
 
พรรณนางาน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา  มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 ปี  แบ่งเป็น 4  
ช่วงช้ัน  ช่วงช้ันละ 3 ปี  สถานศึกษาแบ่งภาระงานในการบริหารจัดก าร 
ออกเป็น 4  กลุ่มงาน   ในแต่ละกลุ่มงานแบ่งออกเป็นงาน  และในแต่ละงาน 
ยังแบ่งออกเป็นงานย่อย  สถานศึกษาจึงมีภารงานดังนี้ 

กลุ่มงานวิชาการ 
 กลุ่มงานวิชาการ ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา   ซ่ึงสถานศึกษา
จะต้องดำเนินการให้ดีที่สุด และเป็นไปตามเป้าหมายของชาติ  โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาด้วย   มีงานต้องดำเนินการ  และ
แนวทางในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  

ตั้งแต่การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   ตลอดถึงการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร  มีงานที่ต้องดำเนินการต่อไปนี้    

1.1 งานทบทวนหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เป็นการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาที่ใช้อยู่ เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไข ให้ทันต่อสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลง    
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1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2) ศึกษาข้อบกพร่องของหลักสูตร 

2) แนวทางการดำเนินการ 
2.1) ให้บุคลากรในโรงเรียน คือครูผู้ทำการสอนในแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดทำบันทึกเกี่ยวกับปัญหาของการใช้หลักสูตร   
และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา   รวมทั้งการเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหา
สาระ การปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน  และมาตรฐานการเรียนรู้     

2.2) กลุ่มงานวิชาการของสถานศึกษาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะของครูผู้สอน ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (อาจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา
ดำเนินการ)  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และ คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา  เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กรณีที่มีคณะกรรมการพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะ  เพื่อ
เสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการปรับปรุงแก้ไข    

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ห ลั ก สู ต รก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ก ระ ท รว ง 

ศึกษาธิการ   
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3.2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.4) คู่ มื อ ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรียน รู้ต า ม ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรม 

การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
1.2 งานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

หมายถึงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  หรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้
เหมาะสม  รวมทั้งการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และแนวทาง หรือ
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) จัดทำหลักสูตรฉบับปรังปรุง 
1.2) จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 
1.3) ปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.4) ปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการเรียน 
1.5) ปรับปรุงแบบรายงานผล  (ปพ. 4-9) 

2) แนวทางการดำเนินการ 
2.1)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตร 
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2.2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทำการปรับปรุง

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ความเห็นชอบ   
2.3) ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น หรือ จัดทำหลักสูตร

ท้องถิ่นเพิ่มเติม  ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
2.4) ปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
2.5) ป รับ ป รุงคู่ มื อ ก ารป ระเมิ น ผ ล ก ารเรียน ให้

สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว 
2.6) ปรับปรุงแบบรายงานผลการศึกษา ในส่วนที่

สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดรูปแบบ   คือแบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ.9  ให้
สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการเรียน 

2.7) นำสิ่งที่ปรับปรุงแล้วทั้ งหมด เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อพิจารณา และนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ 

2.8) จัดทำเป็นรูปเล่ม เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว แยกเป็น 

2.7.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรัง
ปรุง 

2.7.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.7.3) คู่มือการประเมินผลการเรียน 
2.7.4) แบบ ปพ.  ต่างๆ 
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

3.2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.4) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.5) หลักเกณฑ์ และตัวอย่างแบบ ปพ. ต่างๆ 

1.3 งานนำหลักสูตรไปใช้ 
ห ม ายถึ งก ารน ำห ลั ก สู ต ร ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ข อ ง

สถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งแนวทางจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  และแบบรายงานการศึกษา ที่สถานศึกษาได้กำหนดขึ้น  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1)  สาระการเรียนรู ้
1.2) แผนการเรียนรู ้
1.3) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2) แนวทางการดำเนินการ 
2.1) กลุ่มงานวิชาการ  เสนอแต่งต้ังคณะทำงาน  หรือ

มอบหมายเป็นบุคคล    กลุ่มบุคล  จัดทำสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข หรือ
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน 
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2.2)  แต่ละบุคคลที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระ 

นั้น ๆ  จัดทำแผนการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ 
2.3) ครูผู้สอนรายงานผลการใช้หลักสูตร  รวมทั้งคู่มือ

การประเมินผลการเรียน  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านกลุ่มงานวิชาการ  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แน วท างก ารจัด กิจก รรม พั ฒ น าผู้ เรียน ข อ ง

สถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) แบบ ปพ. ต่าง ๆ ที่สถานศึกษากำหนดแบบเอง 

1.4 งานประเมินผลการใช้หลักสูตร 
หมายถึงการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ ของครูผู้สอน 

เพื่อทราบว่า สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  มีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการวัดผลประเมินผลหรือไม่ อย่างไร  
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 
1.2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.3) การประเมินผลการเรียน 
1.4) การบริหารหลักสูตร 
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2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินเอง 

2.2) ดำเนินการประเมิน   เป็นการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  ซึ่งมีวิธีการ หรือขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1) กำหนดกรอบการประเมิน  โดยกำหนด
เนื้อหาสาระที่ต้องประเมิน  และกำหนดบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่จะเก็บข้อมูล 

2.2.2) กำหนดวิธีการประเมิน   โดยการจัดทำ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล  กำหนดวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล  และการรายงานผล    

2.2.3) เก็บข้อมูล   เป็นการดำเนินการเก็บข้อมูล 
ด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่กำหนดไว้ 

2.2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล    ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ 

2.2.5) สรุปผลการประเมิน  คือ  การสรุปผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ    

2.3)  รายงานผล  เป็นการรายงานผล ของการประเมิน
การใช้หลักสูตร ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

3.2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการรู้ คือการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึง
จะต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันกับสถานการณ์ จึงจำเป็น
จะต้องมีการ  ปรับปรุง พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ  และผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ   โรงเรียนจึง
ต้องดำเนินการในเร่ืองต่อไปนี้ 

2.1 งานจดัทำแผนจัดการเรียนรู้ 
เป็นการเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ให้แก่

ผู้เรียน  ซึ่งเป็นการเตรียมตัวผู้สอนก่อนที่จะทำการเรียนการสอน หรือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) กำหนดการจัดการเรียนรู้  เป็นการกำหนดการ

จัดการจัดการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกเป็นรายช้ันเรียน เพื่อ
ยืนยันว่าสามารถจัดการเรียนรู้ๆ  ได้ครบถ้วน ตามที่หลักสูตรกำหนด 
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1.2) จัดทำแผนการเรียนรู้  เป็นการกำหนดกิจกรรม

การเรียนรู้  ที่ต้องดำเนินการร่วมกันในคาบเรียนหนึ่งๆ  
2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) กลุ่มงานวิชาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทำงาน  กำหนดการเรียนรู้ 

2.2) จัด ท ำก ำห น ด ก ารจัด ก ารเรียน รู้  เป็ น ร ายปี
การศึกษา และรายภาคเรียน  ในทุกช้ันเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  บางช้ัน
เรียน หรือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจนำกำหนดการเรียนรู้ ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาทำการปรับปรุงก็ได้ 

2.3) ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สอน หรือช้ันเรียนที่สอน โดยยึดกำหนดการเรียนรู้เป็นหลัก  
สำหรับรูปแบบของแผนจัดการเรียนรู้จะต้องเหมือนกันทั้งโรงเรียน หรือแต่
ละคนจัดทำเองนั้น  ขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารของสถานศึกษานั้น ๆ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
3.2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) แผนจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากวารสารทางวิชาการ 
3.5) วิธีสอนแบบใหม่ ๆ จากวารสารทางวิชาการ 
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2.2 งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ของ
ผู้สอนแต่ละคน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) การเตรียมการก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้   เป็น

การเตรียมตัวของผู้สอน รวมทั้งสื่อการสอน  และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) ผู้สอน เส นอแผน จัดการเรียน รู้ ต่อ ผู้บ ริหาร

สถานศึกษา  ผ่าน กลุ่มงานวิชาการ  เพื่อทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการ 
หรือทักท้วง หรือขอปรับปรุงแก้ไข  

2.2) กลุ่มงานวิชาการ โดยหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ลงนาม และแสดงความเห็นของแผนจัดการเรียนรู้ที่
ผู้สอน เสนอผ่านมา  และให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้สอนขอความช่วยเหลือ 

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามที่กำหนดในแผนการเรียนรู้ ที่ ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว    
หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก็สามรถกระทำได้
ตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  หรือบันทึกหลังสอน  แล้วแต่กรณี 
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2.4) การบันทึกหลังสอน   เป็นการบันทึกเมื่ อ จัด

กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
ปัญหาของผู้เรียน  การประเมินผล  การปรับปรุงแก้ไข  ตลอดถึงผู้เรียนที่
จะต้องทำการสอนซ่อมเสริม  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

เป็นการติดตามการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้สอน เพื่อศึกษาปัญหา และแก้ปัญ หาของการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ 
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ

ที่ ผู้สอนจัดให้แก่ผู้เรียน ตามแผนจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว 

1.2) การจัดกิจกรรม ซ่ อม เส ริม   หมายถึงการจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้เรียนที่เรียนรู้ไม่ทันกลุ่ม หรือผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ หรือ
เรียนรู้ได้เร็วกว่า กลุ่ม  จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว   
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้เรียน และ ความพร้อมของสถานศึกษา 
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1.3) การวัดผลประเมินผล    หมายถึง การวัดผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือขณะจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ หรือหลังการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) วางแผนการนิเทศ  โดยกำหนดเร่ืองที่จะนิเทศ  ผู้

นิเทศ หรือคณะผู้นิเทศ   และเวลาที่ทำการนิเทศ  ซึ่งโดยปกติผู้บริหาร หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ  การกำหนดผู้ทำการนิเทศจึงขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของสถานศึกษา 

2.2) จัด เต รี ยม เค ร่ือ งมื อ ใน ก ารนิ เท ศ  เอ ก ส า ร
ประกอบการนิเทศ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในใช้ประกอบการนิเทศ หรือเคร่ือง
อำนวยความสะดวกในการนิเทศ  

2.3) ทำการนิเทศ ตามแผนที่กำหนดไว้ 
2.4) บันทึกผลการนิเทศ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค์ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการนิเทศในคร้ังต่อไป 
2.5) รายงานผลการนิเทศ ให้ผู้รับการนิเทศทราบ  และ

รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบผลการดำเนินงาน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูต ร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา   
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2.4 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ คือการจัดกิจกรรมการสอนของผู้สอน 
หรือวิธีสอน  ซึ่งผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสอนหลากหลาย และปรับปรุงพัฒนา
วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ  บริบทของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) เผยแพ ร่วิ ธีการจัดการเรียน รู้   โดยกลุ่ มงาน

วิชาการ นำวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ  หรือที่คิดขึ้น มาเผยแพร่แก่ผู้สอนใน
สถานศึกษา 

1.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้สอนมีการปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนรู้   ปรับปรุงวิธีการสอน หรือแนวการจัดกิจกรรม ใหม่ๆ 
หลากหลาย   รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วย 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) ส่งเสริมให้ครูได้ ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ  

จากบทความ หรือหนังสือเกี่ยวกับด้านการจัดการศึกษา 
2.2) ส่งเสริมให้ครูรู้จัก ประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้

เป็นของตนเอง  ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2.3) กลุ่มงานวิชาการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

วิธีการสอน แก่ผู้สอน เพื่อทราบ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับช้ันเรียน และ
ผู้เรียน 

2.4) ผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

14 
2.5) กลุ่มงานวิชาการ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และ

รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ จากวารสารทาง
วิชาการ 

3.2) วิธีการสอนใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ 
 

3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน  
หมายถึงงานประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการ

เรียน ทั้งการเลื่อนช้ันเรียน และการจบช่วงช้ัน  รวมทั้งการเทียบโอนผลการ
เรียนของผู้เรียนที่ ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ทั้งหลักสูตรเดียวกัน และ
หลักสูตรอื่นในระดับเดียวกัน   ดังนี้ 

3.1 งานจัดทำระเบียนการประเมินผล 
เป็นการจัดทำเอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียนต่างๆ  

ได้แก่   แบบ ปพ. ต่างๆ  รวมทั้งหลักฐานเอกสารที่ เกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียน  หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้สอน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การจัดทำระเบียนบังคับแบบ  ซึ่งเป็นระเบียนที่  

กระทรวงศึกษาธิการบังคับแบบ ได้แก่ แบบ ปพ. 1,  ปพ. 2,  และ ปพ.3 
1.2) การจัดทำระเบียนที่สถานศึกษากำหนดแบบเอง  

ได้แก่  แบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ. 9 
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1.3) จัด ท ำ เอ ก ส ารอื่ น ที่ เกี่ ยว ข้ อ ง   ไ ด้ แ ก่  แ บ บ

ลงทะเบียนเรียน แบบขอจบช่วงช้ัน  แบบขอรับเอกสารทางการเรียน  และ
ใบรับรองต่างๆ    

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) แต่งตั้ งคณ ะกรรม การก ำหน ดแบ บ รายงาน

ทางการศึกษา  โดยกลุ่มงานวิชาการเสนอผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้ง 
2.2) กำหนดแบบระเบียน  คณะกรรมการกำหนดแบบ

รายงานการศึกษา  ทำการศึกษาหลักสูตร คู่มือการประเมินผลการเรียน   
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   และกำหนดแบบ ปพ. ต่างๆ ในส่วนที่โรงเรียน
เป็นผู้กำหนด   

2.3) จัดทำแบบระเบียน  เป็นการจัดทำระเบียนต่างๆ  
ให้แก่ผู้เรียน  ได้แก่ 

2.3.1) ฝ่ายงานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ หลักฐาน    
แบบ ปพ. 1,  แบบ ปพ. 2,  แบบ ปพ. 3,  ใบรับรองผลการเรียน 

2.3.2) ครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น  เป็นผู้จัด 
ทำ  แบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ 9   

2.4) ปรับปรุงแก้ไข  สถานศึกษาต้องทำการปรับปรุง
แก้ไขระเบียนต่างๆ ที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดแบบเอง เพื่อให้เหมาะสม และ 
ทันสมัยอยู่เสมอ  โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้   

2.4.1) ศึกษาข้อบกพร่อง  ความไม่สมบูรณ์ ของ
แบบที่กำหนด  โดยการหาข้อมูลจากครูผู้สอน  ครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา 
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2.4.2) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน 

พิจารณาปรับปรุงแบบ ให้เหมาะสมต่อไป  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.4) แบบระเบียนต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น(ปพ.) 

3.2 งานดำเนินการวัดผล 
เป็ น ก ารด ำ เนิ น ก ารใน เร่ือ ง ข อ ง ต รว จ ส อ บ ค ว าม รู้  

ความสามารถของผู้เรียน เพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรียน  ซึ่งหมายการ
ประเมินผลด้วย  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) การวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน  คือการวัดผลการ

เรียนของผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกว่าการ
สอบประจำภาค  การสอบปลายปี ฯลฯ  

1.2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นการ
ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด  ปกติใช้เป็น
เกณฑ์ในการจบช่วงช้ัน  สถานศึกษาอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนช้ันด้วยก็
ได้ขึ้นอยู่กับแนวทางการประเมินผลของสถานศึกษา ที่กำหนดในคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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1.3) การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นการ

ประเมินการผ่านคุณลักษณะที่สถานศึกษากำหนด โดยปกติจะใช้เป็นเกณฑ์
ในการจบช่วงช้ัน  สถานศึกษาอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนช้ันด้วยก็ได้   
ขึ้นอยู่กับแนวทางการประเมินผลของสถานศึกษา ที่กำหนดในคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1.4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็น
การประเมิน สรุปการการคิดวิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียน  ซึ่งจะใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินการจบช่วงช้ัน อาจใช้เป็นเกณฑ์เลื่อนช้ัน ด้วยก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับแนวทางการประเมินผล  ที่กำหนดในคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้  

1.5) การป ระเมิน ผลการเรียน   เป็ น การป ระเมิ น
สรุปผลการเรียน ก่อนสิ้นปีการศึกษา  เพื่อตัดสินผลการเลื่อนช้ัน และตัดสิน
ผลการผ่านช่วงช้ัน 

2) แนวทางการดำเนินการ    
2.1) กำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดผลและประเมินผล   

กลุ่มงานวิชาการจะต้องกำหนด เกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมิน  
วิธีการวัดผล และชนิดของเคร่ืองมือที่จะใช้วัด  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา   

2.2) สร้างเคร่ืองมือวัด   เป็นการสร้างเคร่ืองมือที่ จะ
นำมาใช้วัด ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ตามแนวทางหรือวิธีการที่กำหนด
ไว้แล้ว  โดยการกำหนดเร่ืองที่จะทำการวัด   สัดส่วนคะแนนหรือน้ำหนักของ
แต่ละ เร่ือง  และสร้างเครื่องมือตามชนิดนั้นๆ ที่กำหนดไว้ 
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2.3) ดำเนินการวัดผลประเมินผล เป็นการนำเครื่องมือ

วัดมาทำการวัด  และนำผลการวัดมาทำการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถาน 

ศึกษา 
3.3) คู่มือประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) การวัดผลการศึกษา  จากวารสารทางวิชาการ 

3.3 งานพัฒนาเครื่องมือการวัดผล   
เนื่ อ งจาก เค ร่ือ งมื อ วัดผ ล  เป็ น สิ่ งส ำคัญ ที่ สุ ด ใน ก าร

ประเมินผลการเรียน  เคร่ืองมือวัดจึงต้องมีความคลาดเคลื่อนในการวัดน้อย
ที่สุดเท่าที่จะทำได้  การพัฒนาเคร่ืองมือเป็นแนวทางหนึ่ งที่จะช่วยให้ 
เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพในการวัดสูงและลดความคลาดเคลื่อนในการวัดลง
ได้  จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องมือวัด   ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ   
1.1) วิเคราะห์เครื่องมือ  หมายถึงการวิเคราะห์ หา

ความยากง่าย และความเช่ือมั่นในการวัดของเครื่องมือวัด เพื่อที่จะทำการ
ปรับปรุง ให้เครื่องมือความยากง่าย และความเช่ือมั่น อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
(ปกติ ความยากง่ายตั้งแต่ .20-.80 และความเช่ือมั่นตั้งแต่ .07 ขึ้นไป)  
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1.2) สร้างเค ร่ืองมื อมาตรฐาน  เป็ น การรวบ รวม

เคร่ืองมือที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด มารวบรวม หรือเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้วัดใน
ครั้งต่อไปในเร่ืองนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่ 

2) แนวทางการดำเนินการ   
2.1)  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์เคร่ืองมือ หรือ

ฝ่ายงานวิชาการดำเนินการเอง ทำการวิเคราะห์เคร่ืองมือเป็นรายข้อ ราย
ตัวเลือก  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือ 

2.2) ปรับ ป รุงเค ร่ืองมือ   เป็ น การน ำเค ร่ืองมือ ที่
ค่อนข้างดี มาปรับปรุง เกี่ยวกับข้อคำถาม  ตัวเลือก  ข้อคำตอบ  เพื่อให้อยู่ใน
เกณฑ์ดี 

2.3) ทดลองเครื่องมือ  นำเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแล้ว ไป
ทดลองทำการวัด  แล้วนำมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมั่น
อีกครั้งหนึ่ง 

2.4) เก็บรวบรวม เก็บรักษาเคร่ืองมือที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
(มีค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด)  โดยเก็บรักษา
ในที่ปลอดภัย เป็นเครื่องมือมาตรฐาน  เพื่อไว้ใช้ในโอกาสต่อไป   

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) เครื่องมือวัดที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ ในปีการศึกษาที่

ผ่านมา 
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3.3) ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ที่แสดงค่าความยากง่าย 

และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
3.4 งานเทียบโอนความรู้ 
หมายถึงการเทียบความรู้ของผู้เรียนที่ย้ายจากสถานศึกษาอื่นเข้า

มาเรียน  ซึ่งอาจมาจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยกัน  หรือหลักสูตรอื่นที่ต่ างกัน  ในระดับ เดียวกัน   มีแนว
ดำเนินการดังนี้ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึงการเทียบ

รายวิชาที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม กับรายวิชาของสถานศึกษาใหม่ ซึ่งเป็น
การเทียบโอนผลการศึกษาที่ย้ายระหว่างปี  ที่ใช้หลักสูตรเดียวกัน 

1.2) งานเทียบช้ันเรียน/ช่วงช้ัน   หมายถึงการเทียบช้ัน
เรียน หรือช่วงช้ัน  เป็นการเทียบโอนจากการสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรอื่น  

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) แต่ งตั้ งค ณ ะ ท ำงาน  ห รือ ก ลุ่ ม งาน วิ ชาก าร

ดำเนินการเอง 
2.2) ทำการเทียบกลุ่มสาระการเรียน รู้ (กรณี ย้าย

ระหว่างปี) และน้ำหนักการเรียน (หน่วยกิต)  ของปีการศึกษาที่ย้ายมา 
2.3) ทำการสอบเทียบกลุ่มสาระ กรณีที่ เนื้อหาสาระ

แตกต่างกันมาก 
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2.4) เทียบช้ันเรียน (กรณีที่ต่างหลักสูตรกัน) โดยการ

เทียบโครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  และ
กำหนดเวลาเรียน 

2.5) รับผู้ เรียนเข้าช้ันเรียน โดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงาน
ทะเบียนของโรงเรียน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ และเทียบ

ระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.2) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ของผู้ขอเทียบ 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หมายถึงงานวิจัยของผู้สอนที่ทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน   

ทั้งเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม  หรือแก้ปัญหาช้ันเรียน และงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้   สื่อการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา    ประกอบด้วย 

4.1 งานวิจัยชั้นเรียน 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) ให้ความรู้การวิจัย  เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยแก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา 

1.2) ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย   
1.3) ให้ความร่วมมือในการวิจัย  หมายรวมถึงการช่วย 

เหลือในการจัดทำวิจัยบางส่วนด้วย 
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2) แนวทางดำเนินงาน 

2.1) ให้ความรู้เร่ืองการวิจัย  กลุ่มงานวิชาการเป็น
ผู้ดำเนินการ  หรือ เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้  โดยการจัดทำ
โครงการการวิจัยช้ันเรียน  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

2.2) ดำเนินการ ให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา  
รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

2.3) เก็บรวบรวมผลงานวิจัย  โดยกลุ่มงานวิชาการ ทำ
การเก็บรวบรวมงานวิจัยช้ันเรียนของผู้สอน ไว้เพื่อ เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า 

2.4) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบวิธีการวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ 
3.2) งานวิจัยที่เป็นตัวอย่าง  

4.2 งานประสานความร่วมมือในการวิจัย 
เป็ น ก ารป ระส าน ค ว าม ร่ว ม มื อ เกี่ ยว กั บ ก าร วิ จัยกั บ

สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น  เพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยซึ่ง
กันและกัน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) ประสานความร่วมมือในการวิจัย 
1.2) สร้างเครือข่ายการวิจัย 
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2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก ารค ว บ คุ ม งาน วิ จัยใน
สถานศึกษา  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายงานทุกฝ่ายงาน  หัวหน้าหมวดวิชา(ถ้ามี)เป็น
กรรมการ  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.2) กำหนดรูปแบบงานวิจัยในสถานศึกษา  และ
เกณฑ์การอนุมัติการทำงานวิจัยของสถานศึกษา 

2.3) ให้ความร่วมมือแก่ ผู้วิจัย  ทั้งการให้คำแนะนำ  
แก้ไข  ตรวจทาน  และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

2.4) ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานอื่น 
เกี่ยวกับการวิจัย 

2.5) สร้างเครือข่ายในการวิจัย กับสถานศึกษาอื่น 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) สิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร

จัดการและขอบเขตการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรม หรือบทเรียน 
และมีความเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงขึ้น  ประกอบด้วย 
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5.1 งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานจัดหาสื่อ   เป็นการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี 

โดยการจัดซื้อ  หรือจัดทำ   และการจัดทำนวัตกรรม 
1.2) งานทะเบี ยน สื่อ   เป็นการจัดทำทะเบียนสื่ อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
1.3) งานบำรุงรักษาสื่อ  หมายถึงการดูแลรักษา และ

ซ่อมแซมสื่อ และเทคโนโลยี 
1.4) งาน จำหน่ ายสื่อ    เป็น การจำหน่ ายสื่อ  และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกจาจากทะเบียนสื่อ 
2) แนวทางการดำเนินงาน 

2.1) กลุ่ม งานวิชาการสำรวจความต้องการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพิจารณาเพื่อจัดหาตามระเบียบงานพัสดุ 

2.2) แยกประเภทส่ือ เทคโนโลยี ที่ต้องจัดซื้อ และต้อง
จัดทำ 

2.3) เสนอให้ฝ่ายงบประมาณ จัดซื้อ – จัดจ้าง ทั้งใน
ส่วนที่ต้องซ้ือ หรือจ้างทำ และส่วนที่ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มาจัดทำเอง  

2.4) จัดทำสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ตามที่
กำหนดไว้ 

2.5) ทดลองการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ
ปรับปรุงแก้ไข 
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2.6) จัดทำทะเบียนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดย

เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
2.7) เก็บรักษาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ

บำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดไป 
2.8) จำหน่ายสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ไม่

สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  โดยฝ่ายงานวิชาการ เสนอให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสด ุ

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) นวัตกรรม และเทคโนโลยี ต่างๆ 

5.2 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ทั้งใน

สถานศึกษา และชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  

1) งานที่ต้องดำเนินการ   
1.1) งานสำรวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2) งานใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) แนวทางการดำเนินการ 
2.1) ศึกษา และสำรวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น ที่เห็นว่าสามารถนำไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้ 
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2.2) จัดทำทะเบียนเหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ทำรายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรในสถานศึกษาทราบ   

2.3) ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของครูผู้สอน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.3 งานสร้างเครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา 
หมายถึงการติดต่อ ประสานงาน  เกี่ยวกับนวัตกรรมทาง

การศึกษา  กับสถานศึกษาอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันใช้  พัฒนา และค้นคิด นวัตกรรมทางการศึกษา  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) ประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงาน อื่นๆ   
1.2) สร้างเครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา 

2) แนวทางดำเนินการ   
2.1) สำรวจ และศึกษา สถานศึกษาที่ใกล้เคียง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ในเร่ืองของ  การดำเนินการ 
ทางนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2) ประสานงาน ติดต่อขอร่วมทำงาน นวัตกรรมทาง
การศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
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2.3) กำหนดข้อตกลงของความร่วมมือ  เช่นการใช้ 

การพัฒนา  การศึกษา และการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา   ตลอดถึงการ
ติดต่อสื่อสาร 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
หมายถึงการจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

หรือแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อยู่
เสมอ ประกอบด้วย 

6.1 งานศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) 
เป็นที่รวบรวมสื่อของสถานศึกษาที่สำคัญ อันประกอบด้วย

หนังสือเป็นหลัก และสื่อมัลติมีเดี่ยต่าง ๆ   
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) จัดทำข้อกำหนดการใช้ศูนย์วิทยบริการ  ได้แก่
วิธีการใช้ ข้อตกลงในการใช้ 

1.2) จัดทำตารางการใช้ศูนย์วิทยบริการ  ตารางการใช้
ศูนย์ฯ และใช้สื่อของช้ันเรียนต่าง ๆ 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) สำรวจความต้องการใช้ศูนย์วิทยบริการ  โดยการ

สร้างแบบสำรวจ  ทำการสำรวจความต้องการใช้  เวลาที่จะใช้ และความ
ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกจากศูนย์วิทยบริการ จากครูทุกคนในโรงเรียน 
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2.2) พิจารณาความต้องการของครูจากที่ได้สำรวจ  

โดยแยกเป็นความต้องการส่ิงอำนวยความสะดวก  และเวลาที่ต้องการใช้ศูนย์
วิทยบริการ 

2.3) กำหนดวิธีการปรับปรุง พัฒนา และระยะเวลาใน
การปรับปรุง  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา 

2.4) จัดทำกำหนดการใช้ศูนย์วิทยบริการ  เกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติในการใช้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาศูนย์วิทยบริการ 

2.5) สรุปผลการใช้ศูนย์วิทยบริการ  รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) มาตรฐานขั้นต่ำห้องสมุดของสำนักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) การจัดศูนย์วิทยบริการ 

6.2 งานห้องปฏิบัติการ 
เป็นการปรับปรุง  ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ตามที่สถานศึกษา 

ได้จัดให้มี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ  หมายถึงการพัฒนา ปรับปรุง  

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่มีในสถานศึกษา  ได้แก่ 
1.1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
1.2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1.3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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1.4) ห้องปฏิบัติการพลศึกษา 
1.5) ห้องปฏิบัติการ คหกรรม 
1.6) ห้องปฏิบัติการจริยธรรม 
1.7) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ  ตามทีสถานศึกษาม ี

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) สำรวจความต้องการที่น่าจะเป็นของห้องปฏิบัติ 

การต่างๆ  จากบุคลากรผู้ใช้ห้องปฏิบัติการนั้นๆ  ทั้งผู้เรียน และผู้สอน  
รวมทั้งผู้ดูแลรักษาห้องปฏิบัติการนั้นๆ ด้วย 

2.2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ตามข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ กำหนดแนวทาง
ในการพัฒนา  รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา และบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 

2.3) วางแผน หรือจัดทำโครงการ ปรับปรุง หรือ
พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ  แยกเป็นแต่ละห้อง  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่ออนุมัติ 

2.4) ด ำ เนิ น ก า รป รับ ป รุง  แ ล ะ พั ฒ น า   แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ หรือคณะทำงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนั้นๆ ตามแผนที่วาง
ไว้   ประเมินผลการดำเนินการ รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) มาตรฐานขั้นต่ำของห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
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3.2) การดูแลรักษาอุปกรณ์เฉพาะ ของห้องปฏิบัติการ

นั้นๆ 
3.3) คู่มือการดูแลรักษาที่เป็นการเฉพาะอุปกรณ์นั้น ๆ 

7. งานนิเทศการศึกษา 
เป็นการนิเทศงานทุกงานของสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กิจกรรมการ

เรียนรู้ (มีงานนิเทศการเรียนรู้อยู่แล้วใน งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้)   โดย
ผู้บริหาร กับคณะฝ่ายงานวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มงาน   ดังนี้ 

7.1 งานจดัระบบนิเทศ 
หมายถึงการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบ  

มีขั้นตอนในการปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) กำหนดระบบการนิเทศในโรงเรียน    
1.2) การปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศ 

2) แนวทางดำเนินการ  
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนด

ระบบการนิเทศ 
2.2) ศึกษาระบบการนิเทศงานในสถานศึกษา จาก

แหล่งต่างๆ   
2.3) พิจารณาเลือกระบบการนิเทศจากการศึกษา ที่

เหมาะสม กำหนดเป็นระบบการนิเทศในโรงเรียน  อาจมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนด้วยก็ได้ 
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2.4) รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับการนิเทศ ถึงปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
2.5) นำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มาวิเคราะห์ 

เพื่อพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนาระบบการนิเทศต่อไป 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1)     ระบบการนิเทศการศึกษา 
3.2)      แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

7.2 งานดำเนินการนิเทศ  
เป็นการดำเนินการนิ เทศของสถานศึกษา ตามระบบที่

สถานศึกษากำหนด  ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) ดำเนินการนิเทศ  เป็นการทำการนิเทศครูผู้สอน 
ตามแผนที่วางไว้  และบันทึกการนิเทศ 

1.2) ผลการนิเทศ  ผู้ถูกนิเทศ คือครูผู้สอน  ทำการ
ปรับปรุง แก้ไข  ตามข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วง   ตามบันทึกการนิเทศ 

2) แนวทางดำเนินการ   
2.1) เตรียมการนิเทศ  โดยกำหนดในเร่ืองต่อไปนี้ 

2.1.1) ก ำห น ด ผู้ นิ เท ศ   โด ยป ก ติ   ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาจะเป็นผู้นิเทศ  แต่อาจมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
หรือบุคคลอื่น รับผิดชอบแทน  และควรจะมีหัวหน้าฝ่ายงานนั้นๆ และผู้
นิเทศอื่นๆ อีกอย่างน้อย 1-2 คน 
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2.1.2) กำหนดเร่ืองที่จะนิเทศ  และเวลาที่จะนิเทศ 

แจ้งผู้รับการนิเทศทราบ  เพื่อเตรียมตัวรับการนิเทศ 
2.1.3) จัดทำเคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ  หลักฐาน

ใช้บันทึกการนิเทศ (สมุดนิเทศ)   รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการนิเทศ 

2.2) การดำเนินการนิเทศ  โดยคณะผู้นิเทศดำเนินการ
นิเทศตามที่กำหนด  และบันทึกการนิเทศ 

2.3) แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ผู้รับการนิเทศ ทำ
การแก้ไขปรับปรุงตามบันทึกการนิเทศ   

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
3.2) หลักการสร้างเครื่องมือการนิเทศ 

7.3 งานประเมินผลและพัฒนาการนิเทศ 
เป็นการประเมินผลการนิ เทศการศึกษาในสถานศึกษา

ทั้งหมด และผลของการพัฒนางานนิเทศ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิด
จากการนิเทศ  จากผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) ติดตามผลการนิเทศ  เป็นการติดตามการปรับปรุง

แก้ไขจากบันทึกการนิเทศ 
1.2) ประเมินผลการนิเทศ  เป็นการประเมินผลของ

การนิเทศของสถานศึกษา 
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2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) ติดตามผลการนิเทศ  โดยตรวจสอบบันทึกการ
นิเทศ และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค  ของผู้รับการนิเทศ และผลการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน 

2.2) วิเคราะห์ข้อมูล   โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ติดตามผลการนิเทศ   และการปฏิบัติของผู้ถูกนิเทศ 

2.3) สรุปผลการนิเทศ  จัดทำเป็นรายงานการนิเทศ 
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4) นำผลการนิเทศ ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
นิเทศของโรงเรียน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) หลักการวัดผลประเมินผล 
3.2) แบบที่ใช้บันทึกการนิเทศ 

7.4 งานประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
เป็นการประสานงานกับสถานศึกษาอื่น เกี่ยวกับการนิเทศ

ในสถานศึกษา  เพื่อความร่วมมือในการนิเทศภายในสถานศึกษา  และ สร้าง
เค รือ ข่ ายใน ก ารนิ เท ศ กั บ ส ถ าน ศึก ษ าอื่ น  แล ะห น่ วยงาน ต้ น สั งกั ด     
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การประสานความร่วมมือ     
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1.2) งานสร้างเครือข่ายการนิเทศ      

2) แนวทางดำเนินการ   
2.1) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาอื่นที่ใกล้เคียง 

เกี่ยวกับการนิเทศ  ทั้งระบบการนิเทศ และการดำเนินการนิเทศ  
2.2) สร้างเครือข่ายในการนิเทศ  โดยการร่วมกับจัดทำ

และปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศ  และแก้ปัญหาในการดำเนินการนิเทศ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักการสร้างเครือข่าย 
3.2) หลักการประสานงาน 

7.5  งานรับการนิเทศจากภายนอก 
เป็นการรับการนิเทศจากหน่วยงานที่เหนือจาสถานศึกษาขึ้น

ไป   โดยปกติจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ   ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ   
1.1) เตรียมรับการนิเทศ 
1.2) รับการนิเทศ 
1.3) รายงานผลการนิเทศ 

2) แนวทางดำเนินการ  
2.1) จัดเตรียมหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการนิ เทศ  

ได้แก่ สมุดนิเทศ   บันทึกการนิเทศ  และหลักฐานอื่นตามที่ ผู้นิเทศแจ้งให้
ทราบ (ถ้ามี) 
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2.2) ต้ อ น รับ ผู้ นิ เท ศ  ต าม ค ว าม เห ม าะ ส ม ข อ ง

สถานการณ์ และบริบทของสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้ที่ผู้นิเทศกำหนด 

2.3) รับทราบการนิเทศด้วยวาจา จากบันทึกการนิเทศ 
หรือสมุดนิเทศ  ทำการปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะในการนิเทศ 

2.4) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค 
(ถ้ามี)  ต่อผู้นิเทศ หรือหน่วยงานให้การนิเทศ  โดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แบบสมุดนิเทศของสถานศึกษา 

 
8. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นการกำหนดคุณภาพของผู้เรียน ทั้ งที่จบการศึกษาของ
สถานศึกษา และขณะที่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาต้องจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แจ้งสาธารณะชนทราบและ
พร้อมที่  ให้สำนักงาน รับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพศึกษา
ตรวจสอบ และรับรอง   ประกอบด้วย 

8.1 งานทบทวนระบบประกันคุณภาพ 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) ทบทวนกระบวนการ ตามระบบประกันคุณ ภาพ
ของสถานศึกษา 
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1.2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอของกระ บวนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) แนวทางดำเนินงาน 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนกระบวนการ และ
ตรวจสอบการการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจรองจาก
ผู้บริหาร เป็นประธาน เพื่อสามารถตัดสินใจได้   

2.2) ทำการทบทวนกระบวนการของระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่า  กระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
ไว้ ยังมีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพอยู่หรือไม่  และ
ดำเนินการแก้ไขหากพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้
ปฏิบัติ ว่าปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน ของกระบวนการหรือไม่ และ
แก้ไขข้อบกพร่อง หากเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการนั้นๆ 

2.4) สรุปผลการตรวจสอบทบทวน ระบบประกัน
คุณภาพ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยหลัก เกณ ฑ์  และวิธีการ

ประกันคุณภาพ 
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8.2 งานดำเนินการปรับปรุงคุณภาพภายใน 

หมายถึงการปฏิบัติงานตามแผนงาน และระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา  และประเมินผล การปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายใน  รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการ  

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานดำเนินการตามแผนประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1.2) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) แนวทางการดำเนินงาน 
2.1) ศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานคุณภาพ  ครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาและทำความเข้าใจตัวบ่งช้ีในแต่ละตัวบ่งช้ี ทุก
มาตรฐาน  และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งกระบวนการ และ
ขั้นตอนในการปฏิบัต ิ

2.2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ บรรลุตัว
บ่งช้ีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.3) รายงานผลการดำเนินงาน ให้ ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาทราบ 

2.4) สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณา   หรือ
ปรับปรุง แก้ไข 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) มาตรฐาน และตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินผลและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3.2) ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
8.3 งานรับการประเมินจากภายนอก 

เป็นการรับการประเมินคุณ ภาพของสถานศึกษา จาก
หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ซึ่งหมายถึงสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) จัดทำรายงานคุณภาพของสถานศึกษา   เป็นการ

รายงานคุณภาพของสถานศึกษา ให้ สมศ. ทราบ 
1.2) รับการประเมินจากภายนอก  หมายถึงสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
2) แนวทางการดำเนินการ 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ประเมิน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง  หรืออาจเรียกว่ารายงานกาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2.2) ส่งรายงานการประเมินให้สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และหน่วยงานต้นสังกัด   ตลอดถึง
เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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2.3) ให้การต้อนรับ   รับฟังคำช้ีแจง และให้ข้อมูล 

เอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามสมควร  และตามที่ร้องขอ 

2.4) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2.5) รับเอกสารยืนยัน หรือรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อ
ผ่านการประเมินแล้ว 

2.6) รายงานผลการประเมิน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
3.2) แนวการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษา 
3.3) มาตรฐานตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษา 
 

9. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับชุมชน  เพื่อพัฒนา

ชุมชน ให้มีความรู้ในด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 
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9.1 งานให้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพและดำรงชีพของชุมชน 

เป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ การประกอบอาชีพ และ
ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพได้อย่างมีความสุข  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
ส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 

2) แนวทางการดำเนินการ 
2.1) ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อ

ทราบว่าชุมชนยังขาดความรู้ในเร่ืองใด ที่จำเป็นต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และการ
อยู่ร่วมกัน 

2.2) สำรวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  ทั้งอาชีพที่ทำอยู่ และอาชีพที่น่าจะมีในอนาคต 

2.3) กำหนดงานวิชาการ หรือความรู้ที่ต้องจัดให้แก่
ชุมชน   วางแผนการให้ความรู้แก่ชุมชนเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอ
อนุมัติดำเนินการ 

2.4) ดำเนิ นการให้ความ รู้แก่ ชุมชน   ตามแผน ที่
กำหนด ให้เหมาะสมกับสภาวะและสถานการณ์   และสรุปผลรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3.2) เอกสารแนะนำอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจ   
3.3) ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ 
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9.2 งานให้ความรู้เฉพาะเรื่องแก่ชุมชน 

หมายถึงความรู้อื่นๆ ทั่วๆ ไป  ที่ชุมชนมีความต้องการ อยาก
รู้ อยากทราบ  ซึ่งนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ และเพื่อการดำรงชีพ เพื่อ
พัฒนาความคิดของคนในชุมชน 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
1.2) การส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ ไปใช้ 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน  ทั้งด้วยวาจา 

และที่เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อกำหนดแนวทาวแก้ปัญหา และสาระทาง
วิชาการ ที่จะนำเสนอแก่ชุมชน 

2.2) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือ ประสานกับบุคคล 
หน่วยงานที่ เห็นว่ามีความรู้ในเร่ืองที่ ชุมชนต้องการ และวางแผนการ
ดำเนินงาน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบ 

2.3) ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  ตามแผนที่วาง
ไว้ ( อาจทำควบคู่ไปกับงานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็ได้) 
และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารประกอบการให้ความรู้เฉพาะเร่ืองนั้น ๆ 
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9.3 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 

ศึกษาอื่น   
เป็นการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น ที่จัด

การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนางาน
ด้านวิชาการของโรงเรียน   ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ   
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น 

2) แนวทางดำเนินการ  
2.1) ศึกษาสภาพของสถานศึกษาอื่น ถึงความเป็นไป

ได้ ที่จะร่วมมือกันในทางวิชาการ   ทั้งสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกัน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หรือการอาชีพ 

2.2) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาที่ เห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ เพื่อร่วมมือกันในด้านวิชาการ  กำหนดเร่ือง หรือแนวทางใน
การให้ความร่วมมือกันและกัน 

2.3) ร่วมมือกันดำเนินงานตามที่กำหนดไว้  สรุปผล
การดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อทราบ และพิจาณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ

บุคคล 



43 
9.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
เป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ ชุมชน  โดยเฉพาะการให้

การศึกษาแก่เยาวชน  รวมทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การให้บริการวิชาการแก่บุคคลและครอบครัว 
1.2) การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1) ศึกษาความต้องการด้านวิชาการของชุมชน 
2.2) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องใน

เร่ืองทีค่รอบครัว และบุคคลต้องการทราบ 
2.3) วางแผน และดำเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการ

ตามที่บุคคลและครอบครัวต้องการ 
2.4) สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ และตาม

อัธยาศัย นั้นโรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้ 
2.4.1) กำหนดเกณ ฑ์ การจัดการศึกษานอก

ระบบ และตามอัธยาศัย (เกณฑ์สำหรับผู้ที่มีสิทธ์ได้รับการจัดการศึกษานอก
ระบบ และตามอัธยาศัย จากสถานศึกษา) 

2.4.2) ส ำรวจเด็ กใน เข ตบ ริการ เพื่ อท ราบ
จำนวนผู้ที่เข้าเกณฑ์ เพื่อดำเนินการ 
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2.4.3) เสนอขออนุมัติจัดการศึกษานอกระบบ 

และตามอัธยาศัย  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ 
2.4.4) ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย (โรงเรียนดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการ
อยู่แล้ว) 

2.5) สรุปผลการดำเนินการ และรายงานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   (หมวดที่ว่าด้วย

ระบบการศึกษา) 
 

กลุ่มงานงบประมาณ 
1. งานจัดทำแผนงาน และเสนอของบประมาณ 

เป็นการกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา การวางกลยุทธ์  กำหนด
แผนงาน โครงการ  ทั้งในระยะยาว และแผนงานประจำปี  รวมทั้งการเสนอ
ของบประมาณจากต้นสังกัด  ประกอบด้วย 

1.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1)   วิเคราะห์แผนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
1.2) วิ เค ราะห์ แผ น การศึก ษ า แล ะน โยบ ายข อ ง

กระทรวง ศึกษาธิการ 
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2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ศึกษา
แผนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.2) ศึกษา วิเคราะห์แผน และนโยบายของ เขตพื้นที่
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2.3) กำหนดงานที่ต้องดำเนินการ (จากแผน และ
นโยบายของต้นสังกัด 

3) ระเบียบ, กฎหมาย  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) แผน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2) แผนและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.3) แผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 งานจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา 
เป็น การกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษ า  และจัดวาง

ยุทธศาสตร์ล่วงหน้า 3-5 ปี  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) จัดทำแผนกลยุทธ์   เป็นแผนตามช่วงระยะเวลา  

ประมาณ 3- 5 ป ี
1.2) จัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง (3-5 ปี) 
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2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทำงานจัดทำแผน
กลยุทธ์ และแผนพัฒนา ของโรงเรียน   โดยมี ผู้แทนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 

2.2) จัดทำแผนกลยุทธ์  ตามหลักการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 3 – 5 ปี  (กรณีที่หมดระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ฉบับเก่า) 

2.3) ทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้เหมาะสมกับ
งานที่ต้องดำเนินการ(จากการวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานต้น
สังกัด)  และสถานการณ์ 

2.4) กำหนดยุทธศาสตร์ประจำปี  ปกติจะกำหนดไว้
แล้วในแผนกลยุทธ์  แต่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 

2.5) จัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง 3 -5 ปี   เป็นการ
เตรียมการของบประมาณไว้ล่วงหน้า 

2.6) นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และจัดทำรูปเล่ม เมื่อผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
3.1) ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
3.2) ตำราหรือคู่มือเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

หรือการจัดทำแผนกลยุทธ์   
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1.3 งานจัดทำแผนเสนอของบประมาณ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1)  ศึก ษ าโค รงก าร แ ล ะ งาน ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า  

กำหนดความสำคัญ และความเร่งด่วน 
1.2) จัดทำแผนเสนอของบประมาณประจำปี    ตาม

งานที่กำหนดไว้  
2) แนวทางดำเนินการ 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน จัดทำ
แผนเสนอของบประมาณ โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วย 

2.2) นำยุทธ์ศาสตร์ทีกำหนดในแผนพัฒนาระยะกลาง 
ของสถานศึกษา มาพิจารณากำหนดเป็น งาน และโครงการ 

2.3) พิจารณางาน และโครงการที่บุคลากรในโรงเรียน
เสนอ (ในส่วนที่ต้องของบประมาณ) 

2.4) นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.5) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อของบประมาณ
ประจำปี 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) แผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษา 
3.2) แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา 
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3.3) กรอบวงเงินงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษา 
3.4) แนวทางหรือวิธีของบประมาณจากหน่วยงานต้น

สังกัด (ถ้ามี) 
1.4 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) กำหนดงานของสถานศึกษา  ที่จะต้องดำเนินการ

ในแต่ละปี 
1.2) แผนปฏิบัติงานประจำปี   ซึ่งเป็นเครื่องมือในกรร

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
2)  แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน จัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 

2.2) ส รุป ผ ล การด ำเนิ น งาน ใน ปี ที่ ผ่ าน ม า  จาก
แผนปฏิบัติงานประจำปีของปีมี่ผ่านมา 

2.3) ศึกษา และวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาระยะ
กลางของสถานศึกษา  และโครงการที่บุคลากรในสถานศึกษาเสนอ ตลอดถึง
นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4) กำหนดงาน และโครงการที่ต้องดำเนินการของปี
นั้น ๆ 

2.5) จัด ท ำแผ น ป ฏิ บั ติ งาน ป ระจำปี  เส น อ ค ณ ะ 
กรรมการสถานศึกษา ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
3.2) แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา 
3.3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
3.4) นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา  และหน่วยงานต้น

สังกัด 
 

2. งานจัดสรรงบประมาณ 
หมายถึงการจัดสรรงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ ทั้งเงินอุดหนุน 

เงินรายได้สถานศึกษา หรือเงินอื่นที่อยู่ในอำนาจของสถานศึกษา รวมทั้ง
งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ให้แก่ กลุ่มงานต่างๆ ที่เสนอขอ  
ประกอบด้วย 

2.1 งานจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) การจัด ส รรงบ เงิน อุ ดห นุ น  แล ะเงิน รายได้
สถานศึกษา 

1.2) การจัดสรรเงิน จากงบป ระมาณ ที่ ได้ รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) รับโครงการจากกลุ่มงานต่างๆ ที่ได้ เสนอขอ  

และรวบรวมโครงการ จากแผนพัฒนาระยะกลาง 
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2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  ทำ

หน้าที่ พิจารณาจัดสรรงบ ประมาณ   แยกเป็นโครงการ และรายการต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 

2.3) จัดทำเป็นแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา 

2.4) ผู้บริหารสถานศึกษานำเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

2.5) จัดทำรูปเล่ม รายงานหน่วยงานต้นสังกัด  และ
แจ้งกลุ่มงานที่เสนอขอทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) แผนปฏิบัติงานประจำปี 
3.2) นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2 งานเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) อนุมัติการจ่ายงบประมาณ 
1.2) เบิกจ่ายเงิน    

2) แนวทางดำเนินงาน  
2.1) ตรวจสอบงบประมาณที่ขอรับ และงบประมาณ

คงเหลือให้เพียงพอที่จะจ่าย   
2.2) ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย ตาม

เงือ่นไข และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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2.3) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิก  

เสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
3.2) ระเบียบงานจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเจ้าสังกัด 

2.3 งานโอนเงินงบประมาณ 
หมายถึงการโอนเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน ที่

ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  มาเป็นเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1)  งานโอนเงินงบประมาณ   จากงบเงินอุดหนุน มา
ตั้งจ่ายในประเภทเงินนอกงบประมาณ 

1.2)  ถัวจ่ายงบประมาณ  เป็นการนำงบประมาณที่เหลือ 
มาตั้งจ่ายในหมวดอื่น ตามระเบียนการคลัง 

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) รับเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยล้างหนี้ด้วย

ใบเสร็จรับเงิน 
2.2) เดบิดเป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภทนั้นๆ ตาม

หลักการบัญชี 
2.3) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ขอถัวจ่ายเงิน ใน

รายการที่คงเหลือ มาจ่ายในรายการอื่น  หรือหมวดอื่น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง 
3.2) ระเบียบการเก็บและรักษาเงินของสถานศึกษา 

 
3. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้เงิน 

3.1 งานตรวจสอบการใช้เงิน 
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ในการใช้จ่ายเงินของ

สถานศึกษา  ให้เป็นไปตามประเภทการจ่าย เงื่อนไขการจ่าย และวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ  ตลอดถึงการตรวจรับ ความเหมาะสมของการใช้เงิน  
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานตรวจสอบการใช้เงิน  เป็นการตรวจสอบเงิน

ที่ใช้จ่ายไปแล้ว 
1.2) งานตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เงิน   ตาม

ระเบียบ 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงิน 
2.2) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  เงื่อนไขการจ่าย 

ประเภทการจ่าย  วงเงินที่จ่าย  การตรวจรับ และความเหมาะสมของการจ่าย 
2.3) รายง าน ผ ล ก ารต รว จ ส อ บ เส น อ ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษา ทราบ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักฐานการจัดสรรงบประมาณ  และหลักฐาน
อนุมัติเงินงวด 

3.2) หลักฐานการขอเบิก 
3.2 งานประเมินผลการใช้เงิน 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) ประเมินการใช้เงิน  เป็นการประเมินความคุ่มค่า

ของการใช้เงิน 
1.2) ประเมินผลที่ได้รับ  เป็นการประเมินผลที่เกิดจาก

การใช้เงิน 
2) แนวทางดำเนินงาน  

2.1) แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ ค ณ ะ ท ำ ง า น  
ประเมินผลที่ได้รับโดยตรงจากการใช้งบประมาณ 

2.2) เก็บข้อมูลการใช้เงินประจำปี  รวบรวม จัดทำ
สถิติ จัดทำรายงาน  และรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

2.3) ทำการศึกษาแนวทางใน การปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
การเงิน และ การคลัง  

2.4) สรุปผลที่ได้รับจากการใช้เงิน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แผนปฏิบัติงานประจำปี 
3.2) หลักฐานการใช้เงิน 
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4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 

เป็นการจัดหา  จัดซื้อ จัดจ้าง และแลกเปลี่ยน  และประสานกับ
ชุมชน  

4.1 งานจัดการทรัพยากร 
เป็นงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีในชุมชน หรือในท้องถิ่นที่

สถานศึกษาตั้งอยู่  เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ  

1.1) จัดหาทรัพยากร  เป็นการจัดหาทรัพยากร ใน
ท้องถิ่น อาจเป็น คน เงิน หรือวัสดุ ที่สามารถมาใช้ในการจัดการศึกษา 

1.2) นำทรัพยากรมาใช้เพื่อการศึกษา   
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) สำรวจทรัพยากร ในท้องถิ่นที่คาดว่าสามารถ
นำมาใช้จัดการศึกษาได้ (เจ้าของมอบให้ หรือยินดีให้ใช้) 

2.2) ติดต่อประสานงานกับเจ้าของทรัพยากร  เพื่อ
ขอรับ ขอยืม ขอใช้ แล้วแต่กรณี 

2.3) จัดทำบัญชี  ทะเบียน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
2.4) จัดทำรายการบัญชี แจ้งบุคลากรในสถานศึกษา

ทราบ ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบริจาค  
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4.2 งานจัดหารายได้และผลกำไร 

หมายถึงการจัดหารายได้ของสถานศึกษา  จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา  และจากกิจกรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา    

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหารายได ้
1.2) การจัดหารายได้และผลกำไร  

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) ศึกษาการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ใน 

สถานศึกษา  นอกเหนือจากใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และผลิตผลจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา 

2.2) กำหนดกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 
ตลอดถึงค่าปรับ หรือค่าเสียหาย  เช่น ค่าใช้อาคารสถานที่  ค่าคนเก็บขยะ ค่า
น้ำ ค่าไฟ  เป็นต้น  ออกเป็นระเบียบการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา 

2.3) ดำเนินการจัดหารายได้  จัดจำหน่ายผลผลิตจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา  สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นระยะตามที่กำหนด 

2.4) รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระยะเวลา
ที่กำหนด ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหารายได้

ของหน่วยงานราชการ 
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3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินรายได้

ของสถานศึกษา 
4.3 งานกองทุนและสวัสดิการ  

เป็นงานที่สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือบุคลากรของ
สถานศึกษาเอง นอกเหลือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการ คุรุสภา และ 
หน่วยงานเจ้าสังกัดในระดับกรม  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) จัดสวัสดิการในสถานศึกษา (กรณียังไม่มี)   
1.2) ปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการในสถานศึกษา 

กรณีที่มีอยู่แล้ว 
2)  แนวทางดำเนินงาน  

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพ ต่างๆ ของ
สถานศึกษา  ทั้งสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์  และด้าน
บุคลากรเกี่ยวกับความต้องการที่จะให้โรงเรียนให้ความช่วยเหลือ 

2.2) กำหนดกิจกรรม หรืองานที่จะดำเนินการเป็น
สวัสดกิารของบุคลากรในสถานศึกษา หรือที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

2.3) ศึกษาความเป็นไปได้ของงาน หรือกิจกรรมที่
กำหนด 

2.4) จัดทำโครงการ เพื่อจัดสวัสดิการขึ้นในสถาน 
ศึกษา หรือเพื่อปรับปรุงงานสวัสดิการ 



57 
3)  ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการของส่วนราชการ 
3.2) เอกสาร หรือคู่มือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 

 
5. งานบริหารการเงิน 

หมายถึงการดำเนินงานที่ เกี่ ยวกับการเงินทุกประเภทของ
สถานศึกษา รวมถึงขอเบิกเงินจากหน่วยงานผู้เบิก หรือจากคลัง  และการนำ
เงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   ดังต่อไปนี้ 

5.1 งานเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือหน่วยงานผู้เบิก 
หมายถึงการเบิกเงินงบประมาณจากราชการ ซึ่งได้แก่

หน่วยงานผู้เบิก หรือคลังอำเภอ และคลังจังหวัด ทั้งนี้ขี้นอยู่กับนโยบายของ
ทางราชการ  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
งานเบิกเงินจากคลัง  หรือหน่วยงานผู้เบิก  ขึ้นอยู่กับการ

กระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และ
นโยบายของทางราชการ 

2) แนวทางดำเนินงาน  
2.1) รวบรวม ยอดเงิน และหลักฐานการขอเบิกเงิน

จากเจ้าหนี้ ได้แก่ เงินเดือน  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  เงินสวัสดิการค่า
ศึกษาบุตร  เงินค่าเช่าบ้าน เงินจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 
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2.2) จัด ท ำห ลั ก ฐ าน ข อ เบิ ก เงิ น จาก ค ลั ง   ห รื อ

หน่วยงานผู้เบิก  ตามที่หน่วยงานผู้เบิกกำหนด  เช่น แบบ  4244  เป็นต้น  
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามขอเบิก 

2.3) จัดส่งหลักฐานขอเบิกต่อหน่วยงานผู้เบิก   หรือ
คลังอำเภอ หรือคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และรับเงินมาดำเนินการจ่ายตาม
ระเบียบต่อไป  ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของ
โรงเรียน  หรือ เป็น รายบุคคล  แล้วแต่น โยบ ายของทางราชการ และ
สถานศึกษากำหนด 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
3.1) แบบขอเบิกเงินจากคลัง  หรือหน่วยงานผู้เบิก 

หรือแบบอื่นๆ ตามที่ราชการกำหนด 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหน่วยงานย่อย

และหน่วยงานย่อยอื่นๆ 
5.2 งานรับ – จ่ายเงิน 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานรับเงิน  หมายถึงการรับเงินทุกประเภทที่

สถานศึกษาได้รับ ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นๆ ทุก
กรณี 

1.2) งานจ่ายเงิน  หมายถึงการจ่ายเงินทุกประเภทของ
สถานศึกษา ที่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ หรือบุคลากรของสถานศึกษา   
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2) แนวทางดำเนินงาน 

2.1) รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
ทุกครั้ง ทุกกรณี ที่มีการรับเงินสด  จ่ายงานผ่านบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา 
หากการจ่ายเป็นเช็ค หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินสด ให้นำไปขึ้นเงินก่อน แล้วจึง
ออกใบเสร็จ 

2.2) ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินจากผู้มาขอเบิก
เงิน (ยกเว้นที่มีหลักฐานอยู่แล้ว)   

2.3) การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการสั่งจ่ายของผู้มี
อำนาจส่ังจ่ายเสมอ 

2.4) ผู้รับเงินจะต้องออกใบเสร็จ หรือหลักฐานการ
จ่ายให้กับสถานศึกษา (เว้นแต่มีหลักฐานอยู่แล้ว)   

2.5) ส่งหลักฐานให้งานบริหารบัญชี  ทำการลงบัญชี
ต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
3.2) แบบหลักฐานการจ่าย 

5.3 งานเก็บรักษาเงิน 
หมายถึงการเก็บรักษาทั้งเงินสด  และเอกสารแทนตัวเงิน 

รวมทั้งสมุดคู่ฝากของธนาคาร  ซ่ึงสถานศึกษาจะต้องมีขั้นตอนในการเก็บ
รักษา ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน ของกระทรวงการคลัง  ประกอบด้วย 
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1) งานที่ต้องดำเนินการ  

1.1) การถือเงินสดในมือ  หมายถึงการรักษาเงินไม่
เกินจำนวนเงินที่กฎหมายกำหนด และเอกสารแทนตัวเงินในเวลาราชการ   

1.2) งานเก็บรักษาเงิน  หมายถึงการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินนอกเวลาราชการ โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) เจ้าหน้าที่การเงินเก็บเงินสดไว้ในมือ เพื่อใช้จ่าย 

ในเวลาราชการ ตามอำนาจการเก็บรักษาเงิน ของเงินประเภทนั้นๆ 
2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาน 

ศึกษา (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง หรือมีไม่ครบถ้วน) ซึ่งต้องมีคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินจำนวน 3 คน และอาจแต่งตั้งกรรมการคนที่ 4  เพื่อทำหน้าที่
แทนกรรมการเก็บรักษาเงินคนใดคนหนึ่ง ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการใน
วันนั้นได้เลย  โดยไม่ต้องแต่งตั้งใหม่ 

2.3) ตรวจสอบยอดเงิน ทั้งเงินสด  เอกสารแทนตัวเงิน 
เมื่อหมดเวลาราชการ  ส่งมอบกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยปกติจะเก็บรักษา
ในตู้นิรภัยของสถานศึกษา กรรมการเก็บรักษาถือกุญแจคนละดอก  หากไม่มี
ตู้นิรภัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4) ก่อนเวลาราชการในวันทำการวันรุ่งขึ้น  คณะ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน  นำเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน มอบให้เจ้าหน้าที่
การเงิน เพื่อใช้จ่ายในเวลาราชการต่อไปต่อไป 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แบบการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
3.2) ระเบียบการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
3.3) ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเก็บ

รักษาเงินของสถานศึกษาตามประเภทนั้นๆ 
 

6. งานบริหารการบัญชี 
หมายถึงการจัดทำหลักฐานที่ เกี่ยวกับการ รับ – จ่ายเงิน  ทุก

ประเภท ได้แก่บัญชีเงินสด  ทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ  หรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับการ รับ – จ่ายเงิน  ตลอดถึงการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 

6.1 งานจัดทำบัญชี 
เป็นการจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวกับการเงินของส่วน

ราชการตามที่ทางราชการกำหนด   ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ  เป็นการจัดทำบัญชี และทะเบียน

การเงินต่าง ๆ  ตามที่ทางราชการกำหนด หรือระเบียบการจัดทำบัญชีของกรม
เจ้าสังกัด  ได้แก่ 

1.1) งานจัดทำบัญชีเงินสด 
1.2) งานจัดทำบัญชีแยกประเภท 
1.3) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
1.4) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
1.5) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

62 
1.6) ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
1.7) ทะเบียน หรือบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.8) ทะเบียนอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด  

2)  แนวทางดำเนินงาน 
2.1) รวมยอ ดเงิน งบป ระมาณ ที่ ใช้ จ่ายใน วัน สิ้ น

ปีงบประมาณ สรุปยอดเงินคงเหลือ ตั้งจ่ายในปีงบประมาณใหม่ 
2.2)  ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ และบันทึกบัญชี

ค้างจ่าย 
2.3) รวบรวมหลักฐานการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ 

จากผู้ขอเบิก(เจ้าหนี้) เพื่อจัดทำหลักฐานขอเบิก 
2.4) จัดทำบัญชีประจำวัน (ทุกวันที่มีการรับจ่าย) ทั้ง

บัญชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 
2.5)  ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝาก

ธนาคาร 
2.6) บันทึกขอแก้ไขข้อผิดพลาด  จากการบันทึก

รายการ หรือข้อความผิดพลาด ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แบบบัญชี และทะเบียนคุมเงินต่างๆ  
3.2)     ระเบียบการจัดทำบัญชีของกระทรวงการคลัง 
3.3) ค ำสั่ ง  เกี่ ยว กั บ ก าร เงิ น แ ล ะ ก ารบั ญ ชี ข อ ง

กรมบัญชีกลาง 
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6.2 งานจัดทำรายงานการเงิน 

เป็ น ก ารจัดท ำรายงาน ต่ างๆ  ที่ เกี่ ยวกั บ ก ารเงิน  ต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ   
1.1) บันทึกเงินคงเหลือประจำวัน 
1.2) รายงานยอดเงินคงเหลือประจำเดือน 
1.3) รายงานประจำปี 
1.4) รายงานการเงินของสถานศึกษา 
1.5) รายงานการเงินอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนด 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) บันทึกเงินคงเหลือประจำวัน แยกเป็นเงินสด  

และเอกสารแทนตัวเงิน  ส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อเก็บรักษา ซึ่งต้อง
ดำเนินการทุกวันที่เป็นวันเปิดทำการของสถานศึกษา 

2.2) รายงานการเงินประจำเดือน(บันทึกเงินคงเหลือ 
ณ วันสิ้นเดือน)  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2.3) จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินของสถาน ศึกษา  
งบแสดงผลการดำเนินการทางการเงิน (รายงานประจำปี) 

2.4) จัดทำทะเบียน หรือ รายงานการเงินต่างๆ ตามที่
สถานศึกษาเห็นสมควรกำหนดขึ้นเอง  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
โดยไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แบบบันทึกเงินคงเหลือประจำวัน 
3.2) หลักการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

พัสดุ และสินทรัพย์ หมายถึง  ทรัพย์สินของสถานศึกษาทุกอย่าง 
ตั้งแต่วัสดุส้ินเปลือง  จนถึงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 

7.1 งานจัดทำระบบฐานข้อมูล 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1)  ทะเบียนที่ราชพัสดุ 
1.2) ทะเบียนครุภัณฑ์ 
1.3) บัญชีวัสดุ และหลักฐานขอเบิกวัสดุ    

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

ทำการ สำรวจ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง เพื่อทราบสภาพคงเหลือ 
และสภาพการใช้งาน  

2.2) จัด ท ำท ะ เบี ยน ค ว บ คุ ม อ าค าร  ที่ ดิ น  แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง  และขอจดทะเบียน(กรณีที่จังไม่ได้ขอจดทะเบียน) 

2.3) จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์  และรหัส ประจำ
ครุภัณฑ์ ที่ได้มาใหม่  รวมทั้งหลักฐานการยืมครุภัณฑ์ 

2.4) จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ และใบเบิกวัสด ุ 
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2.5) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย  เพื่อหาผู้รับผิดทางเพ่ง (ถ้ามี) 
2.6) แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์  อาคาร 

และสิ่งก่อสร้าง  กรรมการขายทอดตลาด  และกรรมการทำลายครุภัณฑ์  
แล้วแต่กรณี 

2.7) จัดทำหลักฐานการใช้สินทรัพย์ และทะเบียนคุม
สินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินการของสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ
3.2) ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

7.2 งานสรรหาพัสดุและสินทรัพย์ 
เป็นการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆโดย

ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.2) การจัดซื้อ - จัดจ้าง 

2)  แนวทางดำเนินงาน  
2.1) ส ำรวจค วาม ต้ องการใช้ วัส ดุ  ค รุภั ณ ฑ์ ข อ ง

สถานศึกษา  จากบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานวิเคราะห์

ความต้องการใช้วัสดุ  ครุภัณฑ์  และจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับงาน 
และโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

2.3) ดำเนินการจัดซื้อ  หรือจัดจ้าง ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) คำสั่ งการมอบอำนาจในการดำเนินการตาม

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
7.3 งานใช้และบำรุงรักษาพัสดุและสินทรัพย์ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การใช้พัสดุ และสินทรัพย์   กำหนดหลักการใช้ 

และผู้ขอใช้ 
1.2) การดูแล บำรุงรักษาสินทรัพย์    กำหนดวิธีการ

ดูแลรักษา และการซ่อมแซม 
2) แนวทางดำเนินงาน  

2.1) กำหนดวิธีการใช้  เวลาใช้ การขอใช้ หรืออื่นๆ ที่
จำเป็น ที่เกี่ยวกับการใช้พัสดุ และสินทรัพย์   ของสถานศึกษา 

2.2) กำหนดเวลา วิธีการ และงบประมาณ ในการดูแล
รักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์  และสินทรัพย์  
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2.3) ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ ต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
3)  ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) กฎก ระท รวงว่าด้ วยห ลัก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธีการ

ปกครอง ดูแล รักษา ใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับราชพัสดุ 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคาร

สถานที่ 
7.4 งานจำหน่ายพัสดุและสินทรัพย์ 

เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ ที่เกี่ยวกับจำหน่ายพัสดุ อันได้แก่  ครุภัณฑ์  อาคารเรียน อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้าง   ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ   
1.1) งานสำรวจอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
1.2) งานจำหน่ายครุภัณฑ์ 

2)  แนวทางดำเนินงาน   
2.1) แต่งตั้ งคณ ะกรรมการสำรวจอาคาร และสิ่ ง 

ก่อสร้าง ที่จะร้ือถอน  เพื่อทราบสภาพ และวัสดุที่ยังใช้งานได้ดี  และการนำ
วัสดุไปใช้หลังจากร้ือถอนแล้ว  (สำหรับครุภัณฑ์ ใช้กรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง)     
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2.2) ขออนุญาตร้ือถอน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ต่อผู้มี

อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ปัจจุบันคือผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.3) แต่งตั้ งค ณ ะก รรม การ ร้ือ ถอ น  อ าค าร แล ะ
สิ่งก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุญาตให้ร้ือถอน  (สำหรับครุภัณฑ์  ใช้กรรมการ
ทำลาย) 

2.4) จำหน่ายครุภัณฑ์  อาคาร และสิ่งก่อสร้างออกจาก
ทะเบียน  และรายงานการจำหน่ายต่อผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับอาคารและ
สิ่งก่อสร้างให้รายงานต่อ ต่อกรม  ธนารักษ์  (ธนารักษ์จังหวัด) ด้วย เพื่อ
จำหน่ายออกจากทะเบียนของกรมธนารักษ์ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสด ุ
3.2) คำสั่งการมอบอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 

งานบริหารบุคคล  เป็นงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   
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1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

เป็นการกำหนดจำนวนบุคลากรของสถานศึกษา  และคุณวุฒิ 
หรือวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ซึ่งทาง ก.ค.ศ. เป็นผู้กำหนด และ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนด  ส่วนคุณวุฒิ 
หรือวิชาเอกนั้น  สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด 

1.1   งานวางแผนอัตรากำลัง 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) วิเคราะห์อัตรากำลัง  เป็นการวิเคราะห์งานของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดปริมาณงาน 

1.2) กำหนดอัตรากำลัง  กำหนด ตามปริมาณงาน เพื่อ
ขออัตรากำลัง 

2)  แนวทางดำเนินงาน 
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังทำการ

วิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา  กำหนดจำนวนบุคลากรที่ต้องการ  
2.2) กำหนดอัตรากำลังตามกรอบของ ก.ค.ศ.  นำไป

เปรียบเทียบกับอัตรากำลัง ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน  เพื่อทราบจำนวน  ที่ขาด
แคลน 

2.3) จัดลำดับคุณสมบัติ หรือวิชาเอกที่สถานศึกษา
ต้องการ(ขาดแคลน)เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ  
และจัดสรร หรือบรรจุบุคลากรตามที่สถานศึกษาต้องการ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) เกณฑ์อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา ของ 
ก.ค.ศ. 

3.2) ภารกิจหลักของสถานศึกษา 
1.2  งานกำหนดตำแหน่ง 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
งานกำหนดตำแหน่ง   เป็นการกำหนดคุณวุฒิ  หรือ

วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ และตำแหน่งที่สถานศึกษาต้องการให้มี หรือ
วิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณวุฒิและวิชาเอก 

สำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งของสถานศึกษา 
2.2) กำหนดตำแหน่งบุคลากร และคุณสมบัติของ

บุคลากรที่สถานศึกษา ต้องการ  
2.3) เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรที่มีอยู่จริง 

เพื่อทราบคุณสมบัติที่ขาดแคลน  นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  พิจารณา อนุมัติ  
และบรรจุให้ตามที่สถานศึกษาต้องการ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) เกณฑ์อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา ของ    

ก.ค.ศ. 
3.2) ภารกิจหลักของสถานศึกษา 
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2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

2.1 งานสรรหาบุคลากร 
1) งานที่ต้องดำเนินการ   

1.1) ประกาศรับสมัคร  เป็นการประกาศรับสมัครใน
ส่วนที่สถานศึกษามีอำนาจในการสรรหา   ได้แก่ครูจ้างสอนซึ่งเป็น ลูกจ้าง
ช่ัวคราว  หรือข้าราชการครู กรณีได้รับมอบอำนาจ หรือกระจายอำนาจให้
สถานศึกษา 

1.2) การคัดเลือก   การคัดเลือกโดยทั่วไปจะใช้การ
คัดเลือกโดยการสอบ  มักจะเรียกว่าการสอบแข่งขัน  

2) แนวทางดำเนินงาน 
การสรรหาบุคลากร  โดยป กติจะ เป็ น หน้ าที่ ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา   โดยแยกเป็น การสรรหาข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา   
และลูกจ้าง  ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. อาจมีมติให้สถานศึกษาดำเนินการในบางส่วน 
หรือบางประเภทก็ได้  หากเป็นลูกจ้างสถานศึกษาจ้างเอง ก็เป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษา  ดังนั้นหากสถานศึกษาดำเนินการสรรหา จึงต้องดำเนินการ ดังนี้ 

2.1) กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการ  ตามภาระ
งานของสถานศึกษา  และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นวิชาที่สอบ วันรับ
สมัคร  สถานที่สอบ  วันประกาศผล หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ต้องการ 

2.2) แต่งต้ังกรรมการชุดต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทำการ
สอบคัดเลือก 
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2.3)  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ตามลำดับที่สอบ

ได้ (ตามลำดับคะแนน) 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติ ระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) พ ระราชบั ญ ญั ติ   เงิน เดื อน  แล ะเงิน ป ระจำ
ตำแหน่ง  

3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วน
ราชการ 

3.4) มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
2.2 งานบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 

เป็นการบรรจุให้เข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานของรัฐ  
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้ าที่   ซึ่ งเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) การดำรงตำแหน่ง     
1.2) การให้ได้รับเงินเดือน    

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู  รับเงินเดือน ขั้นต้นของครูผู้ช่วย (ทดลองปฏิบัติราชการ) 
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2.2) แต่งตั้งลูกจ้างช่ัวคราว ให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้าง 

รับเงินเดือน ตามวุฒิ 
2.3) แต่งต้ังครูที่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการไปแล้ว 

ให้ดำรงตำแหน่งครู  ให้ได้รับเงินเดือน ในอันดับ ค.ศ. 1   
2.4) แต่งตั้งครูที่ได้ รับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งตามที่

ได้รับย้าย ให้ได้รับเงินเดือนและวิทยฐานะเดิม 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วน
ราชการ 

2.3 งานโอนย้ายบุคลากร 
หมายถึงการขอโอนของข้าราชการครู ไปสังกัดกรมอื่น และ

การขอย้ายไปโรงเรียนอื่นทั้ งในและนอกเขตพื้นที่  ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการรับโอน และรับย้าย  
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานการโอน  คือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น หรือ

สถานศึกษาอื่นที่ไม่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.2) งานการย้าย  คือการย้ายไปสถานศึกษาอื่นในเขต

พื้นที่ การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) แนวทางดำเนินการ 
2.1)   ศึก ษาข้อมู ล    ค รูที่ จะขอโอ น  – ย้าย ศึก ษ า

ตำแหน่งว่างในโรงเรียนที่จะขอโอน – ย้าย  เพื่อตัดสินใจ 
2.2)     ย่ืนคำขอ ผู้ขอโอน – ย้ายย่ืนคำร้องขอย้าย ขอ

โอน ต่อผู้บริหารโรงเรียน ลงความเห็น นำส่งถึงเขตพื้นที่การศึกษา  สำหรับ 
ผู้ขอโอนต้องแนบหลักฐานยืนยันการรับโอนจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

2.3)    เมื่อได้รับโอน – ย้าย  ผู้ได้รับการโอน – ย้าย ต้อง
ทำการมอบหมายหน้าที่การงาน ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อออกหนังสือส่ง
ตัวไปรับราชการในสถานศึกษาที่รับย้ายต่อไป 

2.3)    กรณีการรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการครูจาก
สถานศึกษาอื่น มาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา  ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการที่บรรจุใหม่  ยกเว้นการทดลองปฏิบัติราชการ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร ข อ ย้ า ย   ข อ ง ส ำ นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) หลักเกณฑ์   ของกรมเจ้าสังกัดที่จะรับโอน 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การโอน – 

ย้าย 
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3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.1 งานทดลองปฏิบัติราชการ 
เป็นการพัฒนาอย่างเข้มของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังจากผู้

ที่สอบคัดเลือกได้โดยให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี จนกว่าจะผ่าน
การทดลองปฏิบัติราชการ(พัฒนาอย่างเข็ม) จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู
ต่อไป     ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) มอบหมายงาน  เป็นการมอบหมายงานในหน้าที่

ตามภาระงานของสถานศึกษาให้ปฏิบัติ 
1.2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สถานศึกษามีหน้าที่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย   
2) แนวทางดำเนินงาน 

2.1) มอบหมายงาน  ให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติ 
2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทองลอง

ปฏิบัติราชการ (ปกติแต่งตั้ง 3  คน)  และครูพ่ีเลี้ยง 
2.3) สอนงาน  นิ เทศงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูพ่ีเลี้ยง  
2.4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ทดลองปฏิบัติ

ราชการ  ตามแบบที่กำหนด 
2.5) รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ให้

ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  เพื่อดำเนินการต่อไป 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.2 งานพัฒนาบุคลากร 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) การศึกษาต่อ   หมายถึงการเข้ารับการศึกษาใน
สถาบันต่างๆ ทั้งเวลาปกติ และนอกเวลา 

1.2) การศึกษาดูงาน  หมายถึงการศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

1.3) การประชุม อบรม  หมายถึงการประชุม หรือการ
อบรม ทั้งที่สถานศึกษาจัดเอง และส่งบุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 

1.4) การศึกษาด้วยตนเอง  หมายถึงการศึกษาด้วย
ตนเอง โดยไม่มีสถาบันรับรอง   

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) วางแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยการ 

2.1.1) ส ำรว จค ว าม ต้ อ งก ารข อ งบุ ค ล าก ร
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร   

2.1.2) ตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา  
ทั้งด้านบุคลากร  งบประมาณ   สถานที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น 
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2.1.3) ก ำห น ด เก ณ ฑ์ ขั้ น ต่ ำใน ก ารพั ฒ น า

บุคลากร 
2.1.4) วางแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีทั้งที่

สถานศึกษาจัดเอง และส่งบุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น  
2.2) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กำหนด 
2.3) ประเมินผลการดำเนินงาน  สรุปรายงานผู้บริหาร

สถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้
ข้าราชการไป ศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ 

3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
ระหว่างวันลา 

3.3 งานพิจารณาความดีความชอบ 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.2) งานเลื่อนขั้นเงินเดือน    

2) แนวทางดำเนินงาน  
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 

(ปีละสองคร้ัง) 
2.2) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของ

บุคลากรในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
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2.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

สถานศึกษา  โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
2.4) สรุปผลการประเมิน  และจัดลำดับผู้ที่ได้รับความ

ดีความชอบ แยกเป็นเลื่อนเป็นกรณีพิเศษ เลื่อนปกติ และไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
2.5) จัด ท ำบั ญ ชี ก ารเลื่ อ น ขั้ น เงิน เดื อ น   ต าม ที่

หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
2.6) เส น อ บั ญ ชี เลื่ อ น ขั้ น เงิน เดื อ น ต่ อ เข ต พื้ น ที่

การศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการพิจารณาความดีความชอบ 
3.2) หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
3.3) มติ  อ.ก .ค.ศ. ที่ เกี่ ยวกับการพิ จารณ าความดี

ความชอบ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการจัดสรรเม็ดเงิน 
3.4 งานเลื่อนตำแหน่ง และวิทยฐานะ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ    
1.1) งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ   สำหรับผู้ที่ยังไม่มี

วิทยฐานะ ต้องขอมีวิทยฐานะก่อน  แล้วจึงขอเลื่อนวิทยฐานะไปตามลำดับ  
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดย
ปกติข้าราชการครูจะมีวิทยฐานะตั้งแต่ครูชำนาญการ รับเงินเดือนระดับ ค.ศ.2  
ไปจนถึงวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ รับเงินเดือนระดับ  ค.ศ.5 
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1.2) งานประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และขอเลื่อนวิทย

ฐานะ  แล้วแต่กรณี 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) สำรวจข้าราชการครู  ที่อยู่ในเกณฑ์ ขอมี หรือขอ
เลื่อนวิทยฐานะ   แจ้งครูที่จะขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ  และผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ 

2.2) ให้ข้อมูล สารสนเทศแก่ข้าราชการครูที่จะขอมี 
และขอเลื่อนวิทยฐานะ  เกี่ยวกับหลักฐาน และวิธีการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.3) รวบรวม จัดส่งหลักฐานการขอมี ขอเลื่อนวิทย
ฐานะ ถึงเขตพื้นที่การศึกษา 

2.4) แจ้งผู้ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะทราบ เมื่อได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการประเมิน 

2.5) ให้ความร่วมมือในการจัดทำผลงานวิชาการ 
สำหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษขึ้นไป 

2.6) ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการเข้ารับการพัฒนา
งานเพื่อมี และเลื่อนวิทยฐานะ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
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3.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานจัดทำทะเบียนการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.2) งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    ซึ่ง

ต้องขอปีเว้นปี 
1.3) งานคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   สำหรับผู้ที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ช้ัน ในตระกูลเดียวกัน (ถ้าซื้อเองไม่ต้องคืน)  หรือถึง
แก่ความตาย 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) จัดทำทะเบียนคุมการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ของบุคลากรในสถานศึกษา  ให้เป็นปัจจุบัน 
2.2) สำรวจบุคลากรของสถานศึกษา ที่มีสิทธ์ิขอรับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แจ้งบุคลากรทราบเพื่อจัดทำแบบคำขอ 
และหลักฐานประกอบ 

2.3) ช้ีแจงเกี่ ยวกับ หลักเกณ ฑ์  และวิธีการขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2.4) ให้ความร่วมมือในการจัดทำคำขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และส่งหลักฐานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

2.5) ติดต่อ ประสานงาน ให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์
ต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ทำการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระ เบี ย บ ก าร ข อ พ ระ ร าช ท า น เค ร่ื อ ง  ร า ช
อิสริยาภรณ์ 

3.2) แบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3.6 งานทะเบียนประวัติ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานจัดทำทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2) ปรับปรุงทะเบียนครู 

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) กำหนดรูปแบบ ทะเบียนประวัติ   ของบุคลากร 

ในสถานศึกษาเพิ่มเติม  จากที่เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการอยู่ เพื่อความ
สะดวกในการบริหารงานของสถานศึกษาเอง 

2.2) จัดเก็บข้อมูล ของบุคลการทางการศึกษา เป็น
รายบุคคล  รวมทั้งคัดลอกแฟ้มประวัติ  จากเขตพื้นที่การศึกษา   

2.3) จัดทำทะเบียนประวัติ และ ปรับปรุงแก้ไข  โดย
เร่ิมจัดทำตั้งแต่เร่ิมรับราชการ จนถึงปัจจุบัน  และปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.1) เอกสาร หรือแบบทะเบียนประวัติ 
1.2) ระเบียบว่าด้วยทะเบียนประวัติของข้าราชการ 
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3.7 งานการลา 

เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของการลา  โดยกำหนดเป็นการ
ลาประเภทต่าง ๆ  

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานควบคุมวันลา  เนื่องจากสถานศึกษามีอำนาจ

ในการอนุญาตการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเอง  จึงต้องควบคุมวันลาให้เป็นไปตามระเบียบ 

1.2) งานอนุญาตการลา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
อนุญาตการลาทุกประเภท 

2) แนวทางดำเนินงาน  
2.1) ช้ีแจงระเบียบการลาของสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้

บุคลากรในสถานศึกษาทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทการลา   สิทธิการลา
และหลักเกณฑ์การลาในแต่ละประเภท 

2.2) กำหนดระเบียบการลาของ สถานศึกษาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับวิธีการส่งใบลา ระยะเวลาส่งใบลา และช่องทางการผ่านใบลาของ
สถานศึกษานั้น  ที่ไม่ขัดกับระเบียบการลาของทางราชการ 

2.3) ลงรับใบ ลาตามระบ บหนังสือราชการ โดย
เจ้าหน้าที่งานสารบัญ 

2.4) ตรวจสอบวันลา โดยเจ้าหน้าที่งานบุคลากร และ
ลงนาม ยืนยัน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณา เพื่ออนุญาตการลา 

2.5) แจ้งผู้ขออนุญาตลา ทราบ เพื่อการปฏิบัติ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบการลาของข้าราชการ 
3.2) คำสั่งมอบอำนาจการลาของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 

บำนาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 

4 งานวินัยและรักษาวินัย 
หมายถึงงานวินัยของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง

ประกอบด้วยการรักษาวินัย  กรณียังไม่ทำผิดทางวินัย  และการดำเนินการทาง
วินัย กรณีที่ได้กระทำผิดทางวินัย  ดังนี้ 

4.1 งานรักษาวินัย 
เป็นการป้องกัน  หรือดูแลไม่ให้ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในสถานศึกษา ไม่ให้กระทำผิดทางวินัย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรง  แต่อาจมอบหมายให้รองผู้อำนวยการ หรือผู้ใด
ผู้หนึ่งที่เหมาะสม ดูแลแทนได้  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) การป้อมปราม   เป็นการป้องกันการกระทำผิด

ทางวินัย 
1.2) การรักษาวินัย  เป็นการดูแลไม่ให้มีการกระทำผิด

ทางวินัย 
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2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) ช้ีแจงเกี่ยวกับความผิดทางวินัย และโทษทางวินัย
แก่บุคลากรของสถานศึกษาทราบ  ซึ่งอาจทำเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
หรือตามสถานการณ์ 

2.2) นำกรณีตัวอย่าง ที่ได้ดำเนินการถึงที่สุดแล้ว ให้
บุคลากรของสถานศึกษา ได้ทราบ และศึกษา 

2.3) ช้ีแนะ หรือตักเตือนบุคลากรที่มีแนวโน้มที่จะ
กระทำผิดวินัย เพื่อเป็นการป้อมปราม 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2) กฎ ก.ค. แล กฎ ก.ค.ศ.  ที่ว่าด้วยความผิด 

4.2 งานดำเนินการทางวินัย 
เป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยวินัยของข้าราชการ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  ในกรณีที่มีการกระทำผิดทาง
วินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานสอบหาข้อเท็จจริง  เพื่ อตรวจหาว่ามีมูล

ความผิดหรือไม่  บางกรณีไม่จำเป็นต้องสอบหาข้อเท็จจริง 
1.2) งานสอบสวนทางวินัย  เป็นการสอบเพื่อกำหนด

โทษทางวินัย 
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2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่ งตั้ งก รรม ก ารส อ บ ห าข้ อ เท็ จ จริง  ก รณี
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าน่าจะมีการกระทำผิดทางวินัย  หรือผู้ใต้บังคับบัญชาถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (กรณียังไม่มีมูลความผิด) 

2.2) แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  กรณีที่มีมูล
ความผิด  เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย 

2.3) แจ้งข้อกล่าวหา หรือมูลความผิดให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

2.4) ก รณี ที่ เป็ น ค ว าม ผิ ด ที่ ป ราก ฏ ชั ด แ จ้ง   ไ ม่
จำเป็นต้องต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย 

2.5) คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แจ้งผลการ
สอบสวน พร้อมข้อเสนอแนะโทษทางวินัย ต่อผู้แต่งตั้งทราบ (ปกติคือ
ผู้บังคับบัญชา)   

2.6) ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัย ตามมูลฐาน
ความผิดที่ปรากฏ  หากเป็นโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
พิจารณา  และผู้อำนวยการเขตพื้นที่สั่งลงโทษ   ในกรณีนี้ ผู้อำนวยการเขต
พื้นที่อาจต้ังคณะกรรมการสอบส่วนขึ้นทำการสอบสวนใหม่ก็ได้ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
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3.2) กฎ ก.ค. หรือ กฎ ก.ค.ศ. ที่ว่าด้วยการลงโทษทาง

วินัย 
3.3) ระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ถูก

ลงโทษทางวินัย 
4.3 งานอุทธรณ์ 

เป็ น การอุท ธรณ์ ขอ งผู้ถู กล งโท ษ ท างวินั ย   ที่ เห็น ว่า
ผู้บังคับบัญชาลงโทษโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
อุทธรณ์การลงโทษทางวินัย    

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ทำการอุทธรณ์ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ต่อ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ หรือ  ก.ค.ศ. ด้วยตนเอง (ผู้อื่นอุทธรณ์
แทนไม่ได้) แล้วแต่กรณี 

2.2) ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  กรณีผู้บัง คับ
บัญชาสั่งลงโทษได้โดยไม่ต้องผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

2.3) ให้อุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. กรณีที่ถูกลงโทษโดยความ
เห็นชอบของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

2.4)   ผลการอุทธรณ์  ให้ถือเป็นที่ สิ้นสุด ของการ
ดำเนินการทางวินัย 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
1.2) กฎ  ก.ค. ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์ 

4.4 งานร้องทุกข์  
เป็นการร้องทุกข์ของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง จากผู้บังคับบัญชา ที่

ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย 
1)   งานที่ต้องดำเนินการ   

1.1) งานรับเร่ืองร้องทุกข์  ของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง หรือผู้
ได้รับทุกข์ 

1.2) งานช้ีแจงการร้องทุกข์  เป็นการช้ีแจงการให้ทุกข์
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2)    แนวทางดำเนินงาน   
2.1) ผู้ได้รับทุกข์ หรือผู้ถูกกลั่นแกล้ง  ทำการร้องทุกข์

ต่อผู้บังคับบัญชาที่ให้ทุกข์ หรือที่กลั่นแล้ง  อาจด้วยวาจาก่อน หรืออย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร เสนอผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2) ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ทำให้เกิดทุกข์ต้องช้ีแจง ข้อ
ร้องทุกข์ แจ้งผู้ได้รับทุกข์ทราบ  อาจด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร แล้วแต่
กรณี 

2.3) ผู้ได้รับทุกข์ อาจร้องทุกข์อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ต่อ ผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ทุกข์ได้  หากไม่พอใจการช้ีแจงของ
ผู้บังคับบัญชาที่ให้ทุกข์ 
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3)   ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) กฎ  ก.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกข์ 
 

5 งานออกจากราชการ 
หมายถึงการออกจากราชการ ของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ของสถานศึกษา  ในทุกกรณี  ได้แก่ 
5.1 งานเกษียณอายุราชการ    

หมายเฉพาะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่รับ
ราชการจนอายุตัวครบ 60 ปี ต้องพ้นจากราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานสำรวจบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
1.2) งานเกษียณอายุราชการ 

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) สำรวจบุคลากรในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุ

ราชการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี  เพื่อสถานศึกษาได้เตรียมปรับการบริหาร
จัดการ  และแจ้งผู้ที่เกษียณอายุราชการทราบ เพื่อเตรียมการ  และรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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2.2) ช้ีแจงผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทราบถึงหลักการ 

วิธีการ และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.3)  ติดต่อประสานงาน กับบุคคล และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เช่น  คุรุสภา  และเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นต้น  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

5.2 งานลาออกจากราชการ 
หมายถึงการออกจากราชการด้วยความสมัครใจ ด้วยเหตุ

ต่างๆ  เช่น ลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น ลาออกเพราะรับราชการมานาน 
หรือลาออกเพราะเหตุอื่นๆ  รวมทั้งการออกจากราชการก่อนกำหนดเวลา  
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานลาออกจากราชการก่อนกำหนด 
1.2) งานลาออกจากราชการ 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) รับใบลาออกของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา  นำส่งเขตพื้นที่การศึกษา 
2.2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.3) ให้ความร่วมมือในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน

ต่าง ๆกับข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออก 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1)   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.2)      พระราชกฤษฎีการการจ่ายเงินเดือน บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

5.3   งานออกจากราชการเนื่องจากโทษทางวินัย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ  

1.1) ออกจากราชการไว้ก่อน  อาจไม่ต้องออกจาก
ราชการจริง หากพบว่าไม่มีความผิดถึงขั้น ให้ออก และปลดออก 

1.2) ให้ออก  เป็นการลงโทษทางวินัย แต่ยังคงได้รับ
บำเหน็จบำนาญ (ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ขอรับได้)  

1.3) ปลดออก   เป็นการลงโทษให้ออกโดยไม่ได้รับ
บำเหน็จบำนาญ ถึงแม้มีสิทธ์ได้รับ 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) จัดทำคำสั่ง หรือ ส่งคำสั่งลงโทษทางวินัย  แจ้งผู้

ถูกลงโทษทราบ 
2.2) งดจ่ายเงินเดือนไว้ก่อน สำหรับผู้ที่ถูกให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน 
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2.3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขอรับ เงินบำเหน็จ บำนาญ  และเงินชดเชยอื่นๆ 
(ปลดออกไม่มีสิทธ์ิรับบำเหน็จบำนาญ) 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พ ระราชบั ญ ญั ติระ เบี ยบ ข้ าราชการครูแล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ 

บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
5.4   งานออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุบางประการ 

เป็นการให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  แต่ด้วยความ
ไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ 

1)    งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1)    ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลอง

ปฏิบัติราชการ  เนื่องจากไม่ตั้งใจที่จะทำงาน  หรือความไม่เข้าใจงาน 
1.2)    ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ที่จะรับ

ราชการ   เนื่องจากตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ในขั้นตอนรับสมัคร หรือการ
สอบ   หรือไม่สามารถมีใบประกอบวิชาชีพได้ 

1.3)    ออกจากราชการเพราะรับราชการนานหรือเหตุ
ทดแทน 

1.4)    ออกจากราชการเนื่องจากการเจ็บป่วยติดต่อกัน
เป็นเวลานาน (เกิน 120 วัน) 
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2)    แนวทางดำเนินงาน  

2.1)    ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่บรรจุใหม่ อีก
ครั้งหนึ่ง   

2.2)    ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ   

2.3)    ตรวจสอบวันลาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.4)    หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  เสนอให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการ 

2.5)   หากเป็นข้อบกพร่องที่สามารถทำการปรับปรุง 
แก้ไขได้ ให้รีบทำการแก้ไข   

2.6)   หากเป็นข้อบกพร่องที่ไม่อาจแก้ไขได้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องสั่งให้ออกจากราชการตามข้อบกพร่องดังกล่าว โดยได้รับ
บำเหน็จ บำนาญ  หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมอบ
อำนาจ หรือนโยบายของทางราชการ 

3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1)    พระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2)    พ ระราชกฤษ ฎีการการจ่ายเงิน เดือน  เงิน ปี  

บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 



93 
5.5  งานดูแลบุคลากรที่ออกจากราชการ 

เป็นงานที่ เกี่ ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นครู  เนื่ องจาก
ข้าราชการครู ที่ออกจากราชการไปแล้ว  ไม่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมกับความเป็นครู อาจเนื่องจากฐานะทางครอบครัว  หรือสภาพ
ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว    สถานศึกษาที่ครูผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อน
ออกจากราชการ  เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  ให้ความช่วยเหลือ ตามความสามารถ
ของสถานศึกษา  และสภาพของครูที่ออกจากราชการ   ดังนี้ 

1)   งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1)    จัดทำทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษา ที่ออกจากราชการไปแล้ว 
1.2)     การให้ ความ ช่วยเหลื อข้ าราชก ารครู  แล ะ

บุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปแล้ว  
2)    แนวทางดำเนินงาน 

2.1)     สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ที่ได้ออกจากราชการขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาทุก
คน  ในทุกกรณี  และขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ 

2.2)    ศึกษาความเป็นอยู่ และฐานะทางสังคม ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ว่าสามารถดำรงชีพอยู่อย่าง
เหมาะสมกับความเป็นครู  คือยังเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ หรือบุคคล
ทั่วไปตามสมควร หรือไม่ 
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2.3)    ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ที่เห็นว่าดำรงชีพอยู่อย่างไม่เหมาะสมกับความเป็นครู 
2.4)    เชิญมาเป็นวิทยากร หรือเป็นประธาน หรือ

ร่วมงาน ในกิจกรรมของสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

งานออกจากราชการ จากวารสารทางวิชาการ 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1. งานธุรการสถานศึกษา 

หมายถึงงานจัดการเกี่ยวกับ เอกสารของทางราชการ  ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบการรักษาความปลอดภัยหนังสือราชการ  
ตั้งแต่การรับ หรือจัดทำหนังสือ  จนกระทั้งการจำหน่ายหนังสือ  และการดูแล
รักษาหนังสือที่มีช้ันความลับ และดูแลสถานที่ราชการ  ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ 
เป็นงาน เกี่ยวกับหนังสือราชการของสถานศึกษา ทุก

ประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ  ต้ังแต่การรับหนังสือ จนถึงการจำหน่าย
หนังสือ  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานลงทะเบียนส่งหนังสือ    หมายถึงการรับ

หนังสือ  การลงทะเบียนรับ  การส่งหนังสือ  การลงทะเบียนส่งหนังสือ   
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1.2) งานจัดทำหนังสือ  หมายถึงการจัดทำหนังสือ

ราชการประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ สภาพงานสาร
บรรณของสถานศึกษา 

2.2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณของ
สถานศึกษา  ทั้งวิธีการ และผู้รับผิดชอบดำเนินการ  เกี่ยวกับ 

2.2.1) การลงทะเบียนหนังสือ   ทั้ งทะเบียน
หนังสือรับ และทะเบียนหนังสือส่ง  โดยปกติเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณ 

2.2.2) การจัดทำหนังสือ  ทั้งการออกหนังสือ
หนังสือ  การโต้ตอบหนังสือ  ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าของเร่ือง 

2.2.3) การส่งหนังสือ  หมายถึงการนำหนังสือ
ส่งถึงผู้รับ หน่วยงานผู้รับ  อาจแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ส่งหนังสือโดยเฉพาะ 

2.2.4) การจัด เก็บ หนั งสือ   เป็ น การจัดเก็ บ
หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ  ปกติเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณ อาจให้เจ้าของเร่ืองรับผิดชอบบางส่วนก็ได้   ซึ่งต้องเก็บรักษาตาม
ระยะเวลา  

2.2.5) การจำห น่ ายห นั งสื อ   เป็ น จำห น่ าย
หนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ต้องขออนุญาตจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 

96 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ 

3.2) ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาหนังสือของกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

1.2 งานรักษาความปลอดภัย 
เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับหนังสือที่มีช้ันความลับ 

หรือหนังสือราชการลับ รวมทั้งการรักษาสถานที่เก็บหนังสือที่มีช้ันความลับ
ด้วย  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานรักษาความปลอดภัยหนังสือราชการ ที่มีช้ัน

ความลับ  
1.2) งานกำหนดช้ันความลับของหนังสือราชการลับ 
1.3) งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ    

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) พิจารณากำหนดช้ันความลับของหนังสือราชการ 

ซึ่งหมายถุงผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หนังสือราชการลับ  รับผิดชอบ

ตั้งแต่  รับหนังสือ จนถึงการจำหน่ายหนังสือ 
2.3) กำหนดสถานที่หวงห้าม  บริเวณที่หวงห้าม เพื่อ

เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับหนังสือที่มีช้ันความลับ 
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2.4) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการ และสถานที่เก็บหนังสือที่มีช้ันความลับ 
2.5) จัดทำสมุดเวรยาม  บันทึกสมุดเวรยาม 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
3.2) ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นการปฏิบัติงานในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถานศึกษา แต่ไม่
ขึ้นกับสถานศึกษา  จึงต้องมีงานสารบรรณของตนเอง  มีการประชุม
คณะกรรมการ และการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  ดังนี้ 

2.1 งานธุรการคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นการดำเนินการตามระเบียบงานสารบัญ เช่นเดียวกับงาน

ธุรการของสถานศึกษา ในฐานะหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งต้องใช้
เลขที่ออกหนั งสือ   เลขที่คำสั่ ง  ประกาศ  หรืออื่น  ๆ เป็นการเฉพ าะ 
ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานสารบรรณของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2) งานประสานงานกับบุคคลอื่น หน่วยงานอื่น    
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2) แนวทางดำเนินงาน  

2.1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานธุรการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ทำหน้าที่เช่นเดียวกับงานธุรการของสถานศึกษา โดยแยกออก
จากงานธุรการของสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

2.1.1) งานลงทะเบียนหนังสือ 
2.1.2) งานจัดทำหนังสือ 
2.1.3) งานเก็บรักษาหนังสือ 
2.1.4) งานจำหน่ายหนังสือ 
2.1.5) งานหนังสือที่มีช้ันความลับ 
2.1.6) งานรักษาความปลอดภัยหนังสือลับ 

2.2) ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1)   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
3.2)   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

2.2 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี ผู้บ ริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ตั้งแต่เตรียมการประชุม จนกระทั่ง การปฏิบัติตามมติในที่ประชุม  
ประกอบด้วย 
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1) งานที่ต้องดำเนินการ    

1.1) งานเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2) งานบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

มีหน้าที่จดบันทึกการประชุมแทนเลขานุการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)  
2) แนวทางดำเนินงาน 

2.1) เชิญประชุม  เจ้าหน้าที่งานธุรการของคณะ กรรม 
การสถานศึกษา  ออกหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อประสานงานกับ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เข้าประชุม 

2.2) จัดทำวาระการประชุม  เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำวาระการประชุม ร่วมกับเลขานุการ และ หรือ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในฐานะเลขานุการ 

2.3) จัดเตรียมสถานที่ประชุม  เอกสารประกอบการ
ประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม 

2.4) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
โดยให้เลขานุการ(ผู้บริหารสถานศึกษา) ตรวจบันทึกการประชุม   เนื่องจาก
เลขานุการไม่ได้ทำการบันทึกการประชุมเอง 

2.5) เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้บุคลากรของสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ต้องทราบ หรือมิได้
เป็นความลับ 

2.6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ก ฎ ก ระ ท รวงศึ ก ษ าธิก ารว่ าด้ ว ยค ณ ะ ก รรม ก าร
สถานศึกษา 

 
3. งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

เป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดทำ และใช้ข้อมูลร่วมกัน ทั้ง
ภายในสถานศึกษา และร่วมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อความรวดเร็วถูกต้องเม่นยำ 
ของข้อมูล และสารสนเทศ    

3.1 งานจัดระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 
เป็นการสร้างระบบในการจัดเก็บ  การปรับปรุง และการใช้

ข้อมูล สารสนเทศในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ  

1.1) งานจัดเก็บข้อมูล 
1.2) งานประสานงานในเครือข่ายของสถานศึกษา 
1.3) งานเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ 

2) แนวทางดำเนินงาน 
2.1) วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ตั้งคณะกรรมการ

ของสถานศึกษา  เพื่อกำหนดข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการ 
2.2) กำหนดข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการได้มา และทำ

การจัดเก็บข้อมูล  รวมทั้งกลุ่มงาน หรืองานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและ
ปรับปรุงขอ้มูล 
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2.3) ดำเนินการจัดทำให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อสะดวก

ในการบริหารงาน ของสถานศึกษา  โดยทุกกลุ่มงานใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เดียวกัน 

2.4) งานจัดเก็บรักษา ข้อมูลและสารสนเทศ   โดยมี
การกำหนดการจัดเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ    ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
งาน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การเก็บข้อมูล    จากวารสารทางวิชาการ 

3.2 งานจัดระบบเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
เป็นการร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ในการเก็บข้อมูล การ

จัดทำสารสนเทศ  การเก็บ รักษาข้อมูลสารสนเทศ  และการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1)  งาน ส ร้าง เค รือ ข่ ายส ารส น เท ศ    เป็ น ก าร

ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ 
1.2) งานสร้างข้อมูลและสารสนเทศ   เป็นการสร้าง 

ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน 
1.3) งานจัดเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ  เป็นการ

เก็บรักษาข้อมูล และสารสนเทศ   
1.4) การใช้ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละสถานศึกษา  

โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเดี่ยวกัน  
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2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) ประสานกับสถานศึกษาอื่น   ร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูล  การจัดทำสารสนเทศ  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  และการใช้
ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

2.2) แต่งตั่ งคณ ะกรรมการ หรือคณ ะทำงานร่วม
ระหว่างสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละสถานศึกษาจำนวนตาม
ความเหมาะสม  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และกำหนดแนวทางปฏิบัติของ
เครือข่าย 

2.3)  แลกเปลี่ยนข้อมูล และสารสนเทศซ่ึงกันและกัน 
กำหนดการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางจัดสร้างเครือข่าย  
 

4. งานจดัระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
เป็นการจัดระบบบริหาร และการจัดการของสถานศึกษา ให้มี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตลอดไป 
ประกอบด้วย 

4.1 งานจัดระบบบริหาร 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

งานจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
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2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่งตั้ งคณ ะกรรม การจัดระบ บ บริหารของ
สถานศึกษา  โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา  ที่
ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นประธาน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
เป็นกรรมการ และหัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

2.2) คณะกรรมการจัดระบบริหารของสถานศึกษาทำ
หน้าที่ดังนี้ 

2.2.1) วิเคราะห์ภาระงานของสถานศึกษา ตาม
ความจำเป็นและบริบทของสถานศึกษา 

2.2.2) กำหนดงานของสถานศึกษา จัดแบ่งกลุ่ม
งานให้เหมาะสมกับสถานศึกษา  เสนอเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน

ราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) การปฏิบตัิหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.2 งานพัฒนาองค์กร 
เป็นการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา ให้เหมาะสม

กับสภาวะ และสถานการณ์ ของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อปรุงระบบ
รักษาระบบ   ปรับการบริหารงานของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ประกอบด้วย 
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1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) งานสำรวจสภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
และบุคลากรของสถานศึกษา 

1.2) งานพัฒนาสถานศึกษา   
2)  แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่งตั้ งกรรมการพัฒ นาการบริหารงานของ
สถานศึกษา  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.2) ค ณ ะ ก รรม ก ารพั ฒ น าก ารบ ริห ารงาน ข อ ง
สถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

2.2.1) ศึกษาปัญหา   ศึกษาการบริหารงานของ
สถานศึกษาในแต่ละงาน เพื่อทราบปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

2.2.2) กำหนดแนวทางแก้ปัญหา  ปรับปรุงงาน 
พัฒนางานของสถานศึกษา 

2.2.3) ส รุป ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน   ปั ญ ห า  แ ล ะ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน

ราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

เป็นนิติบุคคล 
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5. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

เป็นงานดูแล รักษาอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

5.1 งานกำหนดการใช้อาคารสถานที่ 
1) งานที่ต้องดำเนินการ   

งานการใช้อาคารสถานที่ 
2) แนวทางดำเนินงาน  

2.1) สำรวจความต้องการใช้อาคารสถานที่ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จากบุคลากรในสถานศึกษา 

2.2) พิจารณาความจำเป็น และความเหมาะสมในการ
ใช้งาน 

2.3) กำหนดการใช้อาคารสถานที่ เกี่ยวกับ 
2.3.1) วิธีการ หรือขั้นตอนในการใช้งาน 
2.3.2) ระยะเวลาในการใช้งาน 
2.3.3) การดูแลรักษาความสะอาด 
2.3.4) ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่จำเป็น 

2.4) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อขออนุมัติ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) หลักการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
3.2) วิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม    
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5.2 งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1.2) งานซ่อมแซมอาคารสถานที่   

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) สำรวจสภาพอาคารสถานที่  และสิ่งก่อสร้าง 

กำหนดระยะเวลาในการสำรวจอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

2.2) วางแผนการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
กำหนดระยะเวลาที่จะทำการซ่อมแซม การจัดหางบประมาณในการซ่อมแซม  
เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

2.3) เสนอแผนการซ่อมแซมอาคารสถ านที่  และ
สิ่งก่อสร้าง ต่อเขตพื้นที่การศึกษา กรณีที่ต้องของบประมาณค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ใช้งบประมาณมาก) 

2.4) ด ำ เนิ น ก ารซ่ อ ม แ ซ ม อ าค ารส ถ าน ที่  แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง  โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 

2.5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
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5.3 งานรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานรือ้ถอนอาคารอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
1.2) งานจำหน่ายอาคาร และสิ่งก่อสร้าง   

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร หรือ

สิ่งก่อสร้าง  เกี่ยวกับ 
2.1.1) วัสดุคงเหลือที่อยู่ในสภาพใช้งานได้   
2.1.2) การเก็บรักษาวัสดุคงเหลือ  หรือ 
2.1.3) การนำวัสดุคงเหลือไปใช้ประโยชน์ 

2.2) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติการร้ือ
ถอน 

2.3) แต่งตั้ งกรรมการร้ือถอน   รายงาน ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาทราบผลการร้ือถอน 

2.4) จำห น่ าย อ าค าร ห รือ สิ่ งก่ อส ร้าง  อ อ ก จาก
ทะเบียน  และรายงานธนารักษ์จังหวัด ทราบ เพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียน
ของกรมธนารักษ์ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
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5.4 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1) งานที่ต้องดำเนินการ    
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) สำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการ

สำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน   
2.2) วางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อม  กำหนดจุดที่

ต้องปรับปรุง  วัสดุที่ใช้   งบประมาณ  บุคลากร และระยะเวลาที่ใช้ 
2.3) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่ อขออนุมัติใช้

งบประมาณ และดำเนินการตามแผน 
2.4) ดำเนิ น ก ารต าม แผน พั ฒ น าส ภ าพ แวด ล้อ ม  

รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสด ุ

 
6. งานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการจัดกิจการนักเรียน 

เป็นการควบคุม ดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียน  ประกอบด้วย 
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6.1 งานจัดทำธรรมนูญนักเรียน      หรือระเบียบว่าด้วยสภา

นักเรียน ประกอบด้วย 
1) งานที่ต้องดำเนินการ 

1.1) งาน จัด ท ำธรรม นู ญ นั ก เรียน   ก รณี ยังไม่ มี
ธรรมนูญนักเรียน 

1.2) ปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญนักเรียน    
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) วิเคราะห์ความต้องการ  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
หรือคณะทำงาน ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมของผู้เรียน  ความต้องการของ
ผู้เรียน  และสภาพของชุมชน 

2.2) ร่างธรรมนูญนักเรียน  หรือระเบียบสถานศึกษา
ว่าด้วยสภานักเรียน (กรณียังไม่มี)  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติร่าง 

2.3) กำหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไขธรรมนูญนักเรียน 
หรือระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยสภานักเรียน  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
ขอนอนุมัติดำเนินการ 

2.4) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามที่ได้รับอนุมัติ  
รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด

กิจกรรมในสถานศึกษา 
3.2) แนวการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

110 
6.2 งานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียน 

หมายถึงการส่งเริม สนับสนุน และควบคุมดูแลการจัด
กิจการของนั ก เรียน   ให้ เป็น ไป ตามธรรมนู ญ นั ก เรียน  ห รือระ เบี ยบ
สถานศึกษา ว่าด้วยสภานักเรียน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  เป็นการส่งเสริม 

สนับ ให้ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2) งานควบคุมดูและกิจกรรมของนักเรียน    

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1)    วางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน  ครูผู้รับผิดชอบ  

หรือผู้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามธรรมนูญนักเรียน   กำหนด
กิจกรรม  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ตลอดถึงการใช้วัสดุ และอาคารสถานที่ 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 

2.2)     ขอความร่วมมือจาก ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดกิจกรรมนักเรียน และอำนวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม 

2.3)     ควบคุมดูแลให้ผู้เรียนดำเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียนให้เป็นไปตาม ธรรมนูญนักเรียน  ระเบียบของสถานศึกษา และ 
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบการจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
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6.3 งานจัดกิจกรรมบริการนักเรียน 

หมายถึงการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  ที่เป็นการบริการ 
หรือให้บริการ แก่ผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) งานอาหารกลางวัน  เป็นการจัดอาหารกลางวัน 

ให้แก่นกัเรียน  ทั้งที่จ่ายเงิน และจัดให้ฟรี 
1.2) งานสหกรณ์โรงเรียน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้  

ของผู้เรียน 
1.3) งานห้องพยาบาล  เป็นที่สำหรับพยาบาลขั้นต้น 

ให้แก่นักเรียน 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกิจกรรมศึกษาความ
ต้องการ ปัญหาและอุปสรรค และควบคุมการดำเนินงานของกิจกรรม   

2.2) กำหนดปัญหา  ความต้องการ  หาแนวทางแก้ 
ปัญหา  และตอบสนองความต้องการ ที่สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของกิจกรรมนั้นๆ 

2.3) วางแผนดำเนินการ แยกแต่ละกิจกรรม เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ขออนุมัติ ดำเนินการ ในแต่ละกิจกรรม 

2.4) ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และผู้เรียนร่วมดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้   
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2.5) รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารสถานศึกษา

ทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) แนวการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
3.2) ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

6.4 งานแนะแนวในโรงเรียน 
1) งานที่ต้องดำเนินการ    

1.1) งานบริการสารสนเทศ 
1.2) งานบริการให้คำปรึกษา 
1.3) งานแนะแนวการศึกษา 
1.4) งานจัดวางตัวบุคคล 

2) แนวทางดำเนินงาน  
2.1) ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  ฝ่ายงานแนะแนว

และครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น  ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูล
ตามแบบที่กำหนด 

2.2) ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
เพื่อขอทุนการศึกษา หรือจัดตั้งกองทุนการศึกษา  

2.3) รับทราบ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา  
เป็นรายบุคคล 

2.4) คัดเลือกนักเรียน   แต่งตั้ งกรรมการคัด เลือก
นักเรียนเพื่อให้ทุน หรือขอรับทุนการศึกษา 
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2.5) จัดทำบัญชีนักเรียนที่จะขอรับทุน   จัดลำดับ

ก่อนหลัง  เพื่อเสนอขอรับทุน   
2.6) แนะนำการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้ศึกษาใน

ระดับสูงขึ้น 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แนวจัดกิจกรรมแนะแนว ในสถานศึกษา 
 

7. งานส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป็นการจัดการเกี่ยวกับการดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีปัญหา  เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  ความประพฤติ   และสิ่งเสพติดต่างๆ 
ดังนี ้

7.1 งานจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีที่สถานศึกษา

ยังไม่มีระบบ  และเป็นการปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษาให้เป็น
ระบบมี่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ    
1.1)   จัดระบบช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็นระบบของ 

สถานศึกษาเอง 
1.2) พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน  ของสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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1.3) ป ระเมิ น ระบ บ แล ะผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน  เพื่ อ

ปรับปรุงระบบ และผลการทำงาน 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) ศึกษ าระบ บการช่วยเหลือนั ก เรียน   แต่งตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาระบบการช่วยเหลือนักเรียน จากเอกสาร หน่วยงานอื่น
เพื่อจัดตั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กรณียังไม่มีระบบช่วยเหลือ
นักเรียน)  และปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีอ ยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.2) วิเคราะห์ขั้น ตอน และวิธีการการช่วยเหลือ
นักเรียนของบุคลากรในสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา   

2.3) กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ภายในสถานศึกษา  เสนอขออนุมัติผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบ   

2.4) รายงานผลการดำเนินการ พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7.2 งานดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1)    งานที่ต้องดำเนินการ  

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
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2) แนวทางดำเนินงาน  

2.1) ศึกษาสภาพของนักเรียน  ครูที่ปรึกษา  ครูประจำ
ช้ัน หรือผู้รับผิดชอบ  ศึกษาสภาพของนักเรียนที่รับผิดชอบ ทั้งในโรงเรียน
และที่บ้าน เพื่อทราบปัญหา และความต้องการ 

2.2) ครูที่ปรึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

2.3) ติดตามการปฏิบัติของนักเรียนทีได้ให้ความ
ช่วยเหลือ  และความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน  และบุคคลอื่นใน
ครอบครัว 

2.4) กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการ 
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  พิจารณาอนุมัติ 

2.5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียน 
 

8. งานดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความประพฤติ วินัย 
คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 

เป็นงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน  ให้
เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมกับที่เป็นนักเรียน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมอันดีของประชาชน  ประกอบด้วย 
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8.1 งานควบคุมดูแล ความประพฤติของนักเรียน 

เป็นการดูแลและป้องกัน ไม่ให้ นักเรียน ประพฤติไปในทาง
ที่เสื่อมเสีย  ไม่เหมาะสม  หรือเป็นที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ชุมชน  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) กำหนดความประพฤติของนักเรียน 
1.2) งานควบคุมดูและความประพฤติของนักเรียน   

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งกรรมการ หรือคณะทำงาน วิเคราะห์ความ

ประพฤติของนักเรียน ให้ เป็นที่ต้องการของสถานศึกษา  กำหนดเป็น
มาตรฐานความประพฤติขั้นต่ำของนักเรียน ในสถานศึกษา 

2.2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมความประพฤติของ
นักเรียน 

2.3) ศึกษ าปั ญ หาเกี่ ยวกับ การปฏิ บั ติ งาน ใน การ
ควบคุมความประพฤตินักเรียน  ของครูผู้รับผิดชอบ และมาตรฐานความ
ประพฤติ ขั้นต่ำของนักเรียน 

2.4) กำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือขออนุญาตดำเนินการ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

นักศึกษา 



117 
8.2 งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

เป็นการสร้างเสริมให้แก่นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
อันพึงประสงค์  โดยเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) กำหนดคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์  ซึ่งได้

กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาแล้ว 
1.2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  เป็น

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มเติมให้นักเรียน 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน  พิจารณา
กำหนดคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  และทบทวน 
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

2.2) วางแผนกำหนดแนวทาง หรือวิธีการส่งเสริม การ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมัติ
แผนการทำงาน 

2.3) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ตาม
แผนที่กำหนด  รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ

นักเรียนนักศึกษา 
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9. งานการศึกษาภาคบังคับ 

หมายถึงการดำเนินการ ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับ เข้าเรียนใน
ระบบโรงเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (จบ ม.3) หรืออายุครบเกณฑ์
บังคับ (ย่างเข้าปีที่ 16)   มีงานที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

9.1 งานสำมะโนนักเรียนและรับนักเรียน 
เป็นการสำรวจเด็กที่อายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  เพื่อ

จัดทำบัญชีควบคุม  เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน  ตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ    
1.1) งานสำมะโนนักเรียน 
1.2) งานรับนักเรียน 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) สำรวจเด็ก ที่จะเข้าเรียน ในแต่ละปี จากทะเบียน

ราษฎร์ ล่วงหน้า 1 ปี   ในแต่ละระดับ  คือ 
2.1.1) นักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับก่อนการประถม 
2.1.2) นักเรียนเข้าเรียนในช่วงช้ันที่ 1 
2.1.3) นักเรียนเข้าเรียนในช่วงช้ันที่ 3  สำหรับ

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในช่วงช้ันที่ 3 
2.1.4) นักเรียนเข้าเรียนในช่วงช้ันที่  เป็นสิทธิ

ของผู้เรียน สถานศึกษาที่ทำการสอน ในช่วงช้ันที่  4 
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2.2) วางแผนการรับนักเรียน ในระดับช้ันที่เปิดสอน 

ตามจำนวนนักเรียน ที่ได้จากการสำมะโนนักเรียน 
2.3) รับนักเรียน  แต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน ในแต่

ละระดับ ช้ัน  ตามที่ เปิ ดสอน  รายงานผลการรับนักเรียนต่อ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3.2) ทะเบียนราษฎร์ ของฝ่ายงานทะเบียนราษฎร์ 

กรมการปกครอง 
9.2 งานเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

หมายถึงการเกณฑ์เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ คือการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1 
ช่วงช้ันที่ 2  และช่วงช้ันที่ 3  หรืออายุย่างเข้าปีที่  7 – ย่างเข้าปีที ่16    

1) งานที่ต้องดำเนินการ    
1.1) งานติดตามเด็กเข้าเรียน  ติดตามนักเรียนที่ขาด

เรียน 
1.2) งานยกเว้นเด็กเข้าเรียน  ขอยกเว้นการเข้าเรียนใน

ประดับการศึกษาภาคบังคับ  ตามเหตุที่ อ.ก.ค.ส. 
2) แนวทางดำเนินงาน  

2.1) ติดตามเด็กให้เข้าเรียน  โดยติดตามตรวจสอบ 
เด็กเข้าเรียนในระดับช่วงช้ันที่ 1-3  ครบถ้วนตามสำมะโนนัก เรียน   
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2.2) ติดตามให้เด็กเข้าเรียนต่อไป จนจบการศึกษาภาค

บังคับ คือจบช่วงช้ันที่ 3  หรือมีอายุครบ 15  ปีบริบูรณ ์
2.3) ดำเนินการยกเว้นเด็กในเกณฑ์บังคับ ไม่ต้องเข้า

เรียน  หรือผ่อนผัน ตามเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3.2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับ

อายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
9.3 งานทะเบียนนักเรียน 

หมายถึงการจัดทำทะเบียนนักเรียน ตั้งแต่การรับนักเรียน
เข้าเรียนในสถานศึกษา   จบการเรียนชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 

1) งานที่ต้องดำเนินการ 
1.1) ลงทะเบียนนักเรียน 
1.2) แก้ไขทะเบียนนักเรียน 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) ลงทะเบียนรับนักเรียนที่ เข้าเรียนในช่วงช้ันที่ 1 

และช่วงช้ันที่ 3 (ขึ้นอยู่กับระดับที่เปิดสอนของแต่ละสถานศึกษา) 
2.2) ขอจำหน่ายเด็กที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์  ออก

จากทะเบียน จำหน่ายเด็กออกจากทะเบียน ทั้งเด็กที่อายุครบเกณฑ์ และเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับ  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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2.3) แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด และอื่นๆ ที่ผิดพลาด  โดยมี

เอกสารหลักฐาน มาแสดง  เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นเด็กในเกณฑ์ 

 
10. งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษา ร่วมกับบุคคล 

ชุมชน องค์กรต่างๆ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการร่วมมือกับชุมชน

ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา   ได้แก่ 
10.1 งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

เป็นการร่วมมือของชุมชน เข้ามาช่วยเหลือ กิจการ หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา และการให้บริการแก่ชุมชน  ดังนี้ 

1) งานที่ต้องดำเนินการ  
1.1) งานประสานองค์กรและชุมชน 
1.2) งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) ประสานความร่วมมือจากองค์กรภายในท้องถิ่น  

หรือชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา หรือให้การสนับสนุน
ในด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านงบประมาณ  และด้านแรงงาน 
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2.2) ส่งเสริมให้ตัวแทนองค์กร และบุคคลในชุมชน

ร่วมเป็นกรรมการในคณะต่างๆ และขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร

จัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคล 
3.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

10.2 งานบริการสาธารณะ 
เป็ น งาน ให้ บ ริก ารแ ก่ ชุ ม ช น ใน ด้ าน ต่ าง ๆ  ที่ อ ยู่ ใน

ความสามารถของสถานศึกษา  เช่น ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร  ด้านวัสดุ
อุปกรณ์  และอาคารสถานที่  เป็นต้น  ประกอบด้วย 

1) งานที่ต้องดำเนินการ    
1.1) งานบริการด้านวิชาการ 
1.2) งานบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1.3) งานบริการอาคารสถานที่ 

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) สำรวจความต้องการ ด้านวิชาการ  วัสดุอุปกรณ์ 

และอาคารสถานที่ 
2.2) กำหนดเกณฑ์การใช้วัสดุอุปกรณ์  และอาคาร

สถานที่ 
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2.3) จัดเต รียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์  และอาคาร

สถานที่  เพื่อพร้อมให้บริการชุมชน 
2.4) จัดให้บริการแก่ชุมขน และส่งคุลากรให้ความรู้

ด้ายวิชาการแก่ชุมชน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ 
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคล 

10.3    งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และงานของสถาน 

ศึกษา ต่อสาธารณชน  องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
1)   งานที่ต้องดำเนินการ    

1.1)   งานจัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
1.2)    งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน 
1.3)    งานประชาสัมพันธ์ผู้เรียน 

2)    แนวทางดำเนินงาน   
2.1)    แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การศึกษา  

รวบรวมข่าวสาร ของสถานศึกษา  และจัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
2.2)   ข อ ค ว าม ร่ว ม มื อ   สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ให้ ช่ ว ย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
2.3)    ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้เรียน ถึงผู้ปกครอง   
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3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ 
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคล 

 
11. งานอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้างานอื่นได้ 

หมายถึงงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนงานของ
สถานศึกษา  เช่น งานนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  งานนโยบายของทาง
ราชการ เป็นต้น 

11.1    งานโครงการ  และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
1) งานที่ต้องดำเนินการ  

1.1) งานโครงการ 
1.2) งานตามนโยบาย   

2) แนวทางดำเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ เพื่ อ

พิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินการ  การปฏิบัติ    ตามโครงการ หรือ
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  

2.2) เสนอแนวทางในการปฏิบัติ  ออกคำสั่ง หรืออื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เสนอผู้บริหาร อนุมัติ  หรือลงนาม 

2.3) ประสานงานกับ  บุคคล และห่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4) ส รุป ผ ล ก ารด ำ เนิ น ก าร  ร ายง าน ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษา และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ 
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคล 

11.2  งานอื่นๆ 
งานอื่นๆ  จากหน่วยงานต้นสังกัด  หรือตามที่ทางราชการ

กำหนด 
1) งานที่ต้องดำเนินการ   

งานที่รับมอบหมาย 
2) แนวทางดำเนินงาน   

2.1) ศึกษาวิเคราะห์  โครงการ และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  และงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2) พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติ  อกคำสั่ง หรือ
เอกสารอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติ  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ขออนุมัติ  หรือ
การลงช่ือ 

2.3) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  และรายงานผล
การปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ 

และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคล 
 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

พ.ร.บ..การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ระเบียบว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ.2535 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2545 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนจรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2544 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของ

สถานศึกษา พ.ศ.2539 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับ
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สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง มอบอำนาจ

เกี่ยวกับการพัสดุ 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง มอบอำนาจ

พิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง มอบอำนาจ

การดำเนินการทางวินัย 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง  มอบอำนาจ

ดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ 
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กลุ่มงานวิชาการ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา       1 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้        8 
3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน    14 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     21 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   23 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้       27 
7. งานนิเทศการศึกษา       30 
8. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   35   
9. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน     39 

กลุ่มงานงบประมาณ 
1. งานจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ     44 
2. งานจัดสรรงบประมาณ       49 
3. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้เงิน    52 
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน     54 
5. งานบริหารการเงิน       57 
6. งานบริหารการบัญชี       61 
7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์          64 

กลุ่มงานบคุลากร 
1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำเหน่ง    69 
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5. งานออกจากราชการ       88 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ,กลุ่มงานกิจการนักเรียนชุมชนสัมพันธ์ 
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คำนำ 
  การจัดทำพรรณนางานฉบับนี้  คณะกรรมการบริหารได้
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานบริหาร
โรงเรียน  เนื่องจาก บุคลากรของโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานบริหารของโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่มงาน  อันได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ  
กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนจึง
ได้คิดจัดทำพรรณนางานนี้ขึ้น 
  ในการจัดทำพรรณนางานคร้ังนี้   ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์งานของสถานศึกษาทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบ หรือที่ต้องดำเนินการ 
เพื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ ซ่ึงไม่มี
บุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรง ประกอบกับได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ใช้บังคับ รวมทั่งนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
นโยบายของรัฐบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยได้รวมงานบางงานที่มีลักษณะ
เดียวกัน หรือที่เกี่ยวเนื่องกัน เข้าเป็นงานเดียวกัน  และเพิ่มเติมงานย่อยบาง
งานที่เห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ 
 
 
 
      


