งานทะเบียนนักเรียน
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบและคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียน และจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น
ระบบ
2. ดาเนินการกรอกและปรับข้อมูลนักเรียนลงในโปรแกรม Student 51 โดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ในการ
จัดเก็บข้อมูลประวัติ
นักเรียน เช่น Freshy Win, Freshy OnWeb, PIS_CheckIn, Excel เป็นต้น
3. จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆของงานทะเบียนนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบงานทะเบียน
4. จัดทาแบบฟอร์มแบบคาร้องต่างๆ และโปรแกรมไฟล์ Excel เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
5. จัดทาใบรายชื่อนักเรียนใช้โปรแกรม Excel
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6. จัดทาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาสารองฐานข้อมูลและโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
Student
7. จัดทาและส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
8. รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
9. ถ่ายรูปนักเรียนและจัดทาบัตรนักเรียน
10. จัดทาและสรุปรายงานข้อมูล สถิติ (จานวนนักเรียน 10 มิ.ย. นักเรียนย้ายเข้า เรียนซ้า ย้ายออก
ออกกลางคัน และจบการศึกษา)
11. ออกเอกสารหลักฐานการเรียนต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน
12. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
13. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
7.งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. จัดทาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานของงานวัดผลประเมินผลในแต่ละ
ปีการศึกษา
2. กากับ ติดตาม ดาเนินงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลและรายงานการดาเนินงาน
3. กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินสภาพจริง
จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน
5. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
6. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
7. ประสานงานจัดทา จัดเก็บข้อสอบ และดาเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
8. ดาเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียน
และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
9. จัดทาคาสั่งสอบตารางสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียนและการสอบด้วยข้อสอบกลางระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
10. สารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศ
รายชื่อ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบให้ดาเนินแก้ไขก่อนสอบปลายภาคเรียน
11. จัดทาแบบลงทะเบียนเรียนของแต่ละระดับชั้นตามตารางสอน
12. ตรวจสอบรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนจากโปรแกรม Student และ โอนข้อมูลไปโปรแกรม
Semester ลงทะเบียนเรียน และโอนผลการเรียนให้ครูผู้สอนกรอก Bookmark
13. ตรวจสอบความถูกต้องที่ครูผู้สอนกรอกผลการเรียนในโปรแกรม Bookmark
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14. โอนผลการเรียนที่ครูผู้สอนกรอกโปรแกรม Bookmark เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากโปรแกรม Bookmark
ไปสู่โปรแกรม Semester และจากโปรแกรม Semester ไปสู่โปรแกรม Student และปริ้นเอกสารแบบรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) ทุกระดับชั้น
15. จัดทาและตรวจสอบเอกสารแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน(ปพ.5) แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) และเอกสารรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. ดาเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ
มผ
17. ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ 0, ร, มส, มผ เรียนซ้า และรวบรวมผลการสอบแก้ตัวนาเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ และประกาศผล
18. บันทึกผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และเรียนซ้าของนักเรียนลงในโปรแกรม Student
19. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ
20. จัดทาข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และ
การพัฒนา
21. จัดทาข้อมูล สถิติ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา
22. ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อส่งต่อให้งานทะเบียนนักเรียน
อนุมัติการจบหลักสูตร
23. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
24. อานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
25. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีขอบข่ายงานดังนี้
หน้าที่ ศึกษาข้อมูลความต้องการ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ จัดหา พัฒนาคุณภาพ เผยแพร่ พัฒนาเว็บไซด์ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยอย่าง หลากหลาย ประกอบด้วย
9.งานผลิตสื่อ/เอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล เพื่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน
2. สรุปผลและรายงานผลข้อมูลการให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนเป็นรายเดือนและประจาปีการศึกษา
3. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10.งานรับนักเรียน
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. จัดทาแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน
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2. กาหนดเขตพื้นที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน
3. กาหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. จัดทาคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจาตัวผู้สมัคร เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่สนใจ
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม
6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
11.งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน, งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น และงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอืน่ ที่
จัดการศึกษา
มีขอบข่ายงานดังนี้
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สารวจ และศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
12.งานดนตรีไทย
มีขอบข่ายงานดังนี้
วางแผน ดูแล ฝึกซ้อม ดนตรีไทย แสดง ประชาสัมพันธ์ ดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ และ ปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
13.งานดนตรีสากล
มีขอบข่ายงานดังนี้
วางแผน ดูแล ฝึกซ้อม ดนตรีสากล และดุริยางค์ แสดง ประชาสัมพันธ์ ดนตรีไทย ในโอกาส ต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
14.งานส่งเสริมกีฬา
มีขอบข่ายงานดังนี้
วางแผน และส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และอนามัยของโรงเรียน จัดกิจกรรม เข้าร่วม กิจกรรมทางด้าน
กีฬา กรีฑา ในทุกระดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
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15.งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. จัดทาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในแต่ละ
ปีการศึกษา
2. กากับ ติดตาม ดาเนินงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลและรายงานการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาหลักสูตร กาหนดผู้รับผิดชอบในการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนและในแต่
ละระดับชั้น
4. จัดทาคาสั่งและปฏิทินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแต่ละภาคเรียน
5. ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน
6. รายงาน After Action Review การดาเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทุกภาคเรียน
7. รายงานผลและสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแต่ละปีการศึกษา
8. สรุปแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในแต่ละ
ปีการศึกษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16.งานสถานศึกษาพอเพียง
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. จัดทาแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
3. จัดกิจกรรมที่สาคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน
17.งานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน
3. จัดทาแบบฟอร์มการคัดเลือกหนังสือเรียน ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ
4. จัดทาบันทึกข้อความรายงานการคัดเลือกรายการหนังสือเรียนของแต่ละกลุ่มสาระและเสนอรายชื่อ
หนังสือต่อคณะกรรมการวิชาการ
5. จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
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7. จัดทารายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
8. นารายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้าประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. จัดทารายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือจากคณะกรรมการสถานศึกษา
10. สรุปรายชื่อหนังสือ จานวนเล่ม และวงเงินที่จัดซื้อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ
11. ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบของฝ่ายพัสดุ
12. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและแจกหนังสือเรียน
13. จัดทารายงานผลการสั่งซื้อหนังสือเรียน
14. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18.งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. การวางแผนงานห้องสมุดและกาหนดแนวปฏิบัติงานห้องสมุด
2. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานห้องสมุด
3. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
4. การบริหารงานธุรการห้องสมุด
5. การบริหารอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด
6. การรวบรวมและจัดเก็บสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
7. การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวัสดุห้องสมุด
8. การให้บริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า และบริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
9. การดาเนินการประสานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
10. การคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุห้องสมุด และจัดหาสารนิเทศเข้าห้องสมุด
11. การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ และลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด
12. พัฒนางานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ได้มาตรฐาน
13. จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
14. จัดนิทรรศการทรัพยากรสารสนเทศและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
15. การให้บริการหนังสือจอง
16. การให้บริการความรู้แก่ชุมชน
17. การให้บริการวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
18. การสอนการใช้ห้องสมุด
19. การจัดกิจกรรมชุมนุมบรรณารักษ์อาสา
20. การเรียงหนังสือขึ้นชั้น
21. การสารวจและจาหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด
22. การซ่อมแซมหนังสือและเย็บเล่มวารสาร
23. การให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
24. การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
25. ลงทะเบียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26. รวบรวมรายชื่อสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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27. การประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน
28. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19.งานระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
3. จัดทาระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา
สร้างระบบการทางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)
วงจร PDCA
5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
7. จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
20.งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลการวิจัยไปใช้
1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม
2.2 ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
2.3 เป็นแหล่งกลางในการทาวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน
2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน
4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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21.งานนิเทศการศึกษา
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. จัดทาตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา
3.ดาเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครู
4. แนะนาให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
5. การจัดระบบนิเทศ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา
6. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนดามสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
22.งานประชาสัมพันธ์
มีขอบข่ายงานดังนี้
ดาเนินตามแผนปฏิบัติการประจาปี กาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ภาพลักษณ์องค์กรโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ จัดเก็บข้อมูลสาคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อจัดทาวารสาร เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้บริการ เสียงตามสายใน
โรงเรียน และงานพิธีกรโรงเรียน ตลอดจนบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
23.งานสถานที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
มีขอบข่ายงานดังนี้
จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ จัดเตรียมโต๊ะหมู่ ยืม – คืนผ้าตลอดจนอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับการจัดงาน
ประชุมต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
มีขอบข่ายงานดังนี้
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

๑๓

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
1. การย้ายเข้า
1.1 ผู้ปกครองนักเรียนและหรือนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน
1.2 กรอกแบบคาร้องใบขอย้ายเข้า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ลงชื่อการย้ายเข้า
1.3 กรอกใบสมัครเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเรียน
1.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจรับเอกสาร เสนออนุมัติ
1.5 ผู้อานวยการอนุมัติรับการย้ายเข้า และงานทะเบียนกรอกประวัตินักเรียนลงโปรแกรม
งานทะเบียน Student
1.6 นักเรียนเข้าเรียนตามห้องเรียนตามที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนกาหนดให้
2. การขอเรียนซ้า
2.1 ผู้ปกครองนักเรียนและหรือนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียนและหรืองานวัดผล
2.2 กรอกแบบคาร้องใบขอเรียนซ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ลงชื่อรับทราบการเรียน
ซ้า
2.3 นักเรียนกรอกใบสมัครเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเรียน
2.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจรับเอกสาร
2.5 เจ้าหน้าที่งานวัดผลตรวจผลการเรียน และกาหนดการเรียนซ้า ชั้น/ห้อง ภาคเรียน
เพื่อเสนอขออนุมัติ
2.6 ผู้อานวยการอนุมัติการเรียนซ้า
2.7 นักเรียนเข้าเรียนตามห้องเรียนตามที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนหรืองานวัดผลกาหนดให้
2.8 งานทะเบียนกรอกหรือโอนย้ายระเบียนประวัตินักเรียนในโปรแกรมงานทะเบียน Student
2.9 งานวัดผลจัดทาและหรือลบระเบียนประวัติการลงทะเบียนวิชาเรียน
3. การลาออก เพือ่ ศึกษาต่อที่อื่นหรือลาออกโดยไม่ไปศึกษาต่อที่อื่น
3.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน
3.2 กรอกแบบคาร้องใบลาออก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ลงชื่อรับทราบการลาออก
3.3 แนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป (กรณีศึกษาต่อที่อื่น)
3.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนปรับข้อมูลเป็นสถานะลาออกในโปรแกรมงานทะเบียน Student และ
(กรณีศึกษาต่อที่อื่น) ออกเอกสารหนังสือส่งตัวย้าย ปพ.1 และหรือใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ
3.5 ผู้อานวยการอนุมัติการย้ายออก และ (กรณีศึกษาต่อที่อื่น) นักเรียนรับเอกสาร
4. การขอเอกสารใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) แทนฉบับเดิมที่สูญหายหรือชารุดเสียหาย
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4.1 กรอกคาร้องขอเอกสารใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) แทนฉบับเดิมที่สูญหายหรือ
ชารุดเสียหาย
4.2 (กรณีจบการศึกษาก่อนปี 2548) แนบรูปถ่ายขนาด 4x5 ซม.(2 นิ้ว) จานวน 2 รูป
(กรณีจบการศึกษาในปีหรือหลังปี 2548) แนบรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.(1.5 นิ้ว) จานวน 2 รูป
(หมายเหตุ รูปถ่ายนักเรียนเป็นรูปหน้าตรง ทรงผมเรียบร้อย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีคอปกที่ไม่ต้อง
ปักชื่อใด ๆ - ไม่ใส่เสื้อซับในเสื้อเชิ้ต ไม่ใส่สร้อยคอหรือสายคล้องคอใด ๆ ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวม
แว่นตา ไม่สวมหมวก)
4.3 แนบสาเนาบัตรประชาชน และหรือ (กรณีฉบับเดิมที่ชารุด) แนบใบ รบ.1 หรือ ปพ.1ที
ชารุดเสียหาย (กรณีฉบับเดิมสูญหาย) แนบใบแจ้งความเอกสารหาย
4.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบข้อมูล และออกเอกสารใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)
4.5 ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ และผู้ขอเอกสารรับเอกสาร
5. การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
5.1 นักเรียนกรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ โปรแกรม Freshy OnWeb
5.2 นักเรียนพิมพ์และยืน่ ใบสมัครเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจรับและจัดเรียงเอกสาร
ประกอบใบสมัครเรียน
5.3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนสแกนบัตรประชาชนและตรวจแก้ไขประวัตินักเรียน
โปรแกรม Freshy Win
5.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนจัดทาใบรายชื่อนักเรียนไฟล์ Excel สาหรับสอบคัดเลือก
5.5 เจ้าหน้าที่ทะเบียนกรอกข้อมูลห้องเรียน จัดเรียงรายชื่อตามลาดับเพศ ชื่อสกุล และจัดทา
ใบรายชื่อมอบตัว
5.6 เจ้าหน้าที่ทะเบียนกาหนดและประกาศเลขประจาตัวนักเรียนที่มอบตัวแล้วทาง
หน้าเว็บโรงเรียน
5.7 โอนฐานข้อมูลประวัตินักเรียนจากโปรแกรม Freshy เข้าโปรแกรมงานทะเบียน Student
6. การติดตามนักเรียนที่หยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และนักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน แยกเป็น 2 กรณี
6.1.1.กรณีอายุต่ากว่า 15 ปี (ยังอยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ)
6.1.1.1 แบบบันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
6.1.1.2 แบบหนังสือ แจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและติดตามให้กลับมา
เรียน เรียน ผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยไม่แจ้งสาเหตุ)
ครั้งที่ 2 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 7 วันใน 1 เดือน
ครั้งที่ 3 ขาดเรียนติดต่อกันรวมเกิน 10 วัน
กรณีนักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
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กรณีพบว่าผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีตัวตนหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรืออพยพย้าย
ถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ให้ทาหนังสือรับรองไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ของผูป้ กครองและ
นักเรียนโดยผู้ใหญ่บ้าน/กานันลงชื่อรับรอง
6.1.1.3 แบบบันทึกข้อความ ขอให้จาหน่ายนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
6.1.1. 4 ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามทั้งหมด 3 ครั้งแก่งานทะเบียนนักเรียน
6.1.1.5 งานทะเบียนนักเรียนทาหนังสือ ขออนุญาตจาหน่ายนักเรียน
เรียน สพม. เขต 41 พิจารณาอนุญาต
6.1.1.6 สพม. เขต 41 แจ้งอนุญาตจาหน่ายนักเรียนถึงโรงเรียน งานทะเบียนจาหน่าย
นักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
6.1.2. กรณีอายุ 15 ปี ขึ้นไป (พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ)
6.1.2.1 แบบบันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
6.1.2.2 แบบหนังสือ แจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและติดตามให้กลับมา
เรียน ผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยไม่แจ้งสาเหตุ)
ครั้งที่ 2 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 7 วันใน 1 เดือน
ครั้งที่ 3 ขาดเรียนติดต่อกันรวมเกิน 10 วัน
6.1.2.3 แบบบันทึกข้อความ ขอให้จาหน่ายนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนหรือแบบคาร้องขอลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อ
6.1.2.4 ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามทั้งหมด 3 ครั้งแก่งานทะเบียนนักเรียน
6.1.2.5 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมตั ิงานทะเบียนจาหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน
นักเรียนแล้วทาหนังสือรายงานการจาหน่ายนักเรียน เรียน สพม. เขต 41 เพื่อทราบ
6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน
6.2.1 แบบบันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
6.2.2 แบบหนังสือ แจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและติดตามให้กลับมาเรียน
เรียน ผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยไม่แจ้งสาเหตุ)
ครั้งที่ 2 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 7 วันใน 1 เดือน
ครั้งที่ 3 ขาดเรียนติดต่อกันรวมเกิน 10 วัน
6.2.3. แบบบันทึกข้อความ ขอให้จาหน่ายนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนหรือแบบคาร้องขอลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อ
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6.2.4 ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามทั้งหมด 3 ครั้งแก่งานทะเบียนนักเรียน
6.2.5 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติงานทะเบียนจาหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
แล้วทาหนังสือรายงานการจาหน่ายนักเรียน เรียน สพม. เขต 41 เพื่อทราบ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล
1. แนวปฏิบัติในการแก้ “0”
ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยืน่ คาร้องขอสอบแก้ตัวที่ฝ่าย
วิชาการก่อน
1.2 การดาเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดาเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กาหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
1.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง
1.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
1.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กาหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิ
สอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้า
1.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา
พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาดาเนินการแก้ “0” ตามกาหนดเวลา
1.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดาเนินการดังนี้
1.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด
1.7.2 ดาเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน
1.7.3 การดาเนินการสอบแก้ตัว คาว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบ
ที่เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น
ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนัน้
1.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน
1.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และกาหนดวัน เวลา สอบ
แก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
1.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ
1.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้
“0”
1.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคาร้องขอแก้ “0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู
ประจาวิชารับทราบ พร้อมกับใบคาร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน
1.8.5 ครูประจาวิชาดาเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว
1.8.6 ครูประจาวิชานาผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ
1.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
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1.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทาการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น ระดับ
ผลการเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าใหม่หมดทั้งรายวิชา

2. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”
ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 การดาเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดาเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กาหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
2.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ
2.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิด
อุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้
2.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ
สุดวิสัย เช่น มี เจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทางานที่ได้รับมอบหมายให้ทาเป็นต้น
2.3 การแก้ “ ร ” ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ”
ไม่มาดาเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตามกาหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้าทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่
ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
2.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทาการแก้ “ ร ” ตามกาหนดเวลาได้
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน
แต่ถ้าพ้นกาหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาดาเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าใหม่หมดทั้งรายวิชา
2.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน
- ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
- ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการ
แก้ “ ร ”
- นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคาร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจา
วิชารับทราบ
- ครูประจาวิชาดาเนินการ แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน
- ครูประจาวิชานาผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ
- ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
3. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”
ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ
3.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้าใหม่หมด
3.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %
3.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคาร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน

๑๘
31.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดย
อาจใช้ชั่วโมงว่าง / วันหยุด
3.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดาเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน
0–1
3.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้อง
เรียนซ้า
3.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาที่จะขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าหรือ
ให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
3.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน
3.2.1 ครูประจาวิชาแจ้งผล “มส.” ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
3.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ
3.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้
“มส.”
3.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” นาผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
แจ้งให้ครูประจาวิชารับทราบ เพื่อดาเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” ของนักเรียน
ครูประจาวิชานาผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้
“มส.” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
4. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้า
ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้า ” มีแนวปฏิบัติดังนี้
4.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้า
4.2 การดาเนินการ “เรียนซ้า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้า” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดาเนินการ “เรียนซ้า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กาหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
4.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกาหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จานวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบ
ตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่กาหนด จะสอนหรือมอบหมาย
งานให้ทา จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล
4.4 สาหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้าอาจทาได้ดังนี้
4.4.1 ชั่วโมงว่าง
4.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน
4.4.3 วันหยุดราชการ
4.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทา
4.5 การประเมินผลการเรียนให้ดาเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ
4.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ
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4.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน
4.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้า” รับทราบ
4.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการ “เรียน
ซ้า”
4.7.3 นักเรียน “เรียนซ้า” มายื่นคาร้องขอ “เรียนซ้า” ที่ฝ่ายวิชาการ
4.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจาวิชารับทราบ เพื่อดาเนินการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน ตาม
แนวฏิบัติ
4.7.5 ครูประจาวิชานาผลการประเมินการ “เรียนซ้า”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ
4.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้า”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
5. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน
5.1 ทุกครั้งที่มีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ
5.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุก ครั้ง
5.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์
5.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ
หมายเหตุ
เมื่อครูท่านใดมีธุระจาเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทาการแลกชั่วโมงสอน หรือ
จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทาในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้
หัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อให้ผู้ที่ทาการสอนแทนจะได้ทาการสอนต่อไป
6. การจัดทาแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค
ในการดาเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้
6.1 ใช้รูปแบบตามที่ฝ่ายวิชาการกาหนด
6.2 ครูประจาวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70:30 หรือ
ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน
6.3 นาข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ 40 ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น
6.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจา(1) ความเข้าใจ(2) การนาไปใช้(3) วิเคราะห์(4)
สังเคราะห์(5) การประเมินค่า(6)
6.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจานวน 3-5 คน
(ค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง
0.50-1)
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6.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสาเนาครบถ้วนตามจานวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทันตาม
กาหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากาหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
7. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกาหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ
ซึ่งหากล่าช้ากว่ากาหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ มีดังนี้
7.1 การส่งสมุด ปพ. 5
7.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
7.2.1 กิจกรรมชุมนุม
7.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร
7.2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
7.2.4 กิจกรรมแนะแนว
7.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน(ครูผู้สอน)
7.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม
BookmarkII
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตร
1. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อกาหนด
ขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทาโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน
ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่ายบริหารวิชาการ
กาหนดให้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)
5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)
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7. กิจกรรมการเรียนรู้
8. การวัดและการประเมินผล
9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หมายเหตุ อาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่จัด
กิจกรรม
1.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า
สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
1.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนาไปใช้จัด
กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม
ตรวจสอบและรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
1.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอน
ทุกครั้ง ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน
1.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น
โดยแจ้งข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทาการซ่อนเสริม
และหาวิธีช่วยเหลือ ดาเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดในหน่วยนั้น ๆ ก่อน
จะไปสอนในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป
2. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน
ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจาเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
2.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลา
และสอนให้เต็มเวลาที่กาหนด
2.2 หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบห้อง
นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกาหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้
มอบหมายให้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลาพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระทา
เนื่องจากเป็นละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน
2.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเน้นที่พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้
เรียบร้อยและเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม
ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
2.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง
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หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนที่ฝ่าย
บริหารวิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการ
เรียนของห้องอื่น ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้
ผู้อานวยการทราบต่อไป
3. เอกสาร ปพ. 5
3.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทา ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ที่ฝ่าย
วิชาการ
3.2 การบันทึกรายการต่างๆ
3.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ม.1 และ ม. 4 ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรายวิชานั้น ๆ
ส่วนม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาที่ผ่าน
มา)
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้ประเมิน
ใหม่ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)
3.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้
ครบทุกช่อง
ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3 ตามลาดับ ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....)
3.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส่
(ข) ขาดเรียน (ล) ลา
3.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจานวนคาบ
เต็ม
3.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ควรกาหนด
สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใช้
สัดส่วน 80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บระหว่าง
ภาคถือว่าเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อ
สรุปผล (summative)
3.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องบันทึก
คะแนน สาหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของ
คะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6
คะแนน (เกณฑ์ที่ครูกาหนด) บันทึกคะแนนเป็น 2/6 หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้
ตัวเพื่อปรับคะแนน

๒๓
หมายเหตุ สาหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ โดย
ปิดทับลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรชั้นเรียนที่ได้
กาหนดไว้
3.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อนามาปิด
ทับลงใน ปพ. 5
3.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินในรายวิชาที่
รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
3.2.10 คาอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1)
เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
- แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
- รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึง
มีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2)
เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่าง ๆ ของผู้สาเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตร
นั้น ประกาศนียบัตรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
- แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์
อื่นใด ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น
3. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
เป็นเอกสารสาหรับสรุปผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น
โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารที่
ผู้บริหาร โรงเรียนใช้สาหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่
สาคัญที่สุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทุกคน จะ
ได้รับรองวุฒิทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

๒๔
- เป็นเอกสารสาหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
- เป็นเอกสารสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสาเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
โรงเรียนจะจัดทาเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกาหนดเป็น
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น
เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบ
แสดงผลการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่าง ๆ
5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
ตามแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แต่ละรายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการดาเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน
ทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดทาเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สาหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้
ทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
- เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียน
7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารสาหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
ใบรับรองผลการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน

๒๕
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น
ใดที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน
- เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรอง
จากโรงเรียน

8. ระเบียนสะสม (ปพ.8)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เป็น
รายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ปี ระเบียนสะสม นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน
9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อม
ด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา และผลการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สาหรับการ
วางแผนการเรียนและใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุด
บันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน
- เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
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กลุ่มงานงบประมาณ
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นภารกิจสาคัญยิ่งที่มุ่งส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่ง เน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรเกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการประสานส่ง เสริม สนับสนุนและการ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง พัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติง านเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอานวยการ ให้การปฏิบัติง านของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

1. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
2.3 การโอนเงินงบประมาณ
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3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
4. การบริหารการเงิน
4.1 การเบิกเงินจากคลัง
4.2 การรับเงิน
4.3 การเก็บรักษาเงิน
4.4 การจ่ายเงิน
4.5 การนาส่งเงิน
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
5. การบริหารบัญชี
5.1 การจัดทาบัญชีการเงิน
5.2 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
5.3 การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
6.1 การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
6.2 การจัดหาพัสดุ
6.3 การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 การควบคุมดูแล บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การดาเนินงานสารบรรณและธุรการ
9. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
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คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

งำนสำรสนเทศ

งำนกำรเงินและกำรบัญชี

งำนแผนงำนและงบประมำณ

งำนสำรบรรณ

งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์

งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน
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1.ผู้ดำเนินโครงกำร

1.ด้าเนินการก่อน 15 วัน
2.บันทึกข้อความขออนุญาต ผอ. ด้าเนินการตามแผน ถ้าอนุญาตให้ด้าเนินการ ดังนี
-บันทึกข้อความในใบผ่านแผน
-แนบประมาณการทรัพยากร
-แนบส้าเนาโครงการ/กิจกรรม
-ใบเสนอราคา หรืออื่นๆ เช่น รูปถ่าย แผนผังโครงสร้าง เป็นต้น(ถ้ามี)

2.เสนอหัวหน้ ำโครงกำร/หัวหน้ ำกลุ่มงำน/หัวหน้ ำกลุม่ สำระ
3.งำนแผนงำนและงบประมำณ

รวจสอบและ ดั ยอดเงิน

.เสนอผู้อำนวยกำรอนุมั ิ
1 วัน
4.งำนพัสดุและสินทรัพย์

รวจสอบรำยกำรที่จดั ซื ้อ/จัดจ้ ำง

.เสนอผู้อำนวยกำรอนุมั ิ
1 วัน
6.งำนพัสดุ และสินทรัพย์

แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องทรำบ

จัดจ้ ำง/จัดซื ้อไม่เกิน 7 วัน

ผู้ประกอบกำร /เจ้ ำของโครงกำร ส่งใบส่งของ /สินค้า/บริการ โดยเร็ว

รวจสอบใหม่

7.ลงทะเบียน/จัดทำชุดเบิก วัน
8.งานการเงิน

กรรมกำร รวจรับ 3 วัน

รวจสอบรำยกำรชุดเบิก

ถูก ้ อง

ส้าเนาชุดเบิกส่งการเงิน 1 วัน
ขออนุมั เิ บิกเงิน จำก ผอ.

ไม่ถกู ้ อง
เดินบัญชี/รำยงำนเงินคงเหลือ

10.สรุปกิจกรรมส่ง ภำยใน 1 วัน

9.กลุม่ งำนบัญชี
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1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต (Service
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่
ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
4) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ
5) จัดทาข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบกฎหมาย ระเบียบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมดาเนินการ
ดังนี้
1) ทบทวนภารกิจการจั ดการศึก ษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อ มู ล สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผ ลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
3) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ
สถานศึกษา
4) กาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5 ) ก าหน ดผลผลิ ต (Outputs) ผลลั พ ธ์ (Outcomes) และ ตั ว ชี้ วั ดคว ามส าเร็ จ (Key
Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
6) กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทาร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดทารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
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8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต
และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) จั ด ท ากรอบประมาณการ รายจ่ า ยระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure
Framework : MTEF) โดยวิ เ คราะห์ น โยบายหน่ ว ยเหนื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดาเนินการใน 4 ปีข้างหน้า
พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
3) จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
4) จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้อง
ทากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่าน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาทราบในเรื่ อ งนโยบาย แผนพั ฒ นา มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
3) ตรวจสอบกรอบวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารจั ด สรรที่ เ ขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร
4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และ
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญ และกาหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร
5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ
6) จั ด ท ารายละเอี ย ดแผนปฏิ บั ติ ก ารประปี ง บประมาณ ซึ่ ง ระบุ แ ผนงาน งาน/โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
7) จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบ
8) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี ง บประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิต ขอความเห็ น ชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา

๓๒
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดาเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)
2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจางวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสานัก งบประมาณ
3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
2.3 การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
2) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
3) จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
4) ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
5) จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การ
ดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
6) รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ไ ด้และจัดรายงานข้อมูลการใช้ง บประมาณผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
1) ก าหนดปั จ จั ย หลั ก ความส าเร็ จ และตั ว ชี้ วั ด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ
สถานศึกษา
2) จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของผลผลิ ต ที่ ก าหนดตามข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก ารผลผลิ ต ของ
สถานศึกษา
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ตามข้อตกลง
การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปี

๓๓
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
5.1 การจัดทาบัญชีการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ
การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
2) จัดทากระดาษทาการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้า
บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และ
บัญ ชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทาใบสาคัญ การลงบัญ ชีทั่วไปโดยใช้จานวนเงินตามรายการหลัง การ
ปรับปรุง
3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)
4) บันทึกบัญชีประจาวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่ายเงินมัดจาและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ข องรัฐ
สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่น ดิน การถอนเงินรายได้แผ่น ดิน การเบิกเงิ น
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทาการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้ผ่านรายการเข้า
บัญชีแยกประเภท ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีง บประมาณ โดยปรับรายการบัญ ชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า
เสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และ
ปิดรายการรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินนาส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน
9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อกากับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
5.2 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ

๓๔
1) จั ด ท ารายงานประจ าเดื อ นส่ ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้ จ่าย
รายงานเงินประจางวด
2) จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่ง รายงานประจาปีใ ห้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักการนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
5.3 การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
แนวทางการปฏิบัติ
จั ด ท าและจั ด หารแบบพิ ม พ์ ขึ้ น ใช้ เ องเว้ น แต่ เ ป็ น แบบพิ ม พ์ ก ลางที่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นเพื่อจาหน่ายจ่ายแจก
6.1 การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
เพื่อทราบสภาพการใช้งาน
2) จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์
3) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้ง ที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์
4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการ และ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดาเนินการให้เป็นปัจ จุบัน และให้
จัดทาทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5) จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง อาจใช้ โ ปรแกรมระบบทะเบี ย นคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม
6) จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 การจัดหาพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กาหนดตามมาตรฐาน
กลาง
2) จัดทาแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
6.3 การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติ

๓๕
1) จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็ น
แบบมาตรฐาน
2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกาหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไ ม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทาสัญญา และเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
6.4 การควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
2) กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
3) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอทุกปี
4) ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสาหรับทรัพย์สินที่มี
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพโดยอาจนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้เหมะสม
3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติง านธุรการตามระบบที่
กาหนดไว้
4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่กาหนด
ไว้
5) ดาเนินการงานธุรการตามระบบที่กาหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า
6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
1) สารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2) จัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติภารกิจ
5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
6) นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ

๓๖
แนวทางการปฏิบัติ
1.ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานสานักงานผู้อานวยการโรงเรียน
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประสานประโยชน์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ชุมชน
3.ดูแลการนาเสนอหนังสือ เอกสารราชการเพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
4.ดูแลการลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม สมุดเซ็นตรวจราชการ
5.จัดทาทะเบียนภารกิจผู้อานวยการ และนาเสนอภารกิจผู้อานวยการต่อผู้อานวยการทุกวัน
6.ดูแลให้การต้อนรับ ผู้ที่มาติดต่อราชการกับผู้อานวยการ
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดพิมพ์ใบเสร็จค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน สั่งพิมพ์ จัดเป็นรูปเล่มตามจานวนนักเรียนทั้งหมด
2) ส่งใบเสร็จให้กับครูประจาชั้นเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ
3) ตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกับใบเสร็จที่นักเรียนทาประกันอุบัติเหตุทั้งหมด
4) ส่งรายชื่อนักเรียนที่ทาประกันอุบัติเหตุทั้งหมดไปที่บริษัทเพื่อให้บริษัททากรมธรรม์
3) บริษัทส่งกรมธรรม์อุบัติเหตุมาที่โรงเรียน
4) การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน

๓๗

1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อนามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวาง
แผนการจัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อจัดหาคณะทางานแผนของงบประมาณ
3.ประชุมคณะทางานแผน เพื่อวางแผน กาหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่งานดังนี้
- รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะทางานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
ปัญหา พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน
-เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ
-จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
-ประสานกากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องแผนปฏิบัติการประจาปี
-กาหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และโครงการพิเศษ
4.ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท
5.บันทึกข้อมูลและสารสนเทศของสานักงาน
6.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อกาหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
-จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
-ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ หาวัสดุ ครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
-ดูแลกากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี
7.ประสานเพื่อทาปฏิทินโรงเรียน
8.รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

1.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
2.ตั้งคณะทางานร่วม วางแผนพัฒนางาน ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประเมินผลข้อมูลของ
ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน
3,ประสานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระเรียนรู้และงาน ในการจัดระบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจบริหารงาน หรือวางแผนดาเนินงานต่างๆในโรงเรียน
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท
5.จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารและจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กาหนด
6.ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน

๓๘
7.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
8.เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน
9.สรุปผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน แต่ละปีเป็นรูปเล่มทุกสิ้นปีการศึกษา
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

1.วางแผนกากับดูแลการดาเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
2.เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ
ลูกจ้าง
3.จัดทาหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้าง
4.เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดทาทะเบียนใบเสร็จรับเงิน
5.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6.เก็บรักษาเงิน ดาเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและนาส่งเงินทุกประเภท ทั้งเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา
7.จัดทารายงานคงเหลือประจาวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภททั้ง
เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท
8.จัดทารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน
การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ
9.จัดทารายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
10.เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท
11.วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน
12.จัดทาแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกาศเกียรติคุณ
13.จัดทางบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา
14.จัดทารายละเอียด และรวบรวมใบสาคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน
15.ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออกทรัพย์ครูกาแพงเพชร
16.จัดทาข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ที่ต้องการประกันตนกับสานักงานประกันสังคมจังหวัด
17.ประสานงานกับสานักงานประกันสังคมจังหวัด เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเองของลูกจ้าง
18.จัดทารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง และนาส่งเงินต่อสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
19.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓๙

1.ควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติการประจาปี
3.ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ในการจัดซื้อ-จัด
จ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ
4.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
5.จัดทาเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงาน
6.จัดทาบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน
7.กากับติดตามการจัดทาบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงาน
8.รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจาหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจาปี
9.จัดทาประมาณการค่าเสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์
10.จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Obec 49, B-obec และ M-obec
11.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม
12.ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย

1.ดาเนินงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณ
2.ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ทาบันทึก คาสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบเรื่องที่เสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
3.เก็บรวบรวม รักษาหนังสือและหลักฐานทางราชการ
4.อานวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง
5.ดาเนินการทาลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ
6.ประสานงานกับประชาสัมพันธ์ในการออกข่าวสาร ระเบียบ แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ
7.จัดพิมพ์รายงานการประชุม
8.ติดตามเรื่องรายงานที่โรงเรียนต้องรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ทันเวลา
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ทาประกันชีวิต
1.2.เจ้าหน้าที่จัดทารายชื่อส่งไปที่บริษัทเพื่อให้บริษัททากรมธรรม์
1.3.บริษัทส่งกรมธรรม์อุบัติเหตุมาที่โรงเรียน
1.4 เบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน

๔๐

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประจาปีการศึกษา 2562

๔๑

