
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  จัดท าเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงาน ใน การด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นระบบให้เป็นระบบ  เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ท าให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดการภาระงาน และงานบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

กรรมการบริหารโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   ในการท าภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

 

คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี ่
ต ำบลศำลำลัย อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 



 

 

ค ำน ำ   
 
 คู่มือว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการ ปฏิบัติหน้าที่ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขอบข่ายของกลุ่มงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานขอบข่ายของกลุ่มงาน
ในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน อันจะส่งผลให้งานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล  ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารให้มีความชัดเจน   
 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านและคณะท างานที่ได้ ร่วมท าคู่มือฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก
คนจะท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  ทั้งนี้เพ่ือ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับของ ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน  
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 
 

     คณะผู้จัดท า 
    โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สำรบัญ 

เร่ือง           หน้ำ 
 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
โครงสร้างการบริหารงาน         1 
โครงสร้างบุคลากร         2 
ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา         3 
แนวทางการปฏิบัติงานของครู        6 
 การลงเวลาปฏิบัติราชการ        6 
 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน      6  
 การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา       6 
 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ       6 
 การลาป่วย         6 
 การลาคลอด         7 
 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร      7 
 การลากิจส่วนตัว         7 
 การลาอุปสมบท         7 
 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน       7 
 การขอให้ธุรการออกหนังสือราชการ      8  
 การขออนุญาตเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา     8  
 การออกค าสั่งโรงเรียน        8 
 การขอเพ่ิมวุฒิ – ปรับวุฒ ิ       8 
 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์       9 
 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร     10  
 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     10  
 การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน        10 
 การแต่งกาย         10 
บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน       11 
บทบาทหน้าที่ของครู         12 
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      13 
การบริหารงานวิชาการ         13 
 หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ       13  
 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       14  
 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้       14  
 งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน     15  
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        15 
 งานแนะแนวการศึกษา        15 



 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
เร่ือง           หน้ำ 
 
การบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 
 งานห้องสมุด         16 
 งานทะเบียนวัดผล        16 
 งานนิเทศการศึกษา        16 
 งานประกันคุณภาพ        17 
 งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี      17  
การบริหารงานงบประมาณ        18 
 หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ       18  
 งานการเงิน การบัญชี        18 
 งานพัสดุและสินทรัพย์        19 
 งานควบคุมภายใน        19 
การบริหารงานบุคคล         20 
 หัวหน้างานบริหารงานบุคคล       20 
 งานวางแผนอัตราก าลัง        20 
 งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา       21  
 งานวินัยและการรักษาวินัย       21  
การบริหารงานทั่วไป         22 
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป       22  
 งานนโยบายและแผนพัฒนา       22  
 งานสารบรรณ         22 
 งานข้อมูลสารสนเทศ        23 
 งานทะเบียนนักเรียนและสถิติ       23 
 งานอาคารสถานที่        23 
 งานกจิการนักเรียน        24 
 งานสัมพันธ์ชุมชน        25 
 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      26  
 งานรักษาความปลอดภัย        26 
 งานอนามัยนักเรียน        26 
 งานประชาสัมพันธ์        27 
 งานส ามะโนนักเรียน        27 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       28 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศิรินันท์  จีนพก 

ครู รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

งานบริหาร 

งานวิชาการ 
1. นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย 

2. นางสาวรจนา  รอดพยุง     

งานบริหาร 

งบประมาณ 
1. นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น 

2. นางสาวศิรินันท์  จีนพก 

งานบริหาร 

งานบุคคล 
1. นางสาวศิรินันท์  จีนพก 

งานบริหาร 

งานทั่วไป 
1. นางสาวน้ าฝน  ใจตรง 

2. นางสาวสลลิทิพย์  ยิ้มใย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

โครงสร้ำงบุคลำกร 
 

โครงสร้ำงบุคลำกร 
โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ ปีกำรศึกษำ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• นำงสำวศิรินันท์  จีนพก ผู้บริหำร 

• นำงสำวพัชรี  หอมกลิ่น ชั้นอนุบำล 1 

• นำงสำวรจนำ  รอดพยุง ชั้นอนุบำล 2 

• นำงสำวรจนำ  รอดพยุง ชั้นอนุบำล 3 

• นำงสำวสลิลทิพย์   ยิ้มใย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

• นำงสำวปภัสรำ  วิเชียรฉำย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 

• นำงสำวศิรินันท์  จีนพก ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 

• นำงสำวปภัสรำ  วิเชียรฉำย 
• นำงสำวปำนทิพย์   ดีเด่น 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

• นำงสำวน้ ำฝน  ใจตรง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

• นำงสำวปำนทิพย์  ดีเด่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

• นำยสมคิด  หอมกลิน่ นักกำรภำรโรง 

• นำงสำวพัชรี  หอมกลิ่น ธุรกำร 



 

 

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ 
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๗๐๐  หมู่  ๓  ต าบลศาลาลัย  อ าเภอสามร้อยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ๒ สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ E-mail: bannongpaopee@hotmail.com Website: www. 
bannongpaopee.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  
๑๒  ไร่  ๒  งาน  เขตพ้ืนที่ให้บริการต าบลศาลาลัย 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ในบริเวณที่ดินที่นายชุ่ม  กลิ่นล าภู  บริจาคให้
จ านวน ๑๒ ไร่  ๒  งาน  จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นได้บริจาคเงินและแรงงานจ านวน  ๔,๔๐๐  
บาท  ท าการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคามุงหญ้า
คา  ใช้ชื่อ “โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่”  ตามชื่อหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่  และท าการเปิดการสอนนักเรียนเมื่อ
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๓  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ โดยนักเรียนส่วนหนึ่งได้ย้ายมาจาก
โรงเรียนบ้านเนินกรวด  มีนายเอ้ือม  นาน้อย  เป็นครูใหญ่คนแรก  และนางสาวศิรินันท์ จีนพก เป็นครู
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  โทรศัพท์ติดต่อ 063-6497826 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

แผนผังที่ตั้งอำคำรเรียน 
 

 

 

 

 

 

 
 

๑.๒  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร

ครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ธุรกำร 
ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิกำร 

นักกำร
ภำรโรง 

รวม
ทั้งหมด 

จ ำนวน 0 4 ๐ ๒ ๑ 0 ๑ 8 

๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

บุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ ำนวน ๑ 6 1 ๐ 8 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ต ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

     แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  



 

 

๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนใน

แต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 
๑. บริหำรกำรศึกษำ - - 
๒. คณิตศำสตร ์ ๑ ๓๐ 
๓. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
๔. ภำษำไทย ๒ ๓๐ 
๕. ภำษำอังกฤษ 1 30 
๖. สังคมศึกษำ - - 
๗. กำรงำนอำชีพ ๑ ๓๐ 
๘. กำรศึกษำปฐมวัย ๑ ๓๐ 
๙. สุขศึกษำและพลศึกษำ - - 
๑๐. ศิลปะ - - 

รวม ๖ 360 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 รวม  ๖6 คน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อนุบำล  ๒ ๑ 5 3 8 ๑ : 9 
อนุบำล  ๓ ๑ 6 3 9 

รวม ๒ 11 6 17 - 
ประถมศึกษำปีท่ี ๑ ๑ 3 6 9 ๑ : ๘ 
ประถมศึกษำปีท่ี ๒ ๑ 5 1 6 
ประถมศึกษำปีท่ี ๓ ๑ 8 2 ๑0 
ประถมศึกษำปีท่ี ๔ ๑ 5 7 12 
ประถมศึกษำปีท่ี ๕ ๑ 3 1 4 
ประถมศึกษำปีท่ี ๖ ๑ 7 1 8 

รวม ๖ 31 18 49 
รวมทั้งหมด ๘ 42 24 66 - 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของครู 
1.  กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
 1.1  ให้ลงเวลาก่อนโรงเรียนเข้า 15 นาที  และลงเวลากลับหลังโรงเรียนเลิก 15 นาที 
 1.2  การขีดเส้นแดงในใบลงเวลาปฏิบัตริาชการ ธุรการโรงเรียนจะขีดเส้นแดงเวลา 08.15 นาฬิกา 
 1.3  การลงชื่อใต้เส้นแดงคือหลังเวลา 08.15 นาฬิกา ถือว่า  มาปฏิบัติงานสาย 
 1.4  การมาปฏิบัติงานสายเกิน 8 ครั้ง ให้ถือว่า  มาปฏิบัติงานสายเนือง ๆ 
2.  กำรขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 2.1  ผู้ที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องไม่มีชั่วโมงสอนในช่วงเวลาที่ขออนุญาต 
 2.2  การออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องท าบันทึกและลงชื่อในสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณ 
        โรงเรียน 
3.  กำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ 
 3.1  ผู้ที่จะพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา จะต้องท าโครงการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 3.2  จัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียน  ครูผู้สอนควบคุมนักเรียนที่จะไปศึกษานอกสถานศึกษา 
 3.3  ท าประกันชีวิต ท าสัญญาจ้างรถ  ส ารวจเส้นทางการเดินรถ ประสานงานกับต ารวจทางหลวง
        เรื่องรถน าขบวน 
 3.4  ส่งเอกสารตามข้อ 1 – 3 พร้อมแบบขออนุญาตเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.  กำรขออนุญำตลำศึกษำต่อ 
 4.1  บันทึกขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4.2  น าบันทึกขออนุญาตที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุญาตแล้ว น าส่งธุรการโรงเรียน 
 4.3  ธุรการโรงเรียนด าเนินการส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
5.  กำรลำป่วย 
 5.1  ใน 1 ปีลาได้ไม่เกิน 60 วันท าการ 
 5.2  เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนหรือในวันที่ลา 
 5.3  กรณีจ าเป็นเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
 5.4  กรณีผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนได้  แต่เมื่อ      
        สามารถลงลายมือชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 5.5  ลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์  ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ผู้มีอ านาจอนุญาต  
        จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ได้ 
6.  กำรลำคลอด 
 6.1  เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนหรือในวันที่ลา 
 6.2  กรณีผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนได้  แต่เมื่อ      
        สามารถลงลายมือชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 6.3  ถ้าลาแล้วไม่คลอดให้ถือว่าวันที่หยุดไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 6.4  มีสิทธิลาได้โดยได้รับเงินเดือน ครั้งหนึ่ง 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
7.  กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร 
 7.1  ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 7.2  ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
 7.3  เสนอใบลา ก่อนหรือในวันลาภายใน 90 วัน 
 7.4  ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 



 

 

8.  กำรลำกิจส่วนตัว 
 8.1  เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนหรือในวันที่ลา 
 8.2  กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับการอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุผล  
        ความจ าเป็นไว้ แล้วลาหยุดราชการไปก่อนได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้อ านวยการโรงเรียน   
        ทราบโดยเรว็ 
 8.3  กรณีมีเหตุผลจ าเป็นไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุ  
        เหตุผลความจ าเป็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทันที ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
 8.4  มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันท าการ 
 8.5  ปีแรกท่ีเข้ารับราชการ ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
 8.6  หากโรงเรียนมีราชการจ าเป็น สามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้ 
9.  กำรลำอุปสมบท 
 ยื่นใบลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจึง
อุปสมบทได้ตามก าหนด 
 หมายเหตุ  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน  โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ 
แต่ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้  ลาอุปสมบท  ลาคลอด  ลาป่วย  ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานคราวเดียว
หรือหลายคราว  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  ลาพักผ่อน  ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
10.  กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
 10.1  เขียนค าร้องขอใบรับรองที่ฝ่ายธุรการ 
 10.2  ขอรับหนังสือรับรองได้ หลังจากวันยื่นค าร้อง 1 วัน (วันท าการ) 
11.  กำรขอให้ธุรกำรออกหนังสือรำชกำร 
 ให้แจ้งธุรการโรงเรียน  พร้อมแนบเรื่องเดิม 
12.  กำรขออนุญำตเข้ำประชุม อบรม สัมมนำ  
 12.1   ท าบันทึกขออนุญาตไปราชการเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 12.2  หลังจากประชุมอบรมสัมมนาและกลับมาแล้วให้ท าบันทึกรายงานผลการเข้าร่วมประชุม 
  อบรม สัมมนาเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
13.  กำรออกค ำสั่งโรงเรียน  
 13.1   ส่งร่างค าสั่งเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 13.2   ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามแล้วให้แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ  
14.  กำรขอรับวุฒ ิปรับวุฒิ  
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษาให้ส่งส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 3 ฉบับ ที่ฝ่ายบุคคล
ผู้ด าเนินการส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
15.  กำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
 ข้าราชการที่จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เมื่ออายุราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันก่อนเฉลิม
พระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 
 
 
 
 



 

 

 หลักเกณฑ์กำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 

ชั้นตรำ เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน 
บ.ม. เป็นข้าราชการระดับ 2 (กรณีเริ่มรับราชการในระดับ 2 และมีอายุราชการครบ 

5 ปีบริบูรณ์ให้ข้ามปีขอ บ.ช. ได้โดยไม่ต้องขอ บ.ม.) 
บ.ช. เป็นข้าราชการระดับ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
จ.ม. เป็นข้าราชการระดับ 3 หรือ ระดับ 4 (กรณีเริ่มรับราชการในระดับ 3 หรือ

ระดับ 4 และมีอายุครบราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์ ให้ข้ามปีขอ จ.ช. ได้โดยไม่
ต้องขอ จ.ม.) 

จ.ช. เป็นข้าราชการระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือทั้ง 2 ระดับรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปีบริบูรณ์ 

ต.ม. เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือระดับ 6 
ต.ช. เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือระดับ 6 หรือทั้งสองระดับรวมกันมาแล้วไม่น้อย

กว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
ท.ม. เป็นข้าราชการระดับ 7 หรือระดับ 8 
ท.ช. เป็นข้าราชการระดับ 7 หรือระดับ 8 หรือทั้งสองระดับรวมกันมาแล้วไม่น้อย

กว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
 
 หลักเกณฑ์กำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 

ชั้นตรำ เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน 
ป.ม. ข้าราชการระดับ 8  

 1. ได้รับเงินเดือนเต็มข้ันระดับ 8 
 2. ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา  
 3. ได้ทชมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
 4. ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ให้ขอได้ก่อนปีเกษียณอายุราชการ
     หรือปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น 
ข้าราชการระดับ 9  
 1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
  2. ได ้ท.ช. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ม. ได้กรณีนี้ให้ขอ
      ติดกันได้ 
 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
(ร.จ.พ.) 

 1. ต้องเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตาม
 กฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการกล่าวคือต้องเป็นผู้ที่รับราชการ
 มาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่เริ่มรับ
 ราชการจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคมของปีที่จะขอพระราชทาน) 
 2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระท าความผิดวินัยหรือกระท าผิดทางอาญาและอยู่
 ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการด าเนิน
 คดีอาญาในศาลตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่ขอ
 พระราชทาน  



 

 

 3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลาย
 ลักษณ์อักษรหรือถูกท าทัณฑ์บน  เนื่องจากการกระท าผิดวินัยตลอด
 ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีท่ีขอพระราชทาน รวมถึงผู้ที่เคย
 กระท าความผิดและถูกลงโทษทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทิน ฯ 
 4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุมาปฏิบัติงานสาย
 เกนิก าหนดลาป่วยหรือลากิจเกินก าหนดหรือขาดความสนใจในการ
 ปฏิบัติงาน  
 5. การขอพระราชทานจะขอได้เพียงเรียนได้เหรียญหนึ่งเท่านั้น  กล่าวคือ
 หากเคยได้รับพระราชทาน เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) แล้วจะมาขอ
 พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.) อีกไม่ได้ 
 

 

 
16.  กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 
 16.1  กรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแบบ 7223  
 16.2  ผนึกใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษาที่จะใช้ประกอบการเบิกลงในแผ่นสุดท้าย  เย็บเป็นชุด
   เรียงวันที่กับแบบ 7223  
 16.3  น าหลักฐานตามข้อ 2 ส่งธุรการภายในวันที่ 5 ของเดือน  
 16.4 ธุรการโรงเรียนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติแล้วให้น าส่ง
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ 10 ของเดือน  
 16.5  ส าหรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนที่จะน ามาเบิกจะต้องท าการเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันจ่ายเงิน  
 16.6  เมื่อเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรออกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะโอนเข้าบัญชี 
  ธนาคารในวันสิ้นเดือนถัดไป 
17.  กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล 
 17.1  กรอกใบเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแบบ 7131  
 17.2  ผลึกใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลของรัฐลงในแผ่นสุดท้าย เย็บเป็นชุดเรียงวันที่กับ 
  แบบ 7131  
 17.3  น าหลักฐานตามข้อ 2 ส่งธุรการภายในวันที่ 5 ของเดือน  
 17.4  ธุรการโรงเรียนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อผู้อ านวยอ านวยการโรงเรียนอนุมัติแล้ว
  ให้น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ 10 ของเดือน 
 17.5 ส าหรับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่จะน ามาเบิกจะต้องท าการเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วัน 
  จ่ายเงิน  
 17.6 เมื่อเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลออกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะโอนเข้าบัญชี 
  ธนาคารในวันสิ้นเดือนถัดไป 
18.  กำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
 18.1 การออกแบบขอเบิกค่าเช่าบ้านแบบ 6006  
 18.2 ผนึกใบเสร็จรับเงินลงในแผ่นสุดท้าย เย็บเป็นชุดติดกับแบบ 6006  
 18.3 น าหลักฐานตามข้อ 2 ส่งธุรการภายในวันที่ 5 ของเดือน  
 18.4 ธุรการโรงเรียนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติแล้วให้น าส่ง
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ 10 ของเดือน 



 

 

ระเบียบกำรแต่งกำยของข้ำรำชกำรครู 
โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ 

    วันจันทร ์  ชุดข้าราชการ (ชุดกาก)ี 
    วันอังคาร   ชุดกีฬา 
    วันพุธ   ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 
    วันพฤหัสบดี   ชุดสีขาว 

         วันศุกร์   ชุดผ้าไทยท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 
บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
 
 บริหารงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการและระเบียบของโรงเรียนตามความเห็นชอบ
ของสถานศึกษา และเน้นการบริหาร  นิเทศ  ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในและ
นอกห้องเรียน  แบบโค้ช  (Coaching & Monitoring Model) 
  

 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
  1. บริหำรกิจกำรของโรงเรียนให้เป็นไปตำมกฎหมำยนโยบำยระเบียบข้อบังคับและ 
      วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ  
  2. บริหำรงำนวิชำกำร  
   2.1 วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ 
          สถานศึกษา 
   2.2 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
   2.4 พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
         และใช้ในการจัดการเรียนรู้  
   2.5 นิเทศวัดผลตามสภาพจริงและมีคุณภาพ  
   2.6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอก 
         ระบบ และตามอัธยาศัย  
   2.7 ปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
         ประสิทธิผล 
  3. บริหำรงำนบุคคล  
   3.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
   3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
   3.3 ส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย  
   3.4 ก าหนดมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
         ศึกษาและจัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    3.5 ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาอย่าง 
          ต่อเนื่อง 
 
 



 

 

  4. กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและสินทรัพย์  
   4.1 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
   4.2 บริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
   4.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   4.4 จัดระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
   4.5 จัดบริการต่างๆให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง  
  5. กำรบริหำรงำนทั่วไป  
   5.1 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
         การศึกษาและให้บริการด้านวิชาการและด้านอ่ืนแก่ชุมชน 
   5.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   5.3 พัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  
   5.4 ส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน  
  6. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
บทบำทหน้ำที่ของคร ู  
 

บทบำทครูในฐำนะผู้สอน 
 มีบทบาทหน้าที่ตามตารางมาตรฐานภาคปฏิบัติงานที่ก าหนด  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นวางแผน  (Plan)  

   * จัดท าโครงการสอน  โครงการท างานแต่ละภาคเรียน 
   * จัดท ารายการสอนรายสัปดาห์  (Week Plan) และปฏิทินปฏิบัติงาน 
   * วางกรอบการประเมิน 

    ขั้นลงมือปฏิบัติ  (Do) 
   *  ปฏิบัติงานตาม  Week Plan และปฏิทินปฏิบัติงาน 
   *  ตรวจสอบการท างานในแต่ละ  Week Plan เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ 
         ปรับ Week Plan ในล าดับถัดไป 
   *  นักเรียนเก่ง  (พฤติกรรมเด่น)  วางรายการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน 
   *  นักเรียนอ่อน  (พฤติกรรมด้อย)  วางรายการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
   *  ประเมินภาพรวม 

   ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
   *  ประเมินภาพรวม 

             ขั้นน าผลงานประเมินปรับปรุง  (Action) 
   *  เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   *  สัมมนาผลการท างานเพ่ือวางแผนในภาคเรียนถัดไป 

 

บทบำทหน้ำที่ของครูประจ ำชั้น 
  วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
 นักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

 *  อบรม  ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและควบคุม
ความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค ์



 

 

 *  พบปะนักเรียนที่รับผิดชอบและดูแลนักเรียนขณะเข้าแถวตอนเช้าทุกเช้า 
 *  ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานักเรียนที่
รับผิดชอบ  ตลอดจนรายงานพฤติกรรมนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ปัญหา
ต่อไป 
 *  ส ารวจการมาเรียน  ขาดเรียน  ตลอดจนรวบรวมสถิติ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่
รับผิดชอบ  และจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ป.พ.)  ประเมินผลคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามบทบาททีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 *  สอดส่องดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
 *  ควบคุมดูแลนักเรียนท าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนและ
บริเวณพ้ืนที่ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 *  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 
บทบำทคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

* ก ากับการด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย  กฎระเบียบ  ประกาศ  
ค าสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะผู้ช่วยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
* ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
* มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด 
* ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะผู้ช่วยสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 

 1. หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   1.1 บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ  
   1.2 พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   1.3 พัฒนาการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน  
   1.4 พัฒนากิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
   1.5 พัฒนางานแนะแนวการศึกษา  
   1.6 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   1.7 พัฒนางานทะเบียนวัดผลให้มีประสิทธิภาพ  
   1.8 พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยในชั้นเรียน  
   1.9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1.10 ส่งเสริมด้านความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
   1.11 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น  
         ประถมศึกษาปีที่ 6 
   1.12 นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการ  
   1.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

 

 2. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   2.1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระ
         แกนกลางข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน  
         ท้องถิ่น และสังคม  
   2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
   2.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
          เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   2.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้ 
         หลักสูตรให้เหมาะสม  
   2.5 จัดให้มีการนิเทศการใช้หลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการใช้ 
          หลักสูตร 
   2.6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
   2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 3.  งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   3.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดย
         เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน
          ฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ สังเคราะห ์คิดสร้างสรรค์จากการ
          เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติงานจริง  
   3.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 
         นิสัยและการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
   3.4 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ 
          เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   3.5 น าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่าย 
         ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมาใช้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   3.6 จัดให้มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  
   3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการ
         จัดการศึกษา 
   3.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 4.  งำนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน     
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   4.1 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
   4.2 ส่งเสริมให้ครูวัดผล ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
         การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ 
         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   4.3 ส่งเสริมให้ครูวัดผล ประเมินผล โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจาก 
         กระบวนการการปฏิบัติโครงงานและผลงาน  



 

 

   4.4 จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษา 
         สถานประกอบการ และอ่ืนๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   4.5 พัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
   4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   5.1 ศึกษาขอบข่ายการจัดกิจกรรมในหลักสูตร และก าหนดรูปแบบการจัด 
         กิจกรรม  
   5.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
         ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ทั้งกิจกรรมบังคับและกิจกรรมการ 
         เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   5.3 ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และก าหนดบุคคลรับผิดชอบกิจกรรม  
   5.4 ก าหนดวัตถุประสงค์ และระเบียบการวัดประเมินผลกิจกรรม  
   5.5 รวบรวมกิจกรรม และสมาชิกในแต่ละกิจกรรมให้งานวัดผลทราบ  
   5.6 สรุปและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเสนอผู้บริหาร  
         ผ่านตามล าดับสายงาน  
   5.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 6.  งำนแนะแนวกำรศึกษำ  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   6.1 จัดระบบแนะแนวทางการศึกษาอาชีพโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
         นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  
   6.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน  
   6.3 จัดให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักเรียนที่มาขอรับบริการและให้การช่วยเหลือ 
         ด้านต่าง ๆ  
   6.4 ด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักเรียนและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ 
         นักเรียน  
   6.5 ติดตามผลการเรียนการศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  
   6.6 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา 
   6.7 ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการแนะ
         แนวทางการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนว  
   6.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 7.  งำนห้องสมุด  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   7.1 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในห้องสมุด เพ่ือความสะดวก 
         รวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
   7.2 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต  
   7.3 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล  
   7.4 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใช้บริการ  
   7.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง  



 

 

   7.6 จัดหาหนังสือทุกประเภทและสารสนเทศให้พอเพียงแก่ความต้องการของ 
         บุคลากรและให้บริการอย่างทั่วถึง  
   7.7 ท าสถิติสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้าของห้องสมุด  
   7.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  งำนทะเบียนวัดผล 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   8.1 ด าเนินงานตามนโยบายข้อบังคับระเบียบแนวปฏิบัติว่าด้วยการวัดผลและ 
         ประเมินผล  
   8.2 ออกเอกสารหลักฐานผลการเรียนให้นักเรียน  
   8.3 ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน  
   8.4 จัดท าเอกสารหลักฐานแบบ ป.พ. ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งตาม 
         ระยะเวลาที่ก าหนด  
   8.5 ติดตามและประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหา 
         นักเรียนที่มีหน่วยการเรียนไม่ครบตามหลักสูตร  
   8.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 9.  งำนนิเทศกำรศึกษำ 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   9.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน  
   9.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
         และเหมาะสมกับสถานศึกษา  
   9.3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา  
   9.4 ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและ  
         กระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน  
   9.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษา
         อ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   9.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 10.  งำนประกันคุณภำพ  
  บทบาทหน้าที่และและความรับผิดชอบ  
   10.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ 
           ภายใน  
   10.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม 
                     มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน 
           รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
   10.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ 
                     การศึกษา  
   10.4 พัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
           ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



 

 

   10.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและ
            พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่าง 
            เป็นระบบและต่อเนื่อง  
   10.6 จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีและรายงานผลให้ 
                     ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
   10.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 11.  งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   11.1 ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงาน
           วิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
   11.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครผูลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  
   11.3 จัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานด้านวิชาการและใช้ในการ 
           จัดการเรียนการสอน  
   11.4 ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและ
            เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานวิชาการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
   11.5 ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
   11.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
  
กำรบริหำรงำนงบประมำณ 
 1.  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนงบประมำณ  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1.1 บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
   1.2 จัดท าค าขอและเสนอตั้งงบประมาณ  
   1.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
   1.4 บริหารงานการเงินการบัญชีการพัสดุและสินทรัพย์  
   1.5 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
   1.6 จัดระบบดูแลควบคุมภายใน  
   1.7 ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ 
         ด าเนินงาน  
   1.8 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 2.  งำนกำรเงิน กำรบัญชี  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   2.1 บริหารการเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้อง  
   2.2 รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณและขออนุมัติเบิกเงิน 
         งบประมาณทุกประเภท  
   2.3 รับจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนทั้งเงินเดือนค่าจ้างค่าวัสดุและเงิน 
         งบประมาณอ่ืน ๆ  
   2.4 ออกหนังสือรับรองเงินเดือนรับรองการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแก่ 
         บุคลากร  



 

 

   2.5 เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินและจดทะเบียนหลักฐานขอเบิก 
   2.6 จัดท ารายการเงินคงเหลือประจ าวันเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินของทุกวัน  
   2.7 จัดท ารายการเงนิคงเหลือประจ าวันพร้อมเงินสดเอกสารแทนตัวเงินสมุดคู่ 
          ฝากส่งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
   2.8 กระทบยอดรายงานเงินคงเหลือประจ าวันกับสมุดเงินสด  
   2.9 จัดท าบัญชีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
   2.10 จัดท าและรายงานทางการเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   2.11 จัดท ารายการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปี 
   2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 3.  งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนและจัดท าทะเบียนคุม  
   3.2 จัดซื้อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์  การจัดจ้างให้ไปเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ 
         พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   3.3 จัดท าบัญชี วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุถาวร ครุภัณฑ์  
   3.4 ตรวจสอบวัสดุถาวรและตรวจสอบพัสดุประจ าปีและรายงานผลให้ 
         หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   3.5 ตรวจสอบสภาพบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดให้พร้อมใช้งานได้ 
   3.6 การด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
         พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมส าหรับที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
         ตลอดจนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
   3.7 ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   3.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 4.  งำนควบคุมภำยใน 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   4.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  
   4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับ 
          ความเสี่ยง  
   4.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของโรงเรียน  
   4.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน  
   4.5 ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ 
         ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ  
   4.6 ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงิน
         แผ่นดินก าหนด 
   4.7 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดและ 
         ปรับปรุงให้เหมาะสม  
   4.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         



 

 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
 1.  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   1.1 บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวและด าเนินการภายใต้กฎหมาย 
         ระเบียบแนวปฏิบัติและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
   1.2 วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
   1.3 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  
   1.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึด
         มั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  
   1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
   1.6 ด าเนินการทางวินัยและการรักษาวินัย  
   1.7 การออกจากราชการของครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว  
   1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมวุฒิปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งการเลื่อน 
         วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 2.  งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   2.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ 
         โรงเรียน  
   2.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  
   2.3 ด าเนินการขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู  
   2.4 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ 
         ศึกษากรณีที่รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ส. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาอย่างเข้ม การย้าย โอน  
         การลาศึกษาต่อ การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
         ศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
   2.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการ 
         ศึกษาและลูกจ้าง 
   2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 3.  งำนพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   3.1 จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
         ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
   3.2 จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวและตรวจสอบ  
   3.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า 
         ลูกจ้างชั่วคราวและสรุปผลการลาประจ าปี  
   3.4 ด าเนินการเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเข้ารับการประชุม  
         อบรม สัมมนาในโอกาสต่างๆ  



 

 

   3.5 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.6 เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการครูและ 
         บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายก าหนด  
   3.7 สรุปรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนาของครูผู้บริหารประจ าเดือนและ 
         รายงานผลให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  
   3.8 ด าเนินการขอมบีัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  
   3.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   4.1 เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษา  
   4.2 ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยกรณีที่มีผู้ท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและกรณีมีความผิด 
         ร้ายแรง 
   4.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
         ทางการศึกษา  
   4.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  
   4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
กำรบริหำรงำนทั่วไป 
 1.  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1.1 บริหารงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
         และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
   1.2 นิเทศก ากับติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็น 
         ปัจจุบัน  
   1.3 ด าเนินการงานสารบรรณของโรงเรียนให้เป็นระบบ 
   1.4 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
   1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 2.  งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   2.1 วิเคราะห์ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา และหน่วยงานเหนือ 
         สถานศึกษา  
   2.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ 
         ข้อตกลงการจัดท าผลผลิตข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การ 
         ศึกษาและการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้องการด าเนินการเพื่อบรรลุ 
         ข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การ    
   2.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
         ตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของสถานศึกษา  
   2.4 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  



 

 

   2.5 ขอเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิต 
         ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
   2.6 จัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 
   2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 3.  งำนสำรบรรณ 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   3.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพงานธุรการ ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ 
         เกี่ยวข้อง  
   3.2 รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ น าเสนอและพิจารณาตามสายงาน  
   3.3 โต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3.4 จัดท าทะเบียนคุมหนังสือ รับ – ส่งทะเบียน ค าสั่งโรงเรียน ประกาศให้เป็น
         ระบบถูกต้องตามกฎหมาย 
   3.5 ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว 
         ประหยัด และคุ้มค่า  
   3.6 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสมและลดขั้นตอนการ 
         ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
   3.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการท าลายหนังสือราชการ  
   3.8 ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  
   3.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 4.  งำนข้อมูลสำรสนเทศ  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียน บุคลากร นักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ 
         บริหารงาน  
   4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มต่าง ๆ  
   4.3 จัดแสดงข้อมูลตลอดจนแผนภูมิการบริหารโรงเรียน  
   4.4 ให้บริการข้อมูลต่อบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   4.5 จัดท าผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากทุกกลุ่มงาน 
   4.6 น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน  
   4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 5.  งำนทะเบียนนักเรียนและสถิติ 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   5.1 จัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
   5.2 จัดท าสถิติข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
   5.3 จัดท าข้อมูล DMC E-Mis Schoolmis ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
   5.4 ก ากับ ดูแล และเฝ้าระวังนักเรียนที่ออกกลางคัน  
   5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 

 

 6.  งำนอำคำรสถำนที่  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   6.1 ก าหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ  
         สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
   6.2 บ ารุง ดูแล รักษา และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
          สวยงาม มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมพร้อมกับท่ีจะใช้ 
          ประโยชน ์
   6.3 ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคาร สถานที ่และสภาพแวดล้อมของ 
          โรงเรียน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
   6.4 จัดสาธารณูปโภค ให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
         ที่จะเกิดข้ึนและควบคุมตรวจตาสาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอ  
   6.5 ให้บริการ อาคาร สถานที่แก่สาธารณะชนตามความเหมาะสมและให้เกิด 
         ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
   6.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 7.  งำนกิจกำรนักเรียน 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   7.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  
    1. รณรงค์ให้นักเรียนรักษาความสะอาดของร่างกาย การตรงต่อเวลา 
        การแต่งกาย การท าความเคารพ  
    2. ส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ในเรื่องของการประหยัด การออม  
        การเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความเมตตากรุณา  
        กตัญญูและความสามัคคี 
    3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 
        ประสงค์ให้กับนักเรียน เช่น ค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญท่ี 
        เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    4. เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น 
            การพนัน การมีเพศสัมพันธ์ เกมออนไลน์ ยาเสพติด ฯลฯ 
    5. จัดท าป้ายเอกสาร ป้ายนิเทศ ป้ายความรู้ ให้แก่นักเรียน  
    6. เชิญวิทยากรภาคีเครือข่าย สหวิทยาภาคีเครือข่าย มาให้ความรู้แก่ 
        นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ  
    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   7.2 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน เช่น  
    1. จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  
    2. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าแก่สภานักเรียนและคณะกรรมการ 
        นักเรียน  
    3. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา ผู้สอนเพ่ือสอดแทรกเลือก 
        ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอน 
    4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโอกาสต่าง ๆ ตามความ 
        เหมาะสม  



 

 

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   7.3 งานควบคุมป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเช่น  
    1. วางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ 
        และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
    2. สอดส่องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
    3. เชิญวิทยากรภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน 
    4. หาทางช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่าง ๆ เร่งด่วน  
    5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหาของ 
        นักเรียนเป็นรายบุคคล  
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   7.4 งานครูที่ปรึกษา เช่น  
    1. จัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรียน  
    2. จัดท าระเบียนผลการเรียนของนักเรียนในชั้น  
    3. จัดกิจกรรมโฮมรูม  
    4. ส ารวจการมาเรียน การลา การขาดเรียน การมาสาย โดยประสาน 
        ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งผู้ปกครองทราบ  
    5. แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในเบื้องต้น  
    6. ลงเข้าแถวในตอนเช้าเพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
        นักเรยีนตลอดจนให้ค าแนะน าต่าง ๆ  
    7. เยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
    8. ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน  
    9. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน  
    10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   7.5 งานเวรประจ าวัน เช่น  
    1. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในตอนเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ  
    2. ดูแลนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าหลังเลิกเรียนเพ่ือความ 
        ปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
    3. ตรวจตราดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคาร ห้องเรียน  
        ห้องน้ า ห้องส้วม และอาคารประกอบ  
    4. ก ากับ ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ วินัย และติดตามนักเรียน 
        ไม่เข้าเรียน หนีเรียน 
    5. อบรมว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
    6. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มกิจการ 
        นักเรียน อย่างใกล้ชิด  
    7. ป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน  
    8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
     
 



 

 

 8.  งำนสัมพันธ์ชุมชน 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   8.1 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ 
         สถานศึกษา  
   8.2 สนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและ 
         การจัดการเรียนรู้  
   8.3 ก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดย 
         จัดให้ความรู้และให้บริการต่าง ๆ  
   8.4 ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ จากชุมชนเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อ 
         พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  
   8.5 ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน เช่น วสัดุ อุปกรณ ์อาคาร สถานที่และ 
          สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
   8.6 ประสานกับกลุ่มวิชาการในการติดต่อวิทยากรท้องถิ่ นสถานประกอบการ 
          เพ่ือใช้เป็นแหล่งวิทยาการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน  
   8.7 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหลากหลายรูปแบบ  
   8.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 9.  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   9.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   9.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมและจัดท าระเบียบวาระการประชุม  
   9.3 จดบันทึกการประชุม  
   9.4 ส่งเสริมให้ค าปรึกษาแนะน าประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ 
         สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
   9.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 10. งำนรักษำควำมปลอดภัย 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   10.1 จัดครูลูกจ้างอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
   10.2 ก ากับดูแลให้ครูปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยอย่าง 
           เคร่งครัด 
   10.3 ส ารวจอาคาร บริเวณสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาของโรงเรียนให้อยู่
           ในสภาพดีและมีความปลอดภัยสูง  
   10.4 บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะอยู่เวรยาม  
   10.5 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นให้รีบรายงานให้หัวหน้า 
            สถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายทราบโดยเร่งด่วน  
   10.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 11. งำนอนำมัยนักเรียน  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   11.1 ก าหนดนโยบายของโรงเรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
   11.2 จัดห้องพยาบาลอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้เพียงพอและเหมาะสม  



 

 

   11.3 ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องตลอดเวลา  
   11.4 ให้บริการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน
           กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบน าส่งโรงพยาบาล 
   11.5 ติดตามและจัดท าสถิติของผู้ใช้ห้องพยาบาล  
   11.6 จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเอ้ือต่อการ 
            เรียนรู้  
   11.7 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ นักเรียน คร ูบุคลากรที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใน
           เบื้องต้น  
   11.8 ขอความร่วมมือ ช่วยเหลือ จากองค์กรต่าง ๆ ในการฝึกอบรม การให้ 
            ความรู้เฝ้าระวังแก่บุคลากรในโรงเรียน  
   11.9 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย 
            จิตใจและสังคม  
   11.10 จัดให้มีการติดตามประเมินผลและน าไปปรับปรุงพัฒนา  
   11.11 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม      
 12. งำนประชำสัมพันธ์  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   12.1 วางแผนการจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆในการมีส่วน 
           ร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร สถาบัน และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
   12.2 จัดเสียงตามสายเพื่อให้ความรู้ข่าวสารแก่นักเรียน และบุคลากรภายใน 
           โรงเรียนและชุมชน  
   12.3 จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้า ความส าเร็จ ผลงานดีเด่นของ 
            โรงเรียน เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชน องค์กร  
            และหน่วยงานต่าง ๆทราบ  
   12.4 จัดท าวารสารโรงเรียน จดหมายข่าว แผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่โครงการ 
           กิจกรรมความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโรงเรียน  
   12.5 จัดให้บริการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
           หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ 
   12.6 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการประชาสัมพันธ์  
   12.7 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความสามารถ 
           และเทคนิคการประชาสัมพันธ์การสื่อสาร  
   12.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 13. งำนส ำมะโนนักเรียน  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   13.1 ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนที่จะ
            เข้ามารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการ  
   13.2 จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา  
   13.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน 
   13.4 เสนอข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
   13.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  



 

 

 14. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   14.1 วางแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   14.2 คัดกรองนักเรียน  
   14.3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
   14.4 จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขช่วยเหลือนักเรียน  
   14.5 ส่งต่อนักเรียนในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  
   14.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


