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งานด้านการบริหารทั่วไป 
 

  เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การ
ด าเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  
ข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัด ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและ
บริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  
การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  การ
จัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการสาธารณะ 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.1  ข้อมูลทั่วไป 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน                          ตราพระเกี้ยวน้อย 

 
 

สถานที่ตั้ง  เลขที่ 24  หมู่ที่  7  ถนนสุวินทวงศ์  ต าบลคลองหลวงแพ่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
    รหัสไปรษณีย์  24000  
 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

บริเวณโรงเรียน    เนื้อท่ี 25 ไร่  
 
เปิดท าการสอนครั้งแรก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จ านวน 4  
                                          ห้องเรียน 
 
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 
 
อักษรย่อของโรงเรียน  ต.อ.พ.ฉ. 

 
สีประจ าโรงเรียน      สีชมพู - น้ าเงิน 

 
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธพัฒนาศิริ เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก 
 
เพลงประจ าโรงเรียน  มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
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อัตลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

"ยอดคนดี วิธีพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล" 
 

ปรัชญา 
 "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม" 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทาง

วิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาค
ทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
 
คติพจน์ 

ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ  
 
โทรศัพท์ 038-592161    โทรสาร     038-592161   
 
E-mail   info@tups.ac.th   
 
Website   http://www.tups.ac.th    
 
Facebook page https://web.facebook.com/tups.school 
 
ข้อมูลของสถานศึกษา  ที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้ 

         *  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม. 1  ถึงระดับชั้น ม. 6  จ านวน  6  ห้องเรียน    
         *  จ านวนผู้เรียนที่ก าลังศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด ๑๓๗ คน   
         *  สัดส่วนจ านวน ครู    :   ผู้เรียน    คือ  1    :    9 
         *  สัดส่วนของจ านวนผู้เรียน   :  ห้อง   คือ 23   :   1 
         *  จ านวนครูครบชั้น  (เฉลี่ยชั้นละ 3 คน) 
         *  ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย    18   คาบ / สัปดาห์    
 

เขตพื้นที่บริการ  จ านวน  1  อ าเภอ 1 ต าบล  ได้แก่  อ าเภอเมือง  และต าบลคลองหลวงแพ่ง 
 
 

https://web.facebook.com/tups.school
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เขตพื้นที่ใกล้เคียง  มี  1  อ าเภอ  3  เขต  ได้แก่    

-  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว   
-  เขตหนองจอก 
-  เขตลาดกระบัง 
-  เขตมีนบุรี 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา(ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
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 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
  2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน 
  3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงาน
บริหารทั่วไป   
  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ก ากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรม งาน 
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
  7. ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
  8. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารทั่วไป อย่างต่อเนื่อง 
  9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
  10.  วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง 
  11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  12.  ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการ
ปฏิบัติงานของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนางแก้ว 
  14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทั่วไป 
  15.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  

 
  1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป  
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
       1.1  จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหาร
ทั่วไปเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
      1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จ าเป็นในส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
       1.3  จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ
ส านักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
       1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
       1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่อง
เก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
      1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึก
ข้อความ  แบบส ารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและค าสั่ง 
       1.7  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงานตามแผน 
      1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี 
       1.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
        2.1  ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ช ารุด  โดยประสานงานกับพัสดุ
โรงเรียน    
        2.2  จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 
       2.3  จัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการให้บริการ
ปรับซ่อม 
        2.4  ติดตามการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 
        2.5  ประเมิน สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
        2.6  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
        3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
        3.2  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ  เพ่ือรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
        3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการ
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ปฏิรูปการศึกษา 
       3.4  จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป 
       3.5  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
       3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
       3.7  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
      4.1  ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
       4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
      4.3  ก ากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
      4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
      4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
      4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้         
      1.  วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด         
      2.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของ
โรงเรียน 
      3.  จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการ
ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
     4.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
     5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ใน
สภาพดี  ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ  
    6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และอ่ืน 
ๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
    7.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ า  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่น
รบกวน 
    8.  ติดตาม  ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล
รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
     9.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
    10.  ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
    11.  อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท า
สถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล        
    12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี
การศึกษา        
    13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานสาธารณูปโภค    

 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  เพ่ือจัดสรรงบประมาณ         
  2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  3.  ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  4.  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์
และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
  6.  จัดท าป้ายค าขวัญ  ค าเตือน  เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
  7.  ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์ 
  8.  ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
  9.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
  10.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานธุรการ และสารบรรณ 

 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1.    รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  2.    จัดท าค าสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  3.    เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
  4.    รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  5.    ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
  6.    ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการอ้างอิง  
  7.    ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8.    เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
  9.   ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
  10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
  11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
  1๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 
 งานยานพาหนะ   

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา   บ ารุงรักษา   การให้บริการยานพาหนะแก่
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ           
  2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขับรถ   ตลอดจนพิจารณา จัดและ
ให้บริการพาหนะแก่บุคลากร 
  3. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
  4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้
ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  5. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 งานประชาสัมพันธ์ 

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน 
  2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 
  3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
  4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
  5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
  6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
  9. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
  10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปี
ของงานประชาสัมพันธ์ 
  11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานพยาบาลและอนามัย   

 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน
อนามัยโรงเรียน 
  3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
  4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้
ทันที 
  5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
  6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง
โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
  7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
  8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  11. แนะน าผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
  12. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ 
  14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส 
  15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม 
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  16. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของ
งานอนามัย 
  17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการหรือถือ
ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
  5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ   

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1.  วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 
  2.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียนและบริการสาธารณะ 
  3.  ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
วิชาการ 
  4.   จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิง่ของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด
นิทรรศการ  
  5.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับ
ชุมชน 
  6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ 
มูลนิธิ            
  7.  ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ในด้าน อาคารสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
  8.  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ           
  9.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
  10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
ของโรงเรียน 
  2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย   ให้ความรู้นักเรียน ครู และ
บุคลากร 
  3. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย    
  4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้การได้ และปลอดภัย
ตลอดเวลา  ให้ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  5. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ค ำน ำ 
 

คู่มือบริหารงานวิชาการ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และเป็นการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของงานในต าแหน่ง และหน้าที่นั้น ๆ เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเนื้อหาของคู่มือนี้
ประกอบไปด้วย แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์  ตลอดจน 
ขอบข่ายและภารกิจของงานในหน้าที่ต่างๆ   ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือบริหารงานวิชาการ ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 
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๑ 

 
กำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 
แนวคิดหลักในกำรบริหำรวิชำกำร 

         การบริหารงานวิชาการเป็นเป็นหัวใจของสถานศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหาร  
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและ มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น  ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการ
ได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  ร วมทั้งปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการ มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
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3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. บริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน 
5. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย 
7. พัฒนาสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาของผู้เรียน

และ กิจกรรมของชุมชน 
8. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
เป้ำหมำย 

1.  ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
3.  ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
4.  โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
5.  ผู้เรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงปะสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ต้องรู้คุณค่า หวงแหน และเทิดทูนสถาบัน
สูงสุดของชาติ 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนมีจิตส านึกค่านิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

3. มีวินัย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนเรียนด้านการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อย่างมี
ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4. ใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลักษณะของนักเรียนด้านความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยากรู้อยากเรียน 
รักการอ่านการเขียน การฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผลทั้งด้วยตนเอง และร่วมกับ ผู้อ่ืนด้วยความขยัน หมั่นเพียร 
และอดทน และเปิดรับความคิด ใหม่ ๆ 

5. อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะ ของนักเรียนในการด ารงชีวิตอย่างมีความพอประมาณใช้ สิ่งของอย่าง
ประหยัด พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่บนหลักเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

6. มุ่งมั่นในการท างาน เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีจิตส านึกในการใช้บริหารงานและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน ในการท างานตามความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของงาน 

7. รักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่รู้จักหวงแหน อนุรักษ์พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติ
ตามวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ไทย 

8. มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนได้ท าประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
จ าเป็นพ้ืนฐาน 5 ประการที่นักเรียนพึงมี ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สมรรถนะเหล่านี้ได้หลอมรวมอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 
กลุ่ม สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ประการได้แก ่

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถของนักเรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไม่รับข้อมูลข่าวสา รด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิกสังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการและทักษะในการด าเนินชีวิต เป็นความสามารถของนักเรียน
ในด้านการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การสืบเสาะหาความรู้ 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถของนักเรียนในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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ขอบข่ำยหน้ำที่ 
1) ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนา 

โรงเรียน 
2) วางแผนและก าหนดนโยบาย บริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนเพื่อน านโยบาย  

แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3) จัดท าแผนปฏิบัติการ/คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและจัดท าปฏิทินวิชาการ 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ มอบหมายงาน จัดท าโครงสร้างการ 

บริหารงานวิชาการ 
5) ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ 
6) ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุด 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
8) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนที่ชัดเจน 
9) สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. กลุ่มบริหำรวิชำกำร   

โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ 
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Flowchart  กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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   ขอบข่ำยหน้ำที่ 
  2.1 งำนหลักสูตร 
    1) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียน และกระบวนการพัฒนา 
หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการ 
    2) ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
    3) ก ากับ และติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
    4) ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
    5) จัดท าโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน 
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2 งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
    1) เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการประเมินผลการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
    2) วางแผนบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
    3) ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการจัดการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน 
    4) จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่าง ๆ มอบหมายงานพิเศษของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ 
    5) ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 
    6) ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน จัดท าแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  
1 รายวิชา/1 ภาคเรียน 
    7) วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้   
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ สอนใหสอดคล้องกับ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
    8) ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม 
วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    9) จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอน และจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
    10) จัดหาและส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๗ 

  2.3 งำนนิเทศกำรสอน 
    1) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
     2) ส่งเสริมการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3) ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม 
     4) ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
     5) ให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
     6) ส่งเสริมและแนะน าให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจัดท าผลงานทาง 
วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน 
     7) นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดท าผลงานทางวิชาการ 
     8) จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ  
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม 
     9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้   
 1. กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนในด้ำนตำ่งๆ ได้แก่ 
     1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน และข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ 
     1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนในด้านต่างๆ   
เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  อุปกรณ์  และสื่อต่างๆ อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้จากเอกสาร รายงาน
ต่างๆ เช่น  สถิติของโรงเรียน  รายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน  การส ารวจภายในโรงเรียน  เป็นต้น 
                1.3 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยให้พิจารณาจากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพิจารณาการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        2. กำรร่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ก าหนดแผนการจัดประสบการณ์ และการก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน   ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมและวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในการร่างหลักสูตร
สถานศึกษาจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 คือ ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น ได้แก่ สภาพและความต้องการ
ของชุมชน ศักยภาพของโรงเรียน โดยการร่างหลักสูตรสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยการก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดกับ
ผู้เรียนหลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งนั้นๆ แล้ว ต้องน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในข้ันที่ 1 มาก าหนดเป็น
จุดประสงค์ทั่วไป ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก าหนดจุดประสงค์ต้อง
เขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  2.2  การก าหนดเนื้อหาสาระ  เนื้อหาสาระเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เนื่องจากเนื้อหาสาระเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางที่จะพาผู้เรียนไปยังวัตถุประสงค์ที่วางไว้  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใช้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เป็นบริบทของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วางไว้   
มีความยากง่ายสอดคล้องเหมาะสมกับวัยหรือล าดับขั้นของการพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มีประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เนื้อหาที่เลือกมาสามารถจัดให้
ผู้เรียนได้โดยพิจารณาถึงความพร้อม ศักยภาพของโรงเรียน บุคลากรที่เป็นผู้สอน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ   หลังจาก
ก าหนดเนื้อหาสาระ ให้น ามาเขียนค าอธิบายรายวิชา โดยมีวิธีเขียนดังนี้ 
                           2.2.1 พิจารณาตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง โดยในรายวิชาพ้ืนฐาน   ใช้ค าว่า “ตัวชี้วัด”  รายวิชา
เพ่ิมเติม ใช้ค าว่า “ผลการเรียนรู้”  
        2.2.2 น าตัวชี้วัดดังกล่าว มาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยแยกแยะส่วนที่เป็นตัวความรู้  
(เนื้อหาที่จะเรียนรู้ ) ทักษะ/กระบวนการ (นักเรียนท าอะไร)   และคุณลักษณะ ( นักเรียนจะท าเช่นนั้นได้เพราะเขา
มีลักษณะอย่างไร)   
  2.3 การก าหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน  เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร  จุดประสงค์ชัดเจนที่
ก าหนดความคาดหวังในคุณลักษะต่างๆ  ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมทั้งวิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล  ซึ่งการวัดและประเมินต่อผู้สอนที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนรวมทั้งตัวผู้สอนเองช่วยให้ผู้สอน
ทราบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งรวมถึงคุณภาพของหลักสูตร  น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม



๑๐ 

ยิ่งขึ้น  ซึ่งการวัดและประเมินผลผู้เรียนมีทั้งก่อนการจัดการเรียนการสอน  ระหว่างและสิ้นสุดการจัดการเรียน 
การสอนแล้วแต่ความเหมาะสม 
 3. กำรตรวจสอบคุณภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำ  เมื่อร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ก่อนที่จะน าไปใช้
กับนักเรียน  จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อน  เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด  สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรคือ  ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ได้แก่  จุดประสงค์  เนื้อหาสาระ  การจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้  วิธีวัด
และประเมินผลผู้เรียน  ซึ่งวิธกีารตรวจสอบกระท าโดย 
  3.1 คณะท างานร่างหลักสูตร เป็นกลุ่มบุคคลที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาได้แก่ คณะครู ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
               3.2 ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหาสาระ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้าน
หลักสูตรและการสอน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
               3.3 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะของการจัดประชุม/สัมมนา 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
 4. กำรน ำหลักสูตรไปใช้  หลังจากท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรละปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ที่ร่างข้ึนมาเรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไปคือ การน าหลักสูตรไปใช้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก  ครูที่เป็นผู้
ปฏิบัติการหลักในการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้น าหลักสูตรไปใช้ด้วยการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน  ครูก าหนดวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละคาบ  พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  การ
ประสานงานกับบุคคลที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพของชุมชน การน าหลักสูตรไปใช้ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1  ครูผู้สอนจัดท าหน่วยการเรียนรู้  โดยการขั้นแรกของการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ ต้องจัดท า
โครงสร้างรายวิชาก่อน เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชา ดังนี้ 
               4.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดในค าอธิบายรายวิชา 
                4.1.2 จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้วตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจ 
                4.1.3 ก าหนดสาระส าคัญของแต่ละหน่วย 
                          4.1.4 ก าหนดจ านวนชั่วโมงและคะแนนส าหรับแต่ละหน่วยให้เหมาะสม (รวมตลอดปี/ภาค
เรียนเท่ากับที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา) 
                4.1.5 ก าหนดหลักฐานที่เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจตามเป้าหมายของหน่วย สาระส าคัญ และเป้าหมายที่
เป็นตัวชี้วัดคุณลักษณะ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.2 ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด  โดยน าหลักฐานแต่ละหลักฐานมาเป็นตัวก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ แล้วจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้ 
                4.2.1 หัวแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยการเรียนรู้เรื่อง...... รหัสและชื่อรายวิชา.....กลุ่มสาระ
การเรียนรู้.....ชั้น......ภาคเรียนที่.......เวลา.......ชั่วโมง) มาตรฐานการเรียนรู้..... ตัวชีว้ัด 
                4.2.2 มาตรฐานการเรียนรู้......... 
                4.2.3 ตัวชี้วัด.......... 
                4.2.4 สาระส าคัญ...... 
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                4.2.4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะ 
      4.2.5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน...... 
      4.2.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์...... 
               4.2.5 การจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (น าเข้าสู่บทเรียน สอน สรุปประเมิน)  
               4.2.7 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
               4.2.8 การวัดและประเมินผล (วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด) 
  4.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นๆ
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือ หากไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ครูผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้กลับไปปรับปรุงแก้ไขและน ามา
ส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จากนั้นจึงน าส่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหรวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
                     4.4 หากแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนจึงด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น 
 5. วิจัย ติดตำม ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร การจัดท าวิจัยจะมีการเก็บข้อมูลประเมินผลการใช้หลักสูตร
โดยใช้แบบสอบถามที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครอง และนักเรียน  เมื่อเก็บข้อมูลจะมีการวิเคราะห์ ข้อมูลและ
น ามาอภิปรายผล เพ่ือน ามาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
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กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้   
 1. กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนในด้ำนตำ่ง ๆ   
               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราได้ศึกษาสภาพปัจจุบันเพ่ือก าหนดปัญหาและความ
ต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา มีการด าเนินงาน ดังนี้     
       1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงาน     
       1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการ 
 ในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน      
       1.3 การจัดล าดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจ าเป็นหรือต้องการในล าดับเร่งด่วนหรือ
ล าดับที่เห็นว่าส าคัญที่สุด    

      1.4 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุม  
การสัมมนา ฯลฯ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน           
 2. กำรวำงแผนกำรนิเทศ      
    โรงเรียนได้น าปัญหาและความต้องการมาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดท าแผนนิเทศ ดังนี้                      
               2.1 ก าหนดแนวทางหรือวิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดข้ึน ตามความต้องการ
และจ าเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง     

     2.2 เลือกแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง            
    2.3 วางแผนการด าเนินงานพัฒนา ดังนี้  

                2.3.1  การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน           
       2.3.2  สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน         
       2.3.3  ก าหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการก าหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ (ระบุเรื่องที่จะท า)          
       2.3.4  ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยก าหนดระยะเวลาในการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ 
การแก้ปัญหาและการพัฒนา ภาคเรียนละครั้ง (วันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด)         
       2.3.5  ก าหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศท่ีเหมาะสมตามสภาพปัญหา และความ
ต้องการ (ระบุวิธีการด าเนินการ) เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การ
บันทึกวิดีโอ และการถ่ายภาพ  
   2.4 จัดท าแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ด าเนินการ กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ง
จะต้องมีความสอดคล้องกัน 
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 3. กำรสร้ำงสื่อและเครื่องมือกำรนิเทศ    
 โรงเรียนเห็นความส าคัญของสื่อและเครื่องมือนิเทศที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ ช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนในการน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา  และเป็นสิ่งที่ท าให้มีความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
       3.1 สร้างสื่อการนิเทศที่ท าให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้เป็นสื่อที่สอดคล้องในยุค
ศตวรรษท่ี 21 เน้นการใช้ ICT ในรูปการนิเทศแบบต่าง ๆ  
       3.2 สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์
ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือการ
นิเทศภายใน ได้แก่ แบบบันทึกการนิเทศการจัดเรียนรู้ และแบบรายงานผลการนิเทศภายใน 
 4. กำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยใน      
  โรงเรียนได้ด าเนินการนิเทศภายในตามวิธีการการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และกิจกรรมการ
นิเทศภายในที่ก าหนด  ดังนี้ 
  4.1 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้
นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
  4.2 นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่ก าหนด    
  4.3 การสะท้อนผลการนิเทศ       
  4.4 การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน   
 5. กำรประเมินผลและรำยงำนผล      
 เมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายในโรงเรียน  ซึ่งได้ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน มีการด าเนินงาน  2  ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  น าผลการนิเทศภายในไปใช้ปรับปรุง และพัฒนา    
       5.1 ประเมินความก้าวหน้าของผู้รับการนิเทศเพ่ือน าผลไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
กิจกรรมการนิเทศภายใน และการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศทุกคน 
                5.2 ประเมินผลการนิเทศภายในเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนิเทศตามระยะเวลาที่ก าหนดในการน าผลไป
ใช้ในการพัฒนา โดยประเมินผลการนิเทศภาคเรียนละครั้ง หรือในแต่ละปีการศึกษา   
       5.3 สรุปผลการนิเทศและรายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง     
 ระยะที่ 2 น าผลการนิเทศภายในไปใช้วางแผนพัฒนาและเผยแพร่ 
       5.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการนิเทศภายในที่เป็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการนิเทศภายใน ครั้งต่อไปในภาคเรียนที่ 2 หรือในปีการศึกษาต่อไป   
       5.5 คัดเลือกผลการปฏิบัติการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
มอบรางวัล และจัดเผยแพร่การปฏิบัติงาน ตามบริบทของโรงเรียน  
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       5.6 รายงานผลและเผยแพร่การด าเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน    
ต่อหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

กำรจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดตารางเรียนและตารางสอน มีดังนี้   
 1. กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนในด้ำนตำ่ง ๆ   ได้แก่ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และความพร้อมของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

 2. กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร มีดังนี้  
           2.1 การประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน           
  2.2 จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดตารางสอนและตารางเรียนในแต่ละภาคเรียน 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันประชุมวางแผน เพ่ือก าหนด
รายวิชา และจ านวนชั่วโมงท่ีรับผิดชอบ จากนั้นท าการบันทึกลงในแบบแจ้งรายวิชาและจ านวนชั่วโมง เพ่ือน าส่ง
คณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางเรียน 

3. กำรจัดตำรำงสอน ด าเนินการจัดตารางสอนลงในโปรแกรมจัดตารางสอน 6.07 โดยใช้ข้อมูลจากแบบ
แจ้งรายวิชาและจ านวนชั่วโมงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    โปรแกรมจัดตารางสอน 6.07 
          4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของตำรำงสอนและตำรำงเรียน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
            ระยะที่ 1 ครูผู้สอนด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง ห้องท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในตารางสอนของตนและตารางเรียนของนักเรียน 
            ระยะท่ี 2 การทดลองใช้ตารางสอนและตารางเรียนใน สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน จากนั้นให้
ครูผู้สอนหรือนักเรียนที่พบปัญหามาแจ้งเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข 
          5. กำรน ำตำรำงสอนและตำรำงเรียนไปใช้  หลังจากท าการปรับปรุงและแก้ไขตารางสอนและตารางเรียน
หลังการทดลองใช้หนึ่งสัปดาห์แล้ว มีการจัดท าตารางสอนให้แก่ครูผู้สอนและตารางเรียนแก่นักเรียน รวมทั้งจัดท า
รูปเล่มรวบรวมตารางเรียนและตารางสอนให้แก่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่าง ๆ 
 



๑๖ 

 

 

 

 
  ขอบข่ำยหน้ำที่ 
  1) จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
   2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
   3) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิจัยและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนน าความรู้ไปด าเนินการวิจัย 
   4) จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู 
   5) ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 
   6) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 
   7) รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัย 
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

8) รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ 
โรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
  9) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 
   10) ติดตาม ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
   11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  

โครงสร้ำงกลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 



๑๗ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

มอบหมายครู ส่งงานวิจัย สื่อการจัดการเรียนการสอนและ
วิเคราะห์ข้อสอบ 

รวบรวมงานวิจัย สื่อการจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห์
ข้อสอบของครู 

 

จัดท าวิจัยของโรงเรียน  

เสนอรายงานการวิจัยของ
โรงเรียนต่อผู้บริหาร 

 

สรุปรายงานผลการวิจัยของโรงเรียน งานวิจัยของครู สื่อ
นวัตกรรมและวิเคราะห์ข้อสอบ เสนอผู้บริหาร 

เผยแพร่รายงานการวิจัย สื่อนวัตกรรม 

Flowchart  งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



๑๘ 

 

 

  

 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
    1) จัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียน 
     2) จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและ
หลากหลาย 
    3) จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจ านวนสมาชิก 
    4) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด 
    5) จัดหา ซื้อ ท าเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และ
ความบันเทิง 
    6) จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์ 
และเข้ามาใช้บริการ 

7) จัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการและจัดท าดรรชนีวารสาร 
8) บริการให้ยืม-คืนหนังสือ และบริการตอบค าถามเกี่ยวกับข่าวสาร 
9) ร่วมมือกับครูประจ าวิชาในการน านักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นชั้นเรียน 

    10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
11) ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน 
12) จัดท าสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด 

    13) ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
 14) ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกลุ่มงำนหอ้งสมุด 



๑๙ 

 
 

 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
   ๑) วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์   
   ๒) จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
   ๓) จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 
   ๔) จัดระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
   ๕) วางแผน ปรับปรุงหองโสตทัศณูปกรณ์ ให้สะอาด มีความทันสมัย จัดบรรยากาศ ในห้องโสต 
ทัศนศึกษา ใหเหมาะสมสอดคลองกับการเรียนการสอน 
   ๖) จัดท าบัญชีควบคุม วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ์ ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์อย่างเปน็ระบบ 
   ๗) ควบคุม ดูแล การใชพัสดุโสตทัศนูปกรณ ์ให้สอดคลองกับการเรียนการสอนตามรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์รายวิชานั้น ๆ 
   ๘) นิเทศงาน หรือหาวิธีการ ให้ครูที่ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ไดพั้ฒนาความรู้ความสามารถใน 
การผลิตและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
   ๙) รับผิดชอบด าเนินการ บริการ ระบบภาพ และเสียง ภายในโรงเรียน ห้องประชุม อาคาร 
หอประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ตา่ง ๆ ภายในโรงเรียน และให้บริการแก่ชุมชน ตามโอกาสอัน 
เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑๐) ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อทัศนูปกรณ์ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งควบคุม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบของทางราชการ 
   ๑๑) จัดระบบขอมูล สถิติการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ของบุคลากร ของนักเรียน และบุคคลทั่วไป 
   ๑๒) จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
   ๑๓) จัดใหมีการควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 
   ๑๔) ก ากับ ควบคุมดูแล แก้ปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ 
   ๑๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานประจ าปี 

ก าหนดการจัดกิจกรรมจัดซื้อ  

จัดจ้าง บ ารุงซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 

ส ารวจโสตทัศนูปกรณ์ที่ยังคงสภาพพร้อมใช้งาน 

และท่ีจะใช้เพิ่มเติม 

ส ารวจงบประมาณที่ได้รับ 

สืบราคา เสนอราคา และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ทดลองใช้งานตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้และประเมินผลการ

ใช้โสตทัศนูปกรณ์และจัดท าทะเบียนคุมโสตทัศนูปกรณ์ 

บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Flowchart งานโสตทศันูปกรณ์ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง

โสตทัศนูปกรณ์ 
ประชุมบุคลากรในกลุ่มงานเพื่อน าผลการด าเนินกิจกรรม 

มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 



๒๑ 

 

 

 

 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
    1) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าสื่อเพ่ือการศึกษาโดยการออกแบบระบบการ 
เรียนการสอน 
    2) ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก ประสานความร่วมมือแก่ครูในการท าสื่อ นวัตกรรมและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้     
    3) จัดการประกวดสื่อ นวัตกรรมและรวบรวมผลการด าเนินงานการใช้สื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
    4)  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุง 
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    5) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียง 
เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    6) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
ของสถานศึกษาของตนเอง            
    7) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
และนิเทศ  ก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
    8) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
    9) จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู ้

 

 



๒๒ 

 
 

   
 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
   1) จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2) บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร 
   3) ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
   4) จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
   5) ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบปลายภาคเรียน และข้อสอบปลายปีการศึกษา การประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียน 
   6) ก ากับ ติดตาม ให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชย และสอนแทน
เมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
   7) จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ 
ปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษา 
ดูงาน 
   8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   9) ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียน 
การสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   10) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   11) ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อการเรียน 
การสอน 
   12) จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   13) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขัน เป็นต้น 
   14) จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   15) ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   16) จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   17) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 

8.  กลุ่มงำนสำระกำรเรียนรู้   



๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
 

  ขอบข่ำยหน้ำที่ 
   1) จัดท าโครงการ ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
นโยบายของสถานศึกษา  
   2) จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   3) ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/ 
โครงการที่ก าหนดไว้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
   4) ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิด 
ประสิทธิผลสูงสุด 
   5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและ 
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  



๒๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารปีระจ าภาคเรียน 

จัดท าตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน 

ประเมินโดยครูผู้สอน/ 

ครูที่ปรึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

2. การปฏิบัติกิจกรรม 

3. ผลงาน/ชิ้นงานคุณลักษณะผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ซ่อมเสริม 

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์ 

ครูที่ปรึกษากรอกผลการประเมินลงในระบบ SGS 

และปรินท์ส่งที่งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสรุปผลการประเมินแต่ละระดับชั้น 

เสร็จสิ้น 

Flowchart  งานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
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เริ่มต้น

ส ารวจครูที่ปรึกษาชุมนุม/ลงทะเบียนชุมนุมในระบบ/แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมตลอดปีการศึกษา 

ม.1, 2, 4, 5 เลือกชุมนุมออนไลน์ / ม.3, 6  เข้าเรียนชุมนุมส่งเสริมวิชาการ (O-NET)                                          

พร้อมรับแบบบันทึกการเข้าเรียน  

กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน 

ประเมินโดยครูที่

ปรึกษาชุมนุม/ ครูที่

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

2. การปฏิบัติกิจกรรม 

3. ผลงาน/ชิ้นงานคุณลักษณะ
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ซ่อมเสริม 

ตามเกณฑ์ 
ไม่ตามเกณฑ์ 

ครูที่ปรึกษากรอกผลการประเมินลงในระบบ SGS  และปรินท์ส่งที่งานกิจกรรมชุมนุม 

งานกิจกรรมชุมนุมสรุปผลการประเมินแต่ละระดับชั้น เสร็จสิ้น 

ชี้แจงการเลือกชุมนุมออนไลน์ ม.1, 2, 4, 5 / จัดตารางเรียนชุมนุมส่งเสริมวิชาการ (O-NET) ม.3, 6 

ประกาศผลชุมนุม ม.1, 2, 4, 5 / ม.1, 2, 4, 5  เข้าเรียนชุมนุม  พร้อมรับแบบบันทึกการเข้าเรียน (ชั่วคราว)  

ม.1, 2, 4, 5  ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนชุมนุมด าเนินการขอเปลี่ยนชุมนุม  และเข้าเรียนชุมนุมใหม่                             

พร้อมรับแบบบันทึกการเข้าเรียน (ใหม่) 

Flowchart  งานกิจกรรมชุมนุม 



๒๗ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

หนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก 

เสร็จสิ้น 

เขียนขออนุญาตไปราชการที่กลุ่มบริหารบุคคล (กรณีมีนักเรียนไปด้วยให้ระบุด้วย) 

เขียนแบบลงเวลาเรียนที่กลุ่มบริหารวิชาการ (หากมีนักเรียนไปด้วยและเป็นวันเรียนปกติ)  

ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองทราบ 

เขียนขออนุญาตใช้ยานพาหนะราชการที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (หากประสงค์จะใช้ยานพาหนะราชการ) 

เขียนรายงานผลการไปราชการที่กลุ่มบริหารบุคคล 

ด าเนินกิจกรรมตามก าหนด 

Flowchart  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 



๒๘ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

หนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก 

เสร็จสิ้น 

เขียนขออนุญาตไปราชการที่กลุ่มบริหารบุคคล (กรณีมีนักศึกษาวิชาทหารไปด้วยให้ระบุด้วย) 

เขียนแบบลงเวลาเรียนที่กลุ่มบริหารวิชาการ (หากมีนักศึกษาวิชาทหารไปด้วยและเป็นวันเรียนปกติ)  

ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองทราบ 

เขียนขออนุญาตใช้ยานพาหนะราชการที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (หากประสงค์จะใช้ยานพาหนะราชการ) 

เขียนรายงานผลการไปราชการที่กลุ่มบริหารบุคคล 

ด าเนินกิจกรรมตามก าหนด 

Flowchart  งานนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน 



๒๙ 

 

 

 
 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
  1) บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด าเนินการจัดบริการรวบรวมข้อมูล และศึกษาและศึกษา
นักเรียนรายบุคคลเป็นบริการจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  โดยด าเนินการจัดท าระเบียน
สะสมของนักเรียนรายบุคคล 
  2) บริการสนเทศ ด าเนินการจัดห้อบงแนะแนวที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการ  
เป็นสถานที่ให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่นักเรียน จัดบริการให้ความรู้แก่นักเรียนในหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้นักเรียน
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รู้จักตัดสินใจและวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด ได้แก่ การปฐมนิเทศ การ
เชิญวิทยากร การจัดป้ายนิเทศ การจัดสื่อการเรียนรู้ การจัดหาเอกสารไว้บริการในห้องแนะแนว และงานแนะแนว
สัญจรส่งเสริมการศึกษา 
  3) บริการให้ค าปรึกษานักเรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มด าเนินการช่วยแนะน านักเรียนที่มีปัญหา
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม ศึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียน แก้ปัญหาของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม จัดตั้งชุมนุมเพ่ือนที่ปรึกษา และห้องให้ค าปรึกษา 
  4) บริการจัดวางตัวบุคคล บริการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานทุนการศึกษา การวางแผนเลือกวิชาที่เรียน การจัดสรรโควตานักเรียนระบบโควตา
พิเศษ/การรับตรง จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
คน 
  5) บริการติดตามผล ปฏิบัติหน้าที่ติดตามผลนักเรียนที่มาใช้บริการ ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว 
  6)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนวตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงบ พ.ศ. 2560) โดยมีขอบข่ายการจัดกิจกรรม  
3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการ 
แนะแนวส่วนตัวและสังคม 
  7) งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประสาน ช่วยเหลือ การรู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล การคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน และแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
รับ-การส่งต่อ 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

โครงสร้างกลุ่มงานแนะแนว 



๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 
 
 

 

 

 
 

  
 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
   1) จัดท าแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา 
         2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต่างๆ 
         3) รวบรวมข้อมูล รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ                                       
         4) ประสานงานกับคณะครูที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน 
          5) ประสานงานขอรับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน 
          6) แนะน าให้นักเรียนที่มีความจ าเป็นในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก 
          7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  กลุ่มงำนทุนกำรศึกษำ   

โครงสร้างกลุ่มงานทุนการศึกษา 

 



๓๒ 

 

วัตถุประสงค์กำรด ำเนินกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ 

1. เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการขอรับทุนการศึกษา และ 

วัตถุประสงค์ของแต่ละทุนที่ก าหนดไว้ 
2. เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดแก่นักเรียน 

3. เพ่ือด าเนินงานด้านการให้บริการทุนการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา 

กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา เป็นไปตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

  ประเภททุนกำรศึกษำ 

  

ทุนการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนการศึกษาหลายแหล่งทุนเช่น หน่วยงานราชการและเอกชน มูลนิธิ ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป ตลอดจนเงินทุน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  เป็นต้น สามารถแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. ทุนกำรศึกษำประเภทต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตาม เกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยได้รับอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา ได้แก่ 
 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
2. ทุนกำรศึกษำประเภทไม่ต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาท่ีมอบให้แก่นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด เป็นรายครั้ง รายเดือน หรือรายปี เพียงครั้งเดียวในปีการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษาในวันแม่
แห่งชาติ 

  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของทุนแต่ละประเภท 

2. วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของ
เงินทุน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทุนการศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ 
ตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ 

4. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 

5. จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของทุน 

6. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและการด าเนินการใช้ทุน 

7. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรือใบอนุโมทนา 



๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

  

 

 

 ศึกษาเงื่อนไขการบรหิารเงินทุนตาม
วัตถุประสงค์ของทุนแต่ละประเภท 

 

 ศึกษาคู่มือด าเนินงานผ่าน จากหลายช่องทาง  
ได้แก่ https://cct.thaieduforall.org/ 
Youtube Channel  :Inforvation Thailand 
,facebook การคัดกรองนักเรียนยากจน 

 ศึกษาข้อมูล แนวทางปฏิบัติ กองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 ประชาสมัพันธ์ทุนการศึกษา  ประสานครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน ม.1-3 เพื่อคัด
กรองนักเรียนยากจน ในระบบ  

  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคดัเลือก
นักเรียนท่ีสมควรไดร้ับทุน 

 บันทึกการเข้าเรยีน น้ าหนักส่วนสงู นักเรียนทั้งหมด   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 

 โอนเงินทุนหรือมอบทุนการศึกษา  ติดตามผลการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียน  ท าสัญญากู้ยืมเงิน  

ขอบข่ายงานทุนการศึกษา 

 

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ทุนทั่วไป ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ศึกษาเงื่อนไขทุนการศึกษา 

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 

    แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุน 

โอนเงินทุนหรือมอบทุนการศึกษา 

จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขทุน 

ประสานติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานเจ้าของทุน 

 



๓๔ 

 จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน
ตามเงื่อนไขทุน 

 จัดสรรเงินให้กับนักเรียน   บันทึกข้อมูลการกู้ยมืในระบบ น าส่ง
เอกสารสัญญากู้ยืมให้ธนาคารกรุงไทย 

 ประสานติดตามนักเรียนท่ีได้รับทุนและ
รายงานเจ้าของทุน 

 รายงานและบันทึกผลการจดัสรรเงินในระบบ  ติดตามนักเรยีนที่ยื่นกู้ พร้อมรายงาน
การพ้นสภาพ 

 

 

 

 
 

  ขอบข่ำยหน้ำที่ 
1. งานรับนักเรียนใหม่การมอบตัว / การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการสมัคร 
2. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน   
3. งานเขียนทะเบียนนักเรียนในสมุดทะเบียนนักเรียน 
4. งานจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน    และสมุดทะเบียนนักเรียน 
5. งานสถิตขิ้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน และจ านวนนักเรียน 
6. งานทะเบียนรายวิชา   
7. งานลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการเรียน  
8. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและท่ีก าลังศึกษา  
9. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
10. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอ่ืนประสานมา 

      11. จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และล าดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนทั้งหมด  
      12. จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เพ่ือส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. 

13. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่าง 
ปีการศึกษา 

14. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาสถาบัน
อ่ืนๆ 

15. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 

12.  กลุ่มงำนทะเบียนนักเรียน  



๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flowchart  งำนทะเบียนนักเรียน 



๓๖ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
   1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น
ระบบ 
   2) ประสาน ด าเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละ
ภาคเรียนลงในระบบงานทะเบียน-วัดผล 
   3) จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล 
   4) เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   5) ด าเนินการเก่ียวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การ
ถอน การขอเพ่ิมวิชาเรียน 
   6) การควบคุมดูแล ก ากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่
ก าหนด 
   7) ด าเนินการเก่ียวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 
   8) ด าเนินการเก่ียวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ 80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล
ปลายภาคเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   9) ด าเนินการจัดท าตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ
ในการออกค าสั่งการสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ 1 ภาคเรียน และด าเนินการ
จ าหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
   10) ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
   11) จัดท าสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, 
สมรรถนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

13.  กลุ่มงำนวัดผลประเมินผล   



๓๗ 

   12) แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

 

 

 
 

  
 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
    1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
    1.1 จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
    1.2 น ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นต้นแบบ 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1 
    2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือด าเนินการจัดท าสารสนเทศ 
    2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
    3) ด าเนินการตามแผน 
    3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
    4) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
    4.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
    4.2 แต่งต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทิน
งาน 
    5) การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    5.2 จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยงาน
ต้นสังกัดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน  
    6) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
    6.1 น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน 

14.  กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   



๓๙ 

    6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
    7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศโรงเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา 
   2) จัดท าแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็น 
 รูปแบบเดียวกัน 
   3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการภายในสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4) ประสานการจัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้
เป็น 
ข้อมูลปรับปรุงและพัฒนางาน 
   6) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่การรายงานต่อผู้บริหาร 
 และหน่วยงานต่างๆ 
   7) ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคล
ทั่วไป 
   8) ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา 
   9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 ขอบข่ำยหน้ำที่ 
  1) เป็นหัวหน้างานสารสนเทศและคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 

2) ดูแล ก ากับ ติดตามการจัดท าสารสนเทศสถานศึกษา 
4) ประสานงานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ 
5) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
6) จัดท าสถิติข้อมูลต่างๆเพ่ือเตรียมพร้อมในการรายงานและน าไปใช้ประโยชน์ 
7) จดบันทึกการประชุมวิชาการและรายงานการประชุมทุกครั้ง 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. กลุ่มงำนสำรสนเทศบริหำรวิชำกำร   



๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร 
 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทรา 

อ าเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา
ฉะเชิงเทรา 
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    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทาง
วิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
พันธกิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 

3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.บริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 
5.พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.พัฒนาสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาของ

ผู้เรียนและกิจกรรมของชุมชน 
8.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต  มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีเจตคติท่ีดีงาม ต่อวัฒนธรรม
ประเพณี ใช้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายในปี  พ.ศ. 2554 
 
ปรัชญาของโรงเรียน "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม" 
ค าขวัญ   “ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ”                    
สีประจ าโรงเรียน  “ชมพู-น้ าเงิน”               
เอกลักษณ์  “สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข”                                    
อัตลักษณ์  ยอดคนดี วิธีพอเพียง  เทีียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 



๒ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 
๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 



๓ 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

การบริหารงานบุคคล 

  หมายถึง  การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆให้ท างานได้ผล ดีที่สุด  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือและท างาน
ร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
แนวคิด  
   ๑)  ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด 
  ๒)  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
 ๓)  การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้บุคลากร มีขวัญ
ก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔)  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะท าให้บุคลากร 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  ๕)  การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 
 
ขอบข่ายงานบุคลากร 

 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 
 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 
 ๕. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 
 ๖. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๗. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 



๕ 
 

 ๕. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 
๖. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๗. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วางแผนอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่ง 

มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2. จัดท าแผนงานอัตราก าลังครู  / การก าหนดต าแหน่งและความต้องการครูในสาขาที่โรงเรียนมี
ความต้องการ   

3. จัดท ารายงานอัตราก าลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
มีหน้าที่  

1. วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร 
3. จัดท าประกาศรับสมัคร 
4. รับสมัคร 
5. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
8. สอบคัดเลือก  
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
10. การเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 
11. จัดท ารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
การพัฒนาบุคลากร 

มีหน้าที่  
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3.  จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 
5. จัดท าแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการ  
7. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
มีหน้าที่  

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3.  ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
4.  จัดท าบัญชีผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นประจ าปีโดยยึดหลักความโป่รงใส คุณธรรมจริยธรรม

และการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
5. แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที่  
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. ส ารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 
4. จัดท าแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 
วินัยและการรักษาวินัย 

มีหน้าที่  
1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. จัดท าแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการท าผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
สวัสดิการครู 

มีหน้าที่  
 ๑.วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒. มอบของขวัญเป็นก าลังใจในวันส าคัญต่างๆ  วันเกิด  แสดงความยินดีที่ผ่านการประเมินครู
ช านาญการพิเศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๓. ซื้อของเยี่ยมไข้เมื่อเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
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      การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
 
๑. การลา  การลาแบ่งออกเป็น  ๙  ประเภท  คือ 
  ๑.การลาป่วย 
  ๒.การลาคลอดบุตร 
  ๓.การลากิจส่วนตัว 
  ๔.การลาพักผ่อน 
  ๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ๖.การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  ๗.การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
  ๘.การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ๙.  การลาติดตามคู่สมรส 
  

การลาป่วย  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้  ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว   การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป 
ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป
กับใบลาด้วย  ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอ านาจ
อนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้  การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  
ถ้าผู้มีอ านาจ อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไป
รับการ ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 

การลาคลอดบุตร  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลา
แทน ก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ 
เงินเดือนครั้งหนึ่งได้  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลา
แล้ว ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 
 การลากิจส่วนตัว  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ไม่
สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้ว  หยุดราชการ ไปก่อนก็
ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ   ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว  โดยได้รับ
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เงินเดือนปีละไม่เกิน  ๔๕ วันท าการ  ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๘ แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรให้มี สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐ วันท าการ  โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
 การลาพักผ่อน   ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ 
เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน 
   ๑. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว 
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
  ๒.  ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง 
แล้ว ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
  ๓. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย
การรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา ได้รับบรรจุ
เข้ารับราชการอีกถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปีหรือลาพักผ่อนประจ าปี แล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ 
วันท าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆไปได้ แต่วันลาพักผ่อน สะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่
อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลความ จ าเป็นประกอบการลา  และให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้  ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัจย์แล้วจะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่ วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่
วันที่ลาสิกขา  หรือ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
ตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วน
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่
เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้า รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน
หมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับค าสั่ง อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้า ส่วนราชการข้ึนตรง 
 การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาฝึกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงเพ่ือพิจารณาอนุญาตส าหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน   
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน
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ราชการขึ้นตรงเพ่ือพิจารณาอนุญาต  เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัด
กรุงเทพมหานคร  ส าหรับหัวหน้า ส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง   หัวหน้าส่วน
ราชการข้ึนตรงและข้าราชการ  ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด 

การลาติดตามคู่สมรส  ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณา
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน สองปีและในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี  แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี 
ถ้าเกินสี่ปี ให้ลาออกจากราชการส าหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง และข้าราชการ  ใน
ราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย   
วินัย :  การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์ 

 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :  ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและ ข้อ
ปฏิบัติตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 โทษทางวินัย มี ๕  สถาน คือ 
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้ 
  ๑. ภาคทัณฑ์ 

๒. ตัดเงินเดือน 
  ๓. ลดขั้นเงินเดือน 
วินัยร้ายแรง มีดังนี้ 
  ๔.  ปลดออก 

๕.  ไล่ออก 
   การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท าทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีที่เป็นความผิด เล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษ  การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องท าเป็นหนังสือ 
แต่การท าทัณฑ์บนต้องท าเป็นหนังสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑ์   
ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน  โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
  โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน 
ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย 
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  โทษปลดออกและไล่ออก 
ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 
ห้ามลดโทษต่ ากว่าปลดออก  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออก 
การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 
 วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่  
   ๑. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ 
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๓. อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง  หรือ ทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
   ๔. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงาน
การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่
ราชการ 
  ๕.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบ
ของทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะ เป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน เพ่ือให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนค าสั่งก็
ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องปฏิบัติตาม 
  ๖. ไม่ตรงต่อเวลา  ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ 
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน  สังคม  ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความ
สามัคคี  ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ ให้ความสะดวก 
ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  ๘. กลั่นแกล้ง  กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
  ๙. กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  ๑๐. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  ๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กับ
ประชาชนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่มบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด 



๑๑ 
 

  ๑๒.  กระท าการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
  ๑๓.  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระท า
ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต 
 วินัยร้ายแรง ได้แก่  
  ๑. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  ๒. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม.
หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   ๓. ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ 
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  ๔. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
  ๕. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ๖. กลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
อย่างร้ายแรง 
  ๗.  กลั่นแกล้ง  กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ ความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 
  ๘. กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะ เป็นการให้หรือได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งโดยมิชอบ 
  ๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบหรือน าเอาผลงานทางวิชาการของ
ผู้อ่ืน หรือจ้างวาน ใช้ผู้อ่ืนท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง   การ
เลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะ  หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
  ๑๐.  ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทาง
วิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพ่ือให้ผู้ อ่ืนน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเลื่อนต าแหน่ง  เลื่อนวิทยฐานะ  หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
  ๑๑. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขาย
เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็น
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการ
ในลักษณะเดียวกัน 
  ๑๒. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้
จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือลหุโทษ 



๑๒ 
 

หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  ๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
  ๑๔. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
  ๑๕. กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของ
ตนหรือไม ่
 
 การด าเนินการทางวินัย  
  การด าเนินการทางวินัย  กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าสั่งลงโทษ   ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีล าดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่  การตั้งเรื่องกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน  การพิจารณา
ความผิดและก าหนดโทษและการสั่งลงโทษรวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ  ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา 
เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
 หลักการด าเนินการทางวินัย  
  ๑. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่
แล้วผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที 
  ๒. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร้อม
รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาแล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้ง
กรรมการสืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 
  ๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่ง
ยุติเรื่องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของ
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์  มติครม.ห้ามมิให้รับฟัง
เพราะจะท าให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย   

1. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการตั้งเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏ 
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยมาตรา ๙๘ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือด าเนินการ สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ถูก กล่าวหาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง 
กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจบรรจุ และ
แต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ๒. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา ๙๘ ก าหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้เพ่ือให้ 
ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
   ๓.  การสอบสวน คือ  การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบ
ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม 
และ เพ่ือพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีท่ีเป็น



๑๓ 
 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะด าเนินการ ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
            ความผิดที่ปรากฏชดัแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.  
๒๕๔๙  
 ก.  การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่ 
  (๑) กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิดและผู้บังคับ บัญชาเห็นว่า
ข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาประจักษ์ชัด 
  (๒) กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค ารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยค าเป็นหนังสือ 
ข. การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ได้แก่ 
  (๑)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกหรือลงโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 
  (๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันผู้บังคับบัญชา สืบสวนแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 
  (๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยค ารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยค าเป็นหนังสือ 
 
การอุทธรณ์  
   มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วนั 
เงื่อนไขในการอุทธรณ์   
  ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ ต้อง
อุทธรณ์เพ่ือตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนได้ 
 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษต้องท าเป็นหนังสือ 
 การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์ค าสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงนิเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอ านาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.
ส่วนราชการ 
เว้นแต่ การสั่งลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
 การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้อง
อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั้งนี้การร้องทุกข์ค าสั่งให้ออกจากราชการหรือค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน 
 การร้องทุกข์ หมายถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าสั่งของฝ่ายปกครอง 
หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค าสั่งหรือ
ทบทวนการกระท าของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 



๑๔ 
 

   มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผู้ซึ่งตน เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีภายใน ๓๐
วัน 
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เหตุที่จะร้องทุกข์ 
  (๑) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๒) ถูกสั่งพักราชการ 
(๓) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๔) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
(๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในเกณฑ ์ดังนี้ 
  ๑. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๒. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ 
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ความผิด
ที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ไช่ความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  ๓. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  ๔. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
6. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ  

ต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  ๗.  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
  ๘.  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน 
แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ๒) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
  ๓) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 
ไม่เกินหกสิบวันท าการ 



๑๕ 
 

  ๔) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ
จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
  ๕) ลาพักผ่อน 
  ๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  ๗) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    
  การฝึกอบรม หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน 
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตาม 
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดย
มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง
การฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อ
จากการฝึกอบรมนั้นด้วย 
  

การดูงาน หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ
ดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 
 การลาศึกษาต่อ  หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองและ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม  หรือการดูงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 
 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ(มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูฯ) 
  ๑) ตาย 
  ๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  ๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  ๔) ถูกสั่งให้ออก 
  ๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  ๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 การลาออกจากราชการ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ 
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอ านาจตาม มาตรา ๕๓เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 



๑๖ 
 

  กรณีผู้มีอ านาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง พร้อมเหตุผลให้ผู้
ขอลาออกทราบ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่
ยับยั้ง 
  ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก 
ให้การลาออก มีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา 
และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
  ข้อ ๓ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  กรณีผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ 
จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อย
กว่า ๓๐ วัน ก็ได้ 
  หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า  ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบก าหนด ๓๐ วัน นับ
แต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก 
  ข้อ ๕ ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออก เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออกด้วย 
  (๒) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ ราชการ 
ให้มีค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้สั่ง
ยับยั้งไว้ได้เป็นเวลาไมเ่กิน ๙๐ วัน 
และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วัน
ถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 
  ข้อ ๖ กรณีท่ีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอ านาจ อนุญาตมิได้
มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบ
ก าหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีหนังสือแจ้ง  วันออกจากราชการให้ผู้ขอ
ลาออกทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบด้วย 
  ข้อ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เสนอ หนังสือขอลาออกนั้นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก



๑๗ 
 

โดยเร็วเมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแล้วให้มีค าสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่ วันที่ขอ
ลาออก 
  ๕. ครูอัตราจ้าง 
  กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ครูพ่ีเลี้ยง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกชื่อย่างอ่ืนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง ประจ าของส่วน
ราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบัติที่ใช้เพื่อการนั้น 
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คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

อ าเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา
ฉะเชิงเทรา 

 

 



 
 

 

ค าน า 

 คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนฉบับนี้  เป็นเอกสารของสถานศึกษาซึ่งได้จัดท าขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2552  หากมีความ
คลาดเคลื่อนในข้อความของคู่มือประการใด  งานกิจการนักเรียนขอน้อมรับได้ด้วยความยินดี  และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 

 

          งานกิจการนักเรียน 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการ มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
พันธกิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 

3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.บริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน 
5.พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา 
6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.พัฒนาสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาของ

ผู้เรียนและกิจกรรมของชุมชน 
8.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต  มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีเจตคติท่ีดีงาม ต่อวัฒนธรรม
ประเพณี ใช้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายในปี  พ.ศ. 2554 
 
ปรัชญาของโรงเรียน "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม" 
ค าขวัญ   “ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ”                    
สีประจ าโรงเรียน  “ชมพู-น้ าเงิน”               
เอกลักษณ์  “สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข”                                    
อัตลักษณ์  ยอดคนดี วิธีพอเพียง  เทีียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา



๒ 
 

ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 



๓ 
 

 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

- นางสาวณัฐลดา 

กุลทะเล 

- นางนันทิยา สวน

มาล ี

งานกิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิตของ

นักเรียน 

-  นางนันทิยา สวน

มาล ี

งานส่งเสริมพัฒนา

ความประพฤต ิ 

ระเบียบวินัย  และ

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

-  นางนันทิยา สวน

มาล ี

-  นายสุนทร สร้อย

เรืองศรี 

งานส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  

และหลักปรชัญา

เศรษฐกิจของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- นายสุนทร สร้อย

เรืองศรี 

งานส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

-  นางนันทิยา  สวน

มาล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส าคัญของสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย  เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน  มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีจิตสาธารณะ  และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 วิสัยทัศน์   บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
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1. การวางแผนงานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ 

1.1 รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
      - รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและเป็นปัจจุบัน 
      - จัดท าระเบียบและแนวทางปฏิบัติเป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน 
      - เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
      - ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
1.2  จัดท าแผนงานกิจการนักเรียน 

- จัดท าข้อมูลและจัดท าแผนงานกิจการนักเรียนเป็นรายลักษณ์อักษร 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน 
- ด าเนินงานตามแผน 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

2.  การบริหารงานกิจการนักเรียน  มีหน้าที ่

2.1 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
      - ก าหนดขอบข่ายงานกิจการนักเรียน 
      - ท าแผนภูมิงานกิจการนักเรียน 
      - ท าพรรณนางานกิจการนักเรียน 
      - ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน 
      - มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 
2.2 การประสานงานกิจการนักเรียน 
      - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเยาวชน 
      - มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
      - ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ 
 
2.3 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
      - วางแผน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน  โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
      - ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
      - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ท าได้  ท าเป็น  รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
     - นิเทศ ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
      - น าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 



๖ 
 

3. งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ  ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม  มีหน้าที่ 

              3.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
          - จัดท าคู่มือนักเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน 
                     - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
                     - ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
                     - เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
             3.2   การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
                 - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
                 - จัดท าข้อมูลหลักฐานการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
                 - ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
                 - เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
 

4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีหน้าที่ 

     4.1  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
                   - จัดท าแผนงาน / โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 
                   - ด าเนินงานตามแผน 

    - ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน  
 

     4.2  การจัดรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                   - มอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
                   - ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและครบทุกคน 
                   - จัดท าเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ 

   - มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน 

             4.3  การคัดกรองนักเรียน 

                   - จัดท าเครื่องมือส าหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน 
                   - ประชุมชี้แจงครูเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน 
                   - จัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน 

   - จ าแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่ม 

             4.4  การด าเนนิงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน 

                   - จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
                   - ก าหนดแนวทาง  วิธีการป้องกันและแก้ไข 
                   - จัดท าข้อมูลหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธีที่ก าหนดไว้ 

   - มีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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   - ติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

     4.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

                   - จัดท าข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
                   - ก าหนดแผนงาน/โครงการ 
                   - ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
                   - ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   - ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 

             4.6 การส่งต่อนักเรียน 

                    - จัดท าข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ 
                    - จัดท าแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
                    - ส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
                    - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                    - ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 

5. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ 

      - ประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
      - ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
      - ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
     - วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน 
      - น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
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Flow  Chart   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

วางแผนด าเนินงาน 

 

                                                จัดกลุ่มนักเรียนและครูที่ปรึกษา 

 

                                                   รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

                                                      คัดกรองนักเรียน 

                                                                                                              ใช่ 

                                                         เสี่ยง / มีปัญหา                             ช่วยเหลือ/ส่งต่อ 

                                                                                           ไม่ใช่ 

                                                          ส่งเสริมพัฒนา 

 

                                               สรุปผล เสนอแนะวิธีการปรับปรุงพัฒนา 

                                                       /รายงานผลการด าเนินงาน 
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1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ  ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม  มีหน้าที่ 

1.1 ตรวจเครื่องแบบ  การแต่งกาย  เครื่องใช้และเครื่องประดับของนักเรียน 
1.2 ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตนของนักเรียน 
1.3 ก ากับ ติดตาม  และประเมินผลเรื่องเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
1.4 ก ากับ ติดตาม และลงโทษนักเรียนที่ท าผิดระเบียบโรงเรียน 
1.5 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
1.6 จัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณสถานทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

2. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และการทะเลาะวิวาท  มีหน้าที่ 

2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
2.2 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2.3 รายงานข้อมูลการจ าแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้านยาเสพติด 
2.4 รายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.5 บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2.6 ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนร่วมกับ

ผู้ปกครองและชุมชน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  มีหน้าที่ 

3.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100 เปอร์เซ็นต์ 
3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจรและการขับข่ีปลอดภัย 
3.3 ตรวจตราและดูแลความเรียบร้อยของโรงจอดรถครูและนักเรียน 
3.4 ติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด อบายมุข และการทะเลาะวิวาท 
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แนวปฏิบัติในการแก้ปัญหานักเรียนมาสาย 
(เวลาเข้าเรียน  คือ  08.00 น.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูเวรประตบูนัทกึช่ือนกัเรียนลงในแบบฟอรม์ 

 

ใหน้กัเรียนเขา้แถวบรเิวณประต ู

ส่งบันทึกการมาสายประจ าวันให้งานกิจการนักเรียน 
(ดึงออกจากเล่มมาส่งเพียง  1  แผ่น) 

ครั้งที่  1  ว่ากล่าวตักเตือน  ครั้งต่อไป งานกิจการนักเรียนหักคะแนน  5  

คะแนน  ให้ท ากิจกรรมและส่งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาทราบเพ่ือท าการแก้ไข 

งานกิจการนักเรียนจัดท าสถิติข้อมูล 

สายเกิน  2  ครั้งใน  1  สัปดาห์แจ้งผู้ปกครองมาพบ 
สายเกิน  4  ครั้งใน  1  เดือนแจ้งผู้ปกครองมาพบ 

เพ่ือท าการแก้ไขร่วมกับครูที่ปรึกษา 



๑๑ 
 

แนวปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแบบขออนุญาตที่ห้องธุรการ 

กรอกข้อมูลทั้ง  2  ส่วนให้เรียบร้อย 

น าไปขออนุญาตครูประจ าวิชาที่สอนในช่วงเวลาที่ขอ 

น าไปขออนุญาตจากรองผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ไดร้บัอนญุาต ไมไ่ดร้บัอนญุาต 

น าแบบขออนุญาตส่งที่ยามรักษาการณ์ 
กลับไปเรียนตามปกติ 

กลับมาส่งแบบขออนุญาตส่วนที่  2  คืน 

ที่ยามรักษาการณ์ 
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 1. ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ  ระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบต่อสังคม  มีหน้าที่ 

    1.1   ก ากับ  ติดตาม  นักเรียนมาสาย 
    1.2   ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนกรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียน 

         1.3   จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.  วิเคราะห์/วางแผน/จัดท าโครงการ 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมครบทั้ง  8  ข้อ 
3  รวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม    

      4  จัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
      5  บันทึกสถิติ รวบรวมผลงานและกิจกรรมนักเรียนที่แสดงออกด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่เด่นชัด 
      6  เผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้เป็นที่ปรากฏแก่ชุมชนและหน่วยงานที่ 

         เกี่ยวข้อง  
 
2.  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีหน้าที่ 
 

1.  วิเคราะห์/วางแผน/จัดท าโครงการ 
2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3  รวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม    

      4  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
      5  บันทึกสถิติ รวบรวมผลงานและกิจกรรมนักเรียนที่แสดงออกที่เด่นชัด 
      6  เผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่ปรากฏแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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แผน ูมิโครงสร้างงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

  

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

(นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 
งานใน  าย 

งานแผนงานและประเมินผล 

งานธุรการ 

 

งานวิชาการ 

งานกิจกรรมพั นาผู้เรียน 

ครูที ปร กษา วิทยากร/หน่วยงาน
 ายนอก 

  ายบริหาร 

องค การบริหารงานนักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม                        
(ตามแนวคิดเ รษ กิจพอเพียง) 

(นางนันทิยา  สวนมาลี) 
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แผน ูมิโครงสร้างงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

(นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี) 
งานใน  าย 

งานแผนงานและประเมินผล 

งานธุรการ 

 

งานวิชาการ 

งานกิจกรรมพั นาผู้เรียน 

ครูที ปร กษา วิทยากร/หน่วยงาน
 ายนอก 

  ายบริหาร 

องค การบริหารงานนักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม                        
(ตามแนวคิดเ รษ กิจพอเพียง) 

(นางนันทิยา  สวนมาลี) 

 



15 
 

 1. ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีหน้าที่ 

     1.1 การชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     1.2 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     1.3 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็นประจ า 
     1.4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     1.5 ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่าง 

         แก่โรงเรียนอ่ืนได้ 

 2. กิจกรรมยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียน  มีหน้าที่ 

     2.1 มีการยกย่องให้ก าลังใจ 
     2.2 มีหลักฐานการยกย่องให้ก าลังใจเป็นลายลักษณ์อักษร 
     2.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้ก าลังใจเป็นลายลักษณ์อักษร 
     2.4 เผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติปรากฏ 
     2.5 การบันทึกเก่ียวกับประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานและเป็นปัจจุบัน 

 3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  มีหน้าที ่

     3.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
     3.2 ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร 
     3.3 ด าเนินการรับฝาก-ถอนเงิน และการน าส่งเงินฝากตามระเบียบของธนาคาร 
     3.4 เก็บรักษาข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ 
     3.5 ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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4.  ขอบข่ายงานส่งเสริมกิจกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน  หน้าที่  

1.  จัดท าแผน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะชีวิต 
2.  ประสานงานความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. จัดท าระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. ก ากับ  ติดตาม  นิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 
6. สรุป และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. เผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.  ขอบข่ายงานส่งเสริมและประสานงานการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ หน้าที่ 

1. จัดท าแผน/โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
2. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. จัดท าระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
4. ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน/โครงการนั้น ๆ 
5. ก ากับ ติดตาม นิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 
6. สรุป และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. เผยแพร่ผลการเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.  งานส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีหน้าที่ 

            
           1. วางแผน/ก าหนดเป้าหมาย งานส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
           2. ศึกษา วิเคราะห์ งานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
           3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 
           4. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน านักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตาม 
                   กิจกรรมที่ก าหนดไว้  
           5. ประสานงานในชุมชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้รู้จักการหารายได้ 

        ระหว่างเรียน 
           6. ควบคุม ดูแล การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน 
               7. ติดตาม ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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1. งานสหกรณ์โรงเรียน  มีหน้าที ่

1.1 วางแผนด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
1.2 ด าเนินการ ก ากับ  ดูแลกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทาง 

ราชการและโรงเรียน 
     1.3 ออกระเบียบต่างๆ ของกิจกรรมสหกรณ์โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.4 ด าเนินการในเรื่องรับสมาชิก  ช าระหุ้น  การโอนหุ้นและการจัดท าทะเบียน 
1.5  จัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
1.6 จัดชื้อสินค้าท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
1.7 จัดจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินตามระบบสหกรณ์โรงเรียน 
1.9 จัดให้มีสถานที่ประกอบการเป็นสัดส่วน สะดวกและปลอดภัยในการรับบริการ 
1.10 ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
1.11 ประสานงานกับทุกฝ่ายในอันท่ีจะท าให้กิจการและให้ผลประโยชน์กับทุกฝ่าย 
1.12 จัดสรรก าไร  ปันผล  และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 
1.13 ก ากับติดตามประเมินผล 

 
2.  งานส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรียนด้านงานอาชีพ  มีหน้าที ่

         2.1  วางแผนด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านอาชีพนักเรียน 
           2.2  ประสานงานกับทุกฝ่ายอันท่ีจะเป็นประโยชน์ต่องานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านอาชีพนักเรียน 
           2.3  ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านงานอาชีพ 
          2.4  ก ากับ  ติดตามประเมินผล 

 

1. ดูแลการฝึกและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้าที่ 

1.1 ส ารวจข้อมูลจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร ปัจจุบัน  
1.2 มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
1.3 ก าหนดงานตามแผนงาน / โครงการ 
1.4 เปิดรับสมัคร คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.5 จัดท าข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร ตามรายชั้นปีที่ 1 – 3 
1.6 น านักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกตามรายชั้นปีต่าง ๆ  
1.7 น านักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมแผนงาน / โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นประจ า    
     และต่อเนื่อง 
1.8 ประเมิน ส ารวจผลต่อพฤติกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ในด้าน  

1.8.1 ปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูน และยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
        การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.8.2 เสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดย 
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       เคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของชาติ 
1.8.3 เสริมสร้างให้มีความรัก และความสามัคคีในหมูคณะด้วยกัน รวมทั้งให้มีความ 
        ส านึกในภาระหน้าที่ของตน 

1.9  น าผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
1.10 เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
 

2.  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา  มีหน้าที่ 

2.1 มีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 
2.2 ก าหนดงานตามแผนงาน / โครงการ 
2.3 ด าเนินงานตามแผน / โครงการ 
2.4 ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / จัดการแข่งขันกีฬา 
2.5 ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ในการด าเนินงานใน 
     ครั้งต่อไป 

 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  มีหน้าที่ 

1.1 มีการจัดกิจกรรม 
1.2 มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 
1.3 จัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
1.4 ปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด 
1.5 เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
 

2. ด าเนินส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการให้ระดับมาตรฐาน  มีหน้าที ่

2.1 มีการจัดกิจกรรม 
2.2 ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.3 ยังจัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
2.4 ปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด 
2.5 เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
 

3. ดูแลการฝึกและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร  มีหน้าที่ 

  3.1 ส ารวจข้อมูลจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร ปัจจุบัน  
  3.2 มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  3.3 ก าหนดงานตามแผนงาน / โครงการ 
  3.4 เปิดรับสมัคร คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  3.5 จัดท าข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร ตามรายชั้นปีที่ 1 – 3 
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  3.6 น านักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกตามรายชั้นปีต่าง ๆ  
  3.7 น านักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมแผนงาน / โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
                          เป็นประจ า และต่อเนื่อง 
  3.8 ประเมิน ส ารวจผลต่อพฤติกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ในด้าน  
   3.8.1 ปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูน และยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
                                       การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   3.8.2 เสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดย 

        เคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของชาติ 
 

   3.8.3 เสริมสร้างให้มีความรัก และความสามัคคีในหมูคณะด้วยกัน รวมทั้งให้มี 
                                       ความส านึกในภาระหน้าที่ของตน 
  3.9  น าผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
  3.10 เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
 

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การให้ระดับมาตรฐาน  มีหน้าที่ 

             4.1 มีการจัดกิจกรรม 
             4.2 มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 
             4.3 จัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
             4.4 ปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด 
             4.5 เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ 
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การจัดระบบประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบคุลากรในโรงเรยีน  มีหน้าที่   
1.1 วางแผนการด าเนินงานเรื่องการประเมินอุบัติเหตุ 
1.2 รวบรวมข้อเสนอขององค์กรต่าง ๆ น าเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
1.3 จัดท าประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
1.4 บริการแก่นักเรียนในการขอรับเงินค่าชดเชยอุบัติเหตุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
1.5 จัดท าข้อมูล สถิติการใช้บริการการประกันอุบัติเหตุ 
1.6 สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหารโรงเรียน 
1.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
โครงสร้างการบริหารของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา      ปีการศึกษา 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภาระงานและอ านาจหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
2. งำนนโยบำยและแผน 
3. งำนกำรเงิน 
4. งำนกำรบัญชี 
5. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
7. งำนเอกสำรสิ่งพิมพ์ 
8. งำนควบคุมภำยใน 
9. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
10. งำนปฏิคมโรงเรียน 
11. โครงกำรพิเศษกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

หมำยถึง สำยกำรบังคับบัญชำ                                 หมำยถึง สำยกำรประสำนงำน   
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1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรณีที่ 
ผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตำมระเบียบของทำงรำชกำร และท ำหน้ำที่ 
บริหำรงบประมำณตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
จัดท ำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนงำนและงบประมำณ รวมถึงปฏิทินปฏิบัติงำน  
จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้ำนงบประมำณของโรงเรียนให้ได้มำตรฐำนมีคุณภำพและมี 
ประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริหำรงบประมำณให้ด ำเนินกำรไปด้วย  
ควำมเรียบร้อยตำมระเบียบและกฎหมำย ให้มีอ ำนำจวินิจฉัยและสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย มี 
กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
 
2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำรฯ  
เพ่ือก ำกับ ประสำน ติดตำม ดูแล แก้ไขปัญหำในสำยงำนที่รับผิดชอบ ตรวจสอบติดตำมงำนเอกสำร หนังสือสั่ง 
กำร หนังสือค ำสั่งต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ และจัดเก็บรักษำเอกสำรให้เป็นระบบ ร่วมพิจำรณำ  
วำงแผนและด ำเนินงำนโครงกำรของกลุ่มบริหำรงบประมำณ จัดท ำแผนส ำหรับงำนวิเครำะห์งบประมำณ  
แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพ พร้อมทั้งจัดท ำและสนับสนุนข้อมูลเชิงสำรสนเทศของ  
สถำนศึกษำ งำนบริหำรรวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในกำรพัฒนำและ 
ด ำเนินกำร ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย และให้มีกำรรำยงำนให้ทรำบ 
 
3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ และตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำร  
งบประมำณมอบหมำย รับแนวปฏิบัติเพ่ือด ำเนินกำร ติดต่อประสำนงำน และติดตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ ให ้
เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติยิ่งขึ้น อ ำนวยควำมสะดวกกำรปฏิบัติงำนแก่คณะครู บุคลำกร และนักเรียน  
ร่วมพิจำรณำวำงแผนและด ำเนินงำนโครงกำรของกลุ่มบริหำรงบประมำณร่วมกับกรรมกำรกลุ่มฯ ด ำเนินกำร  
หำวิธีแก้ไข มีกำรประสำนงำนกับบุคลำกรในฝ่ำยและฝ่ำยอ่ืนๆ เพ่ือให้ด ำเนินกำรไปตำมเป้ำหมำย รวมถึง 
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณมอบหมำย และให้มีกำรรำยงำนให้  
ทรำบ 

 
4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีดังนี ้

1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
2. งำนนโยบำยและแผน 
3. งำนกำรเงิน 
4. งำนกำรบัญชี 
5. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
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7. งำนเอกสำรสิ่งพิมพ์ 
8. งำนควบคุมภำยใน 
9. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
10. งำนปฏิคมโรงเรียน 
11. โครงกำรพิเศษกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
 

5. ขอบข่ายการด าเนินการตามภาระงานและอ านาจในหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณในกำรร่วมบริหำรและกำรจัดกำรตำม 
ขอบข่ำย ภำรกิจกลุ่มบริหำรงบประมำณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 
   1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลสำรสนเทศ สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น ตลอดจน
กฎหมำย นโยบำย และระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรงบประมำณ 
   1.3 ร่วมวำงแผนกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพงำน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักกำร
พัฒนำที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   1.4 เสนอแนะกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำร
งบประมำณ รวบรวมจัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำน 
   1.5 ร่วมเป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรโรงเรียนในด้ำนกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อ
ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรบริหำรโรงเรียน และก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติงำนให้ด ำเนินไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
   1.6 จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ ระเบียบวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม
บันทึกกำรประชุมเสนอรำยงำน 
 
   1.7 จัดพิมพ์เอกสำรของกลุ่มบริหำรงบประมำณ และดูแลกำรจัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ ของ
กลุ่มงำนให้เป็นระบบ 
   1.8 จัดท ำระเบียนรับ – ส่งเอกสำร และหนังสือรำชกำรตำมระบบที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยเรื่อง 
กำรติดตำมเก็บเรื่อง กำรเข้ำแฟ้มต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ และจัดพิมพ์ค ำสั่งของกลุ่มบริหำร
งบประมำณ 
   1.9 จัดหำ ควบคุม บ ำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์ภำยในกลุ่มบริหำรงบประมำณ จัดเก็บและดูแล
วัสดุอุปกรณ์ของส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   1.10 ก ำกับดูแลรักษำและจัดห้องส ำนักงำนบริหำรงบประมำณให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย
และเหมำะสม 
   1.11 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  2. งานนโยบายและแผน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   2.1 วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ รับนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรเพื่อน ำมำ 
วิเครำะห์ และประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนในโรงเรียน เพื่อวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร 
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ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
   2.2 จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม โดย 
กำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถำบัน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำ 
   2.3 ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำรงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และประสำนงำนเกี่ยวกับงำน 
ก ำกับติดตำมมำตรฐำนโรงเรียน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และปฏิทิน 
ปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
   2.4 ประชุมคณะท ำงำนแผน เพ่ือวำงแผน ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่งำนดังนี้ 
     - รับนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรร่วมปรึกษำหำรือคณะท ำงำนแผน เพ่ือวิเครำะห์สภำพ
ปัจจุบันและปัญหำ พร้อมทั้งก ำหนดกิจกรรมงำนโครงกำรที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำ นโยบำย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและปัญหำของโรงเรียน 
    - เสนองำนกิจกรรมโครงกำร เพ่ือขออนุมัติแผนและงบประมำณ 
    - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    - ประสำนก ำกับติดตำม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงำนในเรื่องแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    - ก ำหนดแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมงำนโครงกำรที่ปรำกฏใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และโครงกำรพิเศษ 
   2.5 ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับแผนงำน แผนปฏิบัติกำรทุก
ประเภท 
   2.6 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
   2.7 ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เพ่ือก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
    - จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    - ประชุมเจ้ำหน้ำที่พัสดุทุกกลุ่มสำระฯ หรืองำน เพื่อรับทรำบแนวทำงกำรจัดซื้อ หำ
วัสดุครุภัณฑ์ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    - ดูแลก ำกับตรวจสอบกำรใช้งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   2.8 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล สรุปกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรของโรงเรียน โดยมีกำรบันทึก 
ข้อมูลและจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน จ ำแนกเป็นหมวดหมู่ สำมำรถเรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็ว 
เอ้ือต่อกำรน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
   2.9 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และมีกำรประเมินผล 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   2.10 ค ำนวณต้นทุนผลผลิต และบันทึกข้อมูลตำมโปรแกรมค ำนวณต้นทุนผลผลิต (OUC) 
   2.11 วิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน เพ่ือเกิดประสิทธิภำพต่อกำรบริหำรจัดกำรของ
องค์กร 

   2.12 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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  3. งานการเงิน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    3.1 เบิกจ่ำยและอนุมัติงบประมำณ แนวทำงปฏิบัติ 
    1) จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณ โดยก ำหนดปฏิบัติงำนรำยเดือนให้เป็นไปตำม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ สรุปเป็นงบบุคลำกร งบอุดหนุน งบลงทุน 
    2) เสนอแผนกำรใช้งบประมำณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงิน 
    3) เบิกจ่ำยงบประมำณประเภทต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ
อนุมัติกำรใช้งบประมำณกำรศึกษำตำมประเภทและรำยกำรตำมที่ได้รับงบประมำณ 
   3.2 เงินโอนงบประมำณ แนวทำงปฏิบัติกำรโอนเงินให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
   3.3 กำรบริหำรกำรเงิน แนวทำงปฏิบัติกำรเบิกจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำร
จ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน กำรโอนเงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด งำนกำรเงินมีกำรแยกเป็นงำนกำรเงิน งบประมำณและงำนกำรเงินนอกงบประมำณ 
 
   1) งำนกำรเงินงบประมำณ มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมำณ 
    - ประสำนงำนเรื่องเงินกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
   - เบิกจ่ำยเงินเดือนครู และลูกจ้ำงประจ ำ 
   - เบิกจ่ำยเงินค่ำช่วยเหลือบุตร 
   - ท ำหลักฐำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
   - จัดกำรโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตร, เงินสวัสดิกำร , 
กำรรักษำพยำบำล , เงินค่ำเช่ำบ้ำน ฯลฯ ของครู ลูกจ้ำงประจ ำ เข้ำธนำคำรเพ่ือให้บุคลำกรรับเงินเหล่ำนั้นทำง 
ธนำคำร 
   - ด ำเนินเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยประจ ำปีของข้ำรำชกำรครูและแจกแบบช ำระเงิน 
ให้แก่บุคลำกรทุกคน 
   - เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง 
งบประมำณ 
   - จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกำรเงินโรงเรียน 
   - งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    2) งำนกำรเงินนอกงบประมำณ มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
   - รับผิดชอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
   - รับและจ่ำย เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
   - ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำของแต่ละหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน 
   - รับและส่ง เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
   - ส่งเงินที่เป็นรำยได้แผ่นดิน 
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   - ตรวจควำมถูกต้องของรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำรและควบคุมกำรเบิกจ่ำยอย่ำง 
ประหยัด 
   - ติดตำมทวงถำมใบส ำคัญคู่จ่ำยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
   - ควบคุมกำรยืมเงินรำยได้สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมสัญญำกำรยืมเงิน 
   - จ่ำยค่ำจ้ำงชั่วครำวให้กับลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
   - ท ำสมุดคุมกำรจ่ำยเงินกระแสรำยวัน 
   - ท ำสมุดคุมกำรรับและจ่ำย เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
   - งำนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ 
   - งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  4. งานการบัญชี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   4.1 จัดท ำบัญชีกำรเงิน แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    1) ตั้งยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณ ทั้งกำรตั้งยอดภำยหลังกำรเปิดบัญชี 
งบประมำณปีก่อน และ กำรตั้งยอดก่อนกำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อน 
    2) ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมำณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมำณเข้ำบัญชีทุน และ 
บัญชีเงินรับฝำก และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมทั้งจัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ ำนวนเงินตำม 
รำยกำรหลังกำร ปรับปรุง 
    3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้ำง (พึงรับพึงจ่ำย) โดยบันทึกรำยกำรด้ำนเดบิตในบัญชีแยก 
ประเภท (หนี้สิน ทุน รำยได้) 
    4) บันทึกบัญชีประจ ำวันให้ครอบคลุมกำรรับเงินงบประมำณกำรรับรำยได้จำกกำร 
ขำยสินค้ำ หรือกำรให้บริกำร กำรรับเงินรำยได้ กำรจ่ำยเงินงบประมำณ กำรจ่ำยเงินงบประมำณให้ยืม กำร 
จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ให้ยืม กำรซื้อวัสดุ หรือสินค้ำคงเหลือ เงินทดรองจ่ำย เงินมัดจ ำ และ ค่ำปรับ รำยได้ 
จำกเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน กำรรับเงินบริจำค กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน กำรถอนเงินรำยได้ 
แผ่นดิน กำรเบิกเงินงบประมำณแทนกัน กำรจ่ำยเงินให้หน่วยงำนที่ปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมกำรเงิน กำร 
รับเงินควำมผิดทำงละเมิด 
    5) สรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุกวันท ำกำร สรุปรำยรับ หรือรำยจ่ำยผ่ำนไปบัญชีแยก 
ประเภทเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำกคลัง ส ำหรับรำยกำรอื่น และรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไปให้ผ่ำน 
รำยกำรเข้ำบัญชีแยก ประเภท ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
    6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยปรับรำยกำรบัญชีรำยได้จำกงบประมำณ 
ค้ำงรับ ค่ำใช้จ่ำย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ/ รำยได้ค้ำงรับ วัสดุหรือสินค้ำ ที่ใช้ไประหว่ำงงวด 
บัญชี ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำ ตัดจ ำหน่ำย ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
    7) ปิดบัญชีรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยเพื่อบันทึกบัญชีรำยได้สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) ค่ำใช้จ่ำย 
ในงวดบัญชี และปิดรำยกำรได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยงวดบัญชีสูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม แล้วให้โอนบัญชี 
รำยได้แผ่นดินน ำส่งคลังเข้ำ บัญชีรำยได้แผ่นดิน หำกมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้ำบัญชีรำยได้ แผ่นดินรอ 
น ำส่งคลัง 
    8) ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนคงเหลือ 
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ประจ ำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ 
กำรตรวจสอบควำม ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
    9) แก้ไขข้อผิดพลำดจำกกำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชี จำกกำรที่เขียนข้อควำมผิด 
หรือตัวเลขผิด จำก กำรบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยกำรขีดฆ่ำข้อควำม หรือตัวเลขผิดลง 
ลำยมือช่อย่อก ำกับ พร้อม วัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อควำมหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
   4.2 กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินและงบกำรเงิน แนวทำงปฏิบัติ 
    1) จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และ 
กรมบัญชีกลำงในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ำรำยงำนรำยได้แผ่นดิน รำยงำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
รำยงำนเงิน ประจ ำงวด 
    2) จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน จัดท ำงบแสดงผลกำร 
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินงบกระแสเงินสดจัดท ำโดยวิธีตรง จัดท ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และจัดส่ง
รำยงำนประจ ำปี ให้ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผ่ำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจัดส่งส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลำงตำม ก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนด 
    3) กำรจัดและจัดหำแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลำงที่เขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดหรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องจัดท ำข้ึนเพ่ือจ ำหน่ำยจำกแจก 
    4) ประสำนกำรท ำงำนของแผนกกำรเงิน 
    5) ออกใบเสร็จรับเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
    6) เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ 
    7) งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5. งานพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   5.1 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรเพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 
อำคำรและสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดเพ่ือทรำบสภำพกำรใช้งำน 
    5.1.2 จ ำหน่ำย บริจำค หรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมระเบียบในกรณีท่ีหมด
สภำพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
    5.1.3 จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ
จัดหำจำกเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ตลอดจนที่ได้จำกกำรบริจำคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดย
บันทึกทะเบียนคุมรำคำวันเวลำที่ได้รับสินทรัพย์ 
    5.1.4 จดทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุส ำหรับที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่ยังไม่ 
ด ำเนินกำร และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสำนกับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์จังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรให้ 
เป็นปัจจุบัน และให้จัดท ำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
    5.1.5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ซึ่งอำจใช้โปรแกรมระบบ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้ำสถำนศึกษำมีควำมพร้อม 

    5.1.6 จัดท ำระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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   5.2 กำรจัดหำพัสดุ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    5.2.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน/โครงกำร ที่จัดท ำกรอบรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำน
กลำง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตำมทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำม
มำตรฐำนกลำง 
    5.2.2 จัดท ำแผนระยะปำนกลำงและจัดหำพัสดุทั้งในส่วนที่สถำนศึกษำจัดหำเอง 
และร่วมมือกับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นจัดหำ 
   5.3 กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะและจัดซื้อจัดจ้ำง แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    5.3.1 จัดท ำเอกสำรแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบมำตรฐำน 
    5.3.2 ตั้งคณะกรรมกำรข้ึนก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำรในกรณีท่ี
ไม่เป็นแบบมำตรฐำน โดยด ำเนินกำรไปตำมระเบียบ 
    5.3.3 จัดซื้อจัดจ้ำง โดยตรวจสอบงบประมำณ รำยละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะ
เฉพำะประกำศจ่ำย/ขำยแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ พิจำรณำของโดยคณะกรรมกำร จัดท ำสัญญำ
และเม่ือตรวจรับงำนให้มอบเรื่องแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฎีกำเบิกเงินเพ่ือจ่ำยแก่ผู้ขำย/ผู้จ้ำง 
   5.4 กำรควบคุม บ ำรุงรักษำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    5.4.1 จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
    5.4.2 ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน 
    5.4.3 ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
ระบบและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี 
    5.4.4 ตรวจสอบสภำพและบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังกำรใช้งำน
ส ำหรับทรัพย์สินที่มีสภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้ตั้งคณะกรรมกำรข้ึนพิจำรณำและท ำจ ำหน่ำย หรือขอรื้อถอน
กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้ำง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1) จัดท ำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
2) ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
3) ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
4) ด ำเนินกำรเบิก จ่ำย วัสดุส ำนักงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
5) เป็นที่ปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุในหน่วยงำนอื่นๆ 
6) บ ำรุง รักษำ พัสดุ ครุภัณฑ์ 
7) ด ำเนินกำรรำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปีตำมระเบียบ 
8) รับผิดชอบดูแลกำรตรวจสอบ กำรจ ำหน่ำยวัสดุถำวร และพัสดุประจ ำปี 
9) จัดท ำประมำณกำรค่ำเสื่อมสภำพวัสดุและสินทรัพย์ 
10) เป็นที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
11) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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  6. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ มีหน้ำที่และควำม 
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   6.1 ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำร กลุ่มงำน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือจัดตั้ง 
คณะกรรมกำรสำรสนเทศประจ ำกลุ่ม 
   6.2 ตั้งคณะท ำงำนร่วม วำงแผนพัฒนำงำน ในกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม 
ประเมินผลข้อมูลของทุกกลุ่มบริหำร กลุ่มงำน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   6.3 ประสำนกับทุกกลุ่มบริหำร กลุ่มงำน และกลุ่มสำระเรียนรู้ ในกำรจัดท ำระบบเก็บ 
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้ในกำรตัดสินใจบริหำรจัดกำร หรือวำงแผนด ำเนินงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน ใน 
แต่ละกลุ่ม เพ่ือจัดท ำสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มบริหำร กลุ่มงำน และกลุ่มสำระ รวมถึงข้อมูลของโรงเรียน 
   6.4 จัดท ำสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   6.5 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท 
   6.6 น ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร กำรบริกำร และกำร
ประชำสัมพันธ์ 
   6.7 จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรและจัดระบบรวบรวมฐำนข้อมูล เพ่ือ 
น ำส่งหรือรำยงำนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ตำมท่ีมีก ำหนด 
   6.8 ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
   6.9 จัดเก็บข้อมูลและรักษำข้อมูลให้ถูกต้อง เหมำะสมเป็นปัจจุบัน 
   6.10 เก็บรวบรวมสำรสนเทศผลงำนของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน 
   6.11 สรุปสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรตัดสินใจบริหำรจัดกำรของทุกกลุ่มบริหำรงำน และทุกกลุ่ม
สำระฯ เป็นรูปเล่ม 
   6.12 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับมอบหมำย 
 
  7. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   7.1 ผลิตเอกสำประกอบกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นคุณภำพของเนื้อหำวิชำและควำมคุ้มค่ำ
ประหยัด 
   7.2 ตรวจทำนควำมถูกต้องของงำนพิมพ์ โดยเน้นคุณภำพของงำน 
   7.3 อัดส ำเนำเอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำร กลุ่มงำน และกลุ่มสำระต่ำงๆ 
   7.4 จัดท ำแบบฟอร์มทะเบียนงำนพิมพ์และอัดส ำเนำ 
   7.5 ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีภำยในวงเงินงบประมำณท่ีก ำหนด 
   7.6 จัดท ำรำยละเอียดของงำนและโครงกำรพร้อมทั้งงบประมำณรำยจ่ำยของปีต่อไป เพ่ือ 
เสนอขออนุมัติตำมขั้นตอน 
   7.7 บันทึกสรุปกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบภำยในสัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน 
   7.8 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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   7.9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  8. งานควบคุมภายใน มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   8.1 วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจของสถำนศึกษำ 
   8.2 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ประเมินควำมเสี่ยง จัดล ำดับควำมเสี่ยง และ 
คัดเลือกควำมเสี่ยง 
   8.3 ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
   8.4 วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
   8.5 ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำร 
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
   8.6 ด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน 
แผ่นดินก ำหนด 
   8.7 ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุงให้
เหมำะสม 
   8.8 รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
   8.9 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  9. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   9.1 กำรจัดกำรทรัพยำกร แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    9.1.1 ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทรำบรำยงำนสินทรัพย์ของสถำนศึกษำเพ่ือให้ทรัพยำกรร่วมกัน 
    9.1.2 วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับบุคคลและหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและเอกชน 
    9.1.3 สนับสนุนให้บุคลำกร และสถำนศึกษำร่วมมือกันใช้ทรัพยำกรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
   9.2 กำรระดมทรัพยำกร แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    9.2.1 ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจงำน/โครงกำร ตำมกรอบงบประมำณ
รำยจ่ำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    9.2.2 ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำตำม
เกณฑ์กำรรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำโดยตรวจสอบข้อมูลเชิง
ลึกพร้อมกับให้มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
    9.2.3 ศึกษำ วิเครำะห์แหล่งทรัพยำกรบุคคล หน่วยงำน องค์กร และท้องถิ่นที่มี
ศักยภำพให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม 
    9.2.4 จัดท ำแผนระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ โดยก ำหนดวิธี 
แหล่งกำรสนับสนุนเป้ำหมำย เวลำด ำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ 
    9.2.5 จัดท ำข้อมูล เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ 
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กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบและด ำเนินกำรในรูป
คณะกรรมกำร 

    9.2.6 ประสำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กำร
เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ตรวจสอบกำรระดมทรัพยำกรตำมโครงกำร 
    9.2.7 เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยไปใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ต้องใช้วงเงิน
เพ่ิมเติมให้เป็นไปตำมระเบียบของทุนกำรศึกษำ และระเบียบว่ำด้วยเงินนอกงบประมำณทั้งตำมวัตถุประสงค์
และก ำหนดวัตถุประสงค์ 
    9.2.8 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 
    9.2.9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
   9.3 กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 
    9.3.1 วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรจัดหำรำยได้ และสินทรัพย์ใน
ส่วนที่จะน ำมำซึ่งรำยได้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ เพ่ือจัดท ำทะเบียนข้อมูล 
    9.3.2 จัดท ำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถำนศึกษำเพื่อจัดหำรำยได้ และบริหำร
รำยได้และผลประโยชน์ตำมแต่ละสภำพของสถำนศึกษำโดยไม่ขัดข้องต่อกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   9.3.3 จัดหำรำยได้และผลประโยชน์ และจัดท ำระเบียนคุม เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  10. งานปฏิคมโรงเรียน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   10.1 จัดท ำโครงกำรและของบประมำณสนับสนุนงำนปฏิคมของกลุ่มบริหำร กลุ่มงำนของ 
โรงเรียนให้เพียงพอ 
   10.2 จัดหำ จัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในงำนปฏิคมให้เพียงพอ และพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
   10.3 อ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรยืม – คืน อุปกรณ์ที่ใช้ในงำนบริกำรแก่กลุ่มบริหำร กลุ่ม
งำนและกลุ่มสำระ เพ่ือน ำไปใช้บริหำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ 
   10.4 จัดเจ้ำหน้ำที่ ดูแล ให้กำรต้อนรับ ผู้มำใช้บริกำรให้เกิดควำมประทับใจ ที่เป็นงำน
ส่วนกลำงของโรงเรียน 
   10.5 จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์งำนปฏิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
   10.6 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   10.7 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  11. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1. ตั้งคณะท ำงำนร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำร 
  2. ด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับโครงกำร  
  3. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
  4. สรุปรำยผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
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