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มือการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

คู ่
ปีการศึกษา 2562 
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     ค าน า 

 
คู่มือการงานโรงเรียนฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดท าให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ. ได้จัดกรอบงานให้
ครอบคลุมกับภาระงาน ท่ีกลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่าภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้
ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  คู่มือฉบับนี้ ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน(พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงาน 
วิธีปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะท างานยินดี น้อมรับข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
และโรงเรียนทุกประการ 
           ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท า ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะท างานในกลุ่ม
บริหารงาน 4 กลุ่มงานทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างมุ่งมัน่ อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง   
 
         
 
 

                       คณะผู้จัดท า 
                โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
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สารบัญ 
 

 
 

ประวัติโรงเรียน 1 
ข้อมูลทั่วไป 3 
วิสัยทัศน ์/พันธกิจ /เป้าหมาย 4 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 28 
กลุ่มงานวิชาการ 46 
กลุ่มงานงบประมาณ 72 
ภาคผนวก 86 
  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีการศึกษา  2562 
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ประวัตโิรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 

 
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร  ต้ังอยู่ระหว่าง 

หลักกิโลเมตร 26 – 27  เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 1 ต าบลถ้ ากระต่ายทอง   อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร   
ประกาศต้ังเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2515   ด้วยการริเริ่มและสนับสนุนของนายอ าเภอพรานกระต่าย             
(นายแนบ  บุญยานันต์)  โดยขอใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน จากจ านวนเนื้อท่ี  56 ไร่ ต้ังเป็น
โรงเรียนสหศึกษาเริ่มเปิดเรียนวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2515 ปีแรกมีนักเรียน 77  คน ครู 4 คน โดยมี            
นายเกรียง   ภาคภูมิ เป็นครูใหญ่   

ปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จ านวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน 
ปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216  อีก 6 ห้องเรียน  และงบสร้างห้องน้ า                 

ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 
ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง ห้องน้ าห้องส้วม 1 หลัง 1 ห้อง 
ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าโครงการ  คมช. รุ่นท่ี 13 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 

อุตสาหกรรมศิลป์1หลัง และงบต่อเติมอาคารเรียน 216 จ านวน 8 ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม1 หลัง 4 ห้อง 
ปี พ.ศ. 2520 ได้งบสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  1 หลัง  4 ห้อง โรงอาหารหอประชุมแบบ  002               

1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง และในปีนี้นายเกรียง ภาคภูมิ ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
นายเสนอ  เงินทอง รักษาการต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

ปี พ.ศ. 2521  นายเสนอ  เงินทอง ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ นายชะอ า  มุสิกพงษ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ ในปีนี้ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  216 จ านวน 8 ห้อง เรียนและงบสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 
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 นายชะอ า มุสิกพงษ์  ย้ายไปด ารง 

ต าแหน่งใหม่ และนายทองหยิบ  บ่อน้อย ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน 
ปี พ.ศ. 2529 ได้งบพัฒนาจังหวัดสร้างศาลาผู้ปกครอง ขนาด   3x4    จ านวน 1หลัง  
ปี พ.ศ. 2530 นายทองหยิบ บ่อน้อยได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
ปี พ.ศ. 2535 นายทองหยิบ บ่อน้อย   ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทรงามวิทยา               

นายอนันต์ น่วมอินทร์ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน และในปีนี้ได้งบประมาณสร้างสนามกีฬา
อ าเภอพรานกระต่าย 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 ได้งบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วม แบบ 6 ท่ี / 27 จ านวน 1 หลัง                

 นายอนันต์ น่วมอินทร์   ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยาและ                         
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นายยงยุทธ อินทร์ส าเภา ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร และก่อสร้าง                    
ถังประปา แบบ 9/9 

ปี พ.ศ. 2544 นายยงยุทธ อินทร์ส าเภา ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา                     
และนายสุนทร  อนุเพชร ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2544 นายสุนทร   อนุเพชร ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จนถึง พ.ศ. 2548 จนเกษียณราชการ 

ปี พ.ศ. 2548 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 นายแก้ว เจริญสุข ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึง  30  กันยายน  พ.ศ.2555 

ปี พ.ศ. 2556 วันท่ี  8  มกราคม  2556  นายสอิ้ง   กันยะมูล  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2558  ได้งบประมาณ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้าง 
ปี พ.ศ. 2559  ได้งบประมาณ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างและ 
         ได้งบประมาณ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  ซ่อมแซมบ้านพักครู 
ปี พ.ศ. 2560 ได้งบประมาณ  จัดสร้างอาคารเรียน  แบบ  216ล/57-ก  16 ห้องเรียน จ านวน  1  

อาคาร 
ปี พ.ศ. 2561 วันท่ี  22  มิถุนายน  2561  นายสอิ้ง   กันยะมูล  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
ปี พ.ศ. 2561 วันท่ี 23 มิถุนายน  2561  นายชิตพล  เพชรวารี รองผู้อ านวยการ รักษาการใน

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   
ปี พ.ศ. 2561 วันท่ี  14  สิงหาคม  2561  ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ปี พ.ศ. 2562  วันท่ี  7  ก.พ. 2562 ได้งบประมาณ ก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม  แบบ 101 ล/27 

(พิเศษ) ปรับปรุง ช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา ปีงบประมาณ  2562 ราคาก่อสร้าง 10,390,000 บาท 
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ข้อมูลทั่วไป 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

ปาง  มารวิชัย 
ช่ือ  พระพุทธมหาประสิทธิปัญญา 
ความหมาย ปัญญาอันส าเร็จประโยชน์อย่าง ประเสริฐของพระพุทธเจ้า 
  

 
สัญลักษณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 
 
 

  ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
            กระต่าย คันธนู และลูกศร   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
            ก าแพงเมืองหมายถึง  ความเป็นระเบียบ  วินัย และพลังความสามัคคีของพลเมือง 
            เพชร และประกายรัศมี หมายถึง  ความแข็งแกร่ง และความเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญา      

    รวมความหมายถึง ดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนมีระเบียบ วินัย  มีความสมัครสมานสามัคคี  
               มีความ   แข็งแกร่ง และมีความเจริญ รุ่งเรือง 
 

อักษรย่อโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   : พ.พ. 
 
สีประจ าโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  : แดง - ด า 

                                     แดง หมายถึง ความรัก     ด า หมายถึง ความเข้มแข็ง 

 
ปรัชญาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม : นต.ถิ ปญญาสมา  อาภา  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 
 
คติพจน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  : ระเบียบ  วินัย  พัฒนา  สามัคคี 
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วิสัยทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าประสงค ์
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึง่โรงเรียนในฝัน จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 มีคุณธรรมน าความรู้ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  (Mission) 
1.พัฒนาคงสภาพโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
2.น าความรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยี  สารสนเทศ 
4.ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนไปสู่สากลเพื่อความส าเร็จท้ังทางด้านการศึกษาต่อและ 

การประกอบอาชีพ 
5.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
8.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
9.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน 

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  (Goal) 
 1.นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  ปฏิบัติตนตามหลัก                     
ประชาธิปไตย  และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้  มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์  และมีผลงานการคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 
 3.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  การจัดการและการสร้างงานได้  

4.นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ  มีแนวทางประกอบอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน 
 5.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
 6.มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  และส่ือการเรียน 
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ทันสมัยภายใต้ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการพัฒนาการศึกษา 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
7. วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลในการปฏิบัติงาน        
ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้าน

วิชาการแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป 
14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  

 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   โดยปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป ความสัมพันธ์กับชุมชน 
และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี ้

1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น 
7. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การ

ด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

รองอ านวยการสถานศกึษา 
 



๘ 
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
 

 
การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน         
เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบให้เกิดผล ส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
พันธกิจ / ภาระหน้าที่ 

1.  การวางแผนอัตราก าลังคนการก าหนดต าแหน่ง 
1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังคน 

1.1.1 วิ เคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา 

1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

1.2.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ ขอก าหนด
ต าแหน่ง 

1.2.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอก าหนด
ต าแหน่ง 

1.2.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง /ขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอก าหนดต าแหน่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

1.2.4 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 



๙ 
 

 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1  การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตามข้อก าหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.              

เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง ช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 เสนอค าร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่ อ

จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 การเล่ือนเงินเดือน ปกติ และกรณีพิเศษ 
3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้องช้ีแจงให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

3.1.1.3 รายงาน การส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา               
เพื่อด าเนินการต่อไป 

3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมส าเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.1 ตรวจสอบผู้มี คุณสมบัติครบถ้ วนสมควรได้รับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.2  ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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4. วินัยและการรักษาวินัย 
4.1 ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

        5.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ  
     5.1 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูในทุกด้าน   
     5.2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
                   อย่างมีประสิทธิภาพ 
        6.งานพัฒนาบุคลากร 
      6.1 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม การศึกษาต่อการศึกษาดูงาน              
                    ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
                    และการจัดท าาสถิตข้อมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
        7. กลุ่มงานสนับสนุน 
              7.1 งานอนามัย : ให้บริการด้านการพยาบาลกับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 
                   ครูบุคลากรและนักเรียน  
              7.2 งานโภชนาการ : ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและด าเนินการเกี่ยวกับ  
                    ส่ิงแวดล้อมด้านโภชนาการ  
              7.3 งานยานพาหนะ : บ ารุงรักษา  ก ากับ ติดตาม การให้บริการ  ยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากร 
                   ของโรงเรียนงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะและจัดระเบียบคิวการใช้รถโรงเรียน 
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กลุ่มงานส่งเสริมงานบุคคล กลุ่มงานบุคคล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานสนับสนุน 

งานอนามัย 

งานโภชนาการ 

งานยานพาหนะ 

งานวางแผนอัตราก าลังและการลา 

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อน 

งานการจัดท าทะเบียนประวัติ 

งานการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะและการรักษาวินัย 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานสารบรรณ 

งานส านักงานและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.2 วางแผนการท างานในการจัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสารบรรณงานการเงิน

ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพ

โรงเรียน 
1.5 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีฝ่ายบริหารมอบหมาย 

 

2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
2.1  ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.2  ร่วมก ากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.3  ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู 
2.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.5  งานอื่น  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.   ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.1  ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
3.2  จัดส านักงานให้เป็นศูนย์บริหารงานบุคคลบริการครู 
3.3  ประชุม นิเทศ  หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.4  จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
3.5  ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.6  ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.7  ให้ค าปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
3.9  ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ /                                       
       เพื่อขออนุมัติแผนประจ าปี 
3.10 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

   4.  งานธุรการ 
 4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ 

4.2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
4.3 การส่งหนังสือราชการตามก าหนด 
4.4 การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บและ 
     ท าลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี 
4.5  ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 
4.6 จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
4.7  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. งานบุคลากร 
 5.1  ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน 

5.2  จัดท าสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.3  จัดท าการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.4  ให้บริการและอ านวยความสะดวกภายในงานบุคลากร 
5.5  รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.6  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มงานสนับสนุน 
          6.1 งานอนามัย : ให้บริการด้านการพยาบาลกับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 
                   ครูบุคลากรและนักเรียน  
          6.2 งานโภชนาการ : ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและด าเนินการเกี่ยวกับ  
                    ส่ิงแวดล้อมด้านโภชนาการ  
          6.3 งานยานพาหนะ : บ ารุงรักษา  ก ากับ ติดตาม การให้บริการ  ยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร 
                   ของโรงเรียนงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะและจัดระเบียบคิวการใช้รถโรงเรียน 
 

 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
.................................................. 

 
1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล 
    มีหน้าที่และความรับผดิขอบงาน ดังนี้ 
 

 
หน้าที่ทั่วไป 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคลติดตามดูแล
การบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ท าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งดูแลความประพฤติของบุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลให้อยู่ในกรอบอันดีงาม 
 ความรับผิดชอบงาน 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ท่ีปรึกษาของคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน                  

เพื่อแต่งต้ัง 
5. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน 
6. ควบคุมการจัดท าสถิติข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. วางแผน / งาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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9. ก าหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นิเทศงานแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
11. ควบคุม  ดูแล  ติดตามการประเมนิผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคล พร้อมท้ังแนวทางการ

แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

12. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการภายนอก
โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

13. ควบคุม ตรวจสอบการจัดท าเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดท า
คู่มือหรือเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 

14. ด าเนินการตามนโยบายท่ีประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
16. รับผิดชอบก ากับติดตามงานส านักงานบริหารงานบุคคล 
17. รับผิดชอบก ากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
18. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

2. รองผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบคุคล 
    ภาระหน้าที่และความรับผิดขอบ ดังนี้ 
 

1. เป็นหัวหน้างานบุคลากร/งานธุรการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ควบคุม ดูแล ติดตามงานดังนี ้

3.1 เขียนแผนงาน  / โครงการ  / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
a. รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู / ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างช่ัวคราว 
b. จัดท าสถิติการลาของข้าราชการครู  / ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างช่ัวคราว 
c. ท าทะเบียนประวัติครู – ลูกจ้างประจ า 
d. รับผิดชอบการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย การออกจากราชการ 
e. รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสาร

บรรณ การลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึงสถานศึกษา
รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและท าลายหนังสือ 

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
  1. เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
  2. พิจารณางานหรือโครงการท่ีงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีขอจัดท า 
  3. ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ  
              ของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
2. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าของโครงการ  / กิจกรรมน าผลไปพัฒนา

ต่อไป 
3. เป็นผู้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
4. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

ส่งเสริมการเปล่ียนต าแหน่งสายงานในหน้าท่ีให้สูงขึ้น 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5. งานทะเบียนประวัติและการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
    งานทะเบียนประวัติ 

 1.1 การจัดท าและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
 1.1.1 โรงเรียนจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
 1.1.2 โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 
ฉบับ 
 1.1.3 เปล่ียนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัต ิ

 1.2 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตามแนวทาง 
การปฏิบัติ 
 1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ประสงค์จะข้อแก้ วัน เดือน ปี 
เกิด ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้นประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียน 
ราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา 
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 1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 1.2.3 น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
 1.2.4 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัต ิ
  1.2.5 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท าเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน  ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.2 ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที'กฎหมายก าหนด 

      2.3 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเรื่องราชการอิสริยาภรณ์ 
         2.4 จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
         3. การท าบัตรข้าราชการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 ผู้ชมมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
 3.3 น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว ้
 3.4 ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
         4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

2. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความ
ดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3. รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

4. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
6. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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7. งานวางแผนจัดสรรอัตราก าลัง 
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ 
โรงเรียน 
   1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษา 
  1.1.4 น าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
 1.2 การก าหนดต าแหน่ง ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.2.1 สถานศึกษาจัดท าภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2.2 น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียน เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
 1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.3.2 ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 

i. ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะทางการศึกษาเพื่อน าเสนอ 
 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
  2. หน้าท่ีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 2.1 ด าเนินการสรราเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1.1 การสอบแข่งขนั การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ 
พิเศษ ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และบุคลากรทางการศึกษา อื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.1.2 การบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช านาญหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 

 1. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิง' ต่อการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและขอ
อนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 

 2. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งต้ังใน 
ต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.2.1 กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
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 2.2.2 กรณี ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว กรณีอื่น นอกเหนือจากข้อ 3.1สถานศึกษา
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาอื่น ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ 
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 
 2. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับบ้ายมาจาก 
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ เขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 3. รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา 
เพื่อจัดทะเบียนประวัติต่อไป 

 2.3.2 การโอนหรือเปล่ียนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง 
การปฏิบัติ (ม.58) ดังนี้  
 1. เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 2. บรรจุแต่งต้ังตามเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 3. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

 การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ออกจากราชการเพื่อรับ 
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือ 
ข้าราชการอื่น ท่ีไม่ใช่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
 
 

 3.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 
ก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

 3.2 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) 
ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน 180 วัน นับแต่พื้นจากการรับราชการทหารให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53
ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
 3.3 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการ ศึกษา 
ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ท่ีต้องการจะรับราชการ เสนอเงื่อนไขไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.
ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รักบารอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหน่ง ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.1 ในกรณีที'ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวย การส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใด คนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ ให้สถาน ศึกษาเสนอข้าราชการท่ี



๑๙ 
 

 

มีความเหมาะสมให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน (ม.54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ) 
 4.2 กรณีต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารง 
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการในต าแหน่ง (มาตรา 58 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลการทาง 
การศึกษา) 
 5. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  6. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ  
 7. ด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และโรงเรียนก าหนด 
  8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

8. งานส านักงานและเลขานุการ 
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. เป็นหัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ท าหน้าท่ีเป็นแผนงาน เขียนแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ศึกษาวิเคราะห์แผนงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผน

ประจ าปี  
7. บันทกึ/จัดพิมพ์การประชุมประจ าเดือนของบุคลากรโรงเรียน จัดท าวาระการประชุมประจ าเดือนเป็น

เลขานุการ การประชุมในกรณีต่าง ๆ 
8. ส ารวจ จัดซื้อ จัดหา เก็บและเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งานการเงิน

ของกลุ่ม งานสารสนเทศ ธุรการ พัสดุ-ครุภัณฑ์ การเงินและประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารบุคคล 
9. วางแผน จัดท า พัฒนา ห้องส านักงาน  ให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง

หรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน 
10.  ดูแล พัฒนาห้องส านักงาน ให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้ 
11.  ติดต่อประสานงานกับทุกงานในฝ่าย และฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
12. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายบริหารบุคคล ไว้บริการอย่างเพียงพอ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 
9. งานสารบรรณ   
    ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
  1. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน 
  2. ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้ 
              เหมาะสม 
  3. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน My Office ของโรงเรียน 
  4. ลงทะเบียนหนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน 
  5. ลงเลขท่ีหนังสือออก ในระบบ My Office ของโรงเรียน 
  6. เสนอหนังสือในระบบ My Office ของโรงเรียน ตามล าดับข้ันตอน เพื่อให้ผู้อ านวยการพิจารณาส่ังการ 
  7. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
  8. ด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
10. งานวินัยและการรักษาวินัย  
      ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  
  1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ด าเนินการ 
               โดยผู้อ านวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี ้
      1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

          แนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      1.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ 

ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที'ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

      1.1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้ 
กระท าผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ี 
คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

                 1.1.3 รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 
   1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 

                แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
      1.2.1 ผู้มีอ านายส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

      1.2.2 ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตร 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาลงโทษ 

      1.2.3 ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๑ 
 

 

      1.2.4 รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.3 การอุทธรณ์ 

                แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์ 
        1.3.1 การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด 

       1.3.2 กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่น 
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
     1.4 การร้องทุกข์ 

                แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 
      1.4.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ 

ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 
       1.4.2 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
  2. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
   2.1 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที'ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.2 ด าเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ 
2.3 หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

กระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
3. แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ 

3.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

3.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที'ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4.1 ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเข้า
รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎของ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

4.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที'และความรับผิดชอบที'ก าหนดไว้ใน 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 4.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 

4.4 รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
5. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

5.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
5.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 

หากภายหลังปรากฏหว่าขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครุและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

5.3 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



๒๒ 
 

 

6. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีท่ีครู 

ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ 
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความ ผิดลหุ
โทษ) 

6.2 รายงานการส่ังพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

7. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้  

7.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ าเสมอ 
   7.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 

   7.1.2 ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ 
ราชการได้ 

   7.1.3 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
   7.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัคร 

ใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
   1.2 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นการศึกษา 

7.3 กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30 (1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคที'ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง (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 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ 
    7.3.3 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.4 กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมในในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (ม.30 (3)) 

   7.4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร 
สงสัยว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป (มาตรา 3, (3)) 
   7.4.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   7.4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 
30 (3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการ 
   7.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 



๒๓ 
 

 

 7.5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าที'
ราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
 7.5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครุ และ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที'ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่
เหมาะสม ให้ส่ังยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 7.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการ เพื่อรับบ าเหน็จ บ านาญเหตุทดแทน 
 7.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   7.6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีม ี
เหตุสงสัยอย่างยิ่งว่า ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้มีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ 
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทาง 
ราชการอย่างร้ายแรง 
  7.6.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา 
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณา 
  7.6.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน 
หรือมัวหมอง กรณีถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ 
บ านาญเหตุทดแทน 
 7.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสุดให้จ าคุกใน
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  7.7.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ 
ทดแทน เมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาลหรือรับ 
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที'สุดให้จ าคุกในความผิดที'ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 7.7.2 รายงานผลการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 8. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของ 
              บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวนิัย ท้ังด าเนินการ 
               แก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
  9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
11. งานพัฒนาบุคลากร 
      ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 
  1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
   2. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
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   3. วางแผน ส่งเสริม จัดท าโครการการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะ 
              ต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
              ทางการศึกษาและจัดท าสถิติการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
   4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
  
12. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
   1. จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ 
              ตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  2. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
   3. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
               ศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
  4. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน   
               มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู  
               และบุคลากรในโรงเรียน 
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

6. วางแผนด าเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น ประเภทสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
7. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

ปีละครั้ง 
9. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน 
10. ประสานสิทธิหน้าท่ีของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน 

   11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  
13. งานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
      ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
  1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน 
 2. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นโครงการส าหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
  5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลากรย้ายเข้า- ย้ายออก/เกษียณ /การ  
              ได้รับการเล่ือนต าแหน่ง/ ส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น /ได้รับวิทยฐานะเพิ่ม ด าเนินการสร้างขวัญก าลังใจ 
              แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒๕ 
 

 

 
 
14. งานการลา 
      ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      
  1. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
  2. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึก 
              เวลาปฏิบัติราชการ  
  3. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างประจ า                     
              และลูกจ้างช่ัวคราว ทุกวัน และรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา  

4. สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
              และรายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน  
  5. จัดท าแบบฟอร์มการลา  
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
  7. รายงานสรุปวันลาประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8.  จัดท าท าเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
15. งานการเลื่อนเงินเดือน 
      ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      
   1. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1 การเล่ือนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 1.1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เล่ือนเงินเดือน 

  1.1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องช้ีแจงเหตุผล
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ 
   1.1.4 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือน
เงินเดือน 
 1.1.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่ส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องช้ีแจง
เหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ 
 1.1.6 กรณีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่
ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 



๒๖ 
 

 

   1.1.7 รายกงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

  1.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้ 
 1.2.1 แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตาย อนัเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
 1.2.2 ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ 
 1.2.3 รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 
 1.3 การเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้  
  1.3.1 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
 1.3.2 ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 1.3.3 ส่ังเล่ือนเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 1.3.4 รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
16. งานอนามัย  
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
 
 
 1. ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียน ดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรยีน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานอนามัย เพื่อขอความ  
              อนุเคราะห์เกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย การออกหน่วยบริการปฐม 
              พยาบาล 
   3. จัดท าโครงการอนามัย/สุขภาพจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดท าแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาล 
               ในแต่ละปีการศึกษา 
   4. จัดตารางครูประจ าห้องพยาบาลไว้ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง เพียงพอและ 
              รวดเร็ว  
   5. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ เช่น ให้ 
              ค าแนะน าการใช้ยา ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนและครูท่ีเจ็บป่วย ท าแผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรง 
    6. ส่งต่อนักเรียนท่ีเจ็บป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาล ประสานให้ข้อมูลนักเรียน 
              แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
   7. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานอนามัย 
   8. ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒๗ 
 

 

 
17. งานโภชนาการ 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 
        1. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหาร และเครื่องด่ืมในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรยีน      
   2. ควบคุมดูแลพฤติกรรมองนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงอาหาร  
   3. พัฒนาคุณภาพผู้ขายอาหาร  ก าหนดคุณสมบัติผู้จ าหน่ายอาหาร และประเภทของอาหาร 
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน ตลอดจนบริการอาหารและเครื่องด่ืมในการ 
              ประชุมต่าง ๆ และการจัดเล้ียงในวาระต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
  5. วางแผนด าเนินงานให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมี 
              คุณภาพตามหลักโภชนาการ 
  6. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร 
  7. ก ากับดูแลร้านค้า ผู้จ าหน่ายอาหาร และน้ าด่ืมในโรงเรียน เกี่ยวกับ 
       7.1 การแต่งกาย 
       7.2 ความสะอาดของอาหาร และร้านค้า 
       7.3 คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ 
       7.4 ราคาการจ าหน่ายอาหาร และเครื่องด่ืม 
       7.5 ชนิด และความสะอาดของภาชนะท่ีใส่ 
       7.6 มารยาทในการให้บริการ 
  8. ปรับปรุงโรงอาหารให้มีบรรยากาศท่ีดี และมีท่ีนั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 
 9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

18. งานยานพาหนะ 
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ  
              บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
  2. จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการขอใช้บริหารยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อให้สะดวกต่อการรับบริการ 
  3. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ 
              พาหนะแก่บุคลากร 
  4. บริหารงานการใช้ยานพาหนะส่วนกลางอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  5. ตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุงรักษายานยนต์ ของส่วนกลางของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้ 
              งานได้ตลอดเวลา 
  6. ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ 
  7. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
  8. พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
  9. จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้บริการ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒๘ 
 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลุม่บริหารงานทั่วไป 

วิสัยทศัน์ ( Vision ) 

 

มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการและบริหารทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้พัฒนาสู่การเป็นเลิศ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์  บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

พนัธกิจ ( Mission ) 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นประชาธิปไตยอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข  
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใสมีสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจาก   ส่ิง
เสพติดอบายมุข และโรคเอดส์ 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สืบสาน กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน 
8. ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
9. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

 

เป้าหมาย ( Goal ) 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นประชาธิปไตยอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข  
2. มีระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน  
3. มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
4. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใสมีสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพติด
อบายมุข และโรคเอดส์ 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สืบสาน กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน 
8. ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคุณภาพ 

 



๒๙ 
 

 

แผนผังการบริหารงานกลุม่บรหิารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
งานระบบน ้า อุปโภคและบรโิภค 

งานควบคุมดูแลการท้างานของแม่บ้าน นักการภารโรง 
คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยรองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

งานส้านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
งาน To Be Number One 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

 

งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

งานบ้านพักนักเรียน 

งานระดับชั น 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 

งานเวรประจ้าวัน 

งานเวรรักษาการณ์และเวรยาม 

งานธนาคารโรงเรียน 

งานธนาคารขยะรีไซเคิล 

งานยานพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียน 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา 

งานคณะนักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานสภานักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

งานสถานศึกษาสีขาว 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 

งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

และเฝ้าระวังสารเสพติด 

งานจราจรและงานรักษาความปลอดภัยในถานศึกษา 

ด้านปัญหาสังคม 

งานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถ่ิน 

ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานอาคารและสถานที่ 



๓๐ 
 

 

บทพรรณนางาน 

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีหน้าท่ีบริหาร ควบคุมและปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อให้ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จัดบุคลากรรับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานทุกงานในกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ความรับผิดชอบ 

 1. ประสานงาน รวบรวมแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป จัดท าเป็นแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 2. ส ารวจ จัดซื้อ จัดหา เก็บและเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

 3. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 4. รายงานผลการด าเนินการและการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนตามล าดับขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ
 5. ดูแลส านักงานในการให้บริการงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
 6. ดูแลส านักงานบริหารท่ัวไป ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี 

วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ส ารวจความต้องการของบุคลากรส านักงานบริหารท่ัวไป 
 2.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบงานในส านักงานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 3.  ติดตามผลการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน 
 
2. งานระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 

ความรับผิดชอบ 

 1.  จัดท ารายงานการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีเหมาะสม ตามท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 2. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานของโรงเรียนท่ีส าเร็จตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
 3. รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีด าเนินตามนโยบายของโรงเรียน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 4. รายงานผลการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน และตามท่ีการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการด าเนินงานภายในสถานศึกษา  

เพื่อรายงานผลการด าเนินงานท่ีมีความเส่ียง ต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ท่ี 11 และส านักงาน      เขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทุกวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี   



๓๑ 
 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
 2. จัดการประชุมคณะท างานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งในการด าเนินงาน 
    และร่วมกันวางแผนพัฒนา     
 3. ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 4. รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงานในโรงเรียน     
 5. จัดท าเอกสารระบบควบคุมภายในเป็นรูปเล่ม เพื่อจัดส่ง ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ท่ี 11 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
3. งานเลขานกุารและคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ความรับผิดชอบ 

 1. ศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. รวบรวมประมวล วิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. จัดท าวาระและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 4. จัดเตรียมข้อมูลตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้บุคลากรในโรงเรียน     ได้รับทราบ 
ตามค าส่ังของเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีการด าเนนิงาน 

 1. ก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนโดยจะมี
การประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 2. ติดต่องานสารบรรณในการท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ติดต่อข้อรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมจากกลุ่มบริหารได้แก่ กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมน ามารวบรวมและจัดท าเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อใช้เสนอและลงมติในการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคมให้เรียบร้อย 
 4. จัดเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม      
ให้เรียบร้อยตามวันและเวลาท่ีก าหนด ได้แก่ สถานท่ีการประชุม เอกสารการลงทะเบียนการประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและอื่นท่ีเหมาะสมในการช่วยให้การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นมีประสิทธิภาพ และเกิดประประสิทธิผล 
 5. จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดการประชุมอย่างเคร่งครัด
ถูกต้องและเหมาะสม 

 6. น าผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดท าเป็นรายงายการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและเสนอต่อฝ่ายบริหารในการตรวจสอบความเรียบร้อย
และถูกต้อง 
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 7. น ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องน ามาแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นข้อแก้ไข 
 8. จัดท าท ารายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม       ท่ี
สมบูรณ์เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมกับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ต่อไป 

 

4. งานระดบัช้ัน 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการงานระดับช้ันเรียน 
 2. จัดท าเอกสารเข้าช้ันเรียน แบบบันกิจกรรมโฮมรูม 
 3. ติดตาม ก ากับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
 4. ร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาในการก ากับ ดูแลระเบียบวินัย การแต่งกาย การมาโรงเรียน และการกลับบ้าน
ของนักเรียนตลอดจนหาทางป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่เหมาะสม 
 5. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี 
 6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
 7. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน ประเมินผลส่งคณะกรรมการกลุ่มสถิติ เพื่อรายงาน
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. ออกค าส่ังแต่งต้ังหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันในแต่ละปีการศึกษา 
 2. จัดท าเอกสารเข้าช้ันเรียน เอกสารบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
 3. แจกเอกสารเข้าช้ันเรียนให้กับหัวหน้าห้องเรียนทุกห้อง ทุกระดับช้ัน  
 4. แจกเอกสารบันทึกกิจกรรมโฮมรูมให้ครูท่ีปรึกษานักเรียน 
 5. ก ากับ ติดตาม ตรวจให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง น าส่งเอกสารเข้าช้ันเรียน ในคาบเรียนสุดท้ายของ
ทุกวัน 

 6. ด าเนินการตรวจเช็คข้อมูลเอกสารเข้าช้ันเรียน ช้ีแจงในกรณีท่ีนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อความ    
เป็นเอกภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7. ก ากับ ติดตาม หัวหน้าระดับช้ัน ในด าเนินการรวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม และแบบบันทึกการ
มาเรียน ให้รวบรวมส่งหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือน  
 8. รวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม และแบบบันทึกการมาเรียน เสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

 9. ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ ติดต่อกันเกิน 3 วัน หัวหน้างานระดับช้ันประสาน        
กับหัวหน้าระดับช้ัน และครูท่ีปรึกษา เพื่อร่วมกันติดตามนักเรียน 
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5. งานนกัศกึษาวิชาทหาร 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
 2. ประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 
 3. ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
 4. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผู้น า ความระเบียบวินัย 
 5. รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. ด้านการเสริมสร้างให้มีลักษณะทหารและความเป็นผู้น า เริ่มต้ังแต่การจัดสายการบังคับบัญชาแบบ
ทหาร เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ฝึกท าหน้าท่ีในการปกครองและบังคับบัญชา การอบรมในเรื่องมารยาทและวินัย    การ
ฝึกบุคคลท่าเบ้ืองต้น การฝึกท าหน้าท่ีครูทหาร การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ด้วยการเล่นกาย
บริหาร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการเล่นปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับการฝึก        ซึ่งจะ
ส าเร็จเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร สามารถปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี  

 2. ด้านการเสริมสร้างให้มีความรู้เรื่องงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี     
ความรับผิดชอบของผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ด้านการเสริมสร้างให้มีความรู้และทักษะทางทหาร ในระดับท่ีสามารถให้ค าแนะน าหรือท าการฝึก
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยการฝึกท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกท าหน้าท่ีครูทหารในเรื่อง
บุคคลท่าเบ้ืองต้น การฝึกใช้กระบี่ การน าเล่นการบริหาร การฝึกด ารงชีพในป่า การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง   การ
ฝึกแผนท่ี - เข็มทิศ การฝึกบุคคลท าการรบ และการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารระดับหมู่ ปล. 

 4. เป้าหมายในด้านการเสริมสร้างให้รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีอุดมการณ์ความรักชาติการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสส าคัญๆ  

 5.  ด้านการส่งเสริมให้มีจิตอาสา และมีความผูกพันในหมู่คณะ โดยการฝึกอบรมอาสาจราจร เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีอ านวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน 

 

6. งานเวรประจ าวัน 

ความรับผิดชอบ 

 1. ร่างค าส่ังเสนอผู้บริหารให้ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน 

 2. ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครู บุคลากร  ปฏิบัติหน้าท่ีเวร 

 3. จัดท าแบบบันทึกและพรรณนางานพร้อมท้ังติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี        
สรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 4. จัดอุปกรณ์และความสะดวกให้คูณครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเวร 

 5. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 

 6. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกนักับเรื่องความ
ปลอดภัยท่ัวไป  

 7. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าค าส่ังเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม 
 2. รวบรวมสมุดบันทึกเวรประจ าวัน ในทุกวันศุกร์ น าส่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 3. ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจ าวันให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
 4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ท่ีผู้อ านวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
 5. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

7. งานเวรรกัษาการณแ์ละเวรยาม 

ความรับผิดชอบ 

 1. ออกค าส่ังการอยู่เวรและการตรวจเวร 
 2. แจ้งครู พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ทราบ 
 3. จัดท าบันทึกการอยู่เวร ครู พนักงาน เจ้าหน้าท่ี  
 4. น าแบบบันทึกเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. เก็บเอกสารลงแฟ้ม 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. ร่างค าส่ังการอยู่เวรยาม และการตรวจเวรยามให้หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติ 
 2. น าค าส่ังอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ และการตรวจเวร แจ้งแก่คณะครู เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีให้
ทราบ 
 3. ท าแบบบันทึกการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ การตรวจเวร ให้ผู้อยู่เวรเซ็นช่ือบันทึกลงนาม ไว้เป็น
หลักฐาน 
 4. เมื่อถึงส้ินเดือน น าสมุดบันทึกการอยู่เวรยาม การตรวจเวรยาม ตรวจทานความเรียบร้อย 
 เมื่อเรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อผู้อ านวยการ 
 5. สรุปสถานการณ์รายเดือนเสนอต่อผู้อ านวยการ    
 6. จัดเก็บค าส่ังการอยู่เวรยาม บันทึกการการอยู่เวรยามเข้ารูปเล่ม ไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย 
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8. งานธนาคารโรงเรียน 

ความรับผิดชอบ 

 1. หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 2. ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม 
 4. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม 
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีธนาคารออมสินในการรับเงินประจ าวันและเงินอืน่ ๆ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าบัญชีเงินฝาก - ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพทิยาคม 
 2. จัดท าสถิติข้อมูลในการฝาก – ถอนของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 3. ตรวจสอบรายรับ – รายจ่ายประจ าวันของธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 4. จัดท าประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจการธนาคารโรงเรยีนพรานกระต่ายพิทยาคมทุกเดือน 

  

9. งานธนาคารขยะรไีซเคิล 

ความรับผิดชอบ 
 1. ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี ธนาคารขยะรีไซเคิล  
 2. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะ รู้จักคัดแยกขยะ การประหยัดและอดออม นักเรียน  
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล  
 2. จัดท าสถิติข้อมูลบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล  
 3. ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายประจ าวันของธนาคารขยะรีไซเคิล  
 4. ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมทุกเดือน             
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
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10. งานยานพาหนะ รบั – ส่ง นกัเรียน 

ความรับผิดชอบ 

 1. ส ารวจรูปแบบการเดินทางมาและกลับจากโรงเรียนของนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4    
 2. นัดหมาย ประชุมท าความเข้าใจ ผู้ขับข่ีรถรับส่งประจ าทาง 
 3. ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน และกลับบ้าน 
 4. ดูแล ความเรียบร้อย ปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน 

 วิธีการด าเนินงาน 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานยานพาหนะ รบั - ส่ง นักเรียน 
 2. จัดท าแบบส ารวจรูปแบบการเดินทางมาและกลับจากโรงเรียนของนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

 3. แจกแบบส ารวจยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนให้กับนักเรียนช้ันม.1 และ ม.4 (ท่ีเข้าใหม่) 
 4. รวบรวมแบบส ารวจจากนักเรียนแต่ละคนและท าการแยกประเภทการเดินทางเก็บใส่แฟ้ม           
 แต่ละประเภทและสรุปสถิติการเดินทางของนักเรียน 
 5. จัดท าประวัติและจัดเก็บข้อมูลของผู้ขับข่ีรถโดยสารประจ าทาง 
 6. นัดหมาย ประชุมท าความเข้าใจ ผู้ขับข่ีรถรับส่งประจ าทางในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเส้นทาง 

การเดินรถภายในโรงเรียน 

 

11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมส าหรับงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน   
 2. ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
 3. ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และคัดกรองนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 
 5. จัดท าเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 6. ก าหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 7. สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมแต่งต้ังคณะท างานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ด าเนินงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตามแนวทางของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. หัวหน้างานด าเนินการก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 5. จัดท าเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 6. ก าหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 7. รวบรวมเอกสารเย่ียมบ้านนักเรียน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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12. งาน To Be Number one 

ความรบัผิดชอบ 

 1. รับสมัครนักเรียนช้ัน 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 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. รับสมัครนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 เข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน       
พรานกระต่ายพิทยาคม 
  - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
  - แจกใบสมัครให้กับนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 (เฉพาะท่ีเข้าเรียนใหม่) ทุกคนกรอก 
  - รวบรวมใบสมัครของนักเรียนทุกคนจัดเข้าแฟ้มโดยแยกเป็นระดับช้ันและสรุปสถิติสมาชิก
ชมรมเก็บไว้เป็นข้อมูล 
 2. จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

      - เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ (ด าเนินการแล้ว) 
  - ส ารวจราคาทรัพยากรท่ีต้องใช้และขอใบเสนอราคา 
  - ด าเนินการเบิกงบประมาณตามขั้นตอน 
  - จัดหาทรัพยากรท่ีต้องใช้และเตรียมงาน 
  - ด าเนินโครงการตามแผน 
  - สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 3. ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner)      
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
  - เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. และดูแลความสะอาด 
  - ดูแลบัญชีการเข้าใช้ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นโดยผู้ใช้บริการต้องลงช่ือในสมุดบัญชีการเข้า 
ใช้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

13. งานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ในสถานศกึษา 

ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าเอกสารข้อมูลบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
  2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ดนตรี กีฬา ทูบี นัมเบอร์วันห่างไกลเอดส์ 
  3. จัดอบรม ให้ความรู้แก่นักเรียน 
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
   5. สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
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วิธีด าเนินการ 

1. คัดกรองนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และให้การช่วยเหลือเป็นการลับ 
  2. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนท้ังท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเส่ียง 
  3. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆท่ีท าให้นักเรียนห่างไกลเอดส์ 
  4. สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
  5. วางแผนกิจกรรมในปีต่อไป 

 
14. งานคณะนักเรียน 

ความรับผิดชอบ 

  1. เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน 
 2. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน 
 3. ริเริ่มและจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ                       
ของผู้บริหารโรงเรียน 
 4. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง 
 5. ร่วมกับคณะนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับท่ีไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
ของทางโรงเรียน 
 6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความ
ร่วมมือ การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ 
 7. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายคณะนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียน ท่ีมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม 
 8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
วิธีการด าเนินงาน 

 1. การจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะก าหนดช่ือ สีประจ าคณะ  
   2. การจัดครูและนักเรียนสังกัดคณะมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     2.1 แบ่งนักเรียนแต่ละระดับช้ัน เป็น 5 คณะ นักเรียนห้องเดียวกันจะต้องสังกัดคณะเดียวกัน   
มีครูท่ีสังกัดคณะนั้น ๆ เป็นท่ีปรึกษาห้องละ 1 คน 
      2.2 การแบ่งครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สังกัดคณะสีทุกคณะ ๆ ละ เท่า ๆ กันซึ่งประกอบด้วย

หัวหน้าคณะรองหัวหน้าคณะครูท่ีปรึกษานักเรียน และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษาคณะ 
       2.3  คณะกรรมการมี 2 ประเภท  คือ 
   2.3.1 คณะกรรมการครูในคณะ   

                  2.3.2 คณะกรรมการนักเรียนในคณะ   
  3. อ านาจหน้าท่ีของบุคลากรในคณะ 

      3.1 อ านาจหน้าท่ีของหัวหน้าคณะ 
         3.1.1 ท าหน้าท่ีปกครองครูและนักเรียนในคณะ 

  3.1.2 ท าหน้าท่ีเป็นครูแนะแนวให้นักเรียนในคณะของตนโดยประสานงานกับ                    
 ครูแนะแนวของโรงเรียน 

  3.1.3 จัดครูปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน 
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  3.1.4 จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตามนโยบายของโรงเรียน 
  3.1.5 ควบคุมดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะนักเรียนให้ด าเนินไปตาม 

 นโยบายของโรงเรียน 
  3.1.6 ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหา  บันทึกเสนอโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
  3.1.7 เสนอความดีความชอบของครูในคณะต่อโรงเรียน 
  3.1.8 รับฟังและน าเสนอข้อคิดเห็นของครู  และนักเรียนในคณะต่อโรงเรียน 
  3.1.9 รายงานการประชุมครูในคณะต่อโรงเรียน 
  3.1.10 รายงานการปฏิบัติงานของครูในคณะต่อโรงเรียน 
  3.1.11 รายงานความประพฤตินักเรียน ท่ีหัวหนา้คระไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ เสนอต่อรอง

  ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
   3.1.12 ออกระเบียบ ค าส่ัง การบริหารงานในคณะของตน ให้สอดคล้องกับระเบียบของ

  โรงเรียน  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียนนางรอง 
 3.1.13 การเสนองานต่าง ๆของหัวหน้าคณะต่อโรงเรียน  ให้เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายกิจการ

 นักเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ 
  
15. งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานสภานกัเรยีน 
ความรับผิดชอบ 

 1. หัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 2. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน 
 3. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียน 
 4. ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้
ประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
 5. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมท้ังก ากับดูแล เสนอแนะ 
ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน 
 7. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

วิธีการด าเนินงาน 

       1. จัดเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการของสภานักเรียน 
       2. ประชุมเพื่อแบ่งฝ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน  
      3. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมท้ังก ากับดูแล เสนอแนะ ให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน 
       4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน 
 



๔๐ 
 

 

 
16. งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมนกัเรยีน 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
 2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
 3. ประสานงานกับวัดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม  
แก่นักเรียน 
 4. จัดกิจกรรมยกย่อง  ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนท่ีประพฤติ และเป็นแบบอย่างท่ีดี  
กับนักเรียน 
 5. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดีให้กับนักเรียน 
 6. จัดใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งวันส าคัญทางศาสนา 
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 9. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 2. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการ   และ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดี เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีท าความดีด้านต่าง ๆ 
 3. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน      
เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 5. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 8. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
17. งานสถานศกึษาสีขาว 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงานและโครงการส าหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข   
 2. ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
 3. จัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ  
 4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 5. จัดต้ังศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา 
 6. ติดต่อประสานงานครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ  
 7. จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 



๔๑ 
 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมแต่งต้ังคณะท างานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 (5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่) 
 3. ด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด      
และอบายมุข 
 4. จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุข 
 5. จัดต้ังศูนย์ตรวจเฝ้าระวังและป้องกันแกไ้ขปัญหาเสพติดและอบายมุข เพื่อประสานงานครูท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ 
 6. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอรายงานผลงานประจ าปี 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

 
18. งานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการล่วงละเมดิหรือคกุคามทางเพศในสถานศกึษา 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงานและโครงการส าหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   
ในสถานศึกษา 
 2. ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
 3. จัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ  
 4. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ     
 ในสถานศึกษา 
 5. จัดต้ังศูนย์ดูแลและรับให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 
 6. ติดต่อประสานงานครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ  
 7. จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  
วิธีด าเนินการ 

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 

2. ให้ความรู้กับนักเรียนท้ังโรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศเพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

3. จัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูล 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน 
5. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 



๔๒ 
 

 

19. งานแก้ไขพฤตกิรรมนักเรียน 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผน โครงการงานวินัยนักเรียน 
 2. ก ากับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 3. ตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมนักเรียน 
 4. ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ ประสานงานผู้ปกครอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
 5. นักเรียนไม่ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 6. ให้ค าปรึกษากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. วางแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2. ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนกัเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 3. ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
 5. สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี  
 6. พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
 7. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
 8. ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัยนักเรียน 
 9. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครฐัและเอกชนในการแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 10. วางแผน จัดท าโครงการ ก าหนดแนวปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ส่งเสริมวินัย 
  11. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
      11.1 จัดท าแผนงาน และโครงการงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
      11.2 วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน 
      11.3 วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
      11.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
      11.5 ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน 

 12. ประมวลผลการด าเนินงาน รายงานฝ่ายบริหารของโรงเรียน 

 
20. งานป้องกนัและแกไ้ขพฤตกิรรมนกัเรยีนและเฝ้าระวังสารเสพติด 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
 2. ด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
 3. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
 4. ประสานงานกับทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกนัป้องกนั และแก้ปัญหา
ยาเสพติด 



๔๓ 
 

 

 

   5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 6. ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนท่ีเสพยาเสพติด 
 7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแกป้ัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารงานท่ัวไป   เพื่อ
น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
 3. ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 4. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
 5. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
 9. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 10. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

21. งานจราจรและงานรกัษาความปลอดภัยในสถานศกึษาด้านปญัหาสงัคม 

ความรับผิดชอบ 

 1. วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานวิธีการ แนวปฏิบัติ การจราจรภายในโรงเรียน 

 2. จัดท าโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 3. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในการบริการงานด้านนักศึกษาวิชาทหาร 

 4. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 วิธีการด าเนินงาน 

 1. วางแผนการจราจรโรงเรียน 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
 3. ด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการ 
 4. จัดทีมอาสาเพื่อช่วยรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
 5. จัดต้ังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
 6. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

 



๔๔ 
 

 

22. งานบ้านพักนกัเรียน 
ความรับผิดชอบ 
 1. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการพักอาศัยในบ้านพักนักเรียน อันมีสาเหตุมาจากบิดา มารดา 
เสียชีวิต ทุพพลภาพ ไร้ญาติพี่น้องในการอุปการะ หรือนักเรียนท่ีเส่ียงต่อภัยคุกคามทางร่างกาย และจิตใจ      
จากครอบครัวและคนใกล้ชิด 
 2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตาม แก้ไขปัญหาระหว่างท่ีนักเรียนอยู่ในความดูแลของโรงเรียน 
 3. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนท่ีอาศัยในบ้านพักนักเรียนทุกภาคเรียน  
วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีมีความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักนักเรียน  
 2. ล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน สาเหตุท่ีนักเรียนประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักนักเรียน  
 3. เสนอรายช่ือนักเรียนต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล  
 4. ดูแลอาคาร สถานท่ีบ้านพักนักเรียน ประสาน ติดต่อกับแม่บ้าน นักการ ดูแลความสะอาด เรียบร้อย
ของบ้านพักนักเรียน  
 5. จัดนักเรียนเข้าพักในบ้านนักเรียน ช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้นักเรียนรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 6. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตาม แก้ไขปัญหาระหว่างท่ีนักเรียนอยู่ในความดูแลของโรงเรียน 
 7. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนท่ีอาศัยในบ้านพักนักเรียนทุกภาคเรียน 
 
23. งานประสานความร่วมมือกบัชุมชนและท้องถิน่ในการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษาและ  
      ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 

ความรับผิดชอบ 

 1. จัดท าแผนงาน และโครงการในการให้ความช่วยเหลือและบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ   
 2. ด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
 3. การขอความร่วมมือจากชุมชนท้ังทางด้านวิทยากรท้องถิ่น และการระดมทรัพยากรตามความ
เหมาะสม 
 4. จัดบริการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชน   
 5. สรุปรายงานการด าเนินกิจกรรมการประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมแต่งต้ังคณะท างานของงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และให้บริการแก่ชุมชน 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการ และด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของงานประสานความร่วมมือกับชุมชน      
และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และให้บริการแก่ชุมชน 
 3. การขอความร่วมมือจากชุมชนท้ังทางด้านวิทยากรท้องถิ่น และการระดมทรัพยากรตามความ
เหมาะสม ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
 4. จัดบริการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของโรงเรียนแก่ประชาชนในชุมชนตามท่ีได้รับการติดต่อประสานงาน  

 



๔๕ 
 

 

 
24. งานอาคารสถานที่  

24.1) งานบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
        ความรับผิดชอบ 
   1. ดูแล บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ปลอดภัย และพร้อมให้บริการ 

24.2) งานบริการอาคารสถานที่ 
        ความรับผิดชอบ 
   1. บริการอาคารสถานท่ีให้กับข้าราชการครู บุคลากรภายในโรงเรียนและให้บริการหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน 

24.3) งานดูแลให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ 
        ความรับผิดชอบ 
   1. ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามจุดบริการต่าง ๆ 

 

25. งานด้านระบบน้ าอุปโภคและบริโภค 

ความรับผิดชอบ 

1. บริการดูแลระบบน้ าด่ืม น้ าใช้ ของโรงเรียน  ตรวจสอบระบบน้ าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

 

26. งานควบคุมดูแลการท างานของแม่บ้าน นกัการภารโรง คนสวน และพนกังานรักษา 
     ความปลอดภัย  
ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลการท างานของแม่บ้าน นักการภารโรง คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ี  แบ่ง
ภาระงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามแนวปฏิบัติการท างาน และประเมินผลการท างานเพื่อให้งานมี

ประสิทธิภาพ 
   2. ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน นักการภารโรง คนสวนและ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

โรงเรียน 

 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

งานคณะกรรมการอ านวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ   

ผู้อ านวยการก

ลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

งานสารบรรณฝ่ายวิชาการผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

ผู้อ านวยการก

ลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน  

ผู้อ านวยการก

ลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

งานแนะแนวการศึกษาและ 
จัดท าส ามะโนผู้เรียน 

ผู้อ านวยการก

ลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและงาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน 

การก ลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

งานดนตรีสากล 

 

งานดนตรีไทย 

 

งานแนะแนวการศึกษา 

และจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

ผู้อ านวยการก

ลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

งานรับนักเรียน 
 

งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
ฯ 

งานผลิตสื่อ/เอกสารสนับสนุนการเรียน
การสอน 

 

งานส่งเสริมกีฬา 

 

งานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 

งานสถานศึกษาพอเพียง 

 

งานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 
๑๕ ปี 

 

งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

๑๕ ปี  

 งานระบบประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

๑๕ ปี  

 

งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

การศึกษา 

๑๕ ปี  

 

งานนิเทศการศึกษา 

การศึกษา 

๑๕ ปี  

 

งานประชาสัมพันธ์ 

การศึกษา 

๑๕ ปี  

 

งานสถานที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

การศึกษา 

๑๕ ป ี 

 

งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

การศึกษา 

๑๕ ปี  

 



๑ 
 

 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ 
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การจัดท าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

งานในฝ่ายวิชาการ 

 1. งานคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
  2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  3. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรยีนรู ้
  4. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 



๒ 
 

 

  5. งานแนะแนวการศึกษาและจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
  6. งานทะเบียนนักเรียน 
  7. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  8. งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  9. งานผลิตส่ือ/เอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน  
  10. งานรับนักเรียน  
  11. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน, งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา  
  12. งานดนตรีไทย  
  13. งานดนตรีสากล  

14. งานส่งเสริมกีฬา  
15. งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
17. งานสถานศึกษาพอเพียง  
18. งานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ี 
19. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
20. งานระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
21. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
22. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
23. งานประชาสัมพันธ์  
24. งานสถานท่ีฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
25. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

1. งานคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
มีขอบข่ายงานดังนี้  

ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตามการบริหารงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า จัดส่งหนังสือเข้าหรือเอกสารให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้สมุดส่ง
หนังสือหรือให้ผู้รับหนังสือลงช่ือและวัน เดือน ปี ท่ีรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับและการจ่าย
เรื่องให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องด าเนินการ
และจ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าท่ี เจ้าของเรื่อง เพื่อน าไปปฏิบัติ 
 2. เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
 3.ประสานงานส่งเอกสารฝ่ายวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับครูผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ 
 4.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 
 1.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 1.5 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.6 จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 

1.7 ประเมินการใช้หลักสูตร 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 จัดท าแบบเอกสารต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู้  ตารางเรียนนักเรียนและตารางสอนของครู หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนได้รับมอบจากทางฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัด  
 
4.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
 1.3 ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดท่ีควรพัฒนา 
 1.4 จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนก าหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
 1.5 ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรช้ันเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.6 ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อ
ครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
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 1.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน  
 1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการ
สอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.10 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ 
 1.11 ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน ปรับซ่อมส่ือการเรียนการสอน 
 1.12 จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต 
 1.14 จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 1.15 ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.16 จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน/ปี 
  2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 2.1 ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ 
สถานศึกษา 
 2.2 จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.3 ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5.งานแนะแนวการศึกษาและจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1.จัดบริการแนะแนว ในระบบการบริการให้ครบถ้วน ท้ัง 5 ด้าน 
  1.1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคล ท าแบบทดสอบความพร้อมทาง
อาชีพ แบบประเมิน EQ 
  1.2 บริการสนเทศ ด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว 
  1.3 บริการให้ค าปรึกษา 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 แจ้งนักเรียนท่ีต้องการกู้ยืมเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสผ่าน  

2.2 นักเรียนเข้าไปยืนยันค าขอกู้ในระบบ 
2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 
2.4 บันทึกกรอบวงเงินจ านวนท่ีขอกู้ยืม  
2.5 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์กู้ยืมเงิน 
2.6 ผู้กู้ยืมท าสัญญากับกองทุนตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันในระบบ 
2.7 ตรวจสอบเอกสาร พร้อมส่งสัญญาให้กับทางกองทุนฯ 

 3. Admin โรงเรียน  
3.1 รับผิดชอบระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
3.2 Admin โรงเรียน รับผิดชอบระบบการรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี

เงื่อนไข 
3.3 ศึกษาคู่มือการด าเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนให้เข้าใจอย่าง

ถูกต้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน 
3.4 ศึกษาคู่มือการรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้เข้าใจอย่าง

ถูกต้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน 
3.5 ต้ังกลุ่มไลน์ ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน ส าหรับครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประสานงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 4. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาและจัดท าส ามะโนผู้เรียน เสนอ
ผู้บริหารโรงเรียน 

  5. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.งานทะเบียนนักเรียน 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 งานทะเบียนนักเรียน 
  1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบและคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียน และจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น
ระบบ 
  2. ด าเนินการกรอกและปรับข้อมูลนักเรียนลงในโปรแกรม Student 51 โดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ในการ
จัดเก็บข้อมูลประวัติ 
   นักเรียน เช่น Freshy Win, Freshy OnWeb, PIS_CheckIn, Excel เป็นต้น 
  3. จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆของงานทะเบียนนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบงานทะเบียน 
    4. จัดท าแบบฟอร์มแบบค าร้องต่างๆ และโปรแกรมไฟล์ Excel เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
  5. จัดท าใบรายช่ือนักเรียนใช้โปรแกรม Excel   
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 6. จัดท าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาส ารองฐานข้อมูลและโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล 
Student  
  7. จัดท าและส่งข้อมูลผลการเรียนเฉล่ีย GPA ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
  8. รับสมัครนักเรียนใหม่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 และ 4   
  9. ถ่ายรูปนักเรียนและจัดท าบัตรนักเรียน 
  10. จัดท าและสรุปรายงานข้อมูล สถิติ (จ านวนนกัเรียน 10 มิ.ย. นักเรียนย้ายเข้า เรียนซ้ า ย้ายออก 
ออกกลางคัน และจบการศึกษา) 
  11. ออกเอกสารหลักฐานการเรียนต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน 
  12. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
    13. แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
 
7.งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1. จัดท าแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานของงานวัดผลประเมินผลในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

2. ก ากับ ติดตาม  ด าเนินงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลและรายงานการด าเนินงาน 
3. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินสภาพจริง  

จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 
5. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทาง 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
6. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
7. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียน

และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
9. จัดท าค าส่ังสอบตารางสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียนและการสอบด้วยข้อสอบกลางระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
10. ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศ 

รายช่ือ นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิสอบให้ด าเนินแก้ไขก่อนสอบปลายภาคเรียน 
11. จัดท าแบบลงทะเบียนเรียนของแต่ละระดับช้ันตามตารางสอน 

 12. ตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนในแต่ละภาคเรียนจากโปรแกรม Student และ โอนข้อมูลไปโปรแกรม 
Semester ลงทะเบียนเรียน และโอนผลการเรียนให้ครูผู้สอนกรอก Bookmark  
 13. ตรวจสอบความถูกต้องท่ีครูผู้สอนกรอกผลการเรียนในโปรแกรม Bookmark 
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14. โอนผลการเรียนท่ีครูผู้สอนกรอกโปรแกรม Bookmark เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากโปรแกรม Bookmark 
ไปสู่โปรแกรม Semester  และจากโปรแกรม Semester ไปสู่โปรแกรม Student  และปริ้นเอกสารแบบรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) ทุกระดับช้ัน 

15. จัดท าและตรวจสอบเอกสารแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน(ปพ.5) แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) และเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ  

17. ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ 0, ร, มส, มผ  เรียนซ้ า และรวบรวมผลการสอบแก้ตัวน าเสนอผู้บริหาร 
สถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ และประกาศผล 

18. บันทึกผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และเรียนซ้ าของนักเรียนลงในโปรแกรม Student 
19. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
20. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และ 

เขียนของนักเรียนแยกตามระดับช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และ 
การพัฒนา 

21. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และ 6 เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 

22. ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เพื่อส่งต่อให้งานทะเบียนนักเรียน
อนุมัติการจบหลักสูตร 

   23. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน  
เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
        24. อ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน 

    25. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
8.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

หน้าท่ี ศึกษาข้อมูลความต้องการ การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ จัดหา พัฒนาคุณภาพ เผยแพร่ พัฒนาเว็บไซด์ ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยอย่าง หลากหลาย  ประกอบด้วย 
 
9.งานผลิตสื่อ/เอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1. เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล เพื่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน  
 2. สรุปผลและรายงานผลข้อมูลการให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนเป็นรายเดือนและประจ าปีการศึกษา 
 3. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  
10.งานรับนักเรียน 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1.  จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนกัเรียน 
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2.  ก าหนดเขตพื้นท่ีบริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน  
3.  ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ

นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4.  จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ

ผู้ปกครองท่ีสนใจ 
5.  จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
6.  รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
7.  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 

  
11.งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน, งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  
     อื่น และงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอืน่ที่ 
     จัดการศึกษา  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
ส ารวจ และศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 
12.งานดนตรีไทย  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

วางแผน ดูแล ฝึกซ้อม ดนตรีไทย แสดง ประชาสัมพันธ์ ดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ และ ปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
 
13.งานดนตรีสากล  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

วางแผน ดูแล ฝึกซ้อม ดนตรีสากล และดุริยางค์ แสดง ประชาสัมพันธ์ ดนตรีไทย ในโอกาส ต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
 
14.งานส่งเสริมกีฬา  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

วางแผน และส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และอนามัยของโรงเรียน จัดกิจกรรม เข้าร่วม กิจกรรมทางด้าน
กีฬา กรีฑา ในทุกระดับ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
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15.งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1. จัดท าแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในแต่ละ 
       ปีการศึกษา 
 2. ก ากับ ติดตาม ด าเนินงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลและรายงานการด าเนินงาน 
 3.  ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าหลักสูตร ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสอนในช่ัวโมงลดเวลาเรียนและในแต่ 
        ละระดับช้ัน  
 4.  จัดท าค าส่ังและปฏิทินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแต่ละภาคเรียน 
 5.  ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน 
  6.  รายงาน After Action Review การด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ี 
         การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทุกภาคเรียน 
 7. รายงานผลและสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแต่ละปีการศึกษา 
    8.  สรุปแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในแต่ละ 
       ปีการศึกษา 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

16.งานสถานศึกษาพอเพียง 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1. จัดท าแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
3. จัดกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สรุปผลโครงการรายงานผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อส้ินปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายงาน 

 
17.งานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 
3. จัดท าแบบฟอร์มการคัดเลือกหนังสือเรียน  ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ 
4. จัดท าบันทึกข้อความรายงานการคัดเลือกรายการหนังสือเรียนของแต่ละกลุ่มสาระและเสนอรายช่ือ

หนังสือต่อคณะกรรมการวิชาการ 
5. จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 
6. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  และจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
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7. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
8. น ารายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้าประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
9. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
10. สรุปรายช่ือหนังสือ จ านวนเล่ม และวงเงินท่ีจัดซื้อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ 
11. ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบของฝ่ายพัสดุ 
12. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับและแจกหนังสือเรียน 
13. จัดท ารายงานผลการส่ังซื้อหนังสือเรียน 
14. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
18.งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1.  การวางแผนงานห้องสมุดและก าหนดแนวปฏิบัติงานห้องสมุด 
2.  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานห้องสมุด 
3.  การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
4.  การบริหารงานธุรการห้องสมุด 
5.  การบริหารอาคารสถานท่ี  วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด 
6.  การรวบรวมและจัดเก็บสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด 
7.  การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวัสดุห้องสมุด 
8.  การให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า  และบริการแนะน าการใช้ห้องสมุด 
9.  การด าเนินการประสานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
10. การคัดเลือกหนังสือ ส่ิงพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุห้องสมุด และจัดหาสารนิเทศเข้าห้องสมุด  
11. การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ และลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด 
12. พัฒนางานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ได้มาตรฐาน 
13. จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
14. จัดนิทรรศการทรัพยากรสารสนเทศและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
15. การให้บริการหนังสือจอง 
16. การให้บริการความรู้แก่ชุมชน 
17. การให้บริการวารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์ 
18. การสอนการใช้ห้องสมุด 
19. การจัดกิจกรรมชุมนุมบรรณารักษ์อาสา 
20. การเรียงหนังสือขึ้นชั้น 
21. การส ารวจและจ าหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด 
22. การซ่อมแซมหนังสือและเย็บเล่มวารสาร 
23. การให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
24. การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด 
25. ลงทะเบียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
26.  รวบรวมรายช่ือสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 



๑๑ 
 

 

27. การประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน  
28. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
19.งานระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
3.  จัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา 

สร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)        
วงจร PDCA 

5.  ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ 
สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อรองรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7.  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
 
20.งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 1. งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยท่ีเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรยีน  
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
 2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม  
  2.2 ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
  2.3 เป็นแหล่งกลางในการท าวิจัย และประสานงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน 
  2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ท้ังในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีว่าด้วยเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 
 3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 4. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๒ 
 

 

 
 
 
21.งานนิเทศการศึกษา 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. จัดท าตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา 

3.ด าเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครู  
4. แนะน าให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
5. การจัดระบบนิเทศ  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา 
6. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ

การเรียนดามสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
  

22.งานประชาสัมพันธ์  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

ด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   
ภาพลักษณ์องค์กรโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคล่ือนไหว 
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ จัดเก็บข้อมูลส าคัญ   ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อจัดท าวารสาร เว็ปไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และส่ิงพิมพ์อื่น ๆ ให้บริการ   เสียงตามสายใน
โรงเรียน และงานพิธีกรโรงเรียน ตลอดจนบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารอื่น ๆ ตามท่ีรับมอบหมาย   

  
23.งานสถานที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

จัดเตรียมความพร้อมของสถานท่ี จัดเตรียมโต๊ะหมู่  ยืม – คืนผ้าตลอดจนอุปกรณ์ ท่ีใช้ส าหรับการจัดงาน
ประชุมต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
 
งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
มีขอบข่ายงานดังนี้ 

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 



๑๓ 
 

 

 
 
 
 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ 
 

    แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 
       1. การย้ายเข้า 
         1.1 ผู้ปกครองนักเรียนและหรือนักเรียนมาติดต่อโดยตรงท่ีงานทะเบียน 
         1.2 กรอกแบบค าร้องใบขอย้ายเข้า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ลงช่ือการย้ายเข้า  
         1.3 กรอกใบสมัครเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเรียน 
          1.4 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนตรวจรับเอกสาร เสนออนุมัติ 
          1.5 ผู้อ านวยการอนุมัติรับการย้ายเข้า และงานทะเบียนกรอกประวัตินักเรียนลงโปรแกรม 
                     งานทะเบียน Student 
          1.6 นักเรียนเข้าเรียนตามห้องเรียนตามท่ีเจ้าหน้าท่ีทะเบียนก าหนดให้ 
               2. การขอเรียนซ้ า 
         2.1 ผู้ปกครองนักเรียนและหรือนักเรียนมาติดต่อโดยตรงท่ีงานทะเบียนและหรืองานวัดผล 
         2.2 กรอกแบบค าร้องใบขอเรียนซ้ าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ลงช่ือรับทราบการเรียน
ซ้ า 
         2.3 นักเรียนกรอกใบสมัครเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเรียน 
          2.4 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนตรวจรับเอกสาร 
          2.5 เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลตรวจผลการเรียน และก าหนดการเรียนซ้ า ช้ัน/ห้อง ภาคเรียน  
                     เพื่อเสนอขออนุมัติ 
          2.6 ผู้อ านวยการอนุมัติการเรียนซ้ า  
         2.7 นักเรียนเข้าเรียนตามห้องเรียนตามท่ีเจ้าหน้าท่ีทะเบียนหรืองานวัดผลก าหนดให้ 
          2.8 งานทะเบียนกรอกหรือโอนย้ายระเบียนประวัตินักเรียนในโปรแกรมงานทะเบียน Student 
          2.9 งานวัดผลจัดท าและหรือลบระเบียนประวัติการลงทะเบียนวิชาเรียน 
      3. การลาออก เพือ่ศึกษาต่อที่อื่นหรือลาออกโดยไม่ไปศึกษาต่อที่อื่น 
         3.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงท่ีงานทะเบียน 
           3.2 กรอกแบบค าร้องใบลาออก  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน ลงช่ือรับทราบการลาออก 
         3.3 แนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป (กรณีศึกษาต่อท่ีอื่น) 
          3.4 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนปรับข้อมูลเป็นสถานะลาออกในโปรแกรมงานทะเบียน Student และ  
         (กรณีศึกษาต่อท่ีอื่น) ออกเอกสารหนังสือส่งตัวย้าย ปพ.1 และหรือใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ 
          3.5 ผู้อ านวยการอนุมัติการย้ายออก และ (กรณีศึกษาต่อท่ีอื่น) นักเรียนรับเอกสาร  
       4. การขอเอกสารใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) แทนฉบบัเดิมที่สูญหายหรือช ารุดเสียหาย 



๑๔ 
 

 

         4.1 กรอกค าร้องขอเอกสารใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) แทนฉบับเดิมท่ีสูญหายหรือ 
ช ารุดเสียหาย 
         4.2 (กรณีจบการศึกษาก่อนปี 2548) แนบรูปถ่ายขนาด 4x5 ซม.(2 นิ้ว) จ านวน 2 รูป   
(กรณีจบการศึกษาในปีหรือหลังปี 2548) แนบรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.(1.5 นิ้ว) จ านวน 2 รูป  
(หมายเหตุ รูปถ่ายนักเรียนเป็นรูปหน้าตรง ทรงผมเรียบร้อย สวมเส้ือเช้ิตสีขาวมีคอปกท่ีไม่ต้อง 
ปักช่ือใด ๆ - ไม่ใส่เส้ือซับในเส้ือเช้ิต ไม่ใส่สร้อยคอหรือสายคล้องคอใด ๆ ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่สวม 
แว่นตา ไม่สวมหมวก)  
   4.3 แนบส าเนาบัตรประชาชน และหรือ (กรณีฉบับเดิมท่ีช ารุด) แนบใบ รบ.1 หรือ ปพ.1ที
ช ารุดเสียหาย (กรณีฉบับเดิมสูญหาย) แนบใบแจ้งความเอกสารหาย  
   4.4 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนตรวจสอบข้อมูล และออกเอกสารใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)  
   4.5 ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติ และผู้ขอเอกสารรับเอกสาร 
        5. การรับสมัครนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
   5.1 นักเรียนกรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ โปรแกรม Freshy OnWeb 
   5.2 นักเรียนพิมพ์และยืน่ใบสมัครเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าท่ีรับสมัครตรวจรับและจัดเรียงเอกสาร
ประกอบใบสมัครเรียน 
  5.3 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนสแกนบัตรประชาชนและตรวจแก้ไขประวัตินักเรียน  
โปรแกรม Freshy Win  
  5.4 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนจัดท าใบรายช่ือนักเรียนไฟล์ Excel ส าหรับสอบคัดเลือก  
   5.5 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนกรอกข้อมูลห้องเรียน จัดเรียงรายช่ือตามล าดับเพศ ช่ือสกุล และจัดท า
ใบรายช่ือมอบตัว 
   5.6 เจ้าหน้าท่ีทะเบียนก าหนดและประกาศเลขประจ าตัวนักเรียนท่ีมอบตัวแล้วทาง 
หน้าเว็บโรงเรียน  
   5.7 โอนฐานข้อมูลประวัตินักเรียนจากโปรแกรม Freshy เข้าโปรแกรมงานทะเบียน Student 
        6. การติดตามนักเรียนที่หยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และนักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ 
   6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
       การติดตามของครูท่ีปรึกษานักเรียน แยกเป็น 2 กรณี 
         6.1.1.กรณีอายุต่ ากว่า 15 ปี (ยังอยูใ่นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ) 
           6.1.1.1 แบบบันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           6.1.1.2 แบบหนังสือ แจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและติดตามให้กลับมา
เรียน เรียน ผู้ปกครอง  
                ครั้งท่ี 1 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยไม่แจ้งสาเหตุ) 
             ครั้งท่ี 2 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 7 วันใน 1 เดือน  
             ครั้งท่ี 3 ขาดเรียนติดต่อกันรวมเกิน 10 วัน  
             กรณีนักเรียนท่ีไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นท่ี   
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            กรณีพบว่าผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีตัวตนหรือไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีหรืออพยพย้าย 
                                       ถิ่นฐานไปอยู่ท่ีอื่น ให้ท าหนังสือรับรองไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นท่ีของผู้ปกครองและ 
                                       นักเรียนโดยผู้ใหญ่บ้าน/ก านันลงช่ือรับรอง  
 
           6.1.1.3 แบบบันทึกข้อความ ขอใหจ้ าหน่ายนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน   
          6.1.1. 4 ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามท้ังหมด 3 ครั้งแก่งานทะเบียนนักเรียน 
          6.1.1.5 งานทะเบียนนักเรียนท าหนังสือ ขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียน  
เรียน สพม. เขต 41 พิจารณาอนุญาต   
           6.1.1.6 สพม. เขต 41 แจ้งอนุญาตจ าหน่ายนักเรียนถึงโรงเรียน งานทะเบียนจ าหน่าย
นักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 
                6.1.2. กรณีอายุ 15 ปี ข้ึนไป (พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ) 
           6.1.2.1 แบบบันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           6.1.2.2 แบบหนังสือ แจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและติดตามให้กลับมา
เรียน ผู้ปกครอง  
                ครั้งท่ี 1 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยไม่แจ้งสาเหตุ) 
             ครั้งท่ี 2 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 7 วันใน 1 เดือน  
            ครั้งท่ี 3 ขาดเรียนติดต่อกันรวมเกิน 10 วัน  
             6.1.2.3 แบบบันทึกข้อความ ขอใหจ้ าหน่ายนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือแบบค าร้องขอลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนลงช่ือ 
           6.1.2.4 ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามท้ังหมด 3 ครั้งแก่งานทะเบียนนักเรียน 
           6.1.2.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมติังานทะเบียนจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน
นักเรียนแล้วท าหนังสือรายงานการจ าหน่ายนักเรยีน เรียน สพม. เขต 41 เพื่อทราบ 
  6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       การติดตามของครูท่ีปรึกษานักเรียน  
      6.2.1 แบบบันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
      6.2.2 แบบหนังสือ แจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและติดตามให้กลับมาเรียน  
เรียน ผู้ปกครอง  
             ครั้งท่ี 1 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยไม่แจ้งสาเหตุ) 
             ครั้งท่ี 2 ขาดเรียนติดต่อกันรวม 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเกิน 7 วันใน 1 เดือน  
             ครั้งท่ี 3 ขาดเรียนติดต่อกันรวมเกิน 10 วัน  
        6.2.3. แบบบันทึกข้อความ ขอให้จ าหน่ายนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือแบบค าร้องขอลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนลงช่ือ 



๑๖ 
 

 

      6.2.4 ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามท้ังหมด 3 ครั้งแก่งานทะเบียนนักเรียน 
      6.2.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติงานทะเบียนจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
                           แล้วท าหนังสือรายงานการจ าหน่ายนักเรียน เรียน สพม. เขต 41 เพื่อทราบ 
 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานวัดผล 
 1. แนวปฏิบัติในการแก้ “0”  
  ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  1.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยืน่ค าร้องขอสอบแก้ตัวท่ีฝ่าย    
วิชาการก่อน  
  1.2 การด าเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบต้องด าเนินการแก้ “0” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 
  1.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  
  1.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
  1.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีก าหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิ
สอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ า 
  1.6 ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้มีหน้าท่ีติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 
พร้อมท้ังกวดขันให้นักเรียนมาด าเนินการแก ้“0” ตามก าหนดเวลา  
  1.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรด าเนินการดังนี้  
   1.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวช้ีวัดใด 
   1.7.2 ด าเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน  
   1.7.3 การด าเนินการสอบแก้ตัว ค าว่า“สอบแก้ตัว”ไมไ่ด้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบ
ท่ีเป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น 
ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนัน้  
  1.8 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนกัเรียน 
   1.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” และก าหนดวัน เวลา สอบ
แก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  
   1.8.2 แจ้งให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ  
   1.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการแก้ 
“0” 
   1.8.4 นักเรียนท่ีติด “0” มายื่นค าร้องขอแก้ “0” ท่ีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู
ประจ าวิชารับทราบ พร้อมกับใบค าร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
   1.8.5 ครูประจ าวิชาด าเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  
   1.8.6 ครูประจ าวิชาน าผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
   1.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  
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  1.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนท าการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ท่ี “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น   ระดับ
ผลการเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู ่ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าใหม่หมดท้ังรายวิชา 
 
 
 2. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”  
 ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 2.1 การด าเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบต้องด าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 
 2.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 
  2.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีท่ีเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิด
อุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 
  2.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีท่ีสถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ
สุดวิสัย เช่น มี เจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าเป็นต้น 
 2.3 การแก้ “ ร ” ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” 
ไม่มาด าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จส้ินตามก าหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ าท้ังรายวิชาหรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ 
ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
 2.4 ถ้าหากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาท าการแก ้“ ร ” ตามก าหนดเวลาได้
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน
แต่ถ้าพ้นก าหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาด าเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าใหม่หมดท้ังรายวิชา  
 2.5 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน  
      - ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ  
  - ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการ 
แก ้“ ร ”  
  - นักเรียนท่ีติด “ ร ” มายื่นค าร้องขอแก้ “ ร ” ท่ีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจ า
วิชารับทราบ  
  - ครูประจ าวิชาด าเนินการ แก ้“ ร ” ให้กับนักเรียน  
  - ครูประจ าวิชาน าผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  
  - ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  
 3. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”  
 ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 3.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุท่ีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ  
  3.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธยิื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ  ต้องเรียนซ้ าใหม่หมด 
  3.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %   
   3.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน  
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   31.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดย
อาจใช้ช่ัวโมงว่าง / วันหยุด 
   3.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาด าเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน  
0 – 1  
   3.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้อง
เรียนซ้ า 
   3.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยูใ่นดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าหรือ
ให้เปล่ียนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
 3.2 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน 
  3.2.1 ครูประจ าวิชาแจ้งผล “มส.” ของนักเรียนท่ีฝ่ายวิชาการ 
  3.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  
  3.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการแก้ 
“มส.” 
  3.2.4 นักเรียนท่ีติด“มส.” น าผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอแก้ “มส.” ท่ีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
แจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ เพื่อด าเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” ของนักเรียน 
ครูประจ าวิชาน าผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ 
“มส.” ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 
 
 4. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ า 
 ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ า ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 4.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ า 
 4.2 การด าเนินการ “เรียนซ้ า” เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ า” ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบต้องด าเนินการ “เรียนซ้ า” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ  
 4.3 ครูผู้สอนและนักเรียนก าหนดจัดตารางเรียนรว่มกันให้จ านวนช่ัวโมงครบตามระดับช้ัน และครบ
ตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในช่ัวโมงท่ีก าหนด จะสอนหรือมอบหมาย
งานให้ท า จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 4.4 ส าหรับช่วงเวลาท่ีจัดให้เรียนซ้ าอาจท าได้ดังนี้  
  4.4.1 ช่ัวโมงว่าง  
  4.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  
  4.4.3 วันหยุดราชการ  
  4.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ท า 
 4.5 การประเมินผลการเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
 4.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  



๑๙ 
 

 

 4.7 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ า” ของนักเรียน  
  4.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจและแจ้งนักเรียนท่ีต้อง “เรียนซ้ า” รับทราบ  
  4.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการ “เรียน
ซ้ า”  
  4.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ า” มายื่นค าร้องขอ “เรียนซ้ า” ท่ีฝ่ายวิชาการ  
  4.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ เพื่อด าเนินการ “เรียนซ้ า” ของนกัเรียน ตาม
แนวฏิบัติ  
  4.7.5 ครูประจ าวิชาน าผลการประเมินการ “เรียนซ้ า”ของนกัเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ  
  4.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ า”ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  
 
 5. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
  5.1 ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในช่ัวโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ 
  5.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารท่ีฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง 
  5.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์ 
  5.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ 
 หมายเหตุ 
 เมื่อครูท่านใดมีธุระจ าเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องท าการแลกช่ัวโมงสอน หรือ 
จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนท าในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้
หัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อให้ผู้ท่ีท าการสอนแทนจะได้ท าการสอนต่อไป 
 
     6. การจัดท าแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  ในการด าเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 ใช้รูปแบบตามท่ีฝ่ายวิชาการก าหนด 
  6.2 ครูประจ าวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย  ในอัตราส่วน 70:30 หรือ
ตามสัดส่วนท่ีตกลงกัน 
  6.3 น าข้อสอบ O-Net ในปีท่ีผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบท้ังกลางภาคและปลายภาคอย่างน้อยร้อย
ละ 10  ของข้อสอบท้ังหมด เช่น ข้อสอบ  40  ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น 
  6.4 ข้อสอบควรครอบคลุมท้ัง ความรู้ความจ า(1) ความเข้าใจ(2) การน าไปใช้(3) วิเคราะห์(4) 
สังเคราะห์(5) การประเมินค่า(6) 
  6.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจ านวน 3-5 คน 
(ค่า IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ท่ีใช้ได้อยู่ระหว่าง 
0.50-1) 
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  6.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมส าเนาครบถ้วนตามจ านวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทันตาม
ก าหนดเวลา หากล่าช้ากว่าก าหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 
 
 7. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 
  การวัดและประเมินผลการเรียน  ท่ีจะต้องรายงานให้ทันตามก าหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งหากล่าช้ากว่าก าหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ มีดังนี้ 
  7.1 การส่งสมุด ปพ. 5 
  7.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
    7.2.1 กิจกรรมชุมนุม 
    7.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 
    7.2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
    7.2.4 กิจกรรมแนะแนว 
  7.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูท่ีปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน(ครูผู้สอน) 
  7.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบลงในโปรแกรม
BookmarkII 
 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานหลักสูตร 
 
       1. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
           ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติ
ดังนี ้
           1.1 ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อก าหนด
ขอบข่ายสาระท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน 
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบท่ีฝ่ายบริหารวิชาการ
ก าหนดให้ 
              องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
  1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
  2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4. สาระการเรียนรู้ 
               4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อท่ีต้องการประเมินผู้เรียน) 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อท่ีต้องการประเมินผู้เรียน) 
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  7. กิจกรรมการเรียนรู ้
  8. การวัดและการประเมินผล 
  9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  หมายเหตุ อาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาท่ีจัด
กิจกรรม 
 1.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า
สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
 1.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้จัด
กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม 
ตรวจสอบและรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี 
 1.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนท่ีมีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอน
ทุกครั้ง ท่ีฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 
 1.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จส้ิน 
โดยแจ้งข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ท าการซ่อนเสริม
และหาวิธีช่วยเหลือ ด าเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังหมดในหน่วยนั้น ๆ ก่อน
จะไปสอนในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป   
 
        2. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
             ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนท่ีต้องใช้ร่วมกันจึงจ าเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
             2.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนท่ีรับผิดชอบสอนตามตารางสอนท่ีทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลา
และสอนให้เต็มเวลาท่ีก าหนด 
             2.2 หากมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ท่ีรับผิดชอบห้อง   
นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น 
             2.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนก าหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้
มอบหมายให้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงล าพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นส่ิงไม่ควรกระท า 
เนื่องจากเป็นละท้ิง/ทอดท้ิงหน้าท่ีในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 
             2.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้ส่ือการเรียนท่ีหลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายเน้นท่ีพัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
            2.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย จัดเก็บส่ิงของเข้าท่ีให้
เรียบร้อยและเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ท้ิงขยะ ส ารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม 
ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
            2.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  
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 หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูท่ีใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าท่ีของครูผู้นั้นโดยตรง ท้ังนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนท่ีฝ่าย
บริหารวิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการ
เรียนของห้องอื่น  ให้ครูท่ีได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้
ผู้อ านวยการทราบต่อไป 
 
 3. เอกสาร ปพ. 5 
  3.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดท า ปพ. 5 พร้อมรายช่ือนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ท่ีฝ่าย
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 ในช้ันท่ีถัดลงมา 1 ระดับช้ัน (ปีการศึกษาท่ีผ่าน
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 ระดับช้ัน (ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 
   3.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันท่ี ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้
ครบทุกช่อง 
ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3  ตามล าดับ  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 คือจ านวนคาบ
เต็ม 
   3.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค  5 วิชาหลัก ท้ังพื้นฐานและเพิ่มเติม ควรก าหนด
สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใช้
สัดส่วน  80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 
   หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหวา่งภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บระหว่าง
ภาคถือว่าเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อ
สรุปผล (summative) 
   3.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนท่ีนักเรียนได้ลงในช่องบันทึก
คะแนน ส าหรับนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของ
คะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้  คะแนนเต็ม  10 คะแนน  นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน  หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 
คะแนน (เกณฑ์ท่ีครูก าหนด)  บันทึกคะแนนเป็น  2/6  หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้
ตัวเพื่อปรับคะแนน 
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   หมายเหตุ  ส าหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ โดย
ปิดทับลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรช้ันเรียนท่ีได้
ก าหนดไว้ 
   3.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ท่ีฝ่ายวิชาการ เพื่อน ามาปิด
ทับลงใน ปพ. 5 
   3.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
   3.2.10 ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้ 
 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 
  เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม   ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห ์  เขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงช้ัน เพื่อใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 - แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
 - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 
 - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึง
มีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 

 2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
  เป็นวุฒิบัตรท่ีมอบให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่าง ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตร
นั้น  ประกาศนียบัตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 

 - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์    

อื่นใด ท่ีพึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 3.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เป็นเอกสารส าหรับสรุปผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน 
โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช่วงช้ันเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารท่ี
ผู้บริหาร     โรงเรียนใช้ส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงช้ัน เป็นเอกสารทางการศึกษาท่ี
ส าคัญท่ีสุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ท่ีมีรายช่ือในเอกสารนี้ทุกคน จะ
ได้รับรองวฒุิทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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 - เป็นเอกสารส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จ 

การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
 
 
 
 4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
 โรงเรียนจะจัดท าเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงช้ัน หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีโรงเรียนก าหนดเป็น
คุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงช้ัน 
เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบ
แสดงผลการพัฒนา      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครท างาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดท่ี
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่าง ๆ 

 5. แบบบนัทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

ตามแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แต่ละรายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- ใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ

ผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน
ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้ส าหรับส่ือสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้
ทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
- ใช้เป็นเอกสารส่ือสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียน 

 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของ

ผู้เรียนเป็นการช่ัวคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ท้ังกรณีท่ีผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว 
ใบรับรองผลการศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 



๒๕ 
 

 

- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น
ใดท่ีผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน 
 - เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรบัรอง
จากโรงเรียน 
 
 
 8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เป็น
รายบุคคล  โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 12 ปี  ระเบียนสะสม น าไปใช้ประโยชน์ดังนี ้

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อส่ือสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 

 9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
 เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น  เพื่อแสดงรายวิชาท้ังหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงช้ัน พร้อม

ด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  ค าอธิบายรายวิชา และผลการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ส าหรับการ
วางแผนการเรียนและใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุด
บันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี ้

- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงช้ัน 
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน  ในกรณีท่ีผู้เรียนย้ายโรงเรียน 
- เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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กลุ่มงานงบประมาณ 
 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นภารกิจส าคัญยิ่งท่ีมุ่งส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน   มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   ส่งผลให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรเกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 

 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
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3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4. การบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงินจากคลัง 
4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน 
4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การน าส่งเงิน 
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

5. การบริหารบัญช ี
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. การด าเนินงานสารบรรณและธุรการ 
9. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
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งำนแผนงำนและงบประมำณ 

งำนบริหำรพัสดแุละสินทรัพย ์

งำนกำรเงินและกำรบญัช ี

งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

งำนสำรสนเทศ 

งำนสำรบรรณ 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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1.ผู้ด ำเนินโครงกำร 

6.งำนพสัด ุและสนิทรัพย์ 

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

2.เสนอหวัหน้ำโครงกำร/หวัหน้ำกลุ่มงำน/หวัหน้ำกลุม่สำระ  

3.งำนแผนงำนและงบประมำณ

 

  .เสนอผู้อ ำนวยกำรอนมุ ัิ 

 รวจสอบและ ดัยอดเงิน 

4.งำนพสัดแุละสนิทรัพย์ 

 .เสนอผู้อ ำนวยกำรอนมุ ั ิ

 รวจสอบรำยกำรท่ีจดัซือ้/จดัจ้ำง 

แจ้งผู้เก่ียวข้องทรำบ จดัจ้ำง/จดัซือ้ไมเ่กิน 7 วนั  

1 วนั 

1 วนั 

ผู้ประกอบกำร /เจ้ำของโครงกำร ส่งใบส่งของ /สินค้า/บริการ โดยเร็ว 

7.ลงทะเบียน/จดัท ำชดุเบกิ    วนั กรรมกำร รวจรับ 3 วนั ส้าเนาชุดเบิกส่งการเงิน  1 วัน 

8.งานการเงิน   รวจสอบรำยกำรชดุเบกิ ขออนมุ ัเิบกิเงิน จำก ผอ. 
ถกู ้อง 

ไมถ่กู ้อง 

 รวจสอบใหม ่

9.กลุม่งำนบญัชี  เดนิบญัชี/รำยงำนเงินคงเหลือ 

10.สรุปกิจกรรมสง่ ภำยใน 1  วนั 
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1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื้นท่ีการศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบกฎหมาย ระเบียบ 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการ

ดังนี ้
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ

สถานศึกษา 
4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5 ) ก าหนดผลผ ลิต  (Outputs) ผล ลัพธ์  (Outcomes) และ ตั ว ช้ี วั ดคว ามส า เ ร็ จ  (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
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8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ  
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2 ) จัดท ากรอบประมาณการ รายจ่ายระยะปานกลาง  (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 4 ปีข้างหน้า 
พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้อง
ท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่าน

เขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และ
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ 

6) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ี
สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
8) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 



๓๒ 
 

 

9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อส านัก งบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
4) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
5) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
6) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2) จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 



๓๓ 
 

 

5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้
เบิกเหล่ือมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 

5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ

การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
2) จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้า

บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

4) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้า
บัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า
เส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และ
ปิดรายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินน าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อก ากับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 



๓๔ 
 

 

1 ) จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และ
กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายงานเงินประจ างวด 

2) จัดท ารายงานประจ าป ีโดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้ นท่ีการศึกษาหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 

6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างท้ังหมด

เพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
2) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ และ
ท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู

กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐาน
กลาง 

2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 



๓๕ 
 

 

1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็น
แบบมาตรฐาน 

2) ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินท่ีมี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมะสม 
3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบท่ี

ก าหนดไว้ 
4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบท่ีก าหนด

ไว้ 
5) ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า 
6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2) จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน

การปฏิบัติภารกิจ 
5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
6) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
 



๓๖ 
 

 

แนวทางการปฏิบัติ 
 1.ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประสานประโยชน์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ชุมชน 
 3.ดูแลการน าเสนอหนังสือ เอกสารราชการเพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 
 4.ดูแลการลงนามในสมุดเซ็นเย่ียม สมุดเซ็นตรวจราชการ 
 5.จัดท าทะเบียนภารกิจผู้อ านวยการ และน าเสนอภารกิจผู้อ านวยการต่อผู้อ านวยการทุกวัน 
 6.ดูแลให้การต้อนรับ ผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการ 
 7.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดพิมพ์ใบเสร็จค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ส่ังพิมพ์ จัดเป็นรูปเล่มตามจ านวนนักเรียนท้ังหมด  
2) ส่งใบเสร็จให้กับครูประจ าช้ันเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ 
3) ตรวจสอบรายช่ือให้ตรงกับใบเสร็จท่ีนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุท้ังหมด  
4) ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีท าประกันอุบัติเหตุท้ังหมดไปท่ีบริษัทเพื่อให้บริษัทท ากรมธรรม์ 
3) บริษัทส่งกรมธรรม์อุบัติเหตุมาท่ีโรงเรียน 
4) การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

 

 1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อน ามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวาง
แผนการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อจัดหาคณะท างานแผนของงบประมาณ 
 3.ประชุมคณะท างานแผน เพื่อวางแผน ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีงานดังนี้ 
  - รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะท างานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
ปัญหา พร้อมท้ังก าหนดกิจกรรมงานโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 
  -เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ 
  -จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -ประสานก ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการท่ีปรากฎในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และโครงการพิเศษ 
 4.ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท 
 5.บันทึกข้อมูลและสารสนเทศของส านักงาน 
 6.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  -จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -ประชุมเจ้าหน้าท่ีพัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ หาวัสดุ ครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -ดูแลก ากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 7.ประสานเพื่อท าปฏิทินโรงเรียน 
 8.รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 9.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 1.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

2.ต้ังคณะท างานร่วม วางแผนพัฒนางาน ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประเมินผลข้อมูลของ
ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน 

3,ประสานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระเรียนรู้และงาน ในการจัดระบบเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจบริหารงาน หรือวางแผนด าเนินงานต่างๆในโรงเรียน 

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท 
5.จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารและจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ก าหนด 
6.ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน 



๓๘ 
 

 

7.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 
8.เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน 
9.สรุปผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรยีน แต่ละปีเป็นรูปเล่มทุกส้ินปีการศึกษา 
10.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 1.วางแผนก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
 2.เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
 3.จัดท าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้าง 
 4.เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
 5.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 6.เก็บรักษาเงิน ด าเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและน าส่งเงินทุกประเภท ท้ังเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 
 7.จัดท ารายงานคงเหลือประจ าวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภทท้ัง
เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
 8.จัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน
การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
 9.จัดท ารายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 10.เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
 11.วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 
 12.จัดท าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกาศเกียรติคุณ 
 13.จัดท างบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา  
 14.จัดท ารายละเอียด และรวบรวมใบส าคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 
 15.ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออกทรัพย์ครูก าแพงเพชร 
 16.จัดท าข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีต้องการประกันตนกับส านักงานประกันสังคมจังหวัด  

17.ประสานงานกับส านักงานประกันสังคมจังหวดั เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเองของลูกจ้าง 
 18.จัดท ารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง และน าส่งเงินต่อส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด 
 19.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๓๙ 
 

 

 

 1.ควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2.จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 3.ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ในการจัดซื้อ-จัด
จ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ  
 4.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 5.จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 6.จัดท าบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 7.ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 8.รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจ าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ าปี 
 9.จัดท าประมาณการค่าเส่ือมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
 10.จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่  Obec 49, B-obec และ M-obec 
 11.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
 12.ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 

1.ด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณ 
2.ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ท าบันทึก ค าส่ัง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบเรื่องท่ีเสนอ 

ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
3.เก็บรวบรวม รักษาหนังสือและหลักฐานทางราชการ 
4.อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในเรือ่งท่ีเกี่ยวข้อง 
5.ด าเนินการท าลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ 
6.ประสานงานกับประชาสัมพันธ์ในการออกข่าวสาร ระเบียบ แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
7.จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
8.ติดตามเรื่องรายงานท่ีโรงเรียนต้องรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ทันเวลา 
9.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายช่ือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนท่ีท าประกันชีวิต 
1.2.เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายช่ือส่งไปท่ีบริษัทเพื่อให้บริษัทท ากรมธรรม์ 
1.3.บริษัทส่งกรมธรรม์อุบัติเหตุมาท่ีโรงเรียน 

 1.4 เบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน 



๔๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
    

- ค าส่ังแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีการศึกษา  2562 
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