พรรณนางาน
สถานศึกษาขันพืนฐานในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา

การจัดการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ที จัดการศึก ษาขันพื นฐาน สังกัด
เขตพืนทีการศึกษา มีหน้าทีจัดการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 12 ปี แบ่งเป็ น
ช่ ว งชัน ช่ ว งชันละ ปี สถานศึ ก ษาแบ่ งภาระงานในการบริ ห ารจัด การ
ออกเป็ น 4 กลุ่มงาน ในแต่ละกลุ่มงานแบ่งออกเป็ นงาน และในแต่ละงาน
ยังแบ่งออกเป็ นงานย่อย สถานศึกษาจึงมีภารงานดังนี
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ ถือเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึงสถานศึกษา
จะต้องดําเนินการให้ดีทีสุ ด และเป็ นไปตามเป้ าหมายของชาติ โดยต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร และคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขันพื นฐานของสถานศึ ก ษาด้ว ย มี ง านต้อ งดํา เนิ น การ และ
แนวทางในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เป็ นงานทีเกียวกับหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
ตังแต่การจัดทําหลักสู ตร การปรับ ปรุ งและพัฒ นาหลัก สู ตร ตลอดถึงการ
ประเมินผลการใช้หลักสู ตร มีงานทีต้องดําเนินการต่อไปนี
1.1 งานทบทวนหลักสูตรขันพืนฐานของสถานศึกษา
เป็ นการตรวจสอบหลัก สู ต รของสถานศึ ก ษาที ใช้อ ยู่ เพื อ
ปรับปรุ งแก้ไข ให้ทนั ต่อสถานการณ์ และความเปลียนแปลง
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1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1.2) ศึกษาข้อบกพร่ องของหลักสู ตร
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) ให้บุคลากรในโรงเรี ยน คือครู ผทู ้ าํ การสอนในแต่
ละกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ จัด ทําบัน ทึ ก เกี ยวกับ ปั ญ หาของการใช้ห ลัก สู ต ร
และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา รวมทังการเพิมเติม หรื อตัดทอนเนื อหา
สาระ การปรับปรุ งคุณภาพผูเ้ รี ยน และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
2.2) กลุ่ ม งานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาเสนอแต่ ง ตัง
คณะกรรมการพิจารณาปั ญหาและข้อเสนอแนะของครู ผสู้ อน ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ (อาจให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรของสถานศึ ก ษา
ดําเนินการ) เพือพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน และ คู่มือการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
ของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
2.3) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบ กรณี ที มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาปั ญ หาและข้อ เสนอแนะ เพื อ
เสนอแนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ห ลั ก สู ตรก ารศึ ก ษ าขั น พื น ฐาน ก ระท รวง
ศึกษาธิการ
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3.2) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.3) แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.4) คู่ มื อป ระเมิ น ผล ก ารเรี ยน รู้ ต าม ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.5) ระเบี ยบกระทรวงศึ ก ษาธิ การว่าด้วยคณะกรรม
การบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
1.2 งานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
หมายถึ ง การจัด ทํา หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั นพื นฐานของ
สถานศึกษา หรื อปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาให้
เหมาะสม รวมทังการจัดทํา ปรับปรุ ง แก้ไขเพิมเติมคู่มือการประเมินผลการ
เรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึ กษา และแนวทาง หรื อ
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัดทําหลักสูตรฉบับปรังปรุ ง
1.2) จัดทําหลักสูตรท้องถิน
1.3) ปรับปรุ งแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.4) ปรับปรุ งคู่มือการประเมินผลการเรี ยน
1.5) ปรับปรุ งแบบรายงานผล (ปพ. - )
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร หรื อ
คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร เพือดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร
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2.2) คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ทําการปรับปรุ ง
ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
2.3) ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรท้องถิ น หรื อ จัดทําหลัก สู ตร
ท้องถินเพิมเติม ตามทีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรให้ความเห็นชอบ
2.4) ปรับปรุ งแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามที
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรให้ความเห็นชอบ
2.5) ป รั บ ป รุ งคู่ มื อ การป ระเมิ น ผลการเรี ยน ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรทีปรับปรุ งแล้ว
2.6) ปรั บ ปรุ ง แบบรายงานผลการศึ ก ษา ในส่ ว นที
สถานศึ ก ษาเป็ นผู ้ก ํา หนดรู ป แบบ คื อ แบบ ปพ. ถึ ง แบบ ปพ. ให้
สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการเรี ยน
2.7) นํ า สิ งที ปรั บ ปรุ ง แล้ ว ทังหมด เสนอผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา เพือพิจารณา และนําเข้าทีประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน ของสถานศึกษา เพือให้ความเห็นชอบ
2.8) จัด ทําเป็ นรู ป เล่ ม เมื อได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน แล้ว แยกเป็ น
2.7.1) หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน ฉบับปรัง
ปรุ ง
2.7.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.7.3) คู่มือการประเมินผลการเรี ยน
2.7.4) แบบ ปพ. ต่างๆ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลัก สู ต รการศึ ก ษาขันพื นฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการ
3.2) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.3) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.4) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.5) หลักเกณฑ์ และตัวอย่างแบบ ปพ. ต่างๆ
1.3 งานนําหลักสูตรไปใช้
หม ายถึ ง การนํ า ห ลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั น พื น ฐานของ
สถานศึกษาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวมทังแนวทางจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน และแบบรายงานการศึกษา ทีสถานศึกษาได้กาํ หนดขึน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) สาระการเรี ยนรู ้
1.2) แผนการเรี ยนรู ้
1.3) ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) กลุ่มงานวิชาการ เสนอแต่งตังคณะทํางาน หรื อ
มอบหมายเป็ นบุคคล กลุ่มบุคล จัดทําสาระการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู ้ที
คาดหวัง ของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ในส่ วนที ปรับ ปรุ งแก้ไ ข หรื อ
เกียวข้องต่อเนืองกัน
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2.2) แต่ละบุคคลทีรับ ผิดชอบการสอนในกลุ่ มสาระ
นัน ๆ จัดทําแผนการเรี ยนรู ้ ในส่ วนทีรับผิดชอบ
2.3) ครู ผสู ้ อนรายงานผลการใช้หลักสู ตร รวมทังคู่มือ
การประเมินผลการเรี ยน ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผ่านกลุ่มงานวิชาการ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) แน วท างการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ น าผู ้ เ รี ยน ของ
สถานศึกษา
3.3) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.4) แบบ ปพ. ต่าง ๆ ทีสถานศึกษากําหนดแบบเอง
1.4 งานประเมินผลการใช้ หลักสู ตร
หมายถึงการประเมินผลการนําหลักสู ตรไปใช้ ของครู ผสู ้ อน
เพือทราบว่า สามารถนําหลักสู ตรไปใช้ได้อย่างเหมาะสมหรื อไม่ มี ปัญหา
เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในการวัดผลประเมินผลหรื อไม่ อย่างไร
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การจัดกิจกรรมตามสาระการเรี ยนรู ้
1.2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.3) การประเมินผลการเรี ยน
1.4) การบริ หารหลักสูตร
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2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต ร ผ่ า น
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร หรื อ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรดําเนินการประเมินเอง
2.2) ดําเนิ น การประเมิน เป็ นการประเมิ น ผลการใช้
หลักสูตร ซึงมีวิธีการ หรื อขันตอน ดังนี
2.2.1) กําหนดกรอบการประเมิ น โดยกํา หนด
เนือหาสาระทีต้องประเมิน และกําหนดบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลทีจะเก็บข้อมูล
2.2.2) กําหนดวิธีก ารประเมิน โดยการจัดทํา
เครื องมื อที ใช้ใ นการเก็บ ข้อมู ล กําหนดวิธี ก ารเก็บ ข้อมูล กําหนดวิธี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการรายงานผล
2.2.3) เก็บข้อมูล เป็ นการดําเนิ นการเก็บข้อมูล
ด้วยเครื องมือ และวิธีการทีกําหนดไว้
2.2.4) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทํา การวิเคราะห์
ข้อมูลตามทีกําหนดไว้
2.2.5) สรุ ป ผลการประเมิ น คื อ การสรุ ป ผล
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ
2.3) รายงานผล เป็ นการรายงานผล ของการประเมิน
การใช้หลักสู ตร ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพือทราบ หรื อพิจารณาดําเนิ นการ
ต่อไป
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน ของกระทรวงศึ ก
ษาธิการ
3.2) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.3) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เป็ นงานทีเกียวกับการจัดการรู ้ คือการจัดการเรี ยนการสอน ซึ ง
จะต้องมี การจัด การเรี ยนรู ้ ที หลากหลาย และทัน กับ สถานการณ์ จึ งจําเป็ น
จะต้อ งมี ก าร ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาอยู่ ต ลอดเวลา เพื อให้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และผูเ้ รี ยนมี การพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ โรงเรี ยนจึง
ต้องดําเนินการในเรื องต่อไปนี
2.1 งานจัดทําแผนจัดการเรียนรู้
เป็ นการเตรี ยมการที จะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ให้ แก่
ผูเ้ รี ย น ซึ งเป็ นการเตรี ยมตัว ผูส้ อนก่ อ นที จะทําการเรี ยนการสอน หรื อจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) กําหนดการจัด การเรี ย นรู ้ เป็ นการกําหนดการ
จัดการจัดการเรี ยนของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แยกเป็ นรายชันเรี ยน เพือ
ยืนยันว่าสามารถจัดการเรี ยนรู ้ๆ ได้ครบถ้วน ตามทีหลักสูตรกําหนด
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1.2) จัดทําแผนการเรี ย นรู ้ เป็ นการกําหนดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ทีต้องดําเนินการร่ วมกันในคาบเรี ยนหนึงๆ
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) กลุ่มงานวิชาการเสนอแต่งตังคณะกรรมการ หรื อ
คณะทํางาน กําหนดการเรี ยนรู ้
2.2) จั ด ทํ า กํ า ห น ดการจั ด การเรี ยน รู ้ เป็ น รายปี
การศึกษา และรายภาคเรี ยน ในทุกชันเรี ยน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ บางชัน
เรี ยน หรื อบางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อาจนํากําหนดการเรี ยนรู ้ ในปี การศึกษาที
ผ่านมา มาทําการปรับปรุ งก็ได้
2.3) ครู ผูส้ อนจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ เฉพาะ กลุ่ มสาระ
การเรี ย นรู้ ที สอน หรื อ ชันเรี ย นที สอน โดยยึด กําหนดการเรี ย นรู ้ เป็ นหลัก
สําหรับรู ปแบบของแผนจัดการเรี ยนรู ้จะต้องเหมือนกันทังโรงเรี ยน หรื อแต่
ละคนจัดทําเองนัน ขึนอยูก่ บั นโยบายการบริ หารของสถานศึกษานัน ๆ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลัก สู ต รการศึ ก ษาขันพื นฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการ
3.2) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.3) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.4) แผนจัดการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ จากวารสารทางวิชาการ
3.5) วิธีสอนแบบใหม่ ๆ จากวารสารทางวิชาการ
10

2.2 งานจัดกระบวนการเรียนรู้
เป็ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการเรี ย นรู ้ ข อง
ผูส้ อนแต่ละคน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การเตรี ยมการก่อนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ น
การเตรี ย มตัว ของผู ้ส อน รวมทังสื อการสอน และวัส ดุ อุ ป กรณ์ อื น ๆ ที
จําเป็ นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2) การจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัด กิ จกรรม
ให้แก่ผเู้ รี ยนตามทีกําหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) ผู ้ส อนเสนอแผนจั ด การเรี ยนรู ้ ต่ อ ผู ้บ ริ หาร
สถานศึก ษา ผ่าน กลุ่มงานวิชาการ เพื อทราบ และเห็น ชอบให้ ดาํ เนิ น การ
หรื อทักท้วง หรื อขอปรับปรุ งแก้ไข
2.2) กลุ่ ม งานวิ ช าการ โดยหั ว หน้ า ฝ่ ายงานวิ ช าการ
หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย ลงนาม และแสดงความเห็นของแผนจัดการเรี ยนรู ้ที
ผูส้ อน เสนอผ่านมา และให้ความช่วยเหลือตามทีผูส้ อนขอความช่วยเหลือ
2.3) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนต้องจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ตามที กําหนดในแผนการเรี ย นรู ้ ที ผูบ้ ริ ห ารให้ค วามเห็ น ชอบแล้ว
หากจําเป็ น ต้องมี การปรับ ปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ก็ส ามรถกระทําได้
ตามหลักเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด หรื อบันทึกหลังสอน แล้วแต่กรณี
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2.4) การบั น ทึ ก หลัง สอน เป็ นการบั น ทึ ก เมื อจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้ว ซึ งบัน ทึกเกียวกับ ปั ญหาทีเกิ ดจากการจัดกิจกรรม
ปั ญ หาของผูเ้ รี ยน การประเมิ น ผล การปรั บ ปรุ งแก้ไข ตลอดถึ งผูเ้ รี ย นที
จะต้องทําการสอนซ่อมเสริ ม
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
2.3 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้
เป็ นการติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ก ารจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข อง
ผู ้ส อน เพื อศึ ก ษาปั ญ หา และแก้ ปั ญ หาของการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ งเป็ นกิจกรรมสําคัญ
ที ผูส้ อนจัดให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น ตามแผนจัด การเรี ย นรู ้ ที ผ่ านความเห็ น ชอบจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายแล้ว
1.2) การจั ด กิ จ กรรมซ่ อมเส ริ ม หมายถึ ง การจั ด
กิจกรรมให้แก่ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนรู ้ไม่ทนั กลุ่ม หรื อผูเ้ รี ยนทีมีลกั ษณะพิเศษ หรื อ
เรี ยนรู้ได้เร็ วกว่า กลุ่ม จึงต้องจัดกิจกรรมเพิมเติ มให้แก่ผูเ้ รี ยนกลุ่มดังกล่าว
ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาพของผูเ้ รี ยน และ ความพร้อมของสถานศึกษา
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1.3) การวัด ผลประเมิ น ผล หมายถึ ง การวัด ผลการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน หลังจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อขณะจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ หรื อหลังการจัดกิจกรรมซ่อมเสริ ม
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) วางแผนการนิ เทศ โดยกําหนดเรื องทีจะนิ เทศ ผู ้
นิ เทศ หรื อคณะผูน้ ิเทศ และเวลาทีทําการนิเทศ ซึ งโดยปกติผบู ้ ริ หาร หรื อผู ้
ทีได้รับมอบหมายเป็ นผูน้ ิเทศ การกําหนดผูท้ าํ การนิเทศจึงขึนอยูก่ บั นโยบาย
ของสถานศึกษา
2.2) จั ด เต รี ยม เค รื อ งมื อใน ก ารนิ เท ศ เอ ก ส าร
ประกอบการนิ เทศ รวมทังวัสดุอุปกรณ์ในใช้ประกอบการนิ เทศ หรื อเครื อง
อํานวยความสะดวกในการนิเทศ
2.3) ทําการนิเทศ ตามแผนทีกําหนดไว้
2.4) บันทึ กผลการนิ เทศ รวมทังปั ญหาและอุป สรรค์
เพือใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งการนิ เทศในครังต่อไป
2.5) รายงานผลการนิเทศ ให้ผรู ้ ับการนิเทศทราบ และ
รายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบผลการดําเนิ นงาน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของสถานศึกษา
3.3) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
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2.4 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ คือการจัดกิ จกรรมการสอนของผูส้ อน
หรื อวิธีสอน ซึงผูส้ อนจะต้องใช้วิธีการสอนหลากหลาย และปรับปรุ งพัฒนา
วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ บริ บทของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) เผยแพร่ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ยนรู ้ โดยกลุ่ ม งาน
วิชาการ นําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ หรื อทีคิดขึน มาเผยแพร่ แก่ผูส้ อนใน
สถานศึกษา
1.2) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ส อนมี ก ารปรั บ ปรุ ง
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งวิธีการสอน หรื อแนวการจัดกิจกรรม ใหม่ๆ
หลากหลาย รวมทังการประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายด้วย
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) ส่งเสริ มให้ครู ได้ ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ
จากบทความ หรื อหนังสื อเกียวกับด้านการจัดการศึกษา
2.2) ส่ งเสริ ม ให้ครู รู้จกั ประยุกต์วิธี การจัดการเรี ยนรู้
เป็ นของตนเอง ให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
2.3) กลุ่มงานวิชาการนําเสนอความรู้ ใหม่ ๆ เกี ยวกับ
วิธีการสอน แก่ผูส้ อน เพือทราบ และปรับปรุ งให้เหมาะสมกับชันเรี ยน และ
ผูเ้ รี ยน
2.4) ผูส้ อนนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
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2.5) กลุ่มงานวิชาการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ใ หม่ ๆ จากวารสารทาง
วิชาการ
3.2) วิธีการสอนใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ
3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน
หมายถึ งงานประเมิ นผลสัมฤทธิ ของผูเ้ รี ยน เพือตัด สิ น ผลการ
เรี ยน ทังการเลือนชันเรี ยน และการจบช่วงชัน รวมทังการเทียบโอนผลการ
เรี ย นของผู ้เรี ยนที ย้า ยมาจากสถานศึ ก ษาอื น ทังหลัก สู ต รเดี ย วกั น และ
หลักสูตรอืนในระดับเดียวกัน ดังนี
3.1 งานจัดทําระเบียนการประเมินผล
เป็ นการจัด ทํา เอกสาร หลัก ฐานแสดงผลการเรี ย นต่ า งๆ
ได้แก่ แบบ ปพ. ต่างๆ รวมทังหลักฐานเอกสารทีเกี ยวกับการลงทะเบี ยน
เรี ยน หลักฐานแสดงผลการประเมินของผูส้ อน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การจัด ทําระเบี ยนบังคับแบบ ซึ งเป็ นระเบี ยนที
กระทรวงศึกษาธิการบังคับแบบ ได้แก่ แบบ ปพ. , ปพ. , และ ปพ.
1.2) การจัดทําระเบียนที สถานศึกษากําหนดแบบเอง
ได้แก่ แบบ ปพ. ถึง แบบ ปพ.
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1.3) จั ด ทํ า เอก ส ารอื น ที เกี ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ แบ บ
ลงทะเบี ยนเรี ยน แบบขอจบช่วงชัน แบบขอรับเอกสารทางการเรี ยน และ
ใบรับรองต่างๆ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตั งคณะกรรมการกํ า หนดแบ บรายงาน
ทางการศึกษา โดยกลุ่มงานวิชาการเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแต่งตัง
2.2) กําหนดแบบระเบียน คณะกรรมการกําหนดแบบ
รายงานการศึ ก ษา ทํา การศึ ก ษาหลัก สู ต ร คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย น
ระเบียบต่างๆ ที เกี ยวข้อง และกําหนดแบบ ปพ. ต่ างๆ ในส่ วนที โรงเรี ยน
เป็ นผูก้ าํ หนด
2.3) จัดทําแบบระเบี ยน เป็ นการจัดทําระเบี ยนต่างๆ
ให้แก่ผเู้ รี ยน ได้แก่
2.3.1) ฝ่ ายงานทะเบี ย นเป็ นผู จ้ ัด ทํา หลัก ฐาน
แบบ ปพ. , แบบ ปพ. , แบบ ปพ. , ใบรับรองผลการเรี ยน
2.3.2) ครู ทีปรึ กษา หรื อครู ประจําชัน เป็ นผูจ้ ดั
ทํา แบบ ปพ. ถึง แบบ ปพ
2.4) ปรับ ปรุ งแก้ไข สถานศึกษาต้องทําการปรับปรุ ง
แก้ไขระเบียนต่างๆ ทีสถานศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดแบบเอง เพือให้เหมาะสม และ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ โดยมีแนวดําเนิ นการ ดังนี
2.4.1) ศึกษาข้อบกพร่ อง ความไม่ ส มบู รณ์ ของ
แบบทีกําหนด โดยการหาข้อมูลจากครู ผสู ้ อน ครู ประจําชัน หรื อครู ทีปรึ กษา
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2.4.2) แต่ ง ตังคณะกรรมการ หรื อ คณะทํา งาน
พิจารณาปรับปรุ งแบบ ให้เหมาะสมต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.3) แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.4) แบบระเบียนต่าง ๆ ทีสถานศึกษาจัดทําขึน(ปพ.)
3.2 งานดําเนินการวัดผล
เป็ น ก ารดํ า เนิ น ก ารใน เรื อ งข องตรวจส อบ ค วาม รู ้
ความสามารถของผู ้เรี ย น เพื อพิ จ ารณาตัด สิ น ผลการเรี ย น ซึ งหมายการ
ประเมินผลด้วย ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน คือการวัดผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ งโดยทัวไปมักเรี ยกว่าการ
สอบประจําภาค การสอบปลายปี ฯลฯ
1.2) การประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้เรี ยน เป็ นการ
ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามทีสถานศึกษากําหนด ปกติใช้เป็ น
เกณฑ์ในการจบช่วงชัน สถานศึ กษาอาจใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือนชันด้วยก็
ได้ขึนอยู่กับ แนวทางการประเมิ นผลของสถานศึ กษา ที กําหนดในคู่มือการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
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1.3) การประเมิน คุณ ลักษณะทีพึ งประสงค์ เป็ นการ
ประเมินการผ่านคุณลักษณะทีสถานศึกษากําหนด โดยปกติจะใช้เป็ นเกณฑ์
ในการจบช่ วงชัน สถานศึ ก ษาอาจใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลื อนชันด้ว ยก็ ไ ด้
ขึ นอยู่กับ แนวทางการประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษา ที กําหนดในคู่ มื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
1.4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ น
การประเมิ น สรุ ป การการคิด วิเคราะห์ และเขียน ของผูเ้ รี ยน ซึ งจะใช้เป็ น
เกณฑ์ในการประเมิ น การจบช่ ว งชัน อาจใช้เป็ นเกณฑ์ เลื อนชัน ด้ว ยก็ไ ด้
ขึนอยูก่ บั แนวทางการประเมินผล ทีกําหนดในคู่มือการประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5) การประเมิ น ผลการเรี ยน เป็ นการประเมิ น
สรุ ปผลการเรี ยน ก่อนสิ นปี การศึกษา เพือตัดสิ นผลการเลือนชัน และตัดสิ น
ผลการผ่านช่วงชัน
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) กําหนดแนวทางหรื อวิธีการวัดผลและประเมินผล
กลุ่ ม งานวิ ช าการจะต้อ งกําหนด เกณฑ์ ก ารประเมิ น และวิ ธี ก ารประเมิ น
วิธีการวัดผล และชนิ ดของเครื องมือทีจะใช้วดั ทังนีต้องเป็ นไปตามคู่มือการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
2.2) สร้างเครื องมื อวัด เป็ นการสร้ างเครื องมื อที จะ
นํามาใช้วดั ความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน ตามแนวทางหรื อวิธีการทีกําหนด
ไว้แล้ว โดยการกําหนดเรื องทีจะทําการวัด สัดส่ วนคะแนนหรื อนําหนักของ
แต่ละ เรื อง และสร้างเครื องมือตามชนิดนันๆ ทีกําหนดไว้
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2.3) ดําเนิ นการวัดผลประเมินผล เป็ นการนําเครื องมื อ
วัดมาทําการวัด และนําผลการวัดมาทําการประเมินตามเกณฑ์ทีกําหนด
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของสถาน
ศึกษา
3.3) คู่ มื อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต รการ
ศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.4) การวัดผลการศึกษา จากวารสารทางวิชาการ
3.3 งานพัฒนาเครื องมือการวัดผล
เนื องจากเครื องมื อวั ด ผล เป็ น สิ งสํ า คั ญ ที สุ ดในการ
ประเมินผลการเรี ยน เครื องมือวัดจึงต้องมีความคลาดเคลือนในการวัดน้อย
ที สุ ด เท่ า ที จะทํา ได้ การพั ฒ นาเครื องมื อ เป็ นแนวทางหนึ งที จะช่ ว ยให้
เครื องมื อมีประสิ ทธิ ภาพในการวัดสู งและลดความคลาดเคลือนในการวัดลง
ได้ จึงต้องมีการพัฒนาเครื องมือวัด ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) วิเคราะห์เครื องมือ หมายถึงการวิเคราะห์ หา
ความยากง่าย และความเชือมันในการวัดของเครื องมือวัด เพือทีจะทําการ
ปรับปรุ ง ให้เครื องมือความยากง่าย และความเชือมัน อยูใ่ นเกณฑ์ทีกําหนด
(ปกติ ความยากง่ายตังแต่ . -. และความเชือมันตังแต่ . ขึนไป)
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1.2) สร้ า งเครื องมื อ มาตรฐาน เป็ นการรวบรวม
เครื องมือที อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนด มารวบรวม หรื อเก็บรักษาไว้ เพือใช้วดั ใน
ครังต่อไปในเรื องนันๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งสร้างใหม่
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการวิ เคราะห์ เครื องมื อ หรื อ
ฝ่ ายงานวิช าการดําเนิ น การเอง ทํา การวิ เคราะห์ เครื องมื อ เป็ นรายข้อ ราย
ตัวเลือก ทังนีขึนอยูก่ บั ประเภทของเครื องมือ
2.2) ปรั บ ปรุ งเครื องมื อ เป็ นการนํ า เครื องมื อ ที
ค่อนข้างดี มาปรับปรุ ง เกียวกับข้อคําถาม ตัวเลือก ข้อคําตอบ เพือให้อยู่ใน
เกณฑ์ดี
2.3) ทดลองเครื องมือ นําเครื องมือทีปรับปรุ งแล้ว ไป
ทดลองทําการวัด แล้วนํามาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย และค่าความเชือมัน
อีกครังหนึง
2.4) เก็บรวบรวม เก็บรักษาเครื องมื อที อยู่ในเกณฑ์ดี
(มีค่าความยากง่าย และค่าความเชื อมันอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนด) โดยเก็บรักษา
ในทีปลอดภัย เป็ นเครื องมือมาตรฐาน เพือไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) คู่ มื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) เครื องมือวัดทีใช้วดั ผลการเรี ยนรู ้ ในปี การศึกษาที
ผ่านมา
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3.3) ตารางวิเคราะห์ข ้อสอบ ทีแสดงค่าความยากง่าย
และค่าความเชือมันของแบบทดสอบ
3.4 งานเทียบโอนความรู้
หมายถึงการเทียบความรู ้ของผูเ้ รี ยนทีย้ายจากสถานศึกษาอืนเข้า
มาเรี ยน ซึ งอาจมาจากสถานศึกษาทีจัดการศึกษาในหลัก สู ตรการศึกษาขัน
พื นฐานด้ ว ยกั น หรื อหลั ก สู ตรอื นที ต่ า งกัน ในระดั บ เดี ย วกั น มี แ นว
ดําเนินการดังนี
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานเทียบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หมายถึงการเทียบ
รายวิชาที เรี ยนจากสถานศึกษาเดิม กับรายวิชาของสถานศึกษาใหม่ ซึ งเป็ น
การเทียบโอนผลการศึกษาทีย้ายระหว่างปี ทีใช้หลักสูตรเดียวกัน
1.2) งานเทียบชันเรี ยน/ช่วงชัน หมายถึงการเทียบชัน
เรี ยน หรื อช่วงชัน เป็ นการเทียบโอนจากการสถานศึกษาทีจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
หลักสูตรอืน
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่ ง ตั งคณ ะทํ า งาน ห รื อกลุ่ ม งาน วิ ช าการ
ดําเนินการเอง
2.2) ทํ า การเที ย บกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ (กรณี ย้า ย
ระหว่างปี ) และนําหนักการเรี ยน (หน่วยกิต) ของปี การศึกษาทีย้ายมา
2.3) ทําการสอบเที ยบกลุ่มสาระ กรณี ที เนื อหาสาระ
แตกต่างกันมาก
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2.4) เทียบชันเรี ยน (กรณี ทีต่างหลักสู ตรกัน) โดยการ
เทียบโครงสร้างหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เนื อหาสาระการเรี ยนรู ้ และ
กําหนดเวลาเรี ยน
2.5) รั บ ผู ้เรี ยนเข้า ชั นเรี ยน โดยเจ้า หน้ า ที ฝ่ ายงาน
ทะเบียนของโรงเรี ยน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) กฎกระทรวงว่า ด้ ว ยการแบ่ ง ระดับ และเที ย บ
ระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2) สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้ (ปพ. ) ของผูข้ อเทียบ
4. งานวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หมายถึงงานวิจยั ของผูส้ อนทีทําการวิจยั เพือแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน
ทังเป็ นรายบุ ค คล และรายกลุ่ม หรื อแก้ปั ญ หาชันเรี ยน และงานวิจัย อื นที
เกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้ สื อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย
4.1 งานวิจัยชันเรียน
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ให้ความรู ้การวิจยั เป็ นการให้ความรู ้เกียวกับการ
วิจยั แก่ขา้ ราชการครู ในสถานศึกษา
1.2) ส่งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั
1.3) ให้ความร่ วมมือในการวิจยั หมายรวมถึงการช่วย
เหลือในการจัดทําวิจยั บางส่ วนด้วย
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ให้ ค วามรู ้ เรื องการวิ จ ัย กลุ่ ม งานวิ ช าการเป็ น
ผูด้ ําเนิ น การ หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอกมาให้ค วามรู ้ โดยการจัด ทํา
โครงการการวิจยั ชันเรี ยน เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิโครงการ
2.2) ดําเนิ นการ ให้ความรู ้แก่บุคลากรของสถานศึกษา
รายงานผลการดําเนินการต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3) เก็บรวบรวมผลงานวิจยั โดยกลุ่มงานวิชาการ ทํา
การเก็ บ รวบรวมงานวิ จั ย ชั นเรี ยนของผู ้ส อน ไว้เ พื อเป็ นประโยชน์ ใ น
การศึกษาค้นคว้า
2.4) รายงานผลการดําเนินงานให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบวิธีการวิจยั จากสถาบันต่าง ๆ
3.2) งานวิจยั ทีเป็ นตัวอย่าง
4.2 งานประสานความร่ วมมือในการวิจัย
เป็ น ก ารป ระ ส าน ความ ร่ วม มื อเกี ยวกั บ การวิ จ ั ย กั บ
สถานศึกษาอืน และหน่วยงานอืน เพือการให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั ซึ ง
กันและกัน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ประสานความร่ วมมือในการวิจยั
1.2) สร้างเครื อข่ายการวิจยั
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2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่ งตั งค ณ ะก รรม การควบ คุ ม งาน วิ จั ย ใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายเป็ น
ประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ ายงานทุกฝ่ ายงาน หัวหน้าหมวดวิชา(ถ้ามี)เป็ น
กรรมการ หัวหน้าฝ่ ายงานวิชาการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
2.2) กํา หนดรู ป แบบงานวิ จ ัย ในสถานศึ ก ษา และ
เกณฑ์การอนุมตั ิการทํางานวิจยั ของสถานศึกษา
2.3) ให้ ค วามร่ ว มมื อแก่ ผูว้ ิจ ัย ทังการให้ ค ําแนะนํา
แก้ไข ตรวจทาน และอืน ๆ ตามทีเห็นสมควร
2.4) ร่ ว มมื อ กับ สถานศึ ก ษาอื น หรื อ หน่ ว ยงานอื น
เกียวกับการวิจยั
2.5) สร้างเครื อข่ายในการวิจยั กับสถานศึกษาอืน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) สิทธิและหน้าทีของสถานศึกษาทีเป็ นนิติบุคคล
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาขันพืนฐาน
5. งานพัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็ นเครื องมือทีใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพือให้ผูเ้ รี ยนสนใจในกิจกรรม หรื อบทเรี ยน
และมีความเข้าใจในบทเรี ยนมากยิงขึน ประกอบด้วย
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5.1 งานสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานจัดหาสื อ เป็ นการจัดหาสื อและเทคโนโลยี
โดยการจัดซือ หรื อจัดทํา และการจัดทํานวัตกรรม
1.2) งานทะเบี ย นสื อ เป็ นการจั ด ทํ า ทะเบี ย นสื อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
1.3) งานบํารุ งรักษาสื อ หมายถึ งการดู แลรั กษา และ
ซ่อมแซมสื อ และเทคโนโลยี
1.4) งานจํ า หน่ ายสื อ เป็ นการจํา หน่ ายสื อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกจาจากทะเบียนสื อ
2) แนวทางการดําเนินงาน
2.1) กลุ่ ม งานวิ ช าการสํ า รวจความต้ อ งการใช้ สื อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพิจารณาเพือจัดหาตามระเบียบงานพัสดุ
2.2) แยกประเภทสื อ เทคโนโลยี ทีต้องจัดซือ และต้อง
จัดทํา
2.3) เสนอให้ฝ่ายงบประมาณ จัดซื อ – จัดจ้าง ทังใน
ส่วนทีต้องซือ หรื อจ้างทํา และส่วนทีซือวัสดุ อุปกรณ์ มาจัดทําเอง
2.4) จั ด ทํ า สื อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ตามที
กําหนดไว้
2.5) ทดลองการใช้สือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ
ปรับปรุ งแก้ไข
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2.6) จัดทําทะเบียนสื อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดย
เจ้าหน้าทีงานพัสดุ
2.7) เก็ บ รั ก ษาสื อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี และ
บํารุ งรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดไป
2.8) จํา หน่ า ยสื อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ที ไม่
สามารถใช้งานได้อีก ต่อไป โดยฝ่ ายงานวิ ชาการ เสนอให้ เจ้าหน้าที พัส ดุ
ดําเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) นวัตกรรม และเทคโนโลยี ต่างๆ
5.2 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิน
เป็ นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน ทีมี อยู่ทงใน
ั
สถานศึกษา และชุมชนทีสถานศึกษาตังอยู่ ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสํารวจแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
1.2) งานใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) ศึกษา และสํารวจแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาใน
ท้องถิน ทีเห็นว่าสามารถนําไปใช้เพือการจัดการเรี ยนรู ้ได้
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2.2) จัดทําทะเบียนเหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
ทํารายละเอียดของแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปั ญญาท้องถิ น ประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรในสถานศึกษาทราบ
2.3) ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
ของครู ผสู้ อน เพือให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน
5.3 งานสร้ างเครื อข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา
หมายถึ งการติ ดต่ อ ประสานงาน เกี ยวกับ นวัตกรรมทาง
การศึกษา กับสถานศึกษาอืน และหน่วยงานทีเกียวกับการจัดการศึกษา เพือ
ร่ วมกันใช้ พัฒนา และค้นคิด นวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ประสานงานกับสถานศึกษา หรื อหน่วยงาน อืนๆ
1.2) สร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) สํ ารวจ และศึ ก ษา สถานศึ ก ษาที ใกล้เคี ย ง และ
หน่วยงานทีเกียวกับการจัดการศึกษาในท้องถิน ในเรื องของ การดําเนิ นการ
ทางนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2) ประสานงาน ติดต่อขอร่ วมทํางาน นวัตกรรมทาง
การศึกษา ร่ วมกับสถานศึกษาอืน
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2.3) กําหนดข้อ ตกลงของความร่ ว มมื อ เช่ น การใช้
การพัฒนา การศึกษา และการจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดถึงการ
ติดต่อสื อสาร
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หมายถึ งการจัด ทําและพัฒ นาแหล่ งเรี ย นรู ้ ภ ายในสถานศึ ก ษา
หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา เพือให้สามารถใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อยู่
เสมอ ประกอบด้วย
6.1 งานศูนย์วิทยบริการ (ห้ องสมุด)
เป็ นทีรวบรวมสื อของสถานศึกษาทีสําคัญ อันประกอบด้วย
หนังสื อเป็ นหลัก และสื อมัลติมีเดียต่าง ๆ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัด ทําข้อกําหนดการใช้ศู น ย์วิ ท ยบริ ก าร ได้แ ก่
วิธีการใช้ ข้อตกลงในการใช้
1.2) จัดทําตารางการใช้ศูนย์วิทยบริ การ ตารางการใช้
ศูนย์ฯ และใช้สือของชันเรี ยนต่าง ๆ
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) สํารวจความต้องการใช้ศูนย์วิทยบริ การ โดยการ
สร้ างแบบสํารวจ ทําการสํารวจความต้องการใช้ เวลาที จะใช้ และความ
ต้องการสิ งอํานวยความสะดวกจากศูนย์วิทยบริ การ จากครู ทุกคนในโรงเรี ยน
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2.2) พิ จ ารณาความต้อ งการของครู จ ากที ได้ สํ า รวจ
โดยแยกเป็ นความต้องการสิ งอํานวยความสะดวก และเวลาทีต้องการใช้ศูนย์
วิทยบริ การ
2.3) กําหนดวิธีการปรับปรุ ง พัฒนา และระยะเวลาใน
การปรับปรุ ง เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณา
2.4) จัดทํากําหนดการใช้ศูนย์วิทยบริ การ เกียวกับข้อ
ปฏิบตั ิในการใช้ และอืนๆ ทีเกียวกับการดูแลรักษาศูนย์วิทยบริ การ
2.5) สรุ ปผลการใช้ศูนย์วิทยบริ การ รายงานผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) มาตรฐานขันตําห้ อ งสมุ ด ของสํ า นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3.2) การจัดศูนย์วิทยบริ การ
6.2 งานห้ องปฏิบัติการ
เป็ นการปรับปรุ ง ห้องปฏิบตั ิการ ต่างๆ ตามทีสถานศึกษา
ได้จดั ให้มี เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย
1) งานที ต้อ งดํา เนิ น การ หมายถึ ง การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง
ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามทีมีในสถานศึกษา ได้แก่
1.1) ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
1.2) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
1.3) ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
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1.4) ห้องปฏิบตั ิการพลศึกษา
1.5) ห้องปฏิบตั ิการ คหกรรม
1.6) ห้องปฏิบตั ิการจริ ยธรรม
1.7) ห้องปฏิบตั ิการอืนๆ ตามทีสถานศึกษามี
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) สํารวจความต้องการทีน่ าจะเป็ นของห้องปฏิ บ ัติ
การต่ า งๆ จากบุ ค ลากรผู ้ใ ช้ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารนั นๆ ทังผู ้เรี ย น และผู ้ส อน
รวมทังผูด้ ูแลรักษาห้องปฏิบตั ิการนันๆ ด้วย
2.2) วิเคราะห์ค วามเป็ นไปได้ แต่งตังคณะกรรมการ
พัฒนาห้องปฏิบตั ิการนัน ๆ ตามข้อมูลทีได้จากการสํารวจ กําหนดแนวทาง
ในการพัฒ นา รวมทังงบประมาณที ใช้ใ นการพัฒ นา และบุ ค ลากรที มี
ความสามารถเฉพาะทาง
2.3) วางแผน หรื อจัด ทํา โครงการ ปรั บ ปรุ ง หรื อ
พัฒนาห้องปฏิบ ัติการต่างๆ แยกเป็ นแต่ละห้อง เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เพืออนุมตั ิ
2.4) ดํ า เนิ น ก ารป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า แต่ งตั ง
คณะกรรมการ หรื อคณะทํางานปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการนันๆ ตามแผนทีวาง
ไว้ ประเมินผลการดําเนินการ รายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) มาตรฐานขันตําของห้องปฏิบตั ิการนันๆ
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3.2) การดูแลรักษาอุปกรณ์เฉพาะ ของห้องปฏิบตั ิการ
นันๆ
3.3) คู่มือการดูแลรักษาทีเป็ นการเฉพาะอุปกรณ์นนั ๆ
7. งานนิเทศการศึกษา
เป็ นการนิ เทศงานทุ กงานของสถานศึ กษา ที ไม่ใช่ กิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ (มี งานนิ เทศการเรี ยนรู ้ อยู่แ ล้วใน งานจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ) โดย
ผูบ้ ริ หาร กับคณะฝ่ ายงานวิชาการ หรื อหัวหน้ากลุ่มงาน ดังนี
7.1 งานจัดระบบนิเทศ
หมายถึงการจัดการนิ เทศภายในสถานศึ กษา ให้เป็ นระบบ
มีขนตอนในการปฏิ
ั
บตั ิ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) กําหนดระบบการนิเทศในโรงเรี ยน
1.2) การปรับปรุ งพัฒนาระบบการนิเทศ
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่งตังคณะกรรมการ หรื อคณะทํางาน กําหนด
ระบบการนิเทศ
2.2) ศึ ก ษาระบบการนิ เทศงานในสถานศึ ก ษา จาก
แหล่งต่างๆ
2.3) พิ จ ารณาเลื อกระบบการนิ เทศจากการศึ ก ษา ที
เหมาะสม กําหนดเป็ นระบบการนิ เทศในโรงเรี ยน อาจมีการปรับปรุ งแก้ไข
ให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนด้วยก็ได้
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2.4) รับ ฟั งความคิดเห็น จากผูร้ ั บ การนิ เทศ ถึ งปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.5) นําข้อเสนอแนะ และความคิด เห็ น มาวิ เคราะห์
เพือพิจารณา ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการนิเทศต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระบบการนิเทศการศึกษา
3.2) แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
7.2 งานดําเนินการนิเทศ
เป็ นการดํา เนิ น การนิ เทศของสถานศึ ก ษา ตามระบบที
สถานศึกษากําหนด ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ดําเนิ นการนิ เทศ เป็ นการทําการนิ เทศครู ผูส้ อน
ตามแผนทีวางไว้ และบันทึกการนิเทศ
1.2) ผลการนิ เทศ ผูถ้ ู ก นิ เทศ คื อ ครู ผูส้ อน ทํา การ
ปรับปรุ ง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ หรื อข้อทักท้วง ตามบันทึกการนิเทศ
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) เตรี ยมการนิเทศ โดยกําหนดในเรื องต่อไปนี
2.1.1) กํ า ห น ด ผู ้ นิ เท ศ โดยป กติ ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจะเป็ นผูน้ ิ เทศ แต่อาจมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
หรื อ บุค คลอื น รั บ ผิด ชอบแทน และควรจะมี หัวหน้าฝ่ ายงานนันๆ และผู้
นิเทศอืนๆ อีกอย่างน้อย - คน
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2.1.2) กําหนดเรื องทีจะนิ เทศ และเวลาทีจะนิ เทศ
แจ้งผูร้ ับการนิเทศทราบ เพือเตรี ยมตัวรับการนิเทศ
2.1.3) จัดทําเครื องมือทีใช้ในการนิเทศ หลักฐาน
ใช้บนั ทึกการนิเทศ (สมุดนิเทศ) รวมถึงเอกสารประกอบอืนๆ และสิ งอํานวย
ความสะดวกในการนิเทศ
2.2) การดําเนินการนิ เทศ โดยคณะผูน้ ิ เทศดําเนิ นการ
นิเทศตามทีกําหนด และบันทึกการนิเทศ
2.3) แก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับการนิ เทศ ทํา
การแก้ไขปรับปรุ งตามบันทึกการนิเทศ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
3.2) หลักการสร้างเครื องมือการนิเทศ
7.3 งานประเมินผลและพัฒนาการนิเทศ
เป็ นการประเมิ น ผลการนิ เทศการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ทังหมด และผลของการพัฒนางานนิ เทศ รวมทังปั ญหา อุปสรรคต่างๆ ทีเกิด
จากการนิเทศ จากผูน้ ิเทศ และผูร้ ับการนิเทศ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ติดตามผลการนิเทศ เป็ นการติดตามการปรับปรุ ง
แก้ไขจากบันทึกการนิเทศ
1.2) ประเมิ น ผลการนิ เทศ เป็ นการประเมิ น ผลของ
การนิเทศของสถานศึกษา
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2) แนวทางดําเนินการ
2.1) ติด ตามผลการนิ เทศ โดยตรวจสอบบัน ทึ ก การ
นิ เทศ และการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการนิ เทศ เกียวกับการ
ปฏิ บ ัติ ปั ญหาอุป สรรค ของผูร้ ั บ การนิ เทศ และผลการปรับ ปรุ งแก้ไขการ
ปฏิบตั ิงาน
2.2) วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากการ
ติดตามผลการนิเทศ และการปฏิบตั ิของผูถ้ ูกนิเทศ
2.3) สรุ ป ผลการนิ เทศ จัด ทําเป็ นรายงานการนิ เทศ
เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.4) นําผลการนิ เทศ ไปปรับปรุ งพัฒนากระบวนการ
นิเทศของโรงเรี ยน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักการวัดผลประเมินผล
3.2) แบบทีใช้บนั ทึกการนิเทศ
7.4 งานประสานความร่ วมมือและสร้ างเครือข่ ายการนิเทศ
เป็ นการประสานงานกับ สถานศึกษาอืน เกี ยวกับการนิ เทศ
ในสถานศึกษา เพือความร่ วมมือในการนิ เทศภายในสถานศึกษา และ สร้าง
เครื อข่ า ยในการนิ เท ศกั บ ส ถานศึ ก ษ าอื น และห น่ วยงาน ต้ น สั ง กั ด
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การประสานความร่ วมมือ
34

1.2) งานสร้างเครื อข่ายการนิเทศ
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาอืนทีใกล้เคียง
เกียวกับการนิเทศ ทังระบบการนิเทศ และการดําเนิ นการนิเทศ
2.2) สร้างเครื อข่ายในการนิเทศ โดยการร่ วมกับจัดทํา
และปรับปรุ งพัฒนาระบบการนิเทศ และแก้ปัญหาในการดําเนินการนิเทศ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักการสร้างเครื อข่าย
3.2) หลักการประสานงาน
7.5 งานรับการนิเทศจากภายนอก
เป็ นการรับการนิ เทศจากหน่วยงานทีเหนือจาสถานศึกษาขึน
ไป โดยปกติจะเป็ นสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา โดยผูอ้ าํ นวยการเขตพืนที
การศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพืนทีฯ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) เตรี ยมรับการนิเทศ
1.2) รับการนิเทศ
1.3) รายงานผลการนิ เทศ
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) จัด เตรี ยมหลัก ฐาน เอกสารเกี ยวกั บ การนิ เทศ
ได้แก่ สมุ ด นิ เทศ บัน ทึ กการนิ เทศ และหลักฐานอืนตามที ผูน้ ิ เทศแจ้งให้
ทราบ (ถ้ามี)
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2.2) ต้ อ น รั บ ผู ้ นิ เท ศ ต าม ค วาม เห ม าะส ม ข อง
สถานการณ์ และบริ บ ทของสถานศึกษาโดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูท้ ี ได้รับ
มอบหมาย หรื อผูท้ ีผูน้ ิเทศกําหนด
2.3) รับทราบการนิเทศด้วยวาจา จากบันทึกการนิ เทศ
หรื อสมุดนิเทศ ทําการปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะในการนิเทศ
2.4) รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง าน และปั ญ หาอุป สรรค
(ถ้ามี) ต่อผูน้ ิเทศ หรื อหน่วยงานให้การนิเทศ โดยผ่านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
แบบสมุดนิเทศของสถานศึกษา
8. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็ นการกํา หนดคุ ณ ภาพของผู ้เรี ย น ทั งที จบการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และขณะทีกําลังเรี ยนอยู่ในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องจัด
ให้มีระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึ กษา แจ้งสาธารณะชนทราบและ
พร้ อ มที ให้ สํ า นั ก งาน รั บ รองมาตรฐานการและประเมิ น คุ ณ ภาพศึ ก ษา
ตรวจสอบ และรับรอง ประกอบด้วย
8.1 งานทบทวนระบบประกันคุณภาพ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ทบทวนกระบวนการ ตามระบบประกันคุณ ภาพ
ของสถานศึกษา
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1.2) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามขันตอของกระ บวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการทบทวนกระบวนการ และ
ตรวจสอบการการปฏิบตั ิตามขันตอน โดยผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ีมี อาํ นาจรองจาก
ผูบ้ ริ หาร เป็ นประธาน เพือสามารถตัดสินใจได้
2.2) ทํา การทบทวนกระบวนการของระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา เพือให้แน่ ใจว่า กระบวนการและขันตอนทีกําหนด
ไว้ ยัง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพอยู่ ห รื อไม่ และ
ดําเนินการแก้ไขหากพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
2.3) ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้ าที หรื อ ผู ้
ปฏิ บ ัติ ว่าปฏิ บ ัติงานได้ถูก ต้องตามขันตอน ของกระบวนการหรื อไม่ และ
แก้ไ ขข้อบกพร่ อ ง หากเห็ น ว่ าการปฏิ บ ัติง านไม่ เป็ นไปตามขันตอนของ
กระบวนการนันๆ
2.4) สรุ ป ผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกั น
คุณภาพ ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
3.2) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร
ประกันคุณภาพ
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8.2 งานดําเนินการปรับปรุงคุณภาพภายใน
หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านตามแผนงาน และระบบประกัน
คุณ ภาพของสถานศึ ก ษา และประเมิ น ผล การปฏิ บ ัติ งานประกัน คุ ณ ภาพ
ภายใน รวมถึงการรายงานผลการดําเนินการ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานดําเนิ น การตามแผนประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
1.2) งานประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2) แนวทางการดําเนินงาน
2.1) ศึก ษาทําความเข้าใจมาตรฐานคุ ณ ภาพ ครู แ ละ
บุค ลากรที เกี ยวข้อง ศึ ก ษาและทําความเข้าใจตัวบ่งชี ในแต่ ล ะตัวบ่ งชี ทุ ก
มาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ทังกระบวนการ และ
ขันตอนในการปฏิบตั ิ
2.2) กําหนดแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน เพือให้ บรรลุตวั
บ่ งชี และขันตอนในการปฏิ บ ัติงาน ในการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2.3) รายงานผลการดํา เนิ น งาน ให้ ผู้บ ริ หารสถาน
ศึกษาทราบ
2.4) สรุ ป คุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ ก ษาจากการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพือพิจารณา หรื อ
ปรับปรุ ง แก้ไข
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) มาตรฐาน และตัว บ่ ง ชี คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินผลและคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3.2) ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
8.3 งานรับการประเมินจากภายนอก
เป็ นการรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา จาก
หน่ วยงานภายนอก หรื อหน่ วยงานอืนที มี ห น้าที ประเมิน คุ ณภาพการศึ กษา
ของสถานศึกษา ซึงหมายถึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัดทํารายงานคุณภาพของสถานศึกษา เป็ นการ
รายงานคุณภาพของสถานศึกษา ให้ สมศ. ทราบ
1.2) รับการประเมินจากภายนอก หมายถึงสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) แต่งตังคณะกรรมการ หรื อคณะทํางาน ประเมิ น
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง หรื ออาจเรี ยกว่ารายงานกาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2.2) ส่ ง รายงานการประเมิ น ให้ สํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดถึง
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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2.3) ให้ ก ารต้อ นรั บ รั บ ฟั ง คําชี แจง และให้ ข ้อ มู ล
เอกสารหลัก ฐานแก่ ค ณะกรรมการ หรื อ เจ้า หน้ า ที ของสํ า นัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามสมควร และตามทีร้องขอ
2.4) รับ ทราบผลการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษา จาก
คณะกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที ของสํานักงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา
2.5) รับ เอกสารยืน ยัน หรื อ รับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ
การศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา เมือ
ผ่านการประเมินแล้ว
2.6) รายงานผลการประเมิ น ต่ อหน่ วยงานต้น สังกัด
ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
3.2) แนวการเขี ย นรายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษา
3.3) มาตรฐานตัว บ่งชี เพื อการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษา
9. งานส่ งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ ชุมชน
เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และร่ วมมื อกับ ชุ ม ชน เพือพัฒนา
ชุมชน ให้มีความรู ้ในด้านวิชาการ ประกอบด้วย
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9.1 งานให้ ความรู้เกียวกับงานอาชีพและดํารงชีพของชุ มชน
เป็ นการให้ความรู ้ทีจําเป็ นสําหรับ การประกอบอาชี พ และ
ความรู ้ทีจําเป็ นต้องใช้ในการดํารงชีพได้อย่างมีความสุ ข ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
ส่ งเสริ มความรู ้แก่ชุมชน
2) แนวทางการดําเนินการ
2.1) ศึ ก ษาสภาพความเป็ นอยู่ ของคนในชุ ม ชน เพื อ
ทราบว่าชุมชนยังขาดความรู ้ในเรื องใด ทีจําเป็ นต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ และการ
อยูร่ ่ วมกัน
2.2) สํารวจความต้องการความรู ้เกียวกับการประกอบ
อาชีพ ทังอาชีพทีทําอยู่ และอาชีพทีน่าจะมีในอนาคต
2.3) กําหนดงานวิช าการ หรื อความรู ้ ที ต้องจัด ให้แก่
ชุ มชน วางแผนการให้ค วามรู ้แก่ ชุมชนเสนอผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษา เพือขอ
อนุมตั ิดาํ เนินการ
2.4) ดํ า เนิ นการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ชุ ม ชน ตามแผนที
กํา หนด ให้ เหมาะสมกั บ สภาวะและสถานการณ์ และสรุ ป ผลรายงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) การประกอบอาชีพของคนในชุมชน
3.2) เอกสารแนะนําอาชีพใหม่ๆ ทีน่าสนใจ
3.3) ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเกียวกับอาชีพนันๆ
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9.2 งานให้ ความรู้ เฉพาะเรื องแก่ ชุมชน
หมายถึงความรู ้อืนๆ ทัวๆ ไป ทีชุมชนมีความต้องการ อยาก
รู ้ อยากทราบ ซึงนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ และเพือการดํารงชีพ เพือ
พัฒนาความคิดของคนในชุมชน
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
1.2) การส่งเสริ มให้ชุมชนนําความรู ้ ไปใช้
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน ทังด้วยวาจา
และที เป็ นลายลักษณ์ อัก ษร เพื อกําหนดแนวทาวแก้ปั ญ หา และสาระทาง
วิชาการ ทีจะนําเสนอแก่ชุมชน
2.2) ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ หรื อ ประสานกับบุ ค คล
หน่ ว ยงานที เห็ น ว่ า มี ค วามรู ้ ใ นเรื องที ชุ ม ชนต้อ งการ และวางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ
2.3) ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ ชุมชน ตามแผนที วาง
ไว้ ( อาจทําควบคู่ไปกับงานส่ งเสริ มความรู ้เกียวกับการประกอบอาชี พก็ได้)
และสรุ ปผลการดําเนินงานเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ และเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
เอกสารประกอบการให้ความรู ้เฉพาะเรื องนัน ๆ
42

ศึกษาอืน

9.3 งานประสานความร่ ว มมื อในการพัฒ นาวิ ชาการกับสถาน

เป็ นการร่ ว มมื อ กัน ทางด้านวิ ช าการ กับ สถานศึ ก ษาอื น ที จัด
การศึ กษาระดับ ขันพื นฐาน และก่อนการศึกษาขันพื นฐาน เพื อพัฒ นางาน
ด้านวิชาการของโรงเรี ยน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอืน
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) ศึ กษาสภาพของสถานศึ กษาอื น ถึงความเป็ นไป
ได้ ที จะร่ ว มมื อ กัน ในทางวิ ช าการ ทังสถานศึ ก ษาที จัด การศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขันพืนฐานด้วยกัน และสถานศึกษาทีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรื อการอาชีพ
2.2) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที เห็ น ว่ า มี
ความเป็ นไปได้ เพือร่ วมมือกันในด้านวิชาการ กําหนดเรื อง หรื อแนวทางใน
การให้ความร่ วมมือกันและกัน
2.3) ร่ วมมือ กัน ดําเนิ นงานตามทีกําหนดไว้ สรุ ป ผล
การดําเนิ นงาน รวมทังปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา เพือทราบ และพิจาณาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
การปฏิ บตั ิหน้าที ของสถานศึ กษาขันพืนฐานที เป็ นนิ ติ
บุคคล
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9.4 งานส่ งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอืนทีจัดการศึกษา
เป็ นการให้ ค วามรู ้ ด้า นวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน โดยเฉพาะการให้
การศึ กษาแก่เยาวชน รวมทังการจัด การศึ กษานอกระบบและตามอัธ ยาศัย
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การให้บริ การวิชาการแก่บุคคลและครอบครัว
1.2) การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) ศึกษาความต้องการด้านวิชาการของชุมชน
2.2) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรทีเกียวข้องใน
เรื องทีครอบครัว และบุคคลต้องการทราบ
2.3) วางแผน และดําเนิ น การให้ ค วามรู ้ ด้านวิ ชาการ
ตามทีบุคคลและครอบครัวต้องการ
2.4) สํ า หรั บ การจัด การศึ ก ษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัย นันโรงเรี ยนต้องดําเนินการดังนี
2.4.1) กํา หนดเกณฑ์ ก ารจัด การศึ ก ษานอก
ระบบ และตามอัธยาศัย (เกณฑ์สําหรับผูท้ ีมีสิทธ์ได้รับการจัดการศึกษานอก
ระบบ และตามอัธยาศัย จากสถานศึกษา)
2.4.2) สํ า รวจเด็ ก ในเขตบริ การ เพื อท ราบ
จํานวนผูท้ ีเข้าเกณฑ์ เพือดําเนินการ
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2.4.3) เสนอขออนุ มตั ิจดั การศึ กษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพือดําเนินการ
2.4.4) ดําเนิ นการจัดการศึกษานอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย (โรงเรี ยนดําเนิ นการเอง หรื อร่ วมกับหน่วยงานอืนทีดําเนิ นการ
อยูแ่ ล้ว)
2.5) สรุ ป ผลการดําเนิ นการ และรายงานให้ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (หมวดที ว่ า ด้ว ย
ระบบการศึกษา)
กลุ่มงานงบประมาณ
1. งานจัดทําแผนงาน และเสนอของบประมาณ
เป็ นการกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา การวางกลยุทธ์ กําหนด
แผนงาน โครงการ ทังในระยะยาว และแผนงานประจําปี รวมทังการเสนอ
ของบประมาณจากต้นสังกัด ประกอบด้วย
1.1 งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) วิเคราะห์แผนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
1.2) วิ เ คราะห์ แผนการศึ ก ษา และนโยบ ายของ
กระทรวง ศึกษาธิการ
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2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการ หรื อ คณะทํา งาน ศึ ก ษา
แผนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2.2) ศึกษา วิเคราะห์แผน และนโยบายของ เขตพืนที
การศึ ก ษา สํ านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน และกระทรวง
ศึกษาธิการ
2.3) กํา หนดงานที ต้ อ งดํา เนิ น การ (จากแผน และ
นโยบายของต้นสังกัด
3) ระเบียบ, กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แผน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2) แผนและนโยบายของสํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
3.3) แผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 งานจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาการศึกษา
เป็ นการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ข องสถานศึ ก ษา และจั ด วาง
ยุทธศาสตร์ล่วงหน้า - ปี โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัดทําแผนกลยุท ธ์ เป็ นแผนตามช่ วงระยะเวลา
ประมาณ - ปี
1.2) จัดทําแผนพัฒนาระยะกลาง ( - ปี )
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2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่งตังคณะกรรมการ หรื อคณะทํางานจัดทําแผน
กลยุ ท ธ์ และแผนพัฒ นา ของโรงเรี ย น โดยมี ผู ้แ ทนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานด้วย
2.2) จัด ทําแผนกลยุท ธ์ ตามหลัก การจัด ทํา แผนกล
ยุทธ์ ระยะ – ปี (กรณี ทีหมดระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ฉบับเก่า)
2.3) ทบทวนปรั บ ปรุ งยุท ธศาสตร์ ให้ เหมาะสมกับ
งานทีต้องดําเนิ นการ(จากการวิเคราะห์ นโยบายและแผนของหน่ วยงานต้น
สังกัด) และสถานการณ์
2.4) กําหนดยุท ธศาสตร์ ประจํา ปี ปกติ จะกําหนดไว้
แล้วในแผนกลยุทธ์ แต่อาจมีการกําหนดเพิมเติม หรื อปรับปรุ งให้เหมาะสม
2.5) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาระยะกลาง - ปี เป็ นการ
เตรี ยมการของบประมาณไว้ล่วงหน้า
2.6) นําเสนอคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
เพือพิจารณาให้ความเห็น ชอบ และจัดทํารู ปเล่ม เมือผ่านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานแล้ว
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ผลการวิเคราะห์ นโยบายและแผนของหน่ วยงาน
ต้นสังกัด
3.2) ตํา ราหรื อ คู่ มื อ เกี ยวกับ การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์
หรื อการจัดทําแผนกลยุทธ์
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1.3 งานจัดทําแผนเสนอของบประมาณ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ศึ ก ษ าโครงการ และงาน ของส ถาน ศึ ก ษ า
กําหนดความสําคัญ และความเร่ งด่วน
1.2) จัด ทํา แผนเสนอของบประมาณประจําปี ตาม
งานทีกําหนดไว้
2) แนวทางดําเนินการ
2.1) แต่ งตังคณะกรรมการ หรื อ คณะทํา งาน จัด ทํา
แผนเสนอของบประมาณ โดยมีผู แ้ ทนของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน
พืนฐานด้วย
2.2) นํายุทธ์ศาสตร์ทีกาํ หนดในแผนพัฒนาระยะกลาง
ของสถานศึกษา มาพิจารณากําหนดเป็ น งาน และโครงการ
2.3) พิจารณางาน และโครงการทีบุคลากรในโรงเรี ยน
เสนอ (ในส่วนทีต้องของบประมาณ)
2.4) นําเสนอคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.5) เสนอหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด เพื อของบประมาณ
ประจําปี
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษา
3.2) แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา
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3.3) กรอบวงเงินงบประมาณของเขตพืนทีการศึกษา
3.4) แนวทางหรื อวิธีของบประมาณจากหน่ วยงานต้น
สังกัด (ถ้ามี)
1.4 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) กําหนดงานของสถานศึกษา ทีจะต้องดําเนิ นการ
ในแต่ละปี
1.2) แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ซึ งเป็ นเครื องมือในกรร
ปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ งตังคณะกรรมการ หรื อ คณะทํา งาน จัด ทํา
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
2.2) สรุ ป ผลการดํ า เนิ นงาน ใน ปี ที ผ่ า นมา จาก
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของปี มีผ่านมา
2.3) ศึกษา และวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาระยะ
กลางของสถานศึกษา และโครงการทีบุคลากรในสถานศึกษาเสนอ ตลอดถึง
นโยบายของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.4) กําหนดงาน และโครงการทีต้องดําเนิ นการของปี
นัน ๆ
2.5) จั ด ทํ า แผน ป ฏิ บั ติ งาน ป ระจํ า ปี เส น อคณ ะ
กรรมการสถานศึกษา ผ่านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
3.2) แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา
3.3) งบประมาณทีได้รับจัดสรร
3.4) นโยบายผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และหน่ วยงานต้น
สังกัด
2. งานจัดสรรงบประมาณ
หมายถึงการจัดสรรงบประมาณทีโรงเรี ยนได้รับ ทังเงินอุดหนุน
เงิน รายได้ส ถานศึก ษา หรื อเงิน อืนที อยู่ในอํานาจของสถานศึ ก ษา รวมทัง
งบประมาณทีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้แก่ กลุ่มงานต่างๆ ทีเสนอขอ
ประกอบด้วย
2.1 งานจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การจั ด สรรงบ เงิ น อุ ด หนุ น และเงิ น รายได้
สถานศึกษา
1.2) การจัด สรรเงิ น จากงบประมาณที ได้ รั บ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) รั บ โครงการจากกลุ่ ม งานต่ า งๆ ที ได้เสนอขอ
และรวบรวมโครงการ จากแผนพัฒนาระยะกลาง
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2.2) แต่ งตังคณะกรรมการจัด สรรงบประมาณ ทํา
หน้าที พิจารณาจัดสรรงบ ประมาณ แยกเป็ นโครงการ และรายการต่าง ๆ ให้
ชัดเจน
2.3) จัดทําเป็ นแผนการใช้งบประมาณ ประจําปี เสนอ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณา
2.4) ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษานํ า เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
2.5) จัด ทํา รู ป เล่ม รายงานหน่ วยงานต้น สั งกัด และ
แจ้งกลุ่มงานทีเสนอขอทราบ เพือดําเนินการต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
3.2) นโยบายผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.2 งานเบิกจ่ ายและอนุมัติงบประมาณ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) อนุมตั ิการจ่ายงบประมาณ
1.2) เบิกจ่ายเงิน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ตรวจสอบงบประมาณที ขอรับ และงบประมาณ
คงเหลือให้เพียงพอทีจะจ่าย
2.2) ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการเบิ ก จ่ า ย ตาม
เงือนไข และงบประมาณทีได้รับจัดสรร
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2.3) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหลัก ฐานขอเบิ ก
เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาลงนาม
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) ระเบียบงานจัดซือจัดจ้างของหน่วยงานเจ้าสังกัด
2.3 งานโอนเงินงบประมาณ
หมายถึ งการโอนเงิ น งบประมาณ ประเภทเงิน อุ ดหนุ น ที
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด มาเป็ นเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
. ) งานโอนเงินงบประมาณ จากงบเงินอุด หนุ น มา
ตังจ่ายในประเภทเงินนอกงบประมาณ
. ) ถัวจ่ายงบประมาณ เป็ นการนํางบประมาณทีเหลือ
มาตังจ่ายในหมวดอืน ตามระเบียนการคลัง
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) รับ เงินจากหน่ วยงานต้นสั งกัด โดยล้างหนี ด้วย
ใบเสร็จรับเงิน
2.2) เดบิดเป็ นเงินนอกงบประมาณ ประเภทนันๆ ตาม
หลักการบัญชี
2.3) เสนอผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา ขอถัว จ่ า ยเงิ น ใน
รายการที คงเหลื อ มาจ่ า ยในรายการอื น หรื อหมวดอื น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง
3.2) ระเบียบการเก็บและรักษาเงินของสถานศึกษา
3. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้ เงิน
3.1 งานตรวจสอบการใช้ เงิน
เป็ นการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ในการใช้ จ่ า ยเงิ น ของ
สถานศึ ก ษา ให้ เป็ นไปตามประเภทการจ่ าย เงือนไขการจ่ า ย และวงเงิ น
งบประมาณที ได้รับ ตลอดถึ งการตรวจรั บ ความเหมาะสมของการใช้เงิน
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานตรวจสอบการใช้เงิน เป็ นการตรวจสอบเงิน
ทีใช้จ่ายไปแล้ว
1.2) งานตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เงิ น ตาม
ระเบียบ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงิน
2.2) ตรวจสอบหลัก ฐานการจ่ า ย เงื อนไขการจ่ า ย
ประเภทการจ่าย วงเงินทีจ่าย การตรวจรับ และความเหมาะสมของการจ่าย
2.3) รายงาน ผ ล ก ารต รวจส อ บ เส น อ ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ทราบ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักฐานการจัดสรรงบประมาณ และหลักฐาน
อนุมตั ิเงินงวด
3.2) หลักฐานการขอเบิก
3.2 งานประเมินผลการใช้ เงิน
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ประเมินการใช้เงิ น เป็ นการประเมินความคุ่มค่ า
ของการใช้เงิน
1.2) ประเมินผลทีได้รับ เป็ นการประเมินผลทีเกิดจาก
การใช้เงิน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แ ต่ งตั งค ณ ะ ก รรม ก าร ห รื อ ค ณ ะ ทํ า งาน
ประเมินผลทีได้รับโดยตรงจากการใช้งบประมาณ
2.2) เก็ บ ข้อ มู ล การใช้เงิน ประจํา ปี รวบรวม จัด ทํา
สถิติ จัดทํารายงาน และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3) ทํ า การศึ ก ษาแนวทางในการปฏิ บ ั ติ เ กี ยวกั บ
การเงิน และ การคลัง
2.4) สรุ ปผลทีได้รับจากการใช้เงิน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
3.2) หลักฐานการใช้เงิน
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4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เป็ นการจัดหา จัดซื อ จัดจ้าง และแลกเปลียน และประสานกับ
ชุมชน
4.1 งานจัดการทรัพยากร
เป็ นงานเกี ยวกับ ทรั พ ยากรที มี ในชุ มชน หรื อในท้องถินที
สถานศึกษาตังอยู่ เพือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัด หาทรั พ ยากร เป็ นการจัด หาทรั พ ยากร ใน
ท้องถิน อาจเป็ น คน เงิน หรื อวัสดุ ทีสามารถมาใช้ในการจัดการศึกษา
1.2) นําทรัพยากรมาใช้เพือการศึกษา
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจทรั พ ยากร ในท้องถินที คาดว่าสามารถ
นํามาใช้จดั การศึกษาได้ (เจ้าของมอบให้ หรื อยินดีให้ใช้)
2.2) ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ เจ้า ของทรั พ ยากร เพื อ
ขอรับ ขอยืม ขอใช้ แล้วแต่กรณี
2.3) จัดทําบัญชี ทะเบียน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
2.4) จัด ทํารายการบัญชี แจ้งบุ คลากรในสถานศึ ก ษา
ทราบ ผ่านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบริ จาค
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4.2 งานจัดหารายได้และผลกําไร
หมายถึงการจัดหารายได้ของสถานศึกษา จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา และจากกิจกรรมของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหารายได้
1.2) การจัดหารายได้และผลกําไร
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ศึ ก ษาการใช้ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากรที มี อยู่ใ น
สถานศึกษา นอกเหนือจากใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และผลิตผลจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา
2.2) กําหนดกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย
ตลอดถึงค่าปรับ หรื อค่าเสี ยหาย เช่น ค่าใช้อาคารสถานที ค่าคนเก็บขยะ ค่า
นํา ค่าไฟ เป็ นต้น ออกเป็ นระเบียบการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา
2.3) ดํา เนิ น การจัดหารายได้ จัดจําหน่ ายผลผลิ ตจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา สรุ ปผล และรายงานผลการดําเนินงาน ต่อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเป็ นระยะตามทีกําหนด
2.4) รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระยะเวลา
ทีกําหนด ผ่านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหารายได้
ของหน่วยงานราชการ
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3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยทีราชพัสดุ
3.3) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้วยเงิน รายได้
ของสถานศึกษา
4.3 งานกองทุนและสวัสดิการ
เป็ นงานที สถานศึ ก ษาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรของ
สถานศึกษาเอง นอกเหลือจากสวัสดิการทีได้รับจากทางราชการ คุรุสภา และ
หน่วยงานเจ้าสังกัดในระดับกรม ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัดสวัสดิการในสถานศึกษา (กรณี ยงั ไม่มี)
1.2) ปรั บ ปรุ ง พัฒ นางานสวัส ดิ ก ารในสถานศึ ก ษา
กรณีทีมีอยูแ่ ล้ว
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการศึ ก ษาสภาพ ต่ างๆ ของ
สถานศึกษา ทังสภาพทัวไปของสถานศึกษา ที เกียวกับสิ นทรัพย์ และด้าน
บุคลากรเกียวกับความต้องการทีจะให้โรงเรี ยนให้ความช่วยเหลือ
2.2) กํา หนดกิ จ กรรม หรื องานที จะดํา เนิ น การเป็ น
สวัสดิการของบุคลากรในสถานศึกษา หรื อทีจะต้องปรับปรุ งแก้ไข
2.3) ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องงาน หรื อ กิ จ กรรมที
กําหนด
2.4) จัด ทํา โครงการ เพื อจัด สวัส ดิ ก ารขึ นในสถาน
ศึกษา หรื อเพือปรับปรุ งงานสวัสดิการ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการของส่ วนราชการ
3.2) เอกสาร หรื อคู่มือเกียวกับการจัดสวัสดิการ
5. งานบริหารการเงิน
หมายถึ ง การดํา เนิ น งานที เกี ยวกั บ การเงิ น ทุ ก ประเภทของ
สถานศึกษา รวมถึงขอเบิ กเงินจากหน่ วยงานผูเ้ บิก หรื อจากคลัง และการนํา
เงินส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน ดังต่อไปนี
5.1 งานเบิกจ่ ายเงินจากคลังหรือหน่วยงานผู้เบิก
หมายถึ ง การเบิ ก เงิ น งบประมาณจากราชการ ซึ งได้ แ ก่
หน่ วยงานผูเ้ บิก หรื อคลังอําเภอ และคลังจังหวัด ทังนี ขีนอยู่กับนโยบายของ
ทางราชการ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานเบิกเงินจากคลัง หรื อหน่วยงานผูเ้ บิก ขึนอยูก่ บั การ
กระจายอํา นาจของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน และ
นโยบายของทางราชการ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) รวบรวม ยอดเงิ น และหลัก ฐานการขอเบิ ก เงิน
จากเจ้าหนี ได้แก่ เงินเดือน เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการค่า
ศึกษาบุตร เงินค่าเช่าบ้าน เงินจัดซือจัดจ้าง เป็ นต้น

2.2) จั ด ทํ า ห ลั ก ฐ าน ข อ เบิ ก เงิ น จ าก ค ลั ง ห รื อ
หน่ ว ยงานผู ้เบิ ก ตามที หน่ วยงานผู ้เบิ ก กําหนด เช่ น แบบ 4244 เป็ นต้น
เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ลงนามขอเบิก
2.3) จัดส่ งหลัก ฐานขอเบิ กต่ อหน่ ว ยงานผูเ้ บิ ก หรื อ
คลังอําเภอ หรื อคลังจังหวัด แล้วแต่ ก รณี และรับ เงินมาดําเนิ น การจ่ายตาม
ระเบี ยบต่อไป ซึ งอาจจ่ายเป็ นเงินสด เป็ นเช็ ค หรื อนําเข้าบัญชีเงินฝากของ
โรงเรี ย น หรื อเป็ นรายบุ ค คล แล้ ว แต่ น โยบายของทางราชการ และ
สถานศึกษากําหนด
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แบบขอเบิ ก เงิ น จากคลัง หรื อ หน่ ว ยงานผู ้เบิ ก
หรื อแบบอืนๆ ตามทีราชการกําหนด
3.2) ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยหน่ วยงานย่อย
และหน่วยงานย่อยอืนๆ
5.2 งานรับ – จ่ ายเงิน
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานรั บ เงิ น หมายถึ ง การรั บ เงิ น ทุ ก ประเภทที
สถานศึกษาได้รับ ทังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอืนๆ ทุก
กรณี
1.2) งานจ่ายเงิน หมายถึงการจ่ายเงินทุกประเภทของ
สถานศึกษา ทีต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี หรื อบุคลากรของสถานศึกษา
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) รับ เงิน และออกใบเสร็ จรับ เงิน ของสถานศึก ษา
ทุกครัง ทุกกรณี ทีมีการรับเงินสด จ่ายงานผ่านบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา
หากการจ่ายเป็ นเช็ค หรื ออืนๆ ที ไม่ใช้เงิน สด ให้นําไปขึ นเงินก่อน แล้วจึง
ออกใบเสร็จ
2.2) ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินจากผูม้ าขอเบิก
เงิน (ยกเว้นทีมีหลักฐานอยูแ่ ล้ว)
2.3) การจ่ายเงิน จะต้องมีห ลักฐานการสั งจ่ ายของผูม้ ี
อํานาจสังจ่ายเสมอ
2.4) ผูร้ ั บ เงิน จะต้อ งออกใบเสร็ จ หรื อ หลัก ฐานการ
จ่ายให้กบั สถานศึกษา (เว้นแต่มีหลักฐานอยูแ่ ล้ว)
2.5) ส่ งหลักฐานให้งานบริ หารบัญชี ทําการลงบัญชี
ต่อไป
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
3.2) แบบหลักฐานการจ่าย
5.3 งานเก็บรักษาเงิน
หมายถึ งการเก็บ รัก ษาทังเงิน สด และเอกสารแทนตัว เงิ น
รวมทังสมุดคู่ฝากของธนาคาร ซึ งสถานศึ ก ษาจะต้องมี ขนตอนในการเก็
ั
บ
รักษา ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย

1)

งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การถื อเงิ น สดในมื อ หมายถึ งการรั ก ษาเงิ น ไม่
เกินจํานวนเงินทีกฎหมายกําหนด และเอกสารแทนตัวเงินในเวลาราชการ
1.2) งานเก็บรักษาเงิน หมายถึงการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินนอกเวลาราชการ โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) เจ้าหน้าที การเงินเก็บเงินสดไว้ในมื อ เพือใช้จ่าย
ในเวลาราชการ ตามอํานาจการเก็บรักษาเงิน ของเงินประเภทนันๆ
2.2) แต่ งตังคณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ของสถาน
ศึกษา (กรณี ตอ้ งการเปลียนแปลง หรื อมีไม่ครบถ้วน) ซึ งต้องมีคณะกรรมการ
เก็ บ รั กษาเงิน จํานวน คน และอาจแต่งตังกรรมการคนที เพือทําหน้าที
แทนกรรมการเก็บรักษาเงินคนใดคนหนึง ทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการใน
วันนันได้เลย โดยไม่ตอ้ งแต่งตังใหม่
2.3) ตรวจสอบยอดเงิน ทังเงินสด เอกสารแทนตัวเงิน
เมื อหมดเวลาราชการ ส่ งมอบกรรมการเก็บรักษาเงิ น โดยปกติจะเก็ บรักษา
ในตูน้ ิรภัยของสถานศึกษา กรรมการเก็บรักษาถือกุญแจคนละดอก หากไม่มี
ตูน้ ิ รภัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.4) ก่ อนเวลาราชการในวัน ทําการวัน รุ่ ง ขึ น คณะ
กรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น นําเงิ น และเอกสารแทนตัวเงิ น มอบให้ เจ้าหน้าที
การเงิน เพือใช้จ่ายในเวลาราชการต่อไปต่อไป
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แบบการเก็บรักษาเงินของส่ วนราชการ
3.2) ระเบียบการเก็บรักษาเงินของส่ วนราชการ
3.3) ระเบี ย บกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร ว่าด้ว ยการเก็ บ
รักษาเงินของสถานศึกษาตามประเภทนันๆ
6. งานบริหารการบัญชี
หมายถึ งการจัด ทํา หลัก ฐานที เกี ยวกับ การ รั บ – จ่ ายเงิ น ทุ ก
ประเภท ได้แก่บญั ชีเงินสด ทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ หรื อหลักฐานอืนที
เกียวกับการ รับ – จ่ายเงิน ตลอดถึงการรายงานทีเกียวกับการเงิน
6.1 งานจัดทําบัญชี
เป็ นการจัดทําบัญชี และทะเบียนทีเกียวกับการเงินของส่วน
ราชการตามทีทางราชการกําหนด ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนิ นการ เป็ นการจัดทําบัญชี และทะเบียน
การเงินต่าง ๆ ตามทีทางราชการกําหนด หรื อระเบียบการจัดทําบัญชีของกรม
เจ้าสังกัด ได้แก่
1.1) งานจัดทําบัญชีเงินสด
1.2) งานจัดทําบัญชีแยกประเภท
1.3) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
1.4) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
1.5) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
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1.6) ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
1.7) ทะเบียน หรื อบัญชีอืนๆ ทีเกียวข้อง
1.8) ทะเบียนอืน ๆ ตามทีสถานศึกษากําหนด
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) รวมยอดเงิ น งบป ระมาณที ใช้ จ่ า ยในวัน สิ น
ปี งบประมาณ สรุ ปยอดเงินคงเหลือ ตังจ่ายในปี งบประมาณใหม่
2.2) ปรับปรุ งบัญชีเงินงบประมาณ และบันทึ กบัญชี
ค้างจ่าย
2.3) รวบรวมหลักฐานการขอเบิ ก เงิ น ประเภทต่ างๆ
จากผูข้ อเบิก(เจ้าหนี) เพือจัดทําหลักฐานขอเบิก
2.4) จัดทําบัญชี ประจําวัน (ทุกวัน ที มี การรับ จ่าย) ทัง
บัญชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท
2.5) ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝาก
ธนาคาร
2.6) บั น ทึ ก ขอแก้ ไ ขข้อ ผิ ด พลาด จากการบั น ทึ ก
รายการ หรื อข้อความผิดพลาด ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แบบบัญชี และทะเบียนคุมเงินต่างๆ
3.2) ระเบียบการจัดทําบัญชีของกระทรวงการคลัง
3.3) คํ า สั ง เกี ยวกั บ ก ารเงิ น แ ล ะก ารบั ญ ชี ข อ ง
กรมบัญชีกลาง
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6.2 งานจัดทํารายงานการเงิน
เป็ นการจั ด ทํ า รายงานต่ า งๆ ที เกี ยวกั บ การเงิ น ต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) บันทึกเงินคงเหลือประจําวัน
1.2) รายงานยอดเงินคงเหลือประจําเดือน
1.3) รายงานประจําปี
1.4) รายงานการเงินของสถานศึกษา
1.5) รายงานการเงินอืนๆ ทีทางราชการกําหนด
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) บัน ทึ ก เงิ น คงเหลื อ ประจํา วัน แยกเป็ นเงิ น สด
และเอกสารแทนตัวเงิน ส่ งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพือเก็บรักษา ซึงต้อง
ดําเนินการทุกวันทีเป็ นวันเปิ ดทําการของสถานศึกษา
2.2) รายงานการเงิน ประจําเดื อน(บัน ทึ กเงิ นคงเหลื อ
ณ วันสิ นเดือน) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2.3) จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินของสถาน ศึกษา
งบแสดงผลการดําเนินการทางการเงิน (รายงานประจําปี )
2.4) จัดทําทะเบียน หรื อ รายงานการเงินต่างๆ ตามที
สถานศึกษาเห็ นสมควรกําหนดขึนเอง เพือความสะดวกในการปฏิ บตั ิงาน
โดยไม่ขดั ต่อระเบียบของทางราชการ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แบบบันทึกเงินคงเหลือประจําวัน
3.2) หลักการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน
7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
พัสดุ และสิ นทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินของสถานศึกษาทุกอย่าง
ตังแต่วสั ดุสินเปลือง จนถึงอาคารสถานที และสิ งก่อสร้าง ประกอบด้วย
7.1 งานจัดทําระบบฐานข้อมูล
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ทะเบียนทีราชพัสดุ
1.2) ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
1.3) บัญชีวสั ดุ และหลักฐานขอเบิกวัสดุ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ งตังคณะกรรมการ ตรวจสอบพัส ดุ ป ระจําปี
ทําการ สํารวจ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อาคาร และสิ งก่อสร้าง เพือทราบสภาพคงเหลือ
และสภาพการใช้งาน
2.2) จั ด ทํ า ท ะ เบี ยน ค ว บ คุ ม อาค าร ที ดิ น แ ล ะ
สิ งก่อสร้าง และขอจดทะเบียน(กรณี ทีจังไม่ได้ขอจดทะเบียน)
2.3) จัดทําทะเบียนควบคุมครุ ภณ
ั ฑ์ และรหัส ประจํา
ครุ ภณ
ั ฑ์ ทีได้มาใหม่ รวมทังหลักฐานการยืมครุ ภณ
ั ฑ์
2.4) จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุ และใบเบิกวัสดุ
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2.5) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กรณี
มีวสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ชํารุ ดเสี ยหาย หรื อสูญหาย เพือหาผูร้ ับผิดทางเพ่ง (ถ้ามี)
2.6) แต่งตังคณะกรรมการจําหน่ ายครุ ภัณ ฑ์ อาคาร
และสิ งก่ อสร้ า ง กรรมการขายทอดตลาด และกรรมการทําลายครุ ภัณ ฑ์
แล้วแต่กรณี
2.7) จัดทําหลักฐานการใช้สินทรั พย์ และทะเบี ยนคุม
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากการดําเนินการของสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยทีราชพัสดุ
7.2 งานสรรหาพัสดุและสินทรัพย์
เป็ นการจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อาคาร สิ งก่ อสร้าง ต่ าง ๆโดย
ดําเนิ น การตามระเบี ยบสํ านัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ว ยการพัส ดุ เกี ยวกับ การ
จัดซือจัดจ้าง ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
1.2) การจัดซือ - จัดจ้าง
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํ า รวจความต้ อ งการใช้ ว ัส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ของ
สถานศึกษา จากบุคลากร และผูท้ ีเกียวข้อง

2.2) แต่งตังคณะกรรมการ หรื อคณะทํางานวิเคราะห์
ความต้องการใช้วสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับงาน
และโครงการ ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
2.3) ดําเนิ นการจัดซื อ หรื อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) คํา สั งการมอบอํา นาจในการดํ า เนิ น การตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
7.3 งานใช้ และบํารุงรักษาพัสดุและสิ นทรัพย์
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การใช้พ ัสดุ และสิ น ทรั พย์ กําหนดหลักการใช้
และผูข้ อใช้
1.2) การดู แล บํารุ งรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ กําหนดวิ ธี การ
ดูแลรักษา และการซ่อมแซม
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) กําหนดวิธีการใช้ เวลาใช้ การขอใช้ หรื ออืนๆ ที
จําเป็ น ทีเกียวกับการใช้พสั ดุ และสิ นทรัพย์ ของสถานศึกษา
2.2) กําหนดเวลา วิธีการ และงบประมาณ ในการดูแล
รักษา และซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ นทรัพย์
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2.3) ติ ด ตามผล และรายงานผลการดําเนิ น การ ต่ อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ปกครอง ดูแล รักษา ใช้ประโยชน์ เกียวกับราชพัสดุ
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการใช้อาคาร
สถานที
7.4 งานจําหน่ายพัสดุและสิ นทรัพย์
เป็ นการดําเนิ นการเกียวกับ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ ทีเกียวกับจําหน่ายพัสดุ อันได้แก่ ครุ ภณ
ั ฑ์ อาคารเรี ยน อาคารประกอบ
และสิ งก่อสร้าง ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสํารวจอาคารและสิ งก่อสร้าง
1.2) งานจําหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตั งคณะกรรมการสํ า รวจอาคาร และสิ ง
ก่อสร้าง ทีจะรื อถอน เพือทราบสภาพ และวัสดุทียังใช้งานได้ดี และการนํา
วัส ดุ ไปใช้ห ลังจากรื อถอนแล้ว (สําหรับ ครุ ภัณ ฑ์ ใช้ก รรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง)
68

2.2) ขออนุ ญาตรื อถอน อาคาร และสิ งก่อสร้าง ต่อผูม้ ี
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ปัจจุบนั คือผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
2.3) แต่ ง ตั งคณ ะกรรมการรื อถอน อาคาร และ
สิ งก่ อ สร้า ง เมื อได้รับ อนุ ญ าตให้ รือถอน (สํ าหรั บ ครุ ภ ัณ ฑ์ ใช้ก รรมการ
ทําลาย)
2.4) จําหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์ อาคาร และสิ งก่อสร้างออกจาก
ทะเบียน และรายงานการจําหน่ายต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสําหรับอาคารและ
สิ งก่ อ สร้างให้ รายงานต่อ ต่อ กรม ธนารั ก ษ์ (ธนารั ก ษ์จัง หวัด ) ด้วย เพื อ
จําหน่ายออกจากทะเบียนของกรมธนารักษ์
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ
3.2) คําสังการมอบอํานาจตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยทีราชพัสดุ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
งานบริ หารบุค คล เป็ นงานเกียวกับ ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานศึ กษา
เพือส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้บุคลากรของสถานศึกษา สามารถปฏิบตั ิงาน ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เพือให้การจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายทีวางไว้
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1. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ ง
เป็ นการกําหนดจํานวนบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา และคุณ วุฒิ
หรื อวิชาเอกทีสถานศึกษาต้องการ ซึ งทาง ก.ค.ศ. เป็ นผูก้ าํ หนด และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพืนที การศึกษา เป็ นผูค้ วบคุมดูแลให้เป็ นไปตามที กําหนด ส่ วนคุณวุฒิ
หรื อวิชาเอกนัน สถานศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนด
1.1 งานวางแผนอัตรากําลัง
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) วิเคราะห์ อัตรากําลัง เป็ นการวิ เคราะห์ งานของ
สถานศึกษา เพือกําหนดปริ มาณงาน
1.2) กําหนดอัตรากําลัง กําหนด ตามปริ มาณงาน เพือ
ขออัตรากําลัง
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการวิเคราะห์อตั รากําลังทําการ
วิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา กําหนดจํานวนบุคลากรทีต้องการ
2.2) กําหนดอัตรากําลังตามกรอบของ ก.ค.ศ. นําไป
เปรี ยบเที ยบกับ อัตรากําลัง ที มี อยู่จริ งในปั จจุบ ัน เพือทราบจํานวน ที ขาด
แคลน
2.3) จัด ลําดับ คุ ณ สมบัติ หรื อ วิช าเอกที สถานศึ ก ษา
ต้องการ(ขาดแคลน)เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาเพือให้ความเห็นชอบ
และจัดสรร หรื อบรรจุบุคลากรตามทีสถานศึกษาต้องการ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) เกณฑ์ อ ัต รากําลังบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ของ
ก.ค.ศ.
3.2) ภารกิจหลักของสถานศึกษา
1.2 งานกําหนดตําแหน่ ง
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานกํา หนดตํา แหน่ ง เป็ นการกํา หนดคุ ณ วุ ฒิ หรื อ
วิชาเอกทีสถานศึกษาต้องการ และตําแหน่ งทีสถานศึกษาต้องการให้มี หรื อ
วิชาเอกทีสถานศึกษาขาดแคลน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการ กําหนดคุณวุฒิและวิชาเอก
สําหรับบุคลากรแต่ละตําแหน่งของสถานศึกษา
2.2) กํา หนดตํา แหน่ ง บุ ค ลากร และคุ ณ สมบั ติ ข อง
บุคลากรทีสถานศึกษา ต้องการ
2.3) เปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรทีมี อยู่จริ ง
เพือทราบคุณสมบัติทีขาดแคลน นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที พิจารณา อนุมตั ิ
และบรรจุให้ตามทีสถานศึกษาต้องการ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) เกณฑ์ อ ัต รากําลังบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ของ
ก.ค.ศ.
3.2) ภารกิจหลักของสถานศึกษา
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2. งานสรรหาและบรรจุแต่ งตัง
2.1 งานสรรหาบุคลากร
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ประกาศรับสมัคร เป็ นการประกาศรับ สมัครใน
ส่ วนที สถานศึกษามีอาํ นาจในการสรรหา ได้แก่ครู จา้ งสอนซึ งเป็ น ลูกจ้าง
ชัวคราว หรื อข้าราชการครู กรณี ได้รับมอบอํานาจ หรื อกระจายอํานาจให้
สถานศึกษา
1.2) การคัด เลื อก การคัด เลื อ กโดยทัวไปจะใช้ก าร
คัดเลือกโดยการสอบ มักจะเรี ยกว่าการสอบแข่งขัน
2) แนวทางดําเนินงาน
การสรรหาบุ ค ลากร โดยปกติ จ ะเป็ นหน้ า ที ของ
สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาดําเนิ น การตามมติ ข อง อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที
การศึกษา โดยแยกเป็ น การสรรหาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูก จ้าง ทังนี อ.ก.ค.ศ. อาจมี มติให้ส ถานศึ ก ษาดําเนิ นการในบางส่ วน
หรื อบางประเภทก็ได้ หากเป็ นลูกจ้างสถานศึกษาจ้างเอง ก็เป็ นหน้าทีของ
สถานศึกษา ดังนันหากสถานศึกษาดําเนินการสรรหา จึงต้องดําเนินการ ดังนี
2.1) กําหนดคุณสมบัติของบุคคลทีต้องการ ตามภาระ
งานของสถานศึกษา และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่นวิชาทีสอบ วันรับ
สมัคร สถานทีสอบ วันประกาศผล หรื อคุณสมบัติอืน ๆ ตามทีต้องการ
2.2) แต่งตังกรรมการชุดต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือทําการ
สอบคัดเลือก
72

2.3) ประกาศผลการสอบคัดเลื อก ตามลําดับที สอบ
ได้ (ตามลําดับคะแนน)
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) พระราชบั ญ ญั ติ เงิ น เดื อ น และเงิ น ประจํ า
ตําแหน่ง
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วน
ราชการ
3.4) มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษา
2.2 งานบรรจุแต่งตังบุคลากร
เป็ นการบรรจุให้ เข้ารับ ราชการ หรื อเป็ นพนัก งานของรั ฐ
และแต่ ง ตั งให้ ด ํา รงตํ า แหน่ ง หน้ า ที ซึ งเป็ นหน้ า ที ของผู ้มี อ ํา นาจตาม
พระราชบัญญัติขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การดํารงตําแหน่ง
1.2) การให้ได้รับเงินเดือน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ งตังให้ ผู ส้ อบคัด เลื อ กได้ ให้ ด ํา รงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยครู รับเงินเดือน ขันต้นของครู ผชู ้ ่วย (ทดลองปฏิบตั ิราชการ)
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2.2) แต่งตังลูก จ้างชัวคราว ให้ ด ํารงตําแหน่ งลูก จ้าง
รับเงินเดือน ตามวุฒิ
2.3) แต่งตังครู ทีผ่านการทดลองปฏิบตั ิราชการไปแล้ว
ให้ดาํ รงตําแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือน ในอันดับ ค.ศ. 1
2.4) แต่ ง ตังครู ที ได้รั บ ย้า ย ให้ ด ํา รงตําแหน่ ง ตามที
ได้รับย้าย ให้ได้รับเงินเดือนและวิทยฐานะเดิม
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิท ยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่ วน
ราชการ
2.3 งานโอนย้ายบุคลากร
หมายถึงการขอโอนของข้าราชการครู ไปสังกัดกรมอืน และ
การขอย้ายไปโรงเรี ย นอื นทังในและนอกเขตพื นที ในสั ง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน รวมทั งการรั บ โอน และรั บ ย้า ย
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานการโอน คือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอืน หรื อ
สถานศึกษาอืนทีไม่อยูใ่ นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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1.2) งานการย้าย คือการย้ายไปสถานศึกษาอืนในเขต
พืนที การศึกษา และเขตพืนทีการศึกษาอืน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
2) แนวทางดําเนินการ
. ) ศึ ก ษาข้ อ มู ล ครู ที จะขอโอน – ย้า ย ศึ ก ษา
ตําแหน่งว่างในโรงเรี ยนทีจะขอโอน – ย้าย เพือตัดสิ นใจ
. ) ยืนคําขอ ผูข้ อโอน – ย้ายยืนคํา ร้อ งขอย้าย ขอ
โอน ต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ลงความเห็น นําส่ งถึงเขตพืนทีการศึ กษา สําหรับ
ผูข้ อโอนต้องแนบหลักฐานยืนยันการรับโอนจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
. ) เมือได้รับโอน – ย้าย ผูไ้ ด้รับการโอน – ย้าย ต้อง
ทําการมอบหมายหน้าทีการงาน ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพือออกหนังสื อส่ ง
ตัวไปรับราชการในสถานศึกษาทีรับย้ายต่อไป
. ) กรณี การรับ ย้าย หรื อรับ โอน ข้าราชการครู จาก
สถานศึกษาอืน มาดํารงตําแหน่งในสถานศึ กษา ให้ดาํ เนิ นการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการทีบรรจุใหม่ ยกเว้นการทดลองปฏิบตั ิราชการ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร ข อ ย้ า ย ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3.2) หลักเกณฑ์ ของกรมเจ้าสังกัดทีจะรับโอน
3.3) ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วย การโอน –
ย้าย
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3. งานเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 งานทดลองปฏิบัติราชการ
เป็ นการพัฒนาอย่างเข้มของผูท้ ีได้รับการบรรจุแต่งตังจากผู ้
ทีสอบคัดเลือกได้โดยให้ดาํ รงตําแหน่ งครู ผชู ้ ่วย เป็ นเวลา 2 ปี จนกว่าจะผ่าน
การทดลองปฏิบ ัติราชการ(พัฒ นาอย่างเข็ม) จึงแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ ง ครู
ต่อไป ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) มอบหมายงาน เป็ นการมอบหมายงานในหน้าที
ตามภาระงานของสถานศึกษาให้ปฏิบตั ิ
1.2) ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาน สถานศึ กษามี หน้าที
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วย
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) มอบหมายงาน ให้ครู ผชู ้ ่วยปฏิบตั ิ
2.2) แต่ ง ตังคณะกรรมการประเมิ น ผลการทองลอง
ปฏิบตั ิราชการ (ปกติแต่งตัง 3 คน) และครู พีเลียง
2.3) สอนงาน นิ เทศงาน โดยผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
และครู พีเลียง
2.4) ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงาน ของผูท้ ดลองปฏิ บ ัติ
ราชการ ตามแบบทีกําหนด
2.5) รายงานผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะ ให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ เพือดําเนินการต่อไป
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
1.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
1.2) การประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บ ัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3.2 งานพัฒนาบุคลากร
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การศึ กษาต่ อ หมายถึ งการเข้ารั บ การศึ ก ษาใน
สถาบันต่างๆ ทังเวลาปกติ และนอกเวลา
1.2) การศึ ก ษาดู งาน หมายถึ งการศึ ก ษาดู งานทังใน
และต่างประเทศ
1.3) การประชุม อบรม หมายถึงการประชุม หรื อการ
อบรม ทังทีสถานศึกษาจัดเอง และส่ งบุคลากรเข้าร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4) การศึ ก ษาด้ว ยตนเอง หมายถึ ง การศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง โดยไม่มีสถาบันรับรอง
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการ
2.1.1) สํ า รวจความ ต้ อ งก ารของบุ ค ลาก ร
เกียวกับการพัฒนาบุคลากร
2.1.2) ตรวจสอบความพร้อมของสถานศึ ก ษา
ทังด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที รวมทังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็ น
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2.1.3) กํ า ห น ด เก ณ ฑ์ ขั น ตํ าใน การพั ฒ น า
บุคลากร
2.1.4) วางแผนการพัฒ นาบุ ค ลากร ซึ งมี ท ังที
สถานศึกษาจัดเอง และส่ งบุคลากรเข้าร่ วมกับหน่วยงานอืน
2.2) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนทีกําหนด
2.3) ประเมินผลการดําเนินงาน สรุ ปรายงานผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการให้
ข้าราชการไป ศึกษาต่อ และฝึ กอบรมภายในประเทศ
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
ระหว่างวันลา
3.3 งานพิจารณาความดีความชอบ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.2) งานเลือนขันเงินเดือน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
(ปี ละสองครัง)
2.2) กําหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
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2.3) ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
2.4) สรุ ปผลการประเมิน และจัดลําดับผูท้ ีได้รับความ
ดีความชอบ แยกเป็ นเลือนเป็ นกรณี พิเศษ เลือนปกติ และไม่ได้เลือนเงินเดือน
2.5) จั ด ทํ า บั ญ ชี ก ารเลื อน ขั น เงิ น เดื อน ตาม ที
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
2.6) เส น อบั ญ ชี เลื อน ขั น เงิ น เดื อน ต่ อ เขตพื น ที
การศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการพิจารณาความดีความชอบ
3.2) หลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนของหน่ วยงาน
ต้นสังกัด
3.3) มติ อ.ก.ค.ศ. ที เกี ยวกั บ การพิ จ ารณ าความดี
ความชอบ การเลือนขันเงินเดือน และการจัดสรรเม็ดเงิน
3.4 งานเลือนตําแหน่ ง และวิทยฐานะ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานขอมีและเลือนวิทยฐานะ สําหรับผูท้ ียังไม่มี
วิท ยฐานะ ต้องขอมีวิท ยฐานะก่อน แล้วจึงขอเลือนวิท ยฐานะไปตามลําดับ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะที ก.ค.ศ. กําหนด โดย
ปกติขา้ ราชการครู จะมีวิทยฐานะตังแต่ครู ชาํ นาญการ รับเงินเดือนระดับ ค.ศ.
ไปจนถึงวิทยฐานะครู เชียวชาญพิเศษ รับเงินเดือนระดับ ค.ศ.
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1.2) งานประเมินเพือขอมีวิทยฐานะ และขอเลือนวิทย
ฐานะ แล้วแต่กรณี
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจข้าราชการครู ทีอยู่ในเกณฑ์ ขอมี หรื อขอ
เลื อนวิ ท ยฐานะ แจ้ง ครู ที จะขอมี แ ละขอเลื อนวิ ท ยฐานะ และผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาทราบ
2.2) ให้ ขอ้ มูล สารสนเทศแก่ ข ้าราชการครู ที จะขอมี
และขอเลือนวิทยฐานะ เกียวกับหลักฐาน และวิธีการขอมี ขอเลือนวิทยฐานะ
2.3) รวบรวม จัด ส่ งหลัก ฐานการขอมี ขอเลื อนวิท ย
ฐานะ ถึงเขตพืนทีการศึกษา
2.4) แจ้งผูข้ อมีขอเลือนวิทยฐานะทราบ เมือได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการประเมิน
2.5) ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการจัด ทํา ผลงานวิ ช าการ
สําหรับผูข้ อเลือนวิทยฐานะชานาญการพิเศษขึนไป
2.6) ติดต่อประสานงาน เกียวกับการเข้ารับการพัฒนา
งานเพือมี และเลือนวิทยฐานะ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ
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3.5 งานเครื องราชอิสริยาภรณ์
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานจัดทําทะเบียนการรับเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
1.2) งานขอพระราชทานเครื องราชอิส ริ ยาภรณ์ ซึ ง
ต้องขอปี เว้นปี
1.3) งานคืนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ สําหรับ ผูท้ ีได้รับ
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ชัน ในตระกูลเดียวกัน (ถ้าซือเองไม่ตอ้ งคืน) หรื อถึง
แก่ความตาย
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) จัดทําทะเบี ยนคุม การรั บ เครื องราชอิ ส ริ ยาภรณ์
ของบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็ นปัจจุบนั
2.2) สํารวจบุ คลากรของสถานศึก ษา ที มี สิ ท ธิ ขอรั บ
พระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ แจ้งบุคลากรทราบเพือจัดทําแบบคํา ขอ
และหลักฐานประกอบ
2.3) ชี แจงเกี ยวกั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารขอรั บ
พระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
2.4) ให้ความร่ วมมือในการจัด ทําคําขอพระราชทาน
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ และส่ งหลักฐานต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เพือ
ดําเนินการต่อไป
2.5) ติ ด ต่ อ ประสานงาน ให้ บุ ค ลากรที อยู่ใ นเกณฑ์
ต้องคืนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ ได้ทาํ การคืนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระ เบี ยบ ก ารข อ พ ระ ราช ท าน เค รื อ ง ราช
อิสริ ยาภรณ์
3.2) แบบขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
3.6 งานทะเบียนประวัติ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานจัดทําทะเบียนครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.2) ปรับปรุ งทะเบียนครู
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) กําหนดรู ป แบบ ทะเบี ย นประวัติ ของบุ ค ลากร
ในสถานศึ ก ษาเพิ มเติ ม จากที เขตพื นที การศึ ก ษาดําเนิ น การอยู่ เพื อความ
สะดวกในการบริ หารงานของสถานศึกษาเอง
2.2) จัด เก็ บ ข้อ มู ล ของบุ ค ลการทางการศึ ก ษา เป็ น
รายบุคคล รวมทังคัดลอกแฟ้มประวัติ จากเขตพืนทีการศึกษา
2.3) จัดทําทะเบียนประวัติ และ ปรับ ปรุ งแก้ไข โดย
เริ มจัด ทําตังแต่เริ มรั บ ราชการ จนถึ ง ปั จ จุบ ัน และปรั บ ปรุ งแก้ไขให้ เป็ น
ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
1.1) เอกสาร หรื อแบบทะเบียนประวัติ
1.2) ระเบียบว่าด้วยทะเบียนประวัติของข้าราชการ
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3.7 งานการลา
เป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบของการลา โดยกําหนดเป็ นการ
ลาประเภทต่าง ๆ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานควบคุมวันลา เนื องจากสถานศึกษามีอาํ นาจ
ในการอนุ ญ าตการลาของข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาเอง จึงต้องควบคุมวันลาให้เป็ นไปตามระเบียบ
1.2) งานอนุ ญ าตการลา ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ นผู ้
อนุญาตการลาทุกประเภท
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ชีแจงระเบียบการลาของสํานักนายกรัฐมนตรี ให้
บุคลากรในสถานศึกษาทราบ และเข้าใจเกียวกับประเภทการลา สิ ทธิ การลา
และหลักเกณฑ์การลาในแต่ละประเภท
2.2) กําหนดระเบียบการลาของ สถานศึ กษาเพิมเติ ม
เกี ยวกับวิธีการส่ งใบลา ระยะเวลาส่ งใบลา และช่องทางการผ่านใบลาของ
สถานศึกษานัน ทีไม่ขดั กับระเบียบการลาของทางราชการ
2.3) ลงรั บ ใบลาตามระบบหนั ง สื อราชการ โดย
เจ้าหน้าทีงานสารบัญ
2.4) ตรวจสอบวันลา โดยเจ้าหน้าทีงานบุคลากร และ
ลงนาม ยืนยัน เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พิจารณา เพืออนุญาตการลา
2.5) แจ้งผูข้ ออนุญาตลา ทราบ เพือการปฏิบตั ิ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบการลาของข้าราชการ
3.2) คําสังมอบอํานาจการลาของหน่วยงานต้นสังกัด
3.3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน
4 งานวินัยและรักษาวินัย
หมายถึงงานวินัยของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ ง
ประกอบด้วยการรักษาวินยั กรณี ยงั ไม่ทาํ ผิดทางวินยั และการดําเนินการทาง
วินยั กรณีทีได้กระทําผิดทางวินยั ดังนี
4.1 งานรักษาวินัย
เป็ นการป้องกัน หรื อดูแลไม่ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึก ษา ในสถานศึ กษา ไม่ ให้ กระทําผิดทางวินัย ซึ งเป็ นหน้าที ของ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโดยตรง แต่อาจมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูใ้ ด
ผูห้ นึงทีเหมาะสม ดูแลแทนได้ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) การป้ อมปราม เป็ นการป้ องกัน การกระทําผิ ด
ทางวินยั
1.2) การรักษาวินยั เป็ นการดูแลไม่ให้มีการกระทําผิด
ทางวินยั
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ชีแจงเกียวกับความผิดทางวินยั และโทษทางวินยั
แก่บุคลากรของสถานศึกษาทราบ ซึ งอาจทําเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
หรื อตามสถานการณ์
2.2) นํากรณี ตวั อย่าง ที ได้ดาํ เนิ นการถึงที สุ ดแล้ว ให้
บุคลากรของสถานศึกษา ได้ทราบ และศึกษา
2.3) ชี แนะ หรื อ ตัก เตื อนบุ ค ลากรที มี แ นวโน้ ม ที จะ
กระทําผิดวินยั เพือเป็ นการป้อมปราม
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) กฎ ก.ค. แล กฎ ก.ค.ศ. ทีว่าด้วยความผิด
4.2 งานดําเนินการทางวินัย
เป็ นการดําเนิ นการตามระเบี ยบว่าด้วยวินัยของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ในกรณี ทีมีการกระทําผิดทาง
วินยั หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินยั ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพื อตรวจหาว่ า มี มู ล
ความผิดหรื อไม่ บางกรณี ไม่จาํ เป็ นต้องสอบหาข้อเท็จจริ ง
1.2) งานสอบสวนทางวินัย เป็ นการสอบเพือกําหนด
โทษทางวินยั
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตั งก รรม การส อบ ห าข้ อ เท็ จจริ ง ก รณี
ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าน่าจะมีการกระทําผิดทางวินยั หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั (กรณี ยงั ไม่มีมูลความผิด)
2.2) แต่งตังกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณี ทีมี มู ล
ความผิด เพือพิจารณาลงโทษทางวินยั
2.3) แจ้งข้อกล่าวหา หรื อมูลความผิดให้ผูถ้ ูกกล่าวหา
ทราบ และให้โอกาสแก้ขอ้ กล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
2.4) ก รณี ที เป็ น ค วาม ผิ ด ที ป ราก ฏ ชั ด แจ้ ง ไม่
จําเป็ นต้องตังกรรมการสอบสวนทางวินยั
2.5) คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย แจ้ง ผลการ
สอบสวน พร้ อ มข้อ เสนอแนะโทษทางวินัย ต่ อ ผู ้แ ต่ งตังทราบ (ปกติ คื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา)
2.6) ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาสั งลงโทษทางวิ นั ย ตามมู ล ฐาน
ความผิดทีปรากฏ หากเป็ นโทษวินยั อย่างร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที
พิจารณา และผูอ้ าํ นวยการเขตพืนที สังลงโทษ ในกรณี นี ผูอ้ าํ นวยการเขต
พืนทีอาจตังคณะกรรมการสอบส่วนขึนทําการสอบสวนใหม่ก็ได้
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
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3.2) กฎ ก.ค. หรื อ กฎ ก.ค.ศ. ทีว่าด้วยการลงโทษทาง
วินยั
3.3) ระเบี ย บการจ่ายเงิน เดื อนให้ แ ก่ ข ้าราชการที ถู ก
ลงโทษทางวินยั
4.3 งานอุทธรณ์
เป็ นการอุ ท ธรณ์ ของผู ้ถู ก ลงโทษท างวิ นั ย ที เห็ น ว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาลงโทษโดยไม่เป็ นธรรม หรื อไม่เหมาะสม
1) งานทีต้องดําเนินการ
อุทธรณ์การลงโทษทางวินยั
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ผู ้ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ทํา การอุ ท ธรณ์ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที หรื อ ก.ค.ศ. ด้วยตนเอง (ผูอ้ ื นอุทธรณ์
แทนไม่ได้) แล้วแต่กรณี
2.2) ให้อุท ธรณ์ ต่ อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที กรณี ผูบ้ ัง คับ
บัญชาสังลงโทษได้โดยไม่ตอ้ งผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที
2.3) ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. กรณี ทีถูกลงโทษโดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที
2.4) ผลการอุ ท ธรณ์ ให้ ถื อ เป็ นที สิ นสุ ด ของการ
ดําเนินการทางวินยั
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
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1.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
1.2) กฎ ก.ค. ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์
4.4 งานร้ องทุกข์
เป็ นการร้องทุกข์ของผูท้ ีถูกกลันแกล้ง จากผูบ้ งั คับบัญชา ที
ไม่ใช่การลงโทษทางวินยั
) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานรับเรื องร้องทุกข์ ของผูท้ ีถูกกลันแกล้ง หรื อผู ้
ได้รับทุกข์
1.2) งานชีแจงการร้องทุกข์ เป็ นการชีแจงการให้ทุกข์
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ผูไ้ ด้รับทุกข์ หรื อผูถ้ ูกกลันแกล้ง ทําการร้องทุกข์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีให้ทุกข์ หรื อทีกลันแล้ง อาจด้วยวาจาก่อน หรื ออย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เสนอผ่านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.2) ผูบ้ งั คับบัญชาทีเป็ นผูท้ าํ ให้เกิดทุกข์ตอ้ งชีแจง ข้อ
ร้องทุกข์ แจ้งผูไ้ ด้รับทุกข์ทราบ อาจด้วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร แล้วแต่
กรณี
2.3) ผูไ้ ด้รับ ทุ ก ข์ อาจร้ อ งทุ ก ข์อ ย่ างเป็ นลายลัก ษณ์
อัก ษร ต่ อ ผู ้บ ั ง คับ บัญ ชาของผู ้ใ ห้ ทุ ก ข์ ไ ด้ หากไม่ พ อใจการชี แจงของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีให้ทุกข์
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) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) กฎ ก.ค. ว่าด้วยการร้องทุ กข์ และพิจารณาเรื อง
ร้องทุกข์
5 งานออกจากราชการ
หมายถึ งการออกจากราชการ ของข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ของสถานศึกษา ในทุกกรณี ได้แก่
5.1 งานเกษียณอายุราชการ
หมายเฉพาะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทีรับ
ราชการจนอายุตวั ครบ ปี ต้องพ้นจากราชการ ตามพระราชกฤษฎี กาการ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสํารวจบุคลากรทีจะเกษียณอายุราชการ
1.2) งานเกษียณอายุราชการ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํา รวจบุ ค ลากรในสถานศึก ษาที จะเกษี ย ณอายุ
ราชการ ล่ วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพือสถานศึ กษาได้เตรี ยมปรั บการบริ หาร
จัดการ และแจ้งผูท้ ี เกษี ยณอายุราชการทราบ เพือเตรี ยมการ และรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
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2.2) ชีแจงผูท้ ีจะเกษียณอายุราชการ ทราบถึงหลักการ
วิธีการ และการจัดเตรี ยมเอกสารทีเกียวข้อง
2.3) ติดต่อประสานงาน กับ บุคคล และหน่ วยงานที
เกียวข้อง เช่น คุรุสภา และเขตพืนทีการศึกษา เป็ นต้น
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน
5.2 งานลาออกจากราชการ
หมายถึ งการออกจากราชการด้วยความสมัค รใจ ด้วยเหตุ
ต่างๆ เช่ น ลาออกเพือประกอบอาชี พ อืน ลาออกเพราะรับ ราชการมานาน
หรื อลาออกเพราะเหตุอืนๆ รวมทังการออกจากราชการก่ อนกําหนดเวลา
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานลาออกจากราชการก่อนกําหนด
1.2) งานลาออกจากราชการ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) รั บ ใบลาออกของข้า ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา นําส่งเขตพืนทีการศึกษา
2.2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเกียวข้อง
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2.3) ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการจัด ทําเอกสาร หลัก ฐาน
ต่าง ๆกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทีลาออก
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2) พระราชกฤษฎี การการจ่ ายเงิ น เดื อน บําเหน็ จ
บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน
5.3 งานออกจากราชการเนืองจากโทษทางวินัย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ออกจากราชการไว้ก่ อ น อาจไม่ ต้อ งออกจาก
ราชการจริ ง หากพบว่าไม่มีความผิดถึงขัน ให้ออก และปลดออก
1.2) ให้ออก เป็ นการลงโทษทางวินัย แต่ยงั คงได้รับ
บําเหน็จบํานาญ (ถ้าอยูใ่ นเกณฑ์ทีขอรับได้)
1.3) ปลดออก เป็ นการลงโทษให้ออกโดยไม่ ได้รับ
บําเหน็จบํานาญ ถึงแม้มีสิทธ์ได้รับ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) จัดทําคําสัง หรื อ ส่ งคําสังลงโทษทางวินัย แจ้งผู ้
ถูกลงโทษทราบ
2.2) งดจ่ายเงินเดือนไว้ก่อน สําหรับผูท้ ีถูกให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
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2.3) ติดต่อประสานงานกับ หน่ วยงานต้น สังกัด และ
หน่ วยงานที เกี ยวข้อง เพือขอรับ เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงิ นชดเชยอืนๆ
(ปลดออกไม่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ)
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน
5.4 งานออกจากราชการเนืองจากสาเหตุบางประการ
เป็ นการให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด แต่ดว้ ยความ
ไม่เหมาะสมทีจะรับราชการ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ออกจากราชการเนื องจากไม่ ผ่ านการทดลอง
ปฏิบตั ิราชการ เนืองจากไม่ตงใจที
ั จะทํางาน หรื อความไม่เข้าใจงาน
1.2) ออกจากราชการเนื องจากขาดคุณสมบัติ ทีจะรับ
ราชการ เนื องจากตรวจพบว่าขาดคุ ณสมบัติ ในขันตอนรับ สมัคร หรื อการ
สอบ หรื อไม่สามารถมีใบประกอบวิชาชีพได้
1.3) ออกจากราชการเพราะรั บ ราชการนานหรื อเหตุ
ทดแทน
. ) ออกจากราชการเนื องจากการเจ็บป่ วยติดต่อกัน
เป็ นเวลานาน (เกิน วัน)
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรทีบรรจุใหม่ อีก
ครังหนึง
2.2) ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
รายงานผลการดําเนินงานเป็ นระยะ
2.3) ตรวจสอบวัน ลาของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
. ) หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ เสนอให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ เพือดําเนินการ
. ) หากเป็ นข้อบกพร่ องที สามารถทําการปรั บ ปรุ ง
แก้ไขได้ ให้รีบทําการแก้ไข
. ) หากเป็ นข้อบกพร่ องที ไม่อาจแก้ไขได้ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องสั งให้ออกจากราชการตามข้อบกพร่ องดังกล่ าว โดยได้รับ
บําเหน็จ บํานาญ หรื อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา ทังนี ขึนอยู่กับ การมอบ
อํานาจ หรื อนโยบายของทางราชการ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2) พระราชกฤษฎี ก ารการจ่ า ยเงิ น เดื อน เงิ น ปี
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน
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5.5 งานดูแลบุคลากรทีออกจากราชการ
เป็ นงานที เกี ยวกั บ ศัก ดิ ศรี ของความเป็ นครู เนื องจาก
ข้าราชการครู ทีออกจากราชการไปแล้ว ไม่สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมกับความเป็ นครู อาจเนืองจากฐานะทางครอบครัว หรื อสภาพ
ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว สถานศึกษาทีครู ผนู ้ นดํ
ั ารงตําแหน่งอยูก่ ่อน
ออกจากราชการ เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล ให้ความช่วยเหลือ ตามความสามารถ
ของสถานศึกษา และสภาพของครู ทีออกจากราชการ ดังนี
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัดทําทะเบียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษา ทีออกจากราชการไปแล้ว
1.2) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทีออกจากราชการไปแล้ว
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ที ได้ออกจากราชการขณะทีปฏิบตั ิงานอยู่ในสถานศึ กษาทุก
คน ในทุกกรณี และขณะนียังมีชีวิตอยู่
2.2) ศึ ก ษาความเป็ นอยู่ และฐานะทางสั ง คม ของ
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ว่า สามารถดํา รงชี พ อยู่อ ย่ า ง
เหมาะสมกับ ความเป็ นครู คือยังเป็ นที เคารพนับถื อของลูกศิษ ย์ หรื อบุคคล
ทัวไปตามสมควร หรื อไม่

2.3) ให้ ค วามช่ วยเหลื อข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ทีเห็นว่าดํารงชีพอยูอ่ ย่างไม่เหมาะสมกับความเป็ นครู
. ) เชิ ญ มาเป็ นวิ ท ยากร หรื อเป็ นประธาน หรื อ
ร่ วมงาน ในกิจกรรมของสถานศึกษาตามความเหมาะสม
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
งานออกจากราชการ จากวารสารทางวิชาการ
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กลุ่มงานบริหารทัวไป
1. งานธุรการสถานศึกษา
หมายถึ ง งานจั ด การเกี ยวกั บ เอกสารของทางราชการ ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบการรักษาความปลอดภัยหนังสื อราชการ
ตังแต่การรับ หรื อจัดทําหนังสื อ จนกระทังการจําหน่ายหนังสื อ และการดูแล
รักษาหนังสื อทีมีชนความลั
ั
บ และดูแลสถานทีราชการ ดังต่อไปนี
1.1 งานสารบรรณ
เป็ นงานเกี ยวกั บ หนั ง สื อราชการของสถานศึ ก ษา ทุ ก
ประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ ตังแต่การรับหนังสื อ จนถึงการจําหน่าย
หนังสื อ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานลงทะเบี ย นส่ ง หนั ง สื อ หมายถึ ง การรั บ
หนังสื อ การลงทะเบียนรับ การส่ งหนังสื อ การลงทะเบียนส่งหนังสื อ

1.2) งานจัด ทําหนัง สื อ หมายถึ ง การจัด ทําหนั งสื อ
ราชการประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการวิเคราะห์ สภาพงานสาร
บรรณของสถานศึกษา
2.2) กําหนดแนวทางการปฏิ บ ัติ งานสารบรรณของ
สถานศึกษา ทังวิธีการ และผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ เกียวกับ
2.2.1) การลงทะเบี ย นหนั ง สื อ ทั งทะเบี ย น
หนังสื อรับ และทะเบียนหนังสื อส่ ง โดยปกติ เป็ นหน้าทีของเจ้าหน้าทีงาน
สารบรรณ
2.2.2) การจัด ทําหนัง สื อ ทังการออกหนังสื อ
หนังสื อ การโต้ตอบหนังสื อ ควรเป็ นหน้าทีของเจ้าของเรื อง
2.2.3) การส่ งหนังสื อ หมายถึงการนําหนังสื อ
ส่ งถึงผูร้ ับ หน่วยงานผูร้ ับ อาจแต่งตังผูท้ าํ หน้าทีส่งหนังสื อโดยเฉพาะ
2.2.4) การจั ด เก็ บ หนั ง สื อ เป็ นการจั ด เก็ บ
หนังสื อตามระเบียบงานสารบรรณ ปกติเป็ นหน้าที ของเจ้าหน้าที งานสาร
บรรณ อาจให้ เจ้าของเรื องรั บ ผิด ชอบบางส่ วนก็ ได้ ซึ งต้อ งเก็ บ รั ก ษาตาม
ระยะเวลา
2.2.5) การจํ า หน่ ายห นั ง สื อ เป็ น จํ า หน่ าย
หนังสื อราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสื อทีเกียวกับประวัติศาสตร์
ต้องขออนุญาตจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสาร
บรรณ
3.2) ระเบี ย บเกี ยวกับ การเก็ บ รั ก ษาหนังสื อของกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ
1.2 งานรักษาความปลอดภัย
เป็ นการรักษาความปลอดภัยให้กบั หนังสื อทีมีชนความลั
ั
บ
หรื อหนังสื อราชการลับ รวมทังการรักษาสถานทีเก็บหนังสื อทีมี ชนความลั
ั
บ
ด้วย ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานรักษาความปลอดภัยหนังสื อราชการ ทีมี ชัน
ความลับ
1.2) งานกําหนดชันความลับของหนังสือราชการลับ
1.3) งานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) พิจารณากําหนดชันความลับของหนังสื อราชการ
ซึงหมายถุงผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
2.2) แต่งตังเจ้าหน้าที หนังสื อราชการลับ รับผิดชอบ
ตังแต่ รับหนังสือ จนถึงการจําหน่ายหนังสื อ
2.3) กําหนดสถานที หวงห้าม บริ เวณทีหวงห้าม เพือ
เป็ นการรักษาความปลอดภัยให้กบั หนังสื อทีมีชนความลั
ั
บ
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2.4) แต่ ง ตังเจ้า หน้ า ที รั ก ษาความปลอดภัย สถานที
ราชการ และสถานทีเก็บหนังสื อทีมีชนความลั
ั
บ
2.5) จัดทําสมุดเวรยาม บันทึกสมุดเวรยาม
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
3.2) ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
เป็ นการปฏิ บ ัติ งานในส่ ว นของคณะกรรมการสถานศึ กษาขัน
พื นฐาน ของสถานศึ กษา ซึ งถื อ เป็ นหน่ วยงานหนึ งในสถานศึ ก ษา แต่ ไม่
ขึ นกั บ สถานศึ ก ษา จึ ง ต้อ งมี ง านสารบรรณของตนเอง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ และการปฏิบตั ิตามมติทีประชุม ดังนี
2.1 งานธุรการคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็ นการดําเนิ น การตามระเบี ยบงานสารบัญ เช่ น เดี ยวกับ งาน
ธุ รการของสถานศึกษา ในฐานะหน่ วยงานอิส ระหน่ วยงานหนึ ง ซึ งต้องใช้
เลขที ออกหนั ง สื อ เลขที คํา สั ง ประกาศ หรื ออื น ๆ เป็ นการเฉพาะ
ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสารบรรณของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2) งานประสานงานกับบุคคลอืน หน่วยงานอืน

2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตังเจ้า หน้าที งานธุ รการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ทําหน้าทีเช่ นเดียวกับงานธุ รการของสถานศึ กษา โดยแยกออก
จากงานธุรการของสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1.1) งานลงทะเบียนหนังสื อ
2.1.2) งานจัดทําหนังสื อ
2.1.3) งานเก็บรักษาหนังสื อ
2.1.4) งานจําหน่ายหนังสื อ
2.1.5) งานหนังสื อทีมีชนความลั
ั
บ
2.1.6) งานรักษาความปลอดภัยหนังสื อลับ
2.2) ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานทีเกียวข้อง และ
ดําเนินการตามทีคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ
3.2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
2.2 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็ นการดําเนิ นการเกี ยวกับการประชุ มของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ซึ งมี ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ตังแต่เตรี ยมการประชุม จนกระทัง การปฏิบตั ิตามมติในทีประชุม
ประกอบด้วย
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1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานเตรี ยมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2) งานบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
มีหน้าทีจดบันทึกการประชุมแทนเลขานุการ (ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา)
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) เชิญประชุม เจ้าหน้าทีงานธุ รการของคณะ กรรม
การสถานศึ ก ษา ออกหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม หรื อติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
กรรมการสถานศึกษา เพือให้เข้าประชุม
2.2) จัด ทํา วาระการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที งานธุ ร การ
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทําวาระการประชุม ร่ วมกับเลขานุการ และ หรื อ
ประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา ในฐานะเลขานุการ
2.3) จัดเตรี ยมสถานที ประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม และสิ งอํานวยความสะดวกในการประชุม
2.4) บัน ทึ ก การประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
โดยให้เลขานุการ(ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา) ตรวจบันทึกการประชุม เนื องจาก
เลขานุการไม่ได้ทาํ การบันทึกการประชุมเอง
2.5) เผยแพร่ ม ติทีประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ กษา
ให้บุคลากรของสถานศึกษา หรื อผูท้ ีเกียวข้อง ในส่ วนทีต้องทราบ หรื อมิได้
เป็ นความลับ
2.6) ปฏิบตั ิงานอืน ตามทีได้รับมอบหมาย
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
กฎ กระท รวงศึ ก ษาธิ การว่ า ด้ ว ยคณ ะกรรม การ
สถานศึกษา
3. งานระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เป็ นการสร้ า งเครื อ ข่า ยในการจัด ทํา และใช้ข ้อ มู ลร่ ว มกัน ทัง
ภายในสถานศึกษา และร่ วมกับสถานศึกษาอืนเพือความรวดเร็ วถูกต้องเม่นยํา
ของข้อมูล และสารสนเทศ
3.1 งานจัดระบบเครื อข่ ายภายในสถานศึกษา
เป็ นการสร้างระบบในการจัดเก็บ การปรับปรุ ง และการใช้
ข้อมูล สารสนเทศในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานจัดเก็บข้อมูล
1.2) งานประสานงานในเครื อข่ายของสถานศึกษา
1.3) งานเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) วิเคราะห์ขอ้ มูลและสารสนเทศ ตังคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เพือกําหนดข้อมูลทีจําเป็ นในการบริ หารจัดการ
2.2) กําหนดข้อมูลทีต้องการ และวิธีการได้มา และทํา
การจัดเก็บ ข้อมูล รวมทังกลุ่ มงาน หรื องานที รับ ผิดชอบในการจัดเก็บและ
ปรับปรุ งข้อมูล
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2.3) ดําเนิ นการจัดทําให้เป็ นสารสนเทศ เพือสะดวก
ในการบริ หารงาน ของสถานศึกษา โดยทุกกลุ่มงานใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ
เดียวกัน
2.4) งานจัด เก็บ รักษา ข้อมู ล และสารสนเทศ โดยมี
การกําหนดการจัดเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้
งาน และเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
การเก็บข้อมูล จากวารสารทางวิชาการ
3.2 งานจัดระบบเครื อข่ายร่ วมกับสถานศึกษาอืน
เป็ นการร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา ในการเก็บข้อมูล การ
จัด ทํา สารสนเทศ การเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล สารสนเทศ และการใช้ ข ้อ มู ล
สารสนเทศ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งาน ส ร้ า งเครื อข่ ายส ารส น เท ศ เป็ น ก าร
ติดต่อสื อสารเกียวกับข้อมูลและสารสนเทศ
1.2) งานสร้ างข้อมูล และสารสนเทศ เป็ นการสร้ าง
ข้อมูลและสารสนเทศร่ วมกัน
1.3) งานจัดเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ เป็ นการ
เก็บรักษาข้อมูล และสารสนเทศ
1.4) การใช้ข ้อมูล สารสนเทศของแต่ ล ะสถานศึ กษา
โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเดียวกัน
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ประสานกั บ สถานศึ ก ษาอื น ร่ ว มมื อ ในการ
จัดเก็ บ ข้อมูล การจัด ทําสารสนเทศ จัดเก็ บข้อมูลสารสนเทศ และการใช้
ข้อมูลสารสนเทศร่ วมกัน
2.2) แต่ ง ตังคณะกรรมการ หรื อคณะทํ า งานร่ วม
ระหว่างสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละสถานศึกษาจํานวนตาม
ความเหมาะสม มี ห น้ า ที ควบคุ ม ดู แ ล และกํา หนดแนวทางปฏิ บ ั ติ ข อง
เครื อข่าย
2.3) แลกเปลียนข้อมูล และสารสนเทศซึงกันและกัน
กําหนดการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศร่ วมกัน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
แนวทางจัดสร้างเครื อข่าย
4. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์ กร
เป็ นการจัดระบบบริ หาร และการจัดการของสถานศึ กษา ให้ มี
ประสิ ทธิภาพ และพัฒนาการบริ หารสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพตลอดไป
ประกอบด้วย
4.1 งานจัดระบบบริหาร
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานจัดระบบบริ หารสถานศึกษา
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตั งคณะกรรมการจั ด ระบบบริ หารของ
สถานศึ ก ษา โดยผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ รองผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามอบหมาย เป็ นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป็ นกรรมการ และหั ว หน้ า กลุ่ ม งานบริ หารทั วไป เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
2.2) คณะกรรมการจัดระบบริ หารของสถานศึ กษาทํา
หน้าทีดังนี
2.2.1) วิเคราะห์ ภ าระงานของสถานศึ ก ษา ตาม
ความจําเป็ นและบริ บทของสถานศึกษา
2.2.2) กําหนดงานของสถานศึ ก ษา จัดแบ่ งกลุ่ ม
งานให้เหมาะสมกับสถานศึกษา เสนอเขตพืนทีการศึกษาให้ความเห็นชอบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) กฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารแบ่ ง ส่ ว น
ราชการภายในสถานศึกษาทีจัดการศึกษาขันพืนฐาน
3.2) การปฏิบตั ิหน้าทีของสถานศึกษาขันพืนฐาน
4.2 งานพัฒนาองค์กร
เป็ นการพัฒนาการบริ หารงานของสถานศึกษา ให้เหมาะสม
กับสภาวะ และสถานการณ์ ของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เพือปรุ งระบบ
รักษาระบบ ปรับการบริ หารงานของสถานศึกษา ให้มี ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
ประกอบด้วย
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1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสํารวจสภาพการบริ หารงานของสถานศึกษา
และบุคลากรของสถานศึกษา
1.2) งานพัฒนาสถานศึกษา
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตั งกรรมการพั ฒ นาการบริ หารงานของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นประธาน และหัวหน้ากลุ่ม
บริ หารทัวไปเป็ นกรรมการและเลขานุการ
2.2) คณ ะกรรม การพั ฒ น าการบ ริ ห ารงาน ของ
สถานศึกษา มีหน้าทีดังนี
2.2.1) ศึ ก ษาปั ญ หา ศึ ก ษาการบริ ห ารงานของ
สถานศึกษาในแต่ละงาน เพือทราบปั ญหา และสาเหตุของปัญหา
2.2.2) กําหนดแนวทางแก้ปั ญ หา ปรั บ ปรุ งงาน
พัฒนางานของสถานศึกษา
2.2.3) ส รุ ป ผลการป ฏิ บั ติ งาน ปั ญ ห า แล ะ
อุปสรรคทีเกิดขึน พร้อมแนวทางแก้ไข เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อนุมตั ิ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) กฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารแบ่ ง ส่ ว น
ราชการภายในสถานศึกษาทีจัดการศึกษาขันพืนฐาน
3.2) การปฏิ บ ัติ ห น้ าที ของสถานศึ ก ษาขันพื นฐานที
เป็ นนิ ติบุคคล
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5. งานดูแลอาคารสถานทีและสภาพแวดล้ อม
เป็ นงานดูแล รักษาอาคารสถานที สิ งก่อสร้าง และสิ งแวดล้อม
ของสถานศึ ก ษา เพื อให้ อ ยู่ ใ นสภาพที ใช้ง านได้อ ยู่ เสมอ และเหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 งานกําหนดการใช้ อาคารสถานที
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานการใช้อาคารสถานที
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจความต้องการใช้อาคารสถานที ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ จากบุคลากรในสถานศึกษา
2.2) พิจารณาความจําเป็ น และความเหมาะสมในการ
ใช้งาน
2.3) กําหนดการใช้อาคารสถานที เกียวกับ
2.3.1) วิธีการ หรื อขันตอนในการใช้งาน
2.3.2) ระยะเวลาในการใช้งาน
2.3.3) การดูแลรักษาความสะอาด
2.3.4) ข้อปฏิบตั ิอืนๆ ทีจําเป็ น
2.4) เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ เพือขออนุมตั ิ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักการดูแลรักษาอาคารสถานที
3.2) วิธีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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5.2 งานดูแลรักษาอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานดูแลรักษาอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อม
1.2) งานซ่อมแซมอาคารสถานที
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํ า รวจสภาพอาคารสถานที และสิ งก่ อ สร้ า ง
กํา หนดระยะเวลาในการสํ า รวจอาคารสถานที และสิ งแวดล้อ มภายใน
สถานศึกษา
2.2) วางแผนการซ่ อ มแซมอาคารและสิ งก่ อ สร้ า ง
กําหนดระยะเวลาทีจะทําการซ่อมแซม การจัดหางบประมาณในการซ่อมแซม
เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิ
2.3) เสนอแผนการซ่ อ มแซมอาคารสถานที และ
สิ งก่อ สร้าง ต่อ เขตพื นที การศึ กษา กรณี ที ต้องของบประมาณค่ าที ดิ น และ
สิ งก่อสร้าง (ใช้งบประมาณมาก)
2.4) ดํ า เนิ น ก ารซ่ อ ม แ ซ ม อ าค ารส ถ าน ที แล ะ
สิ งก่อสร้าง โดยดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
2.5) รายงานผลการดําเนินการให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยทีราชพัสดุ
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5.3 งานรื อถอนอาคารและสิ งก่อสร้ าง
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานรื อถอนอาคารอาคารและสิ งก่อสร้าง
1.2) งานจําหน่ายอาคาร และสิ งก่อสร้าง
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ งตังคณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร หรื อ
สิ งก่อสร้าง เกียวกับ
2.1.1) วัสดุคงเหลือทีอยูใ่ นสภาพใช้งานได้
2.1.2) การเก็บรักษาวัสดุคงเหลือ หรื อ
2.1.3) การนําวัสดุคงเหลือไปใช้ประโยชน์
2.2) เสนอผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา เพือขออนุ ม ัติก ารรื อ
ถอน
2.3) แต่ ง ตั งกรรมการรื อถอน รายงานผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษาทราบผลการรื อถอน
2.4) จํ า ห น่ าย อาคาร หรื อสิ งก่ อ สร้ า ง ออกจาก
ทะเบียน และรายงานธนารั กษ์จงั หวัด ทราบ เพือจําหน่ ายออกจากทะเบียน
ของกรมธนารักษ์
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยทีราชพัสดุ

5.4 งานพัฒนาสิงแวดล้ อม
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานพัฒนาสิ งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจสภาพสิ งแวดล้อม แต่งตังคณะกรรมการ
สํารวจสภาพสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
2.2) วางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อม กําหนดจุดที
ต้องปรับปรุ ง วัสดุทีใช้ งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาทีใช้
2.3) เสนอผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา เพื อขออนุ ม ั ติ ใ ช้
งบประมาณ และดําเนินการตามแผน
2.4) ดํ า เนิ น การตามแผน พั ฒ นาส ภาพ แวดล้ อ ม
รายงานผลการดําเนินการให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยทีราชพัสดุ
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6. งานส่ งเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจการนักเรียน
เป็ นการควบคุม ดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรี ยนทังหมด
ของสถานศึ ก ษา เพื อให้ ก ารจัด กิ จ กรรมของนั ก เรี ย นเป็ นกิ จ กรรมที เกิ ด
ประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย

6.1 งานจั ด ทํ าธรรมนู ญ นั ก เรี ย น หรื อ ระเบี ย บว่ า ด้ว ยสภา
นักเรี ยน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งาน จั ด ทํ า ธรรม นู ญ นั ก เรี ยน กรณี ยัง ไม่ มี
ธรรมนูญนักเรี ยน
1.2) ปรับปรุ งแก้ไขธรรมนูญนักเรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) วิเคราะห์ ความต้อ งการ แต่ งตังคณะกรรมการ
หรื อคณะทํางาน ศึ ก ษาแนวการจัดกิ จกรรมของผูเ้ รี ยน ความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน และสภาพของชุมชน
2.2) ร่ างธรรมนู ญนักเรี ยน หรื อระเบี ยบสถานศึกษา
ว่าด้วยสภานักเรี ยน (กรณี ยงั ไม่มี) เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิร่าง
2.3) กําหนดแนวทางปรับปรุ ง แก้ไขธรรมนูญนักเรี ยน
หรื อระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยสภานักเรี ยน เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพือ
ขอนอนุมตั ิดาํ เนินการ
2.4) ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ตามที ได้รั บ อนุ ม ัติ
รายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด
กิจกรรมในสถานศึกษา
3.2) แนวการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
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6.2 งานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียน
หมายถึ ง การส่ ง เริ ม สนั บ สนุ น และควบคุ ม ดู แ ลการจัด
กิ จ การของนั ก เรี ยน ให้ เ ป็ นไปตามธรรมนู ญนั ก เรี ยน หรื อระเบี ย บ
สถานศึกษา ว่าด้วยสภานักเรี ยน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานส่ งเสริ ม กิ จกรรมนักเรี ยน เป็ นการส่ งเสริ ม
สนับ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถจัดกิจกรรมนักเรี ยน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2) งานควบคุมดูและกิจกรรมของนักเรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) วางแผนการจัดกิจกรรมนักเรี ยน ครู ผรู ้ ับผิดชอบ
หรื อผูค้ วบคุม ดู แลการจัดกิ จกรรมนักเรี ยนตามธรรมนู ญนักเรี ยน กําหนด
กิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตลอดถึงการใช้วสั ดุ และอาคารสถานที
ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพือขออนุมตั ิดาํ เนินการ
2.2) ขอความร่ วมมื อจาก ครู ที ปรึ ก ษา ครู ป ระจําชัน
และผูท้ ีเกียวข้อง ในการจัดกิจกรรมนักเรี ยน และอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม
2.3) ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู ้เรี ย นดํา เนิ น การจัด กิ จ กรรม
นัก เรี ย นให้ เป็ นไปตาม ธรรมนู ญ นัก เรี ย น ระเบี ย บของสถานศึ ก ษา และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระเบียบการจัดกิจกรรมนักเรี ยนในสถานศึกษา
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6.3 งานจัดกิจกรรมบริการนักเรียน
หมายถึงการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ทีเป็ นการบริ การ
หรื อให้บริ การ แก่ผเู ้ รี ยน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานอาหารกลางวัน เป็ นการจัด อาหารกลางวัน
ให้แก่นกั เรี ยน ทังทีจ่ายเงิน และจัดให้ฟรี
1.2) งานสหกรณ์ โ รงเรี ย น เป็ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ของผูเ้ รี ยน
1.3) งานห้องพยาบาล เป็ นที สําหรับพยาบาลขันต้น
ให้แก่นกั เรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการประจํากิจกรรมศึกษาความ
ต้องการ ปัญหาและอุปสรรค และควบคุมการดําเนินงานของกิจกรรม
2.2) กําหนดปั ญ หา ความต้อ งการ หาแนวทางแก้
ปั ญหา และตอบสนองความต้องการ ที สอดคล้อง และเป็ นไปตามระเบี ยบ
ข้อบังคับของกิจกรรมนันๆ
2.3) วางแผนดํา เนิ น การ แยกแต่ ล ะกิ จ กรรม เสนอ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ขออนุมตั ิ ดําเนินการ ในแต่ละกิจกรรม
2.4) ดําเนิ นการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบ
และผูเ้ รี ยนร่ วมดําเนินการตามแผนงานทีวางไว้
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2.5) รายงานผลการดําเนินการต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) แนวการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรี ยน
3.2) ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
6.4 งานแนะแนวในโรงเรียน
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานบริ การสารสนเทศ
1.2) งานบริ การให้คาํ ปรึ กษา
1.3) งานแนะแนวการศึกษา
1.4) งานจัดวางตัวบุคคล
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ศึ ก ษานักเรี ยนเป็ นรายบุ ค คล ฝ่ ายงานแนะแนว
และครู ทีปรึ กษา หรื อครู ประจําชัน ศึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล บันทึกข้อมูล
ตามแบบทีกําหนด
2.2) ติด ต่อประสานงานกับ หน่ วยงาน องค์กรต่ างๆ
เพือขอทุนการศึกษา หรื อจัดตังกองทุนการศึกษา
2.3) รับทราบ และให้คาํ ปรึ กษาแก่นักเรี ยนทีมี ปัญหา
เป็ นรายบุคคล
2.4) คั ด เลื อ กนั ก เรี ยน แต่ ง ตั งกรรมการคั ด เลื อ ก
นักเรี ยนเพือให้ทุน หรื อขอรับทุนการศึกษา
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2.5) จัด ทํา บัญ ชี นั ก เรี ยนที จะขอรั บ ทุ น จัด ลํา ดับ
ก่อนหลัง เพือเสนอขอรับทุน
2.6) แนะนํา การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น เพื อให้ ศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
แนวจัดกิจกรรมแนะแนว ในสถานศึกษา
7. งานส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ดํ า เนิ น การจั ด ระบบดู แ ลช่ วยเหลื อ
นักเรียน
เป็ นการจัดการเกียวกับการดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
ทีมีปัญหา เกียวกับสภาพความเป็ นอยู่ ความประพฤติ และสิ งเสพติดต่างๆ
ดังนี
7.1 งานจัดระบบช่ วยเหลือนักเรียน
เป็ นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กรณี ทีสถานศึ กษา
ยังไม่มีระบบ และเป็ นการปรับปรุ งระบบทีมีอยู่แล้วในสถานศึกษาให้เป็ น
ระบบมีมีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) จัด ระบบช่วยเหลื อนักเรี ยน ซึ งเป็ นระบบของ
สถานศึกษาเอง
1.2) พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรี ยน ของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
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1.3) ป ระเมิ น ระบ บ และผลการป ฏิ บั ติ งาน เพื อ
ปรับปรุ งระบบ และผลการทํางาน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ศึ ก ษาระบบการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการศึกษาระบบการช่ วยเหลือนักเรี ยน จากเอกสาร หน่ วยงานอืน
เพื อจัด ตังระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น (กรณี ย งั ไม่ มี ระบบช่ ว ยเหลื อ
นั ก เรี ยน) และปรั บ ปรุ ง ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนที มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
2.2) วิ เ คราะห์ ข ั นตอน และวิ ธี ก ารการช่ ว ยเหลื อ
นัก เรี ย นของบุค ลากรในสถานศึ ก ษา และผู้รับ ผิ ด ชอบการดู แลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยนในสถานศึกษา
2.3) กําหนด ขันตอน วิธีการ และกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ภายในสถานศึกษา เสนอขออนุมตั ิผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา เพือดําเนินการ ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาระบบ
2.4) รายงานผลการดําเนิ นการ พัฒ นาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
7.2 งานดําเนินการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ศึกษาสภาพของนักเรี ยน ครู ทีปรึ กษา ครู ประจํา
ชัน หรื อผูร้ ับผิดชอบ ศึก ษาสภาพของนักเรี ยนทีรับผิดชอบ ทังในโรงเรี ยน
และทีบ้าน เพือทราบปัญหา และความต้องการ
2.2) ครู ที ปรึ กษาพิจารณาให้ค วามช่ วยเหลือนักเรี ยน
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน
2.3) ติ ด ตามการปฏิ บ ั ติ ข องนั ก เรี ยนที ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ของผู ้ป กครองนัก เรี ยน และบุ ค คลอื นใน
ครอบครัว
2.4) กําหนดแนวทางในการปรั บ ปรุ งการดําเนิ น การ
เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พิจารณาอนุมตั ิ
2.5) รายงานผลการดําเนิ นการให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
แนวทางการปฏิบตั ิการช่วยเหลือนักเรี ยน
8. งานดํ าเนิน การเกียวกับ การควบคุม ดูแลความประพฤติ วิ นั ย
คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน
เป็ นงานเกียวกับการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรี ยน ให้
เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี เหมาะสมกับทีเป็ นนักเรี ยน รวมทังเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรม และศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบด้วย
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8.1 งานควบคุมดูแล ความประพฤติของนักเรียน
เป็ นการดูแลและป้องกัน ไม่ให้ นักเรี ยน ประพฤติไปในทาง
ทีเสื อมเสี ย ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นทีขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ชุมชน ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) กําหนดความประพฤติของนักเรี ยน
1.2) งานควบคุมดูและความประพฤติของนักเรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังกรรมการ หรื อคณะทํางาน วิเคราะห์ความ
ประพฤติ ข องนั ก เรี ยนให้ เป็ นที ต้ อ งการของสถานศึ ก ษา กํา หนดเป็ น
มาตรฐานความประพฤติขนตํ
ั าของนักเรี ยน ในสถานศึกษา
2.2) แต่งตังเจ้าหน้าทีดูแลควบคุมความประพฤติของ
นักเรี ยน
2.3) ศึ ก ษาปั ญหาเกี ยวกั บ การปฏิ บ ั ติ ง านในการ
ควบคุม ความประพฤติ นัก เรี ย น ของครู ผูร้ ั บ ผิด ชอบ และมาตรฐานความ
ประพฤติ ขันตําของนักเรี ยน
2.4) กําหนดแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เสนอผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาเพือขออนุญาตดําเนินการ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
นักศึกษา
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8.2 งานสร้ างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ นักเรียน
เป็ นการสร้างเสริ มให้แก่นกั เรี ยน เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
อันพึงประสงค์ โดยเป็ นผูม้ ีคุณธรรมนําความรู ้
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) กําหนดคุณธรรมจริ ยธรรมอันพึงประสงค์ ซึ งได้
กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาแล้ว
1.2) เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมแก่ นัก เรี ยน เป็ น
การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมเพิมเติมให้นกั เรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการ หรื อคณะทํางาน พิจารณา
กําหนดคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอัน พึ งประสงค์ ข องสถานศึ ก ษา และทบทวน
ปรับปรุ งให้เหมาะสม
2.2) วางแผนกําหนดแนวทาง หรื อวิธีการส่ งเสริ ม การ
สร้างคุณ ธรรมจริ ยธรรมแก่ นักเรี ยน เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา เพืออนุ ม ัติ
แผนการทํางาน
2.3) เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ นั ก เรี ย น ตาม
แผนทีกําหนด รายงานผลการดําเนินงานให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการลงโทษ
นักเรี ยนนักศึกษา
118

9. งานการศึกษาภาคบังคับ
หมายถึงการดําเนิ นการ ให้เด็กที อยู่ในเกณฑ์บงั คับ เข้าเรี ยนใน
ระบบโรงเรี ยน จนจบการศึกษาภาคบังคับ ปี (จบ ม. ) หรื ออายุครบเกณฑ์
บังคับ (ย่างเข้าปี ที 16) มีงานทีต้องดําเนินการดังนี
9.1 งานสํ ามะโนนักเรียนและรับนักเรียน
เป็ นการสํารวจเด็กทีอายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพือ
จัด ทําบัญ ชี ค วบคุ ม เพื อให้ เด็ก ทุ ก คนได้เข้าเรี ย นในระบบโรงเรี ยน ตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานสํามะโนนักเรี ยน
1.2) งานรับนักเรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจเด็ก ทีจะเข้าเรี ยน ในแต่ละปี จากทะเบี ยน
ราษฎร์ ล่วงหน้า ปี ในแต่ละระดับ คือ
2.1.1) นักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนการศึกษาขัน
พืนฐาน สําหรับสถานศึกษาทีเปิ ดสอนในระดับก่อนการประถม
2.1.2) นักเรี ยนเข้าเรี ยนในช่วงชันที 1
2.1.3) นักเรี ยนเข้าเรี ยนในช่วงชันที 3 สําหรับ
สถานศึกษาทีจัดการเรี ยนการสอนในช่วงชันที 3
2.1.4) นักเรี ยนเข้าเรี ยนในช่ วงชันที เป็ นสิ ท ธิ
ของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาทีทําการสอน ในช่วงชันที 4
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2.2) วางแผนการรับ นัก เรี ยน ในระดับ ชันที เปิ ดสอน
ตามจํานวนนักเรี ยน ทีได้จากการสํามะโนนักเรี ยน
2.3) รับ นักเรี ยน แต่งตังกรรมการรับนักเรี ยน ในแต่
ละระดั บ ชั น ตามที เปิ ดสอน รายงานผลการรั บ นั ก เรี ยนต่ อ ผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษา และเขตพืนทีการศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
3.2) ทะเบี ย นราษฎร์ ของฝ่ ายงานทะเบี ย นราษฎร์
กรมการปกครอง
9.2 งานเกณฑ์ เด็กเข้าเรียน
หมายถึ ง การเกณฑ์เด็ก ที อยู่ในเกณฑ์ การศึ กษาภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ คือการศึกษาขันพืนฐานช่วงชันที 1
ช่วงชันที 2 และช่วงชันที 3 หรื ออายุยา่ งเข้าปี ที 7 – ย่างเข้าปี ที 16
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานติ ด ตามเด็ก เข้าเรี ยน ติ ด ตามนัก เรี ยนที ขาด
เรี ยน
1.2) งานยกเว้นเด็กเข้าเรี ยน ขอยกเว้นการเข้าเรี ยนใน
ประดับการศึกษาภาคบังคับ ตามเหตุที อ.ก.ค.ส.
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ติ ด ตามเด็ ก ให้เข้าเรี ย น โดยติ ด ตามตรวจสอบ
เด็กเข้าเรี ยนในระดับช่วงชันที 1-3 ครบถ้วนตามสํามะโนนัก เรี ยน
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2.2) ติดตามให้เด็กเข้าเรี ยนต่อไป จนจบการศึกษาภาค
บังคับ คือจบช่วงชันที 3 หรื อมีอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์
2.3) ดําเนิ นการยกเว้นเด็กในเกณฑ์บงั คับ ไม่ต้องเข้า
เรี ย น หรื อ ผ่ อ นผัน ตามเกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที คณะกรรมการการศึ ก ษาขัน
พืนฐานกําหนด
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
3.2) กฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธี การนับ
อายุเด็กเพือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
9.3 งานทะเบียนนักเรียน
หมายถึงการจัดทําทะเบี ยนนักเรี ยน ตังแต่การรับนักเรี ยน
เข้าเรี ยนในสถานศึกษา จบการเรี ยนชันสูงสุดของสถานศึกษา
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) ลงทะเบียนนักเรี ยน
1.2) แก้ไขทะเบียนนักเรี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ลงทะเบี ยนรับ นัก เรี ยนที เข้าเรี ยนในช่ วงชันที
และช่วงชันที (ขึนอยูก่ บั ระดับทีเปิ ดสอนของแต่ละสถานศึกษา)
2.2) ขอจําหน่ า ยเด็ ก ที มี อายุค รบ 15 ปี บริ บู ร ณ์ ออก
จากทะเบียน จําหน่ายเด็กออกจากทะเบียน ทังเด็กทีอายุครบเกณฑ์ และเรี ยน
จบการศึกษาภาคบังคับ ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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2.3) แก้ไขวัน เดือน ปี เกิด และอืนๆ ทีผิดพลาด โดยมี
เอกสารหลักฐาน มาแสดง เพือเป็ นหลักฐานในการดําเนินการ
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นเด็กในเกณฑ์
10. งานส่ งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษา ร่ วมกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่างๆ
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน โดยการร่ วมมือกับชุมชน
ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ได้แก่
10.1 งานส่ งเสริมสนับสนุนการศึกษา
เป็ นการร่ ว มมื อ ของชุ ม ชน เข้ามาช่ ว ยเหลื อ กิ จ การ หรื อ
ภารกิจของสถานศึกษา และการให้บริ การแก่ชุมชน ดังนี
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานประสานองค์กรและชุมชน
1.2) งานส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษา
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ประสานความร่ วมมือจากองค์กรภายในท้องถิน
หรื อชุมชนทีสถานศึกษาตังอยู่ เพือร่ วมกันจัดการศึกษา หรื อให้การสนับสนุน
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ และด้านแรงงาน

2.2) ส่ งเสริ มให้ตัวแทนองค์ก ร และบุค คลในชุ ม ชน
ร่ วมเป็ นกรรมการในคณะต่างๆ และขอความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หาร
จัดการ และขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะนิติบุคคล
3.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
10.2 งานบริการสาธารณะ
เป็ น งาน ให้ บ ริ ก ารแก่ ชุ ม ช น ใน ด้ า น ต่ า งๆ ที อยู่ ใ น
ความสามารถของสถานศึ ก ษา เช่ น ด้านวิ ช าการ ด้านบุค ลากร ด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ และอาคารสถานที เป็ นต้น ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานบริ การด้านวิชาการ
1.2) งานบริ การด้านวัสดุอปุ กรณ์
1.3) งานบริ การอาคารสถานที
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) สํารวจความต้องการ ด้านวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์
และอาคารสถานที
2.2) กํา หนดเกณฑ์ ก ารใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ และอาคาร
สถานที
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2.3) จัด เตรี ยมบุ ค ลากร วัส ดุ อุ ป กรณ์ และอาคาร
สถานที เพือพร้อมให้บริ การชุมชน
2.4) จัด ให้บริ ก ารแก่ชุม ขน และส่ งคุ ลากรให้ความรู ้
ด้ายวิชาการแก่ชุมชน
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริ หารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะนิติบุคคล
10.3 งานประชาสัมพันธ์ การศึกษา
เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ ส ถานศึ ก ษา และงานของสถาน
ศึกษา ต่อสาธารณชน องค์กร และหน่วยงานทีเกียวข้อง ประกอบด้วย
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานจัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
1.2) งานประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อสารมวลชน
1.3) งานประชาสัมพันธ์ผเู ้ รี ยน
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่งตังคณะกรรมการประชาสั ม พัน ธ์การศึ กษา
รวบรวมข่าวสาร ของสถานศึกษา และจัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
2.2) ข อ ค วาม ร่ วม มื อ สื อ ส ารม วล ช น ให้ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
2.3) ประชาสัมพันธ์ผา่ นผูเ้ รี ยน ถึงผูป้ กครอง
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะนิติบุคคล
11. งานอืนๆ ทีไม่ สามารถจัดเข้างานอืนได้
หมายถึงงานอืนๆ ทีนอกเหนื อจากทีกําหนดไว้ในแผนงานของ
สถานศึกษา เช่น งานนโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัด งานนโยบายของทาง
ราชการ เป็ นต้น
11.1 งานโครงการ และนโยบายหน่ วยงานต้ นสั งกัด
1) งานทีต้องดําเนินการ
1.1) งานโครงการ
1.2) งานตามนโยบาย
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) แต่ ง ตังคณะกรรมการ หรื อผู ้รั บ ผิ ด ชอบ เพื อ
พิจารณา กําหนดแนวทางการดําเนิ น การ การปฏิ บ ัติ ตามโครงการ หรื อ
ตามทีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
2.2) เสนอแนวทางในการปฏิบ ัติ ออกคําสัง หรื ออืน
ๆ ทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี เสนอผูบ้ ริ หาร อนุมตั ิ หรื อลงนาม
2.3) ประสานงานกับ บุคคล และห่ วยงานทีเกียวข้อง
2.4) ส รุ ป ผล ก ารดํ า เนิ น ก าร รายงาน ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะนิติบุคคล
11.2 งานอืนๆ
งานอื นๆ จากหน่ ว ยงานต้น สั ง กั ด หรื อ ตามที ทางราชการ
กําหนด
1) งานทีต้องดําเนินการ
งานทีรับมอบหมาย
2) แนวทางดําเนินงาน
2.1) ศึ ก ษาวิ เคราะห์ โครงการ และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด และงานทีได้รับมอบหมาย
2.2) พิจารณากําหนดแนวทางปฏิ บ ัติ อกคําสั ง หรื อ
เอกสารอืน เพือใช้ในการปฏิบตั ิ เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ขออนุมตั ิ หรื อ
การลงชือ
2.3) ปฏิบตั ิงานตามทีได้รับมอบหมาย และรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง
ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะนิติบุคคล

เอกสารอ้างอิง
พ.ร.บ..การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
ระเบียบว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ.
ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนจรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานทีของ
สถานศึกษา พ.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรี ยน พ.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพือเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกียวกับราชพัสดุ พ.ศ.
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือนขันเงินเดือน พ.ศ.
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน และปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาเพือการประเมินคุณภายภายนอก
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
หลักและกระบวนการบริ หารการศึกษา
คําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เรื อง มอบอํานาจ
เกียวกับการพัสดุ
คําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เรื อง มอบอํานาจ
พิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ
คําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เรื อง มอบอํานาจ
การดําเนินการทางวินยั
คําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เรื อง มอบอํานาจ
ดําเนินการเกียวกับการออกจากราชการ
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การจัด ทํา พรรณนางานฉบับ นี คณะกรรมการบริ ห ารได้
จัด ทํา ขึ นโดยมี ว ัตถุ ป ระสงค์ เพื อเป็ นเครื องมื อ ในการพัฒ นางานบริ ห าร
โรงเรี ย น เนื องจาก บุ ค ลากรของโรงเรี ย น ขาดความรู ้ ค วามเข้าใจในการ
ปฏิ บ ัติงานบริ ห ารของโรงเรี ย นทัง กลุ่ม งาน อัน ได้แก่ กลุ่ มงานวิ ชาการ
กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบริ หารทัวไป และกลุ่มงาน
บริ หารกิจการนักเรี ยนและชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะทีเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึง
ได้คิดจัดทําพรรณนางานนีขึน
ในการจัด ทํา พรรณนางานครั งนี ผู้วิ จัย ได้ ท ํา การศึ ก ษา
วิเคราะห์งานของสถานศึกษาทังหมดทีต้องรับผิดชอบ หรื อทีต้องดําเนินการ
เพือพิจารณาถึงสภาพความเป็ นจริ งของสถานศึกษาทีต้องดําเนินการ ซึ งไม่มี
บุ ค ลากรที ทํา หน้า ที โดยตรง ประกอบกั บ ได้ ศึ ก ษา ระเบี ย บ กฎหมายที
เกี ยวข้อ ง หรื อ ที ใช้ บ ัง คับ รวมทังนโยบายของหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด และ
นโยบายของรัฐบาลที ใช้อยู่ในปั จจุบนั โดยได้รวมงานบางงานทีมี ลกั ษณะ
เดียวกัน หรื อที เกียวเนื องกัน เข้าเป็ นงานเดียวกัน และเพิมเติ มงานย่อยบาง
งานทีเห็นว่าเป็ นภาระหน้าทีทีสถานศึกษาจะต้องดําเนินการ

