
 
พรรณนางาน 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในสังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

เขตพื้นท่ีการศึกษา  มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 12 ปี  แบ่งเป็น 4  
ช่วงชั้ น  ช่วงชั้ นละ 3 ปี  สถานศึกษาแบ่งภาระงานในการบริหารจัดการ 
ออกเป็น 4  กลุ่มงาน   ในแต่ละกลุ่มงานแบ่งออกเป็นงาน  และในแต่ละงาน 
ยงัแบ่งออกเป็นงานยอ่ย  สถานศึกษาจึงมีภารงานดงัน้ี 

กลุ่มงานวชิาการ 
 กลุ่มงานวชิาการ ถือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา   ซ่ึงสถานศึกษา
จะตอ้งด าเนินการให้ดีท่ีสุด และเป็นไปตามเป้าหมายของชาติ  โดยตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาด้วย   มีงานต้องด าเนินการ  และ
แนวทางในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
เป็นงานท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  

ตั้งแต่การจดัท าหลักสูตร การปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร   ตลอดถึงการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  มีงานท่ีตอ้งด าเนินการต่อไปน้ี    

1.1 งานทบทวนหลกัสูตรข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษา 
เป็นการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีใช้อยู่ เพื่อ

ปรับปรุงแกไ้ข ใหท้นัต่อสถานการณ์ และความเปล่ียนแปลง    
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1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
1.2) ศึกษาขอ้บกพร่องของหลกัสูตร 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) ให้บุคลากรในโรงเรียน คือครูผูท้  าการสอนในแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จดัท าบันทึกเก่ียวกับปัญหาของการใช้หลักสูตร   
และขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา   รวมทั้งการเพิ่มเติม หรือตดัทอนเน้ือหา
สาระ การปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียน  และมาตรฐานการเรียนรู้     

2.2) กลุ่มงานวิชาการของสถานศึกษาเสนอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาปัญหาและขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (อาจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา
ด าเนินการ)  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร แนวการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และ คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา  เสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2.3) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กรณีท่ีมีคณะกรรมการพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะ  เพื่อ
เสนอแนะผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข    

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) หลัก สู ตรก ารศึกษ าขั้ น พื้ น ฐานกระท รวง 

ศึกษาธิการ   
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3.2) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.4) คู่ มื อป ระ เมิ น ผลก าร เรี ยน รู้ต ามหลัก สู ต ร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรม 

การบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  
1.2 งานจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

หมายถึงการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  หรือปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้
เหมาะสม  รวมทั้งการจดัท า ปรับปรุง แกไ้ขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และแนวทาง หรือ
คู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) จดัท าหลกัสูตรฉบบัปรังปรุง 
1.2) จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
1.3) ปรับปรุงแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.4) ปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการเรียน 
1.5) ปรับปรุงแบบรายงานผล  (ปพ. 4-9) 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1)  แต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
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2.2) คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ท าการปรับปรุง

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบ   
2.3) ปรับปรุงหลกัสูตรท้องถ่ิน หรือ จดัท าหลกัสูตร

ทอ้งถ่ินเพิ่มเติม  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบ 
2.4) ปรับปรุงแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบ 
2.5) ป รับป รุง คู่ มื อการประเมินผลการเรียน ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ 
2.6) ปรับปรุงแบบรายงานผลการศึกษา ในส่วนท่ี

สถานศึกษาเป็นผู ้ก  าหนดรูปแบบ   คือแบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ.9  ให้
สอดคลอ้งกบัคู่มือการประเมินผลการเรียน 

2.7) น าส่ิงท่ีปรับปรุงแล้วทั้ งหมด เสนอผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา เพื่อพิจารณา และน าเขา้ท่ีประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษา เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

2.8) จดัท าเป็นรูปเล่ม เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้ แยกเป็น 

2.7.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบบัปรัง
ปรุง 

2.7.2) แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
2.7.3) คู่มือการประเมินผลการเรียน 
2.7.4) แบบ ปพ.  ต่างๆ 
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3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

3.2) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.4) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.5) หลกัเกณฑ ์และตวัอยา่งแบบ ปพ. ต่างๆ 

1.3 งานน าหลกัสูตรไปใช้ 
หมายถึ งการน าหลัก สู ตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐานของ

สถานศึกษาไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งแนวทางจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  และแบบรายงานการศึกษา ท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดข้ึน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1)  สาระการเรียนรู้ 
1.2) แผนการเรียนรู้ 
1.3) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) กลุ่มงานวิชาการ  เสนอแต่งตั้งคณะท างาน  หรือ

มอบหมายเป็นบุคคล    กลุ่มบุคล  จดัท าสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในส่วนท่ีปรับปรุงแก้ไข หรือ
เก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกนั 
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2.2)  แต่ละบุคคลท่ีรับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระ 

นั้น ๆ  จดัท าแผนการเรียนรู้ ในส่วนท่ีรับผดิชอบ 
2.3) ครูผูส้อนรายงานผลการใชห้ลกัสูตร  รวมทั้งคู่มือ

การประเมินผลการเรียน  ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ผา่นกลุ่มงานวชิาการ  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางการจัด กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนของ

สถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) แบบ ปพ. ต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดแบบเอง 

1.4 งานประเมินผลการใช้หลกัสูตร 
หมายถึงการประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใช ้ของครูผูส้อน 

เพื่อทราบว่า สามารถน าหลกัสูตรไปใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  มีปัญหา
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในการวดัผลประเมินผลหรือไม่ อย่างไร  
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การจดักิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 
1.2) การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.3) การประเมินผลการเรียน 
1.4) การบริหารหลกัสูตร 
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2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรด าเนินการประเมินเอง 

2.2) ด าเนินการประเมิน  เป็นการประเมินผลการใช้
หลกัสูตร  ซ่ึงมีวธีิการ หรือขั้นตอน ดงัน้ี 

2.2.1) ก าหนดกรอบการประเมิน  โดยก าหนด
เน้ือหาสาระท่ีตอ้งประเมิน  และก าหนดบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีจะเก็บขอ้มูล 

2.2.2) ก าหนดวิธีการประเมิน   โดยการจดัท า
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล  ก าหนดวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  และการรายงานผล    

2.2.3) เก็บขอ้มูล   เป็นการด าเนินการเก็บขอ้มูล 
ดว้ยเคร่ืองมือ และวธีิการท่ีก าหนดไว ้

2.2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล    ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้

2.2.5) สรุปผลการประเมิน  คือ  การสรุปผล
ของการวเิคราะห์ขอ้มูล  พร้อมขอ้เสนอแนะต่างๆ    

2.3)  รายงานผล  เป็นการรายงานผล ของการประเมิน
การใชห้ลกัสูตร ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อทราบ หรือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึก 
ษาธิการ 

3.2) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) คู่ มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
2. งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการรู้ คือการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึง
จะตอ้งมีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และทนักับสถานการณ์ จึงจ าเป็น
จะต้องมีการ  ปรับปรุง พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ  และผูเ้รียนมีการพฒันาอย่างเต็มความสามารถ   โรงเรียนจึง
ตอ้งด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.1 งานจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
เป็นการเตรียมการท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ให้แก่

ผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นการเตรียมตวัผูส้อนก่อนท่ีจะท าการเรียนการสอน หรือจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ก าหนดการจัดการเรียนรู้  เป็นการก าหนดการ

จดัการจดัการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกเป็นรายชั้นเรียน เพื่อ
ยนืยนัวา่สามารถจดัการเรียนรู้ๆ  ไดค้รบถว้น ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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1.2) จดัท าแผนการเรียนรู้  เป็นการก าหนดกิจกรรม

การเรียนรู้  ท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนัในคาบเรียนหน่ึงๆ  
2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) กลุ่มงานวิชาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะท างาน  ก าหนดการเรียนรู้ 

2.2) จัดท าก าหนดการจัดการ เรียน รู้  เป็ น ราย ปี
การศึกษา และรายภาคเรียน  ในทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  บางชั้น
เรียน หรือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจน าก าหนดการเรียนรู้ ในปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา มาท าการปรับปรุงก็ได ้

2.3) ครูผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้เฉพาะ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีสอน หรือชั้นเรียนท่ีสอน โดยยึดก าหนดการเรียนรู้เป็นหลัก  
ส าหรับรูปแบบของแผนจดัการเรียนรู้จะตอ้งเหมือนกนัทั้งโรงเรียน หรือแต่
ละคนจดัท าเองนั้น  ข้ึนอยูก่บันโยบายการบริหารของสถานศึกษานั้น ๆ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
3.2) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) แผนจดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากวารสารทางวชิาการ 
3.5) วธีิสอนแบบใหม่ ๆ จากวารสารทางวชิาการ 
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2.2 งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ของ
ผูส้อนแต่ละคน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) การเตรียมการก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   เป็น

การเตรียมตัวของผู ้สอน รวมทั้ งส่ือการสอน  และวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรม
ใหแ้ก่ผูเ้รียนตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ผู ้สอน เสนอแผนจัดการเรียน รู้ ต่อผู ้บ ริหาร

สถานศึกษา  ผ่าน กลุ่มงานวิชาการ  เพื่อทราบ และเห็นชอบให้ด าเนินการ 
หรือทกัทว้ง หรือขอปรับปรุงแกไ้ข  

2.2) กลุ่มงานวิชาการ โดยหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  ลงนาม และแสดงความเห็นของแผนจดัการเรียนรู้ท่ี
ผูส้อน เสนอผา่นมา  และใหค้วามช่วยเหลือตามท่ีผูส้อนขอความช่วยเหลือ 

2.3) จดักิจกรรมการเรียนรู้  ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามท่ีก าหนดในแผนการเรียนรู้ ท่ีผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบแล้ว    
หากจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ก็สามรถกระท าได้
ตามหลกัเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  หรือบนัทึกหลงัสอน  แลว้แต่กรณี 
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2.4) การบันทึกหลังสอน   เป็นการบันทึกเม่ือจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  ซ่ึงบนัทึกเก่ียวกบั ปัญหาท่ีเกิดจากการจดักิจกรรม 
ปัญหาของผูเ้รียน  การประเมินผล  การปรับปรุงแก้ไข  ตลอดถึงผูเ้รียนท่ี
จะตอ้งท าการสอนซ่อมเสริม  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

เป็นการติดตามการปฏิบัติการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู ้สอน เพื่อศึกษาปัญหา และแก้ปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ 
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นกิจกรรมส าคญั

ท่ีผูส้อนจัดให้แก่ผูเ้รียน ตามแผนจดัการเรียนรู้ ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายแลว้ 

1.2) การจัด กิจกรรมซ่อม เส ริม   หมายถึงการจัด
กิจกรรมให้แก่ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไม่ทนักลุ่ม หรือผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษ หรือ
เรียนรู้ไดเ้ร็วกว่า กลุ่ม  จึงตอ้งจดักิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่ผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าว   
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพของผูเ้รียน และ ความพร้อมของสถานศึกษา 
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1.3) การวดัผลประเมินผล    หมายถึง การวดัผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือขณะจดักิจกรรม
การเรียนรู้ หรือหลงัการจดักิจกรรมซ่อมเสริม 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) วางแผนการนิเทศ  โดยก าหนดเร่ืองท่ีจะนิเทศ  ผู ้

นิเทศ หรือคณะผูนิ้เทศ   และเวลาท่ีท าการนิเทศ  ซ่ึงโดยปกติผูบ้ริหาร หรือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูนิ้เทศ  การก าหนดผูท้  าการนิเทศจึงข้ึนอยูก่บันโยบาย
ของสถานศึกษา 

2.2) จัด เต รียม เค ร่ือ ง มื อ ใน ก าร นิ เท ศ  เอกส าร
ประกอบการนิเทศ รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ในใช้ประกอบการนิเทศ หรือเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในการนิเทศ  

2.3) ท าการนิเทศ ตามแผนท่ีก าหนดไว ้
2.4) บนัทึกผลการนิเทศ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ์

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงการนิเทศในคร้ังต่อไป 
2.5) รายงานผลการนิเทศ ใหผู้รั้บการนิเทศทราบ  และ

รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบผลการด าเนินงาน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา 
3.3) คู่ มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา   
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2.4 งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ คือการจดักิจกรรมการสอนของผูส้อน 
หรือวิธีสอน  ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งใชว้ิธีการสอนหลากหลาย และปรับปรุงพฒันา
วธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบั  บริบทของสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) เผยแพ ร่วิ ธีการจัดการเรียน รู้   โดยก ลุ่มงาน

วิชาการ น าวิธีการจดัการเรียนรู้ใหม่ๆ  หรือท่ีคิดข้ึน มาเผยแพร่แก่ผูส้อนใน
สถานศึกษา 

1.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้สอนมีการปรับปรุง
วิธีการจดัการเรียนรู้   ปรับปรุงวิธีการสอน หรือแนวการจดักิจกรรม ใหม่ๆ 
หลากหลาย   รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายดว้ย 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ส่งเสริมให้ครูได ้ศึกษาวธีิการจดัการเรียนรู้ใหม่ๆ  

จากบทความ หรือหนงัสือเก่ียวกบัดา้นการจดัการศึกษา 
2.2) ส่งเสริมให้ครูรู้จกั ประยุกต์วิธีการจดัการเรียนรู้

เป็นของตนเอง  ใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
2.3) กลุ่มงานวิชาการน าเสนอความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบั

วิธีการสอน แก่ผูส้อน เพื่อทราบ และปรับปรุงให้เหมาะสมกบัชั้นเรียน และ
ผูเ้รียน 

2.4) ผูส้อนน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ ให้เหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

14 
2.5) กลุ่มงานวชิาการ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และ

รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ จากวารสารทาง
วชิาการ 

3.2) วธีิการสอนใหม่ๆ จากวารสารทางวชิาการ 
 

3. งานวดัผลประเมินผลและเทยีบโอนการเรียน  
หมายถึงงานประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของผูเ้รียน เพื่อตดัสินผลการ

เรียน ทั้งการเล่ือนชั้นเรียน และการจบช่วงชั้น  รวมทั้งการเทียบโอนผลการ
เรียนของผู ้เรียนท่ีย ้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืน ทั้ งหลักสูตรเดียวกัน และ
หลกัสูตรอ่ืนในระดบัเดียวกนั   ดงัน้ี 

3.1 งานจัดท าระเบียนการประเมินผล 
เป็นการจัดท าเอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียนต่างๆ  

ได้แก่   แบบ ปพ. ต่างๆ  รวมทั้งหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวกบัการลงทะเบียน
เรียน  หลกัฐานแสดงผลการประเมินของผูส้อน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การจดัท าระเบียนบงัคบัแบบ  ซ่ึงเป็นระเบียนท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการบงัคบัแบบ ไดแ้ก่ แบบ ปพ. 1,  ปพ. 2,  และ ปพ.3 
1.2) การจดัท าระเบียนท่ีสถานศึกษาก าหนดแบบเอง  

ไดแ้ก่  แบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ. 9 
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1.3) จัดท า เอกส าร อ่ืน ท่ี เก่ี ยวข้อ ง   ได้แ ก่  แบบ

ลงทะเบียนเรียน แบบขอจบช่วงชั้น  แบบขอรับเอกสารทางการเรียน  และ
ใบรับรองต่างๆ    

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดแบบรายงาน

ทางการศึกษา  โดยกลุ่มงานวชิาการเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้ง 
2.2) ก าหนดแบบระเบียน  คณะกรรมการก าหนดแบบ

รายงานการศึกษา  ท าการศึกษาหลักสูตร คู่มือการประเมินผลการเรียน   
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   และก าหนดแบบ ปพ. ต่างๆ ในส่วนท่ีโรงเรียน
เป็นผูก้  าหนด   

2.3) จดัท าแบบระเบียน  เป็นการจดัท าระเบียนต่างๆ  
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  ไดแ้ก่ 

2.3.1) ฝ่ายงานทะเบียนเป็นผูจ้ดัท า หลักฐาน    
แบบ ปพ. 1,  แบบ ปพ. 2,  แบบ ปพ. 3,  ใบรับรองผลการเรียน 

2.3.2) ครูท่ีปรึกษา หรือครูประจ าชั้น  เป็นผูจ้ดั 
ท า  แบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ 9   

2.4) ปรับปรุงแกไ้ข  สถานศึกษาตอ้งท าการปรับปรุง
แกไ้ขระเบียนต่างๆ ท่ีสถานศึกษาเป็นผูก้  าหนดแบบเอง เพื่อใหเ้หมาะสม และ 
ทนัสมยัอยูเ่สมอ  โดยมีแนวด าเนินการ ดงัน้ี   

2.4.1) ศึกษาขอ้บกพร่อง  ความไม่สมบูรณ์ ของ
แบบท่ีก าหนด  โดยการหาขอ้มูลจากครูผูส้อน  ครูประจ าชั้น หรือครูท่ีปรึกษา 
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2.4.2) แต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 

พิจารณาปรับปรุงแบบ ใหเ้หมาะสมต่อไป  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวทางจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.4) แบบระเบียนต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน(ปพ.) 

3.2 งานด าเนินการวดัผล 
เป็ น ก ารด า เนิ น ก ารใน เร่ือ งของตรวจส อบความ รู้ 

ความสามารถของผู ้เรียน เพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรียน  ซ่ึงหมายการ
ประเมินผลดว้ย  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) การวดัผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน  คือการวดัผลการ

เรียนของผูเ้รียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัเรียกว่าการ
สอบประจ าภาค  การสอบปลายปี ฯลฯ  

1.2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน   เป็นการ
ประเมินการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ปกติใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการจบช่วงชั้น  สถานศึกษาอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการเล่ือนชั้นดว้ยก็
ได้ข้ึนอยู่กบัแนวทางการประเมินผลของสถานศึกษา ท่ีก าหนดในคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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1.3) การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  เป็นการ

ประเมินการผ่านคุณลกัษณะท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยปกติจะใช้เป็นเกณฑ์
ในการจบช่วงชั้น  สถานศึกษาอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการเล่ือนชั้นด้วยก็ได ้ 
ข้ึนอยู่กับแนวทางการประเมินผลของสถานศึกษา ท่ีก าหนดในคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็น
การประเมิน สรุปการการคิดวิเคราะห์ และเขียน ของผูเ้รียน  ซ่ึงจะใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินการจบช่วงชั้น อาจใช้เป็นเกณฑ์เล่ือนชั้น ด้วยก็ได ้
ข้ึนอยูก่บัแนวทางการประเมินผล  ท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้  

1.5) การประเมินผลการเรียน   เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียน ก่อนส้ินปีการศึกษา  เพื่อตดัสินผลการเล่ือนชั้น และตดัสิน
ผลการผา่นช่วงชั้น 

2) แนวทางการด าเนินการ    
2.1) ก าหนดแนวทางหรือวธีิการวดัผลและประเมินผล   

กลุ่มงานวิชาการจะต้องก าหนด เกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมิน  
วธีิการวดัผล และชนิดของเคร่ืองมือท่ีจะใช้วดั  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา   

2.2) สร้างเคร่ืองมือวดั   เป็นการสร้างเคร่ืองมือท่ีจะ
น ามาใชว้ดั ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ตามแนวทางหรือวธีิการท่ีก าหนด
ไวแ้ลว้  โดยการก าหนดเร่ืองท่ีจะท าการวดั   สัดส่วนคะแนนหรือน ้าหนกัของ
แต่ละ เร่ือง  และสร้างเคร่ืองมือตามชนิดนั้นๆ ท่ีก าหนดไว ้
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2.3) ด าเนินการวดัผลประเมินผล เป็นการน าเคร่ืองมือ

วดัมาท าการวดั  และน าผลการวดัมาท าการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถาน 

ศึกษา 
3.3) คู่มือประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) การวดัผลการศึกษา  จากวารสารทางวชิาการ 

3.3 งานพฒันาเคร่ืองมือการวดัผล   
เน่ื องจาก เค ร่ืองมือวัดผล  เป็ น ส่ิ งส าคัญ ท่ี สุ ดในการ

ประเมินผลการเรียน  เคร่ืองมือวดัจึงตอ้งมีความคลาดเคล่ือนในการวดัน้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  การพัฒนาเคร่ืองมือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให ้
เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพในการวดัสูงและลดความคลาดเคล่ือนในการวดัลง
ได ้ จึงตอ้งมีการพฒันาเคร่ืองมือวดั   ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   
1.1) วเิคราะห์เคร่ืองมือ  หมายถึงการวเิคราะห์ หา

ความยากง่าย และความเช่ือมัน่ในการวดัของเคร่ืองมือวดั เพื่อท่ีจะท าการ
ปรับปรุง ให้เคร่ืองมือความยากง่าย และความเช่ือมัน่ อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
(ปกติ ความยากง่ายตั้งแต่ .20-.80 และความเช่ือมัน่ตั้งแต่ .07 ข้ึนไป)  
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1.2) สร้างเค ร่ืองมือมาตรฐาน  เป็นการรวบรวม

เคร่ืองมือท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด มารวบรวม หรือเก็บรักษาไว ้เพื่อใช้วดัใน
คร้ังต่อไปในเร่ืองนั้นๆ ได ้โดยไม่ตอ้งสร้างใหม่ 

2) แนวทางการด าเนินการ   
2.1)  แต่งตั้ งคณะกรรมการวิเคราะห์เคร่ืองมือ หรือ

ฝ่ายงานวิชาการด าเนินการเอง ท าการวิเคราะห์เคร่ืองมือเป็นรายข้อ ราย
ตวัเลือก  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของเคร่ืองมือ 

2.2) ปรับป รุงเค ร่ืองมือ   เป็นการน าเค ร่ืองมือ ท่ี
ค่อนขา้งดี มาปรับปรุง เก่ียวกบัขอ้ค าถาม  ตวัเลือก  ขอ้ค าตอบ  เพื่อให้อยู่ใน
เกณฑดี์ 

2.3) ทดลองเคร่ืองมือ  น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ ไป
ทดลองท าการวดั  แลว้น ามาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมัน่
อีกคร้ังหน่ึง 

2.4) เก็บรวบรวม เก็บรักษาเคร่ืองมือท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 
(มีค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมัน่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด)  โดยเก็บรักษา
ในท่ีปลอดภยั เป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน  เพื่อไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป   

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) เคร่ืองมือวดัท่ีใชว้ดัผลการเรียนรู้ ในปีการศึกษาท่ี

ผา่นมา 
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3.3) ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ ท่ีแสดงค่าความยากง่าย 

และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
3.4 งานเทยีบโอนความรู้ 
หมายถึงการเทียบความรู้ของผูเ้รียนท่ียา้ยจากสถานศึกษาอ่ืนเขา้

มาเรียน  ซ่ึงอาจมาจากสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้ นฐานด้วยกัน  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี ต่างกัน  ในระดับ เดียวกัน   มีแนว
ด าเนินการดงัน้ี 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึงการเทียบ

รายวิชาท่ีเรียนจากสถานศึกษาเดิม กบัรายวิชาของสถานศึกษาใหม่ ซ่ึงเป็น
การเทียบโอนผลการศึกษาท่ียา้ยระหวา่งปี  ท่ีใชห้ลกัสูตรเดียวกนั 

1.2) งานเทียบชั้นเรียน/ช่วงชั้น   หมายถึงการเทียบชั้น
เรียน หรือช่วงชั้น  เป็นการเทียบโอนจากการสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ ตาม
หลกัสูตรอ่ืน  

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) แต่งตั้ งคณ ะท างาน  ห รือก ลุ่ม งานวิช าการ

ด าเนินการเอง 
2.2) ท าการเทียบกลุ่มสาระการเรียน รู้ (กรณีย ้าย

ระหวา่งปี) และน ้าหนกัการเรียน (หน่วยกิต)  ของปีการศึกษาท่ียา้ยมา 
2.3) ท าการสอบเทียบกลุ่มสาระ กรณีท่ี เน้ือหาสาระ

แตกต่างกนัมาก 
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2.4) เทียบชั้นเรียน (กรณีท่ีต่างหลกัสูตรกนั) โดยการ

เทียบโครงสร้างหลกัสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เน้ือหาสาระการเรียนรู้  และ
ก าหนดเวลาเรียน 

2.5) รับผู ้เรียนเข้าชั้ น เรียน โดยเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายงาน
ทะเบียนของโรงเรียน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ และเทียบ

ระดบัการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
3.2) สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ของผูข้อเทียบ 

4. งานวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
หมายถึงงานวจิยัของผูส้อนท่ีท าการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาของผูเ้รียน   

ทั้ งเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม  หรือแก้ปัญหาชั้นเรียน และงานวิจยัอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้   ส่ือการสอน  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา    ประกอบดว้ย 

4.1 งานวจัิยช้ันเรียน 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) ให้ความรู้การวจิยั  เป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัการ
วจิยัแก่ขา้ราชการครูในสถานศึกษา 

1.2) ส่งเสริม  สนบัสนุนการวจิยั   
1.3) ให้ความร่วมมือในการวิจยั  หมายรวมถึงการช่วย 

เหลือในการจดัท าวจิยับางส่วนดว้ย 
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2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) ให้ความรู้เร่ืองการวิจัย  กลุ่มงานวิชาการเป็น
ผูด้  าเนินการ  หรือ เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้  โดยการจดัท า
โครงการการวจิยัชั้นเรียน  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัโครงการ 

2.2) ด าเนินการ ให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา  
รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  

2.3) เก็บรวบรวมผลงานวจิยั  โดยกลุ่มงานวชิาการ ท า
การเก็บรวบรวมงานวิจัยชั้ น เรียนของผู ้สอน ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาคน้ควา้ 

2.4) รายงานผลการด าเนินงานใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา 
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบวธีิการวจิยัจากสถาบนัต่าง ๆ 
3.2) งานวจิยัท่ีเป็นตวัอยา่ง  

4.2 งานประสานความร่วมมือในการวจัิย 
เป็ นก ารป ระส านความ ร่วม มือ เก่ี ยวกับการวิจัยกับ

สถานศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอ่ืน  เพื่อการให้ความช่วยเหลือดา้นการวิจยัซ่ึง
กนัและกนั  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ประสานความร่วมมือในการวจิยั 
1.2) สร้างเครือข่ายการวจิยั 
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2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) แ ต่ งตั้ งคณ ะกรรมการควบ คุม งานวิ จัย ใน
สถานศึกษา  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ  หวัหนา้ฝ่ายงานทุกฝ่ายงาน  หวัหนา้หมวดวิชา(ถา้มี)เป็น
กรรมการ  หวัหนา้ฝ่ายงานวชิาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.2) ก าหนดรูปแบบงานวิจัยในสถานศึกษา  และ
เกณฑก์ารอนุมติัการท างานวจิยัของสถานศึกษา 

2.3) ให้ความร่วมมือแก่ผูว้ิจ ัย  ทั้ งการให้ค  าแนะน า  
แกไ้ข  ตรวจทาน  และอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

2.4) ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เก่ียวกบัการวจิยั 

2.5) สร้างเครือข่ายในการวจิยั กบัสถานศึกษาอ่ืน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) สิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร

จดัการและขอบเขตการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

5. งานพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสนใจในกิจกรรม หรือบทเรียน 
และมีความเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน  ประกอบดว้ย 
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5.1 งานส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานจดัหาส่ือ   เป็นการจดัหาส่ือและเทคโนโลย ี

โดยการจดัซ้ือ  หรือจดัท า   และการจดัท านวตักรรม 
1.2) งานทะเบียน ส่ือ  เป็นการจัดท าทะเบียนส่ือ 

นวตักรรม และเทคโนโลย ี
1.3) งานบ ารุงรักษาส่ือ  หมายถึงการดูแลรักษา และ

ซ่อมแซมส่ือ และเทคโนโลย ี
1.4) งานจ าหน่ ายส่ือ   เป็นการจ าห น่ายส่ือ  และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา ออกจาจากทะเบียนส่ือ 
2) แนวทางการด าเนินงาน 

2.1) กลุ่มงานวิชาการส ารวจความต้องการใช้ส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลย ีมาพิจารณาเพื่อจดัหาตามระเบียบงานพสัดุ 

2.2) แยกประเภทส่ือ เทคโนโลย ีท่ีตอ้งจดัซ้ือ และตอ้ง
จดัท า 

2.3) เสนอให้ฝ่ายงบประมาณ จดัซ้ือ – จดัจา้ง ทั้ งใน
ส่วนท่ีตอ้งซ้ือ หรือจา้งท า และส่วนท่ีซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ มาจดัท าเอง  

2.4) จัดท าส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ตามท่ี
ก าหนดไว ้

2.5) ทดลองการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี และ
ปรับปรุงแกไ้ข 
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2.6) จดัท าทะเบียนส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี โดย

เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ 
2.7) เก็บรักษาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี และ

บ ารุงรักษา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดดี้ตลอดไป 
2.8) จ าหน่ายส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี ท่ีไม่

สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  โดยฝ่ายงานวิชาการ เสนอให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
ด าเนินการ ตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) นวตักรรม และเทคโนโลย ีต่างๆ 

5.2 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีอยูท่ ั้งใน

สถานศึกษา และชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ ให้เกิดประโยชน์กบัการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  ประกอบดว้ย  

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   
1.1) งานส ารวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2) งานใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) ศึกษา และส ารวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน

ทอ้งถ่ิน ท่ีเห็นวา่สามารถน าไปใชเ้พื่อการจดัการเรียนรู้ได ้
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2.2) จดัท าทะเบียนเหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

ท ารายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาสัมพนัธ์ ให้
บุคลากรในสถานศึกษาทราบ   

2.3) ติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของครูผูส้อน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.3 งานสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางการศึกษา 
หมายถึงการติดต่อ ประสานงาน  เก่ียวกับนวตักรรมทาง

การศึกษา  กบัสถานศึกษาอ่ืน และหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา เพื่อ
ร่วมกนัใช ้ พฒันา และคน้คิด นวตักรรมทางการศึกษา  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ประสานงานกบัสถานศึกษา หรือหน่วยงาน อ่ืนๆ   
1.2) สร้างเครือข่ายนวตักรรมทางการศึกษา 

2) แนวทางด าเนินการ   
2.1) ส ารวจ และศึกษา สถานศึกษาท่ีใกล้เคียง และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน ในเร่ืองของ  การด าเนินการ 
ทางนวตักรรมทางการศึกษา 

2.2) ประสานงาน ติดต่อขอร่วมท างาน นวตักรรมทาง
การศึกษา ร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืน 
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2.3) ก าหนดข้อตกลงของความร่วมมือ  เช่นการใช ้

การพฒันา  การศึกษา และการจดัท านวตักรรมทางการศึกษา   ตลอดถึงการ
ติดต่อส่ือสาร 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

6. งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
หมายถึงการจดัท าและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

หรือแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อใหส้ามารถใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยู่
เสมอ ประกอบดว้ย 

6.1 งานศูนย์วทิยบริการ (ห้องสมุด) 
เป็นท่ีรวบรวมส่ือของสถานศึกษาท่ีส าคญั อนัประกอบดว้ย

หนงัสือเป็นหลกั และส่ือมลัติมีเด่ียต่าง ๆ   
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) จดัท าข้อก าหนดการใช้ศูนย์วิทยบริการ  ได้แก่
วธีิการใช ้ขอ้ตกลงในการใช ้

1.2) จดัท าตารางการใช้ศูนยว์ิทยบริการ  ตารางการใช้
ศูนยฯ์ และใชส่ื้อของชั้นเรียนต่าง ๆ 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ส ารวจความตอ้งการใช้ศูนยว์ิทยบริการ  โดยการ

สร้างแบบส ารวจ  ท าการส ารวจความต้องการใช้  เวลาท่ีจะใช้ และความ
ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกจากศูนยว์ทิยบริการ จากครูทุกคนในโรงเรียน 
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2.2) พิจารณาความต้องการของครูจากท่ีได้ส ารวจ  

โดยแยกเป็นความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก  และเวลาท่ีตอ้งการใช้ศูนย์
วทิยบริการ 

2.3) ก าหนดวิธีการปรับปรุง พฒันา และระยะเวลาใน
การปรับปรุง  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณา 

2.4) จดัท าก าหนดการใชศู้นยว์ิทยบริการ  เก่ียวกบัขอ้
ปฏิบติัในการใช ้และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการดูแลรักษาศูนยว์ทิยบริการ 

2.5) สรุปผลการใช้ศูนยว์ิทยบริการ  รายงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) มาตรฐานขั้นต ่ าห้องสมุดของส านักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) การจดัศูนยว์ทิยบริการ 

6.2 งานห้องปฏิบัติการ 
เป็นการปรับปรุง  ห้องปฏิบติัการ ต่างๆ ตามท่ีสถานศึกษา 

ไดจ้ดัใหมี้ เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  หมายถึงการพัฒนา ปรับปรุง  

หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ตามท่ีมีในสถานศึกษา  ไดแ้ก่ 
1.1) หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
1.2) หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
1.3) หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
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1.4) หอ้งปฏิบติัการพลศึกษา 
1.5) หอ้งปฏิบติัการ คหกรรม 
1.6) หอ้งปฏิบติัการจริยธรรม 
1.7) หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ  ตามทีสถานศึกษามี 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ส ารวจความตอ้งการท่ีน่าจะเป็นของห้องปฏิบติั 

การต่างๆ  จากบุคลากรผู ้ใช้ห้องปฏิบัติการนั้ นๆ  ทั้ งผู ้เรียน และผู ้สอน  
รวมทั้งผูดู้แลรักษาหอ้งปฏิบติัการนั้นๆ ดว้ย 

2.2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาห้องปฏิบติัการนั้น ๆ ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนา  รวมทั้ งงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา และบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทาง 

2.3) วางแผน หรือจัดท าโครงการ ปรับปรุง หรือ
พฒันาห้องปฏิบติัการต่างๆ  แยกเป็นแต่ละห้อง  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เพื่ออนุมติั 

2.4) ด า เนิ น ก ารป รับป รุง  แล ะพัฒ น า   แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ หรือคณะท างานปรับปรุงห้องปฏิบติัการนั้นๆ ตามแผนท่ีวาง
ไว ้  ประเมินผลการด าเนินการ รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) มาตรฐานขั้นต ่าของหอ้งปฏิบติัการนั้นๆ 
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3.2) การดูแลรักษาอุปกรณ์เฉพาะ ของห้องปฏิบติัการ

นั้นๆ 
3.3) คู่มือการดูแลรักษาท่ีเป็นการเฉพาะอุปกรณ์นั้น ๆ 

7. งานนิเทศการศึกษา 
เป็นการนิเทศงานทุกงานของสถานศึกษา ท่ีไม่ใช่กิจกรรมการ

เรียนรู้ (มีงานนิเทศการเรียนรู้อยู่แล้วใน งานจดักิจกรรมการเรียนรู้)  โดย
ผูบ้ริหาร กบัคณะฝ่ายงานวชิาการ หรือหวัหนา้กลุ่มงาน   ดงัน้ี 

7.1 งานจัดระบบนิเทศ 
หมายถึงการจดัการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบ  

มีขั้นตอนในการปฏิบติั  ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) ก าหนดระบบการนิเทศในโรงเรียน    
1.2) การปรับปรุงพฒันาระบบการนิเทศ 

2) แนวทางด าเนินการ  
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนด

ระบบการนิเทศ 
2.2) ศึกษาระบบการนิเทศงานในสถานศึกษา จาก

แหล่งต่างๆ   
2.3) พิจารณาเลือกระบบการนิเทศจากการศึกษา ท่ี

เหมาะสม ก าหนดเป็นระบบการนิเทศในโรงเรียน  อาจมีการปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนดว้ยก็ได ้
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2.4) รับฟังความคิดเห็นจากผูรั้บการนิเทศ ถึงปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.5) น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มาวิเคราะห์ 

เพื่อพิจารณา ปรับปรุง และพฒันาระบบการนิเทศต่อไป 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1)     ระบบการนิเทศการศึกษา 
3.2)      แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

7.2 งานด าเนินการนิเทศ  
เป็นการด าเนินการนิเทศของสถานศึกษา ตามระบบท่ี

สถานศึกษาก าหนด  ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) ด าเนินการนิเทศ  เป็นการท าการนิเทศครูผูส้อน 
ตามแผนท่ีวางไว ้ และบนัทึกการนิเทศ 

1.2) ผลการนิเทศ  ผูถู้กนิเทศ คือครูผูส้อน  ท าการ
ปรับปรุง แกไ้ข  ตามขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ทกัทว้ง   ตามบนัทึกการนิเทศ 

2) แนวทางด าเนินการ   
2.1) เตรียมการนิเทศ  โดยก าหนดในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.1.1) ก าหนดผู ้ นิ เท ศ   โดยปก ติ   ผู ้บ ริห าร
สถานศึกษาจะเป็นผูนิ้เทศ  แต่อาจมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
หรือบุคคลอ่ืน รับผิดชอบแทน  และควรจะมีหัวหน้าฝ่ายงานนั้นๆ และผู ้
นิเทศอ่ืนๆ อีกอยา่งนอ้ย 1-2 คน 
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2.1.2) ก าหนดเร่ืองท่ีจะนิเทศ  และเวลาท่ีจะนิเทศ 

แจง้ผูรั้บการนิเทศทราบ  เพื่อเตรียมตวัรับการนิเทศ 
2.1.3) จดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศ  หลกัฐาน

ใชบ้นัทึกการนิเทศ (สมุดนิเทศ)   รวมถึงเอกสารประกอบอ่ืนๆ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการนิเทศ 

2.2) การด าเนินการนิเทศ  โดยคณะผูนิ้เทศด าเนินการ
นิเทศตามท่ีก าหนด  และบนัทึกการนิเทศ 

2.3) แกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังาน  ผูรั้บการนิเทศ ท า
การแกไ้ขปรับปรุงตามบนัทึกการนิเทศ   

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
3.2) หลกัการสร้างเคร่ืองมือการนิเทศ 

7.3 งานประเมินผลและพฒันาการนิเทศ 
เป็นการประเมินผลการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา

ทั้งหมด และผลของการพฒันางานนิเทศ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิด
จากการนิเทศ  จากผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) ติดตามผลการนิเทศ  เป็นการติดตามการปรับปรุง

แกไ้ขจากบนัทึกการนิเทศ 
1.2) ประเมินผลการนิเทศ  เป็นการประเมินผลของ

การนิเทศของสถานศึกษา 
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2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) ติดตามผลการนิเทศ  โดยตรวจสอบบนัทึกการ
นิเทศ และการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ เก่ียวกบัการ
ปฏิบติั ปัญหาอุปสรรค  ของผูรั้บการนิเทศ และผลการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบติังาน 

2.2) วิเคราะห์ข้อมูล   โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ติดตามผลการนิเทศ   และการปฏิบติัของผูถู้กนิเทศ 

2.3) สรุปผลการนิเทศ  จดัท าเป็นรายงานการนิเทศ 
เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.4) น าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงพฒันากระบวนการ
นิเทศของโรงเรียน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) หลกัการวดัผลประเมินผล 
3.2) แบบท่ีใชบ้นัทึกการนิเทศ 

7.4 งานประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
เป็นการประสานงานกบัสถานศึกษาอ่ืน เก่ียวกบัการนิเทศ

ในสถานศึกษา  เพื่อความร่วมมือในการนิเทศภายในสถานศึกษา  และ สร้าง
เค รือข่ ายในการนิ เทศกับสถาน ศึกษาอ่ืน  และห น่วยงานต้นสั งกัด     
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การประสานความร่วมมือ     
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1.2) งานสร้างเครือข่ายการนิเทศ      

2) แนวทางด าเนินการ   
2.1) ติดต่อประสานงานกบัสถานศึกษาอ่ืนท่ีใกลเ้คียง 

เก่ียวกบัการนิเทศ  ทั้งระบบการนิเทศ และการด าเนินการนิเทศ  
2.2) สร้างเครือข่ายในการนิเทศ  โดยการร่วมกบัจดัท า

และปรับปรุงพฒันาระบบการนิเทศ  และแกปั้ญหาในการด าเนินการนิเทศ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัการสร้างเครือข่าย 
3.2) หลกัการประสานงาน 

7.5  งานรับการนิเทศจากภายนอก 
เป็นการรับการนิเทศจากหน่วยงานท่ีเหนือจาสถานศึกษาข้ึน

ไป   โดยปกติจะเป็นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาและคณะศึกษานิเทศกข์องส านกังานเขตพื้นท่ีฯ   ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   
1.1) เตรียมรับการนิเทศ 
1.2) รับการนิเทศ 
1.3) รายงานผลการนิเทศ 

2) แนวทางด าเนินการ  
2.1) จัดเตรียมหลักฐาน เอกสารเก่ียวกับการนิเทศ  

ได้แก่ สมุดนิเทศ   บนัทึกการนิเทศ  และหลักฐานอ่ืนตามท่ีผูนิ้เทศแจง้ให้
ทราบ (ถา้มี) 
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2.2) ต้อน รับ ผู ้ นิ เท ศ  ต ามความ เหม าะส มของ

สถานการณ์ และบริบทของสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมาย หรือผูท่ี้ผูนิ้เทศก าหนด 

2.3) รับทราบการนิเทศดว้ยวาจา จากบนัทึกการนิเทศ 
หรือสมุดนิเทศ  ท าการปรับปรุงแกไ้ข  ตามขอ้เสนอแนะในการนิเทศ 

2.4) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค 
(ถา้มี)  ต่อผูนิ้เทศ หรือหน่วยงานใหก้ารนิเทศ  โดยผา่นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
แบบสมุดนิเทศของสถานศึกษา 

 
8. งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นการก าหนดคุณภาพของผู ้เรียน ทั้ งท่ีจบการศึกษาของ
สถานศึกษา และขณะท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาตอ้งจดั
ให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา แจง้สาธารณะชนทราบและ
พร้อมท่ี ให้ส านักงาน รับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพศึกษา
ตรวจสอบ และรับรอง   ประกอบดว้ย 

8.1 งานทบทวนระบบประกนัคุณภาพ 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) ทบทวนกระบวนการ ตามระบบประกนัคุณ ภาพ
ของสถานศึกษา 
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1.2) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขั้นตอของกระ บวนการ 

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนกระบวนการ และ
ตรวจสอบการการปฏิบติัตามขั้นตอน โดยผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้มีอ านาจรองจาก
ผูบ้ริหาร เป็นประธาน เพื่อสามารถตดัสินใจได ้  

2.2) ท าการทบทวนกระบวนการของระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้แน่ใจวา่  กระบวนการและขั้นตอนท่ีก าหนด
ไว้ ยงัมีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพอยู่หรือไม่  และ
ด าเนินการแกไ้ขหากพบวา่มีความไม่สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือผู ้
ปฏิบติั ว่าปฏิบติังานได้ถูกต้องตามขั้นตอน ของกระบวนการหรือไม่ และ
แก้ไขข้อบกพร่อง หากเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการนั้นๆ 

2.4) สรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกัน
คุณภาพ ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา  ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยหลัก เกณฑ์  และวิธีการ

ประกนัคุณภาพ 
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8.2 งานด าเนินการปรับปรุงคุณภาพภายใน 

หมายถึงการปฏิบัติงานตามแผนงาน และระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา  และประเมินผล การปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายใน  รวมถึงการรายงานผลการด าเนินการ  

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1.2) งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

2) แนวทางการด าเนินงาน 
2.1) ศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานคุณภาพ  ครูและ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  ศึกษาและท าความเข้าใจตวับ่งช้ีในแต่ละตวับ่งช้ี ทุก
มาตรฐาน  และระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งกระบวนการ และ
ขั้นตอนในการปฏิบติั 

2.2) ก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน เพื่อให้ บรรลุตวั
บ่งช้ีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.3) รายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู ้บริหารสถาน 
ศึกษาทราบ 

2.4) สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณา   หรือ
ปรับปรุง แกไ้ข 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) มาตรฐาน และตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานประเมินผลและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3.2) ระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษา 
8.3 งานรับการประเมินจากภายนอก 

เป็นการรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา จาก
หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ซ่ึงหมายถึงส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) จดัท ารายงานคุณภาพของสถานศึกษา   เป็นการ

รายงานคุณภาพของสถานศึกษา ให ้สมศ. ทราบ 
1.2) รับการประเมินจากภายนอก  หมายถึงส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
2) แนวทางการด าเนินการ 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ประเมิน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง  หรืออาจเรียกวา่รายงานกาพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

2.2) ส่งรายงานการประเมินให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และหน่วยงานตน้สังกดั   ตลอดถึง
เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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2.3) ให้การต้อนรับ   รับฟังค าช้ีแจง และให้ข้อมูล 

เอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามสมควร  และตามท่ีร้องขอ 

2.4) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก
คณะกรรมการ หรือเจา้หน้าท่ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2.5) รับเอกสารยืนยนั หรือรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เม่ือ
ผา่นการประเมินแลว้ 

2.6) รายงานผลการประเมิน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
3.2) แนวการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษา 
3.3) มาตรฐานตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษา 
 

9. งานส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน 
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกบัชุมชน  เพื่อพฒันา

ชุมชน ใหมี้ความรู้ในดา้นวชิาการ  ประกอบดว้ย 

40 
9.1 งานให้ความรู้เกีย่วกบังานอาชีพและด ารงชีพของชุมชน 

เป็นการให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับ การประกอบอาชีพ และ
ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการด ารงชีพไดอ้ยา่งมีความสุข  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
ส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อ

ทราบวา่ชุมชนยงัขาดความรู้ในเร่ืองใด ท่ีจ  าเป็นต่อชีวติ ความเป็นอยู ่และการ
อยูร่่วมกนั 

2.2) ส ารวจความตอ้งการความรู้เก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพ  ทั้งอาชีพท่ีท าอยู ่และอาชีพท่ีน่าจะมีในอนาคต 

2.3) ก าหนดงานวิชาการ หรือความรู้ท่ีตอ้งจดัให้แก่
ชุมชน   วางแผนการให้ความรู้แก่ชุมชนเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อขอ
อนุมติัด าเนินการ 

2.4) ด าเนินการให้ความ รู้แก่ ชุมชน   ตามแผน ท่ี
ก าหนด ให้ เหมาะสมกับสภาวะและสถานการณ์  และสรุปผลรายงาน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3.2) เอกสารแนะน าอาชีพใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ   
3.3) ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวกบัอาชีพนั้นๆ 



41 
9.2 งานให้ความรู้เฉพาะเร่ืองแก่ชุมชน 

หมายถึงความรู้อ่ืนๆ ทัว่ๆ ไป  ท่ีชุมชนมีความตอ้งการ อยาก
รู้ อยากทราบ  ซ่ึงนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ และเพื่อการด ารงชีพ เพื่อ
พฒันาความคิดของคนในชุมชน 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
1.2) การส่งเสริมใหชุ้มชนน าความรู้ ไปใช ้

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน  ทั้งดว้ยวาจา 

และท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร  เพื่อก าหนดแนวทาวแก้ปัญหา และสาระทาง
วชิาการ ท่ีจะน าเสนอแก่ชุมชน 

2.2) ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ หรือ ประสานกบับุคคล 
หน่วยงานท่ีเห็นว่ามีความรู้ในเร่ืองท่ี ชุมชนต้องการ และวางแผนการ
ด าเนินงาน เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา  ใหค้วามเห็นชอบ 

2.3) ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  ตามแผนท่ีวาง
ไว ้( อาจท าควบคู่ไปกบังานส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพก็ได)้ 
และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
เอกสารประกอบการใหค้วามรู้เฉพาะเร่ืองนั้น ๆ 
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9.3 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 

ศึกษาอืน่   
เป็นการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ กับสถานศึกษาอ่ืน ท่ีจัด

การศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน และก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันางาน
ดา้นวชิาการของโรงเรียน   ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   
ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 

2) แนวทางด าเนินการ  
2.1) ศึกษาสภาพของสถานศึกษาอ่ืน ถึงความเป็นไป

ได้ ท่ีจะร่วมมือกันในทางวิชาการ  ทั้ งสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยกนั และสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
หรือการอาชีพ 

2.2) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาท่ีเห็นว่ามี
ความเป็นไปได ้เพื่อร่วมมือกนัในดา้นวิชาการ  ก าหนดเร่ือง หรือแนวทางใน
การใหค้วามร่วมมือกนัและกนั 

2.3) ร่วมมือกนัด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้ สรุปผล
การด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  เสนอผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพื่อทราบ และพิจาณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
การปฏิบติัหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคล 
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9.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษา 
เป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  โดยเฉพาะการให้

การศึกษาแก่เยาวชน  รวมทั้งการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั  
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การใหบ้ริการวชิาการแก่บุคคลและครอบครัว 
1.2) การจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ศึกษาความตอ้งการดา้นวชิาการของชุมชน 
2.2) ประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งใน

เร่ืองท่ีครอบครัว และบุคคลตอ้งการทราบ 
2.3) วางแผน และด าเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการ

ตามท่ีบุคคลและครอบครัวตอ้งการ 
2.4) ส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบ และตาม

อธัยาศยั นั้นโรงเรียนตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
2.4.1) ก าหนดเกณฑ์การจัดการศึกษานอก

ระบบ และตามอธัยาศยั (เกณฑ์ส าหรับผูท่ี้มีสิทธ์ไดรั้บการจดัการศึกษานอก
ระบบ และตามอธัยาศยั จากสถานศึกษา) 

2.4.2) ส ารวจเด็กใน เขตบ ริการ เพื่ อทราบ
จ านวนผูท่ี้เขา้เกณฑ ์เพื่อด าเนินการ 
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2.4.3) เสนอขออนุมติัจดัการศึกษานอกระบบ 

และตามอธัยาศยั  ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ 
2.4.4) ด าเนินการจดัการศึกษานอกระบบ และ

ตามอธัยาศยั (โรงเรียนด าเนินการเอง หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีด าเนินการ
อยูแ่ลว้) 

2.5) สรุปผลการด าเนินการ และรายงานให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทราบ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (หมวดท่ีว่าด้วย

ระบบการศึกษา) 
 

กลุ่มงานงบประมาณ 
1. งานจัดท าแผนงาน และเสนอของบประมาณ 

เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา การวางกลยุทธ์  ก าหนด
แผนงาน โครงการ  ทั้งในระยะยาว และแผนงานประจ าปี  รวมทั้งการเสนอ
ของบประมาณจากตน้สังกดั  ประกอบดว้ย 

1.1 งานวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1)   วเิคราะห์แผนและนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
1.2) วิ เคราะห์แผนการศึกษา และนโยบายของ

กระทรวง ศึกษาธิการ 
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2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ศึกษา
แผนและนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

2.2) ศึกษา วิเคราะห์แผน และนโยบายของ เขตพื้นท่ี
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2.3) ก าหนดงานท่ีต้องด าเนินการ (จากแผน และ
นโยบายของตน้สังกดั 

3) ระเบียบ, กฎหมาย  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) แผน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2) แผนและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.3) แผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 งานจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนพฒันาการศึกษา 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และจัดวาง

ยทุธศาสตร์ล่วงหนา้ 3-5 ปี  โดยการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) จดัท าแผนกลยุทธ์   เป็นแผนตามช่วงระยะเวลา  

ประมาณ 3- 5 ปี 
1.2) จดัท าแผนพฒันาระยะกลาง (3-5 ปี) 
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2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานจดัท าแผน
กลยุทธ์ และแผนพัฒนา ของโรงเรียน   โดยมีผู ้แทนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ย 

2.2) จดัท าแผนกลยุทธ์  ตามหลักการจดัท าแผนกล
ยทุธ์ ระยะ 3 – 5 ปี  (กรณีท่ีหมดระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ฉบบัเก่า) 

2.3) ทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้เหมาะสมกับ
งานท่ีตอ้งด าเนินการ(จากการวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานตน้
สังกดั)  และสถานการณ์ 

2.4) ก าหนดยุทธศาสตร์ประจ าปี  ปกติจะก าหนดไว้
แลว้ในแผนกลยทุธ์  แต่อาจมีการก าหนดเพิ่มเติม หรือปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

2.5) จัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง 3 -5 ปี   เป็นการ
เตรียมการของบประมาณไวล่้วงหนา้ 

2.6) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และจดัท ารูปเล่ม เม่ือผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   
3.1) ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงาน

ตน้สังกดั 
3.2) ต าราหรือคู่ มือเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

หรือการจดัท าแผนกลยทุธ์   
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1.3 งานจัดท าแผนเสนอของบประมาณ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1)  ศึกษ าโครงการ และงานของสถาน ศึกษ า  

ก าหนดความส าคญั และความเร่งด่วน 
1.2) จดัท าแผนเสนอของบประมาณประจ าปี    ตาม

งานท่ีก าหนดไว ้ 
2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน จัดท า
แผนเสนอของบประมาณ โดยมีผูแ้ทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดว้ย 

2.2) น ายุทธ์ศาสตร์ทีก าหนดในแผนพฒันาระยะกลาง 
ของสถานศึกษา มาพิจารณาก าหนดเป็น งาน และโครงการ 

2.3) พิจารณางาน และโครงการท่ีบุคลากรในโรงเรียน
เสนอ (ในส่วนท่ีตอ้งของบประมาณ) 

2.4) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

2.5) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อของบประมาณ
ประจ าปี 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) แผนกลยทุธ์ ของสถานศึกษา 
3.2) แผนพฒันาระยะกลางของสถานศึกษา 
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3.3) กรอบวงเงินงบประมาณของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.4) แนวทางหรือวิธีของบประมาณจากหน่วยงานตน้

สังกดั (ถา้มี) 
1.4 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ก าหนดงานของสถานศึกษา  ท่ีจะตอ้งด าเนินการ

ในแต่ละปี 
1.2) แผนปฏิบติังานประจ าปี   ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในกรร

ปฏิบติังานของสถานศึกษา 
2)  แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน จัดท า
แผนปฏิบติังานประจ าปี 

2.2) ส รุปผลการด า เนิ นงานใน ปี ท่ีผ่ านมา  จาก
แผนปฏิบติังานประจ าปีของปีม่ีผา่นมา 

2.3) ศึกษา และวเิคราะห์แผนกลยทุธ์ แผนพฒันาระยะ
กลางของสถานศึกษา  และโครงการท่ีบุคลากรในสถานศึกษาเสนอ ตลอดถึง
นโยบายของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.4) ก าหนดงาน และโครงการท่ีตอ้งด าเนินการของปี
นั้น ๆ 

2.5) จัดท าแผนป ฏิบั ติ งานประจ าปี  เสนอคณะ 
กรรมการสถานศึกษา ผา่นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
3.2) แผนพฒันาระยะกลางของสถานศึกษา 
3.3) งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
3.4) นโยบายผูบ้ริหารสถานศึกษา  และหน่วยงานตน้

สังกดั 
 

2. งานจัดสรรงบประมาณ 
หมายถึงการจดัสรรงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรั้บ ทั้งเงินอุดหนุน 

เงินรายได้สถานศึกษา หรือเงินอ่ืนท่ีอยู่ในอ านาจของสถานศึกษา รวมทั้ ง
งบประมาณท่ีไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั  ให้แก่ กลุ่มงานต่างๆ ท่ีเสนอขอ  
ประกอบดว้ย 

2.1 งานจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) การจัดสรรงบ เงิน อุดห นุน  และเงิน รายได้
สถานศึกษา 

1.2) การจัดสรรเงินจากงบประมาณ ท่ีได้รับจาก
หน่วยงานตน้สังกดั 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) รับโครงการจากกลุ่มงานต่างๆ ท่ีได้เสนอขอ  

และรวบรวมโครงการ จากแผนพฒันาระยะกลาง 
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2.2) แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  ท า

หนา้ท่ี พิจารณาจดัสรรงบ ประมาณ   แยกเป็นโครงการ และรายการต่าง ๆ ให้
ชดัเจน 

2.3) จดัท าเป็นแผนการใชง้บประมาณ ประจ าปี เสนอ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณา 

2.4) ผู้บ ริหารสถานศึกษาน าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

2.5) จดัท ารูปเล่ม รายงานหน่วยงานต้นสังกัด  และ
แจง้กลุ่มงานท่ีเสนอขอทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) แผนปฏิบติังานประจ าปี 
3.2) นโยบายผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.2 งานเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) อนุมติัการจ่ายงบประมาณ 
1.2) เบิกจ่ายเงิน    

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ตรวจสอบงบประมาณท่ีขอรับ และงบประมาณ

คงเหลือใหเ้พียงพอท่ีจะจ่าย   
2.2) ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย ตาม

เง่ือนไข และงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
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2.3) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิก  

เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนาม 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ   
3.2) ระเบียบงานจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานเจา้สังกดั 

2.3 งานโอนเงินงบประมาณ 
หมายถึงการโอนเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน ท่ี

ไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั  มาเป็นเงินนอกงบประมาณ ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1)  งานโอนเงินงบประมาณ   จากงบเงินอุดหนุน มา
ตั้งจ่ายในประเภทเงินนอกงบประมาณ 

1.2)  ถวัจ่ายงบประมาณ  เป็นการน างบประมาณท่ีเหลือ 
มาตั้งจ่ายในหมวดอ่ืน ตามระเบียนการคลงั 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) รับเงินจากหน่วยงานตน้สังกดั  โดยล้างหน้ีด้วย

ใบเสร็จรับเงิน 
2.2) เดบิดเป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภทนั้นๆ ตาม

หลกัการบญัชี 
2.3) เสนอผู ้บริหารสถานศึกษา ขอถัวจ่ายเงิน ใน

รายการท่ีคงเหลือ มาจ่ายในรายการอ่ืน ห รือหมวดอ่ืน  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบจ่ายเงินของกระทรวงการคลงั 
3.2) ระเบียบการเกบ็และรักษาเงินของสถานศึกษา 

 
3. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้เงิน 

3.1 งานตรวจสอบการใช้เงิน 
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ในการใช้จ่ายเงินของ

สถานศึกษา  ให้เป็นไปตามประเภทการจ่าย เง่ือนไขการจ่าย และวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ  ตลอดถึงการตรวจรับ ความเหมาะสมของการใช้เงิน  
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานตรวจสอบการใช้เงิน  เป็นการตรวจสอบเงิน

ท่ีใชจ่้ายไปแลว้ 
1.2) งานตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เงิน   ตาม

ระเบียบ 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชเ้งิน 
2.2) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  เง่ือนไขการจ่าย 

ประเภทการจ่าย  วงเงินท่ีจ่าย  การตรวจรับ และความเหมาะสมของการจ่าย 
2.3) รายงาน ผลก ารต รวจส อบ เสน อผู้บ ริห าร

สถานศึกษา ทราบ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัฐานการจดัสรรงบประมาณ  และหลกัฐาน
อนุมติัเงินงวด 

3.2) หลกัฐานการขอเบิก 
3.2 งานประเมินผลการใช้เงิน 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ประเมินการใช้เงิน  เป็นการประเมินความคุ่มค่า

ของการใชเ้งิน 
1.2) ประเมินผลท่ีไดรั้บ  เป็นการประเมินผลท่ีเกิดจาก

การใชเ้งิน 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) แ ต่ งตั้ ง คณ ะก รรม ก าร  ห รื อ คณ ะท าง าน  
ประเมินผลท่ีไดรั้บโดยตรงจากการใชง้บประมาณ 

2.2) เก็บข้อมูลการใช้เงินประจ าปี  รวบรวม จัดท า
สถิติ จดัท ารายงาน  และรายงานผลต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.3) ท าการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติ เก่ียวกับ 
การเงิน และ การคลงั  

2.4) สรุปผลท่ีไดรั้บจากการใชเ้งิน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แผนปฏิบติังานประจ าปี 
3.2) หลกัฐานการใชเ้งิน 
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4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 

เป็นการจดัหา  จดัซ้ือ จดัจา้ง และแลกเปล่ียน  และประสานกบั
ชุมชน  

4.1 งานจัดการทรัพยากร 
เป็นงานเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีมีในชุมชน หรือในท้องถ่ินท่ี

สถานศึกษาตั้งอยู ่ เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สถานศึกษา  ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  

1.1) จัดหาทรัพยากร  เป็นการจัดหาทรัพยากร ใน
ทอ้งถ่ิน อาจเป็น คน เงิน หรือวสัดุ ท่ีสามารถมาใชใ้นการจดัการศึกษา 

1.2) น าทรัพยากรมาใชเ้พื่อการศึกษา   
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ส ารวจทรัพยากร ในท้องถ่ินท่ีคาดว่าสามารถ
น ามาใชจ้ดัการศึกษาได ้(เจา้ของมอบให ้หรือยนิดีใหใ้ช)้ 

2.2) ติดต่อประสานงานกับเจ้าของทรัพยากร  เพื่อ
ขอรับ ขอยมื ขอใช ้แลว้แต่กรณี 

2.3) จดัท าบญัชี  ทะเบียน ตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 
2.4) จดัท ารายการบญัชี แจง้บุคลากรในสถานศึกษา

ทราบ ผา่นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเงินบริจาค  
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4.2 งานจัดหารายได้และผลก าไร 

หมายถึงการจดัหารายไดข้องสถานศึกษา  จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา  และจากกิจกรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษา    

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) ออกระเบียบวา่ดว้ยการจดัหารายได ้
1.2) การจดัหารายไดแ้ละผลก าไร  

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ศึกษาการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน 

สถานศึกษา  นอกเหนือจากใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และผลิตผลจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา 

2.2) ก าหนดกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย 
ตลอดถึงค่าปรับ หรือค่าเสียหาย  เช่น ค่าใช้อาคารสถานท่ี  ค่าคนเก็บขยะ ค่า
น ้า ค่าไฟ  เป็นตน้  ออกเป็นระเบียบการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา 

2.3) ด าเนินการจดัหารายได้  จดัจ าหน่ายผลผลิตจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา  สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน ต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นระยะตามท่ีก าหนด 

2.4) รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผา่นผูบ้ริหารสถานศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัหารายได้

ของหน่วยงานราชการ 
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3.2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินรายได้

ของสถานศึกษา 
4.3 งานกองทุนและสวสัดิการ  

เป็นงานท่ีสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือบุคลากรของ
สถานศึกษาเอง นอกเหลือจากสวสัดิการท่ีไดรั้บจากทางราชการ คุรุสภา และ 
หน่วยงานเจา้สังกดัในระดบักรม  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) จดัสวสัดิการในสถานศึกษา (กรณียงัไม่มี)   
1.2) ปรับปรุงพัฒนางานสวสัดิการในสถานศึกษา 

กรณีท่ีมีอยูแ่ลว้ 
2)  แนวทางด าเนินงาน  

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการศึกษาสภาพ ต่างๆ ของ
สถานศึกษา  ทั้งสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ และดา้น
บุคลากรเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีจะใหโ้รงเรียนใหค้วามช่วยเหลือ 

2.2) ก าหนดกิจกรรม หรืองานท่ีจะด าเนินการเป็น
สวสัดิการของบุคลากรในสถานศึกษา หรือท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

2.3) ศึกษาความเป็นไปได้ของงาน หรือกิจกรรมท่ี
ก าหนด 

2.4) จัดท าโครงการ เพื่อจัดสวสัดิการข้ึนในสถาน 
ศึกษา หรือเพื่อปรับปรุงงานสวสัดิการ 
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3)  ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการของส่วนราชการ 
3.2) เอกสาร หรือคู่มือเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ 

 
5. งานบริหารการเงิน 

หมายถึงการด าเนินงานท่ี เก่ียวกับการเงินทุกประเภทของ
สถานศึกษา รวมถึงขอเบิกเงินจากหน่วยงานผูเ้บิก หรือจากคลงั  และการน า
เงินส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน   ดงัต่อไปน้ี 

5.1 งานเบิกจ่ายเงินจากคลงัหรือหน่วยงานผู้เบิก 
หมายถึงการเบิกเงินงบประมาณจากราชการ ซ่ึงได้แก่

หน่วยงานผูเ้บิก หรือคลงัอ าเภอ และคลงัจงัหวดั ทั้งน้ีข้ีนอยู่กบันโยบายของ
ทางราชการ  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
งานเบิกเงินจากคลงั  หรือหน่วยงานผูเ้บิก  ข้ึนอยูก่บัการ

กระจายอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และ
นโยบายของทางราชการ 

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) รวบรวม ยอดเงิน และหลักฐานการขอเบิกเงิน

จากเจา้หน้ี ไดแ้ก่ เงินเดือน  เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  เงินสวสัดิการค่า
ศึกษาบุตร  เงินค่าเช่าบา้น เงินจดัซ้ือจดัจา้ง  เป็นตน้ 
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2.2) จัดท าห ลัก ฐ าน ขอ เบิ ก เงิน จ าก คลัง   ห รือ

หน่วยงานผูเ้บิก  ตามท่ีหน่วยงานผูเ้บิกก าหนด  เช่น แบบ  4244  เป็นต้น  
เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา ลงนามขอเบิก 

2.3) จดัส่งหลักฐานขอเบิกต่อหน่วยงานผูเ้บิก  หรือ
คลงัอ าเภอ หรือคลงัจงัหวดั แล้วแต่กรณี และรับเงินมาด าเนินการจ่ายตาม
ระเบียบต่อไป  ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของ
โรงเรียน ห รือเป็นรายบุคคล  แล้วแต่นโยบายของทางราชการ และ
สถานศึกษาก าหนด 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.1) แบบขอเบิกเงินจากคลัง  หรือหน่วยงานผู ้เบิก 

หรือแบบอ่ืนๆ ตามท่ีราชการก าหนด 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยหน่วยงานย่อย

และหน่วยงานยอ่ยอ่ืนๆ 
5.2 งานรับ – จ่ายเงิน 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานรับเงิน  หมายถึงการรับเงินทุกประเภทท่ี

สถานศึกษาไดรั้บ ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอ่ืนๆ ทุก
กรณี 

1.2) งานจ่ายเงิน  หมายถึงการจ่ายเงินทุกประเภทของ
สถานศึกษา ท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ี หรือบุคลากรของสถานศึกษา   
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2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
ทุกคร้ัง ทุกกรณี ท่ีมีการรับเงินสด  จ่ายงานผา่นบญัชีเงินฝากของสถานศึกษา 
หากการจ่ายเป็นเช็ค หรืออ่ืนๆ ท่ีไม่ใช้เงินสด ให้น าไปข้ึนเงินก่อน แล้วจึง
ออกใบเสร็จ 

2.2) ตรวจสอบหลกัฐานการขอรับเงินจากผูม้าขอเบิก
เงิน (ยกเวน้ท่ีมีหลกัฐานอยูแ่ลว้)   

2.3) การจ่ายเงินจะตอ้งมีหลกัฐานการสั่งจ่ายของผูมี้
อ  านาจสั่งจ่ายเสมอ 

2.4) ผูรั้บเงินจะต้องออกใบเสร็จ หรือหลักฐานการ
จ่ายใหก้บัสถานศึกษา (เวน้แต่มีหลกัฐานอยูแ่ลว้)   

2.5) ส่งหลกัฐานให้งานบริหารบญัชี  ท าการลงบญัชี
ต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
3.2) แบบหลกัฐานการจ่าย 

5.3 งานเกบ็รักษาเงิน 
หมายถึงการเก็บรักษาทั้งเงินสด  และเอกสารแทนตวัเงิน 

รวมทั้งสมุดคู่ฝากของธนาคาร  ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งมีขั้นตอนในการเก็บ
รักษา ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน ของกระทรวงการคลงั  ประกอบดว้ย 
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1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  

1.1) การถือเงินสดในมือ  หมายถึงการรักษาเงินไม่
เกินจ านวนเงินท่ีกฎหมายก าหนด และเอกสารแทนตวัเงินในเวลาราชการ   

1.2) งานเก็บรักษาเงิน  หมายถึงการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารแทนตวัเงินนอกเวลาราชการ โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) เจา้หน้าท่ีการเงินเก็บเงินสดไวใ้นมือ เพื่อใช้จ่าย 

ในเวลาราชการ ตามอ านาจการเก็บรักษาเงิน ของเงินประเภทนั้นๆ 
2.2) แต่งตั้ งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาน 

ศึกษา (กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลง หรือมีไม่ครบถว้น) ซ่ึงตอ้งมีคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินจ านวน 3 คน และอาจแต่งตั้งกรรมการคนท่ี 4  เพื่อท าหน้าท่ี
แทนกรรมการเก็บรักษาเงินคนใดคนหน่ึง ท่ีไม่สามารถมาปฏิบติัราชการใน
วนันั้นไดเ้ลย  โดยไม่ตอ้งแต่งตั้งใหม่ 

2.3) ตรวจสอบยอดเงิน ทั้งเงินสด  เอกสารแทนตวัเงิน 
เม่ือหมดเวลาราชการ  ส่งมอบกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยปกติจะเก็บรักษา
ในตูนิ้รภยัของสถานศึกษา กรรมการเก็บรักษาถือกุญแจคนละดอก  หากไม่มี
ตูนิ้รภยั ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.4) ก่อนเวลาราชการในวนัท าการวนัรุ่งข้ึน  คณะ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน  น าเงิน และเอกสารแทนตวัเงิน มอบให้เจ้าหน้าท่ี
การเงิน เพื่อใชจ่้ายในเวลาราชการต่อไปต่อไป 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แบบการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
3.2) ระเบียบการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
3.3) ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเก็บ

รักษาเงินของสถานศึกษาตามประเภทนั้นๆ 
 

6. งานบริหารการบัญชี 
หมายถึงการจัดท าหลักฐานท่ีเก่ียวกับการ รับ – จ่ายเงิน  ทุก

ประเภท ไดแ้ก่บญัชีเงินสด  ทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ  หรือหลกัฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัการ รับ – จ่ายเงิน  ตลอดถึงการรายงานท่ีเก่ียวกบัการเงิน 

6.1 งานจัดท าบัญชี 
เป็นการจดัท าบญัชี และทะเบียนท่ีเก่ียวกบัการเงินของส่วน

ราชการตามท่ีทางราชการก าหนด   ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  เป็นการจดัท าบญัชี และทะเบียน

การเงินต่าง ๆ  ตามท่ีทางราชการก าหนด หรือระเบียบการจดัท าบญัชีของกรม
เจา้สังกดั  ไดแ้ก่ 

1.1) งานจดัท าบญัชีเงินสด 
1.2) งานจดัท าบญัชีแยกประเภท 
1.3) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
1.4) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
1.5) ทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
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1.6) ทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ผน่ดิน 
1.7) ทะเบียน หรือบญัชีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.8) ทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2)  แนวทางด าเนินงาน 
2.1) รวมยอดเงินงบประมาณ ท่ี ใช้ จ่ายในวัน ส้ิน

ปีงบประมาณ สรุปยอดเงินคงเหลือ ตั้งจ่ายในปีงบประมาณใหม่ 
2.2)  ปรับปรุงบญัชีเงินงบประมาณ และบนัทึกบญัชี

คา้งจ่าย 
2.3) รวบรวมหลักฐานการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ 

จากผูข้อเบิก(เจา้หน้ี) เพื่อจดัท าหลกัฐานขอเบิก 
2.4) จดัท าบญัชีประจ าวนั (ทุกวนัท่ีมีการรับจ่าย) ทั้ ง

บญัชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 
2.5)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินสด และเงินฝาก

ธนาคาร 
2.6) บันทึกขอแก้ไขข้อผิดพลาด  จากการบันทึก

รายการ หรือขอ้ความผดิพลาด ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แบบบญัชี และทะเบียนคุมเงินต่างๆ  
3.2)     ระเบียบการจดัท าบญัชีของกระทรวงการคลงั 
3.3) ค าสั่ ง  เก่ี ย วกับ ก าร เงิน และก ารบัญ ชี ของ

กรมบญัชีกลาง 
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6.2 งานจัดท ารายงานการเงิน 

เป็นการจัดท ารายงาน ต่างๆ  ท่ี เก่ี ยวกับการเงิน  ต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั และส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   
1.1) บนัทึกเงินคงเหลือประจ าวนั 
1.2) รายงานยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน 
1.3) รายงานประจ าปี 
1.4) รายงานการเงินของสถานศึกษา 
1.5) รายงานการเงินอ่ืนๆ ท่ีทางราชการก าหนด 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) บันทึกเงินคงเหลือประจ าวนั แยกเป็นเงินสด  

และเอกสารแทนตวัเงิน  ส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อเก็บรักษา ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการทุกวนัท่ีเป็นวนัเปิดท าการของสถานศึกษา 

2.2) รายงานการเงินประจ าเดือน(บนัทึกเงินคงเหลือ 
ณ วนัส้ินเดือน)  ต่อหน่วยงานตน้สังกดั และส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

2.3) จดัท างบแสดงฐานะทางการเงินของสถาน ศึกษา  
งบแสดงผลการด าเนินการทางการเงิน (รายงานประจ าปี) 

2.4) จดัท าทะเบียน หรือ รายงานการเงินต่างๆ ตามท่ี
สถานศึกษาเห็นสมควรก าหนดข้ึนเอง  เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน 
โดยไม่ขดัต่อระเบียบของทางราชการ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แบบบนัทึกเงินคงเหลือประจ าวนั 
3.2) หลกัการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
7. งานบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 

พสัดุ และสินทรัพย ์หมายถึง  ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาทุกอยา่ง 
ตั้งแต่วสัดุส้ินเปลือง  จนถึงอาคารสถานท่ี และส่ิงก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

7.1 งานจัดท าระบบฐานข้อมูล 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1)  ทะเบียนท่ีราชพสัดุ 
1.2) ทะเบียนครุภณัฑ ์
1.3) บญัชีวสัดุ และหลกัฐานขอเบิกวสัดุ    

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

ท าการ ส ารวจ วสัดุ ครุภณัฑ์ อาคาร และส่ิงก่อสร้าง เพื่อทราบสภาพคงเหลือ 
และสภาพการใชง้าน  

2.2) จัดท าท ะ เบี ยน ควบ คุ ม อ าค าร  ท่ี ดิ น  แล ะ
ส่ิงก่อสร้าง  และขอจดทะเบียน(กรณีท่ีจงัไม่ไดข้อจดทะเบียน) 

2.3) จดัท าทะเบียนควบคุมครุภณัฑ์  และรหัส ประจ า
ครุภณัฑ ์ท่ีไดม้าใหม่  รวมทั้งหลกัฐานการยมืครุภณัฑ ์

2.4) จดัท าบญัชีควบคุมวสัดุ และใบเบิกวสัดุ  
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2.5) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กรณี

มีวสัดุ ครุภณัฑ ์ช ารุดเสียหาย หรือสูญหาย  เพื่อหาผูรั้บผดิทางเพง่ (ถา้มี) 
2.6) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายครุภณัฑ์  อาคาร 

และส่ิงก่อสร้าง  กรรมการขายทอดตลาด   และกรรมการท าลายครุภัณฑ ์ 
แลว้แต่กรณี 

2.7) จดัท าหลกัฐานการใช้สินทรัพย ์และทะเบียนคุม
สินทรัพยท่ี์เกิดจากการด าเนินการของสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ระเบียบกระทวงการคลงัวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 

7.2 งานสรรหาพสัดุและสินทรัพย์ 
เป็นการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆโดย

ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ เก่ียวกับการ
จดัซ้ือจดัจา้ง  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) การก าหนดคุณลกัษณะวสัดุ ครุภณัฑ ์
1.2) การจดัซ้ือ - จดัจา้ง 

2)  แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ส ารวจความต้องการใช้ว ัส ดุ  ค รุภัณฑ์ ของ

สถานศึกษา  จากบุคลากร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานวิเคราะห์

ความตอ้งการใชว้สัดุ  ครุภณัฑ์  และจดัสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกบังาน 
และโครงการ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2.3) ด าเนินการจดัซ้ือ  หรือจดัจา้ง ตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ค าสั่ งการมอบอ านาจในการด าเนินการตาม

ระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
7.3 งานใช้และบ ารุงรักษาพสัดุและสินทรัพย์ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การใช้พสัดุ และสินทรัพย์   ก าหนดหลกัการใช ้

และผูข้อใช ้
1.2) การดูแล บ ารุงรักษาสินทรัพย์    ก าหนดวิธีการ

ดูแลรักษา และการซ่อมแซม 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ก าหนดวิธีการใช ้ เวลาใช ้การขอใช้ หรืออ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็น ท่ีเก่ียวกบัการใชพ้สัดุ และสินทรัพย ์  ของสถานศึกษา 

2.2) ก าหนดเวลา วธีิการ และงบประมาณ ในการดูแล
รักษา และซ่อมแซมครุภณัฑ ์ และสินทรัพย ์ 
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2.3) ติดตามผล และรายงานผลการด าเนินการ ต่อ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3)  ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิ ธีการ

ปกครอง ดูแล รักษา ใชป้ระโยชน์ เก่ียวกบัราชพสัดุ 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการใชอ้าคาร

สถานท่ี 
7.4 งานจ าหน่ายพสัดุและสินทรัพย์ 

เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ
พสัดุ ท่ีเก่ียวกบัจ าหน่ายพสัดุ อนัไดแ้ก่  ครุภณัฑ ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
และส่ิงก่อสร้าง   ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   
1.1) งานส ารวจอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
1.2) งานจ าหน่ายครุภณัฑ ์

2)  แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการส ารวจอาคาร และส่ิง 

ก่อสร้าง ท่ีจะร้ือถอน  เพื่อทราบสภาพ และวสัดุท่ียงัใชง้านไดดี้  และการน า
วสัดุไปใช้หลังจากร้ือถอนแล้ว  (ส าหรับครุภัณฑ์ ใช้กรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง)     
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2.2) ขออนุญาตร้ือถอน อาคาร และส่ิงก่อสร้าง ต่อผูมี้

อ  านาจตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  ปัจจุบนัคือผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

2.3) แต่งตั้ งคณะกรรมการร้ือถอน  อาคาร และ
ส่ิงก่อสร้าง เม่ือได้รับอนุญาตให้ร้ือถอน (ส าหรับครุภัณฑ์ ใช้กรรมการ
ท าลาย) 

2.4) จ าหน่ายครุภณัฑ ์ อาคาร และส่ิงก่อสร้างออกจาก
ทะเบียน  และรายงานการจ าหน่ายต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับอาคารและ
ส่ิงก่อสร้างให้รายงานต่อ ต่อกรม  ธนารักษ์  (ธนารักษ์จงัหวดั) ด้วย เพื่อ
จ าหน่ายออกจากทะเบียนของกรมธนารักษ ์

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ค าสั่งการมอบอ านาจตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 

 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 

งานบริหารบุคคล  เป็นงานเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษา สามารถปฏิบติังาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อให้การจดั
การศึกษา ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  
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1. งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

เป็นการก าหนดจ านวนบุคลากรของสถานศึกษา  และคุณวุฒิ 
หรือวชิาเอกท่ีสถานศึกษาตอ้งการ ซ่ึงทาง ก.ค.ศ. เป็นผูก้  าหนด และ  อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผูค้วบคุมดูแลให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  ส่วนคุณวุฒิ 
หรือวชิาเอกนั้น  สถานศึกษาเป็นผูก้  าหนด 

1.1   งานวางแผนอตัราก าลงั 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) วิเคราะห์อตัราก าลัง  เป็นการวิเคราะห์งานของ
สถานศึกษา เพื่อก าหนดปริมาณงาน 

1.2) ก าหนดอตัราก าลงั  ก าหนด ตามปริมาณงาน เพื่อ
ขออตัราก าลงั 

2)  แนวทางด าเนินงาน 
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์อตัราก าลงัท าการ

วเิคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา  ก าหนดจ านวนบุคลากรท่ีตอ้งการ  
2.2) ก าหนดอตัราก าลงัตามกรอบของ ก.ค.ศ.  น าไป

เปรียบเทียบกบัอตัราก าลงั ท่ีมีอยู่จริงในปัจจุบนั  เพื่อทราบจ านวน  ท่ีขาด
แคลน 

2.3) จดัล าดับคุณสมบัติ หรือวิชาเอกท่ีสถานศึกษา
ตอ้งการ(ขาดแคลน)เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ  
และจดัสรร หรือบรรจุบุคลากรตามท่ีสถานศึกษาตอ้งการ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) เกณฑ์อัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา ของ 
ก.ค.ศ. 

3.2) ภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
1.2  งานก าหนดต าแหน่ง 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
งานก าหนดต าแหน่ง   เป็นการก าหนดคุณวุฒิ หรือ

วิชาเอกท่ีสถานศึกษาตอ้งการ และต าแหน่งท่ีสถานศึกษาตอ้งการให้มี หรือ
วชิาเอกท่ีสถานศึกษาขาดแคลน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดคุณวุฒิและวิชาเอก 

ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งของสถานศึกษา 
2.2) ก าหนดต าแหน่งบุคลากร และคุณสมบัติของ

บุคลากรท่ีสถานศึกษา ตอ้งการ  
2.3) เปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของบุคลากรท่ีมีอยูจ่ริง 

เพื่อทราบคุณสมบติัท่ีขาดแคลน  น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี  พิจารณา อนุมติั  
และบรรจุใหต้ามท่ีสถานศึกษาตอ้งการ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) เกณฑ์อัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา ของ    

ก.ค.ศ. 
3.2) ภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
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2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.1 งานสรรหาบุคลากร 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   

1.1) ประกาศรับสมคัร  เป็นการประกาศรับสมคัรใน
ส่วนท่ีสถานศึกษามีอ านาจในการสรรหา   ไดแ้ก่ครูจา้งสอนซ่ึงเป็น ลูกจา้ง
ชั่วคราว  หรือขา้ราชการครู กรณีได้รับมอบอ านาจ หรือกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา 

1.2) การคัดเลือก   การคดัเลือกโดยทั่วไปจะใช้การ
คดัเลือกโดยการสอบ  มกัจะเรียกวา่การสอบแข่งขนั  

2) แนวทางด าเนินงาน 
การสรรหาบุคลากร  โดยปกติจะเป็นหน้าท่ี ของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา   โดยแยกเป็น การสรรหาขา้ราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา   
และลูกจา้ง  ทั้ งน้ี อ.ก.ค.ศ. อาจมีมติให้สถานศึกษาด าเนินการในบางส่วน 
หรือบางประเภทก็ได้  หากเป็นลูกจา้งสถานศึกษาจา้งเอง ก็เป็นหน้าท่ีของ
สถานศึกษา  ดงันั้นหากสถานศึกษาด าเนินการสรรหา จึงตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1) ก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีตอ้งการ  ตามภาระ
งานของสถานศึกษา  และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นวิชาท่ีสอบ วนัรับ
สมคัร  สถานท่ีสอบ  วนัประกาศผล หรือคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีตอ้งการ 

2.2) แต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อท าการ
สอบคดัเลือก 
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2.3)  ประกาศผลการสอบคดัเลือก  ตามล าดบัท่ีสอบ

ได ้(ตามล าดบัคะแนน) 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) พระราชบัญญั ติ   เงิน เดือน  และเงินประจ า
ต าแหน่ง  

3.3) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วน
ราชการ 

3.4) มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.2 งานบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 

เป็นการบรรจุให้เข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานของรัฐ  
และแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ี   ซ่ึ งเป็นหน้าท่ีของผู ้มีอ  านาจตาม
พระราชบญัญติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) การด ารงต าแหน่ง     
1.2) การใหไ้ดรั้บเงินเดือน    

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งตั้ งให้ผูส้อบคัดเลือกได้ ให้ด ารงต าแหน่ง

ผูช่้วยครู  รับเงินเดือน ขั้นตน้ของครูผูช่้วย (ทดลองปฏิบติัราชการ) 
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2.2) แต่งตั้ งลูกจา้งชั่วคราว ให้ด ารงต าแหน่งลูกจา้ง 

รับเงินเดือน ตามวฒิุ 
2.3) แต่งตั้งครูท่ีผา่นการทดลองปฏิบติัราชการไปแลว้ 

ใหด้ ารงต าแหน่งครู  ใหไ้ดรั้บเงินเดือน ในอนัดบั ค.ศ. 1   
2.4) แต่งตั้ งครูท่ีได้รับย้าย ให้ด ารงต าแหน่งตามท่ี

ไดรั้บยา้ย ใหไ้ดรั้บเงินเดือนและวทิยฐานะเดิม 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) พระราชบญัญติัเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ าต าแหน่งขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.3) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งของส่วน
ราชการ 

2.3 งานโอนย้ายบุคลากร 
หมายถึงการขอโอนของขา้ราชการครู ไปสังกดักรมอ่ืน และ

การขอย้ายไปโรงเรียนอ่ืนทั้ งในและนอกเขตพื้นท่ี ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  รวมทั้ งการรับโอน และรับย้าย  
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานการโอน  คือการยา้ยไปอยูห่น่วยงานอ่ืน หรือ

สถานศึกษาอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.2) งานการยา้ย  คือการยา้ยไปสถานศึกษาอ่ืนในเขต

พื้นท่ี การศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน  ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1)   ศึกษาข้อมูล    ค รู ท่ี จะขอโอน  – ย ้าย  ศึกษา

ต าแหน่งวา่งในโรงเรียนท่ีจะขอโอน – ยา้ย  เพื่อตดัสินใจ 
2.2)     ยื่นค าขอ ผูข้อโอน – ยา้ยยื่นค าร้องขอยา้ย ขอ

โอน ต่อผูบ้ริหารโรงเรียน ลงความเห็น น าส่งถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส าหรับ 
ผูข้อโอนตอ้งแนบหลกัฐานยนืยนัการรับโอนจากหน่วยงานตน้สังกดัดว้ย 

2.3)    เม่ือไดรั้บโอน – ยา้ย  ผูไ้ดรั้บการโอน – ยา้ย ตอ้ง
ท าการมอบหมายหนา้ท่ีการงาน ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื่อออกหนงัสือส่ง
ตวัไปรับราชการในสถานศึกษาท่ีรับยา้ยต่อไป 

2.3)    กรณีการรับยา้ย หรือรับโอน ขา้ราชการครูจาก
สถานศึกษาอ่ืน มาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกบั
ขา้ราชการท่ีบรรจุใหม่  ยกเวน้การทดลองปฏิบติัราชการ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร ข อ ย้ า ย   ข อ งส า นั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) หลกัเกณฑ ์  ของกรมเจา้สังกดัท่ีจะรับโอน 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การโอน – 

ยา้ย 
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3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.1 งานทดลองปฏิบัติราชการ 
เป็นการพฒันาอย่างเขม้ของผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งจากผู ้

ท่ีสอบคดัเลือกไดโ้ดยให้ด ารงต าแหน่งครูผูช่้วย เป็นเวลา 2 ปี จนกวา่จะผา่น
การทดลองปฏิบติัราชการ(พฒันาอย่างเข็ม) จึงแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง ครู
ต่อไป     ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) มอบหมายงาน  เป็นการมอบหมายงานในหน้าท่ี

ตามภาระงานของสถานศึกษาใหป้ฏิบติั 
1.2) ประเมินผลการปฏิบติังาน  สถานศึกษามีหน้าท่ี

ประเมินผลการปฏิบติังานของครูผูช่้วย   
2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) มอบหมายงาน  ใหค้รูผูช่้วยปฏิบติั 
2.2) แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการทองลอง

ปฏิบติัราชการ (ปกติแต่งตั้ง 3  คน)  และครูพี่เล้ียง 
2.3) สอนงาน  นิเทศงาน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูพี่เล้ียง  
2.4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูท้ดลองปฏิบัติ

ราชการ  ตามแบบท่ีก าหนด 
2.5) รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ  เพื่อด าเนินการต่อไป 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.2 งานพฒันาบุคลากร 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) การศึกษาต่อ   หมายถึงการเข้ารับการศึกษาใน
สถาบนัต่างๆ ทั้งเวลาปกติ และนอกเวลา 

1.2) การศึกษาดูงาน  หมายถึงการศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

1.3) การประชุม อบรม  หมายถึงการประชุม หรือการ
อบรม ทั้งท่ีสถานศึกษาจดัเอง และส่งบุคลากรเขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

1.4) การศึกษาด้วยตนเอง  หมายถึงการศึกษาด้วย
ตนเอง โดยไม่มีสถาบนัรับรอง   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) วางแผนการพฒันาบุคลากร  โดยการ 

2.1.1) ส ารวจความต้องก ารของบุ คลากร
เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร   

2.1.2) ตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา  
ทั้งดา้นบุคลากร  งบประมาณ   สถานท่ี รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็น 
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2.1.3) ก าหนด เกณฑ์ ขั้ น ต ่ าในการพัฒ น า

บุคลากร 
2.1.4) วางแผนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีทั้ งท่ี

สถานศึกษาจดัเอง และส่งบุคลากรเขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  
2.2) ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนท่ีก าหนด 
2.3) ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุปรายงานผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้
ขา้ราชการไป ศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ 

3.2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือน
ระหวา่งวนัลา 

3.3 งานพจิารณาความดีความชอบ 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) งานประเมินผลการปฏิบติังาน 
1.2) งานเล่ือนขั้นเงินเดือน    

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 

(ปีละสองคร้ัง) 
2.2) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของ

บุคลากรในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
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2.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

สถานศึกษา  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2.4) สรุปผลการประเมิน  และจดัล าดบัผูท่ี้ไดรั้บความ

ดีความชอบ แยกเป็นเล่ือนเป็นกรณีพิเศษ เล่ือนปกติ และไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน 
2.5) จัดท าบัญ ชี ก าร เล่ื อน ขั้ น เงิน เดื อน   ต าม ท่ี

หน่วยงานตน้สังกดัก าหนด 
2.6) เสนอบัญ ชี เล่ื อนขั้ น เงิน เดือน ต่อ เขตพื้ น ท่ี

การศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) กฎ ก.พ.วา่ดว้ยการพิจารณาความดีความชอบ 
3.2) หลกัเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนของหน่วยงาน

ตน้สังกดั 
3.3) มติ  อ .ก .ค .ศ. ท่ี เก่ียวกับการพิจารณาความดี

ความชอบ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน และการจดัสรรเมด็เงิน 
3.4 งานเลือ่นต าแหน่ง และวทิยฐานะ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    
1.1) งานขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ   ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่มี

วิทยฐานะ ตอ้งขอมีวิทยฐานะก่อน  แล้วจึงขอเล่ือนวิทยฐานะไปตามล าดบั  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และมาตรฐานวทิยฐานะท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดย
ปกติขา้ราชการครูจะมีวทิยฐานะตั้งแต่ครูช านาญการ รับเงินเดือนระดบั ค.ศ.2  
ไปจนถึงวทิยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ รับเงินเดือนระดบั  ค.ศ.5 
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1.2) งานประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และขอเล่ือนวิทย

ฐานะ  แลว้แต่กรณี 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ส ารวจขา้ราชการครู  ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ ขอมี หรือขอ
เล่ือนวิทยฐานะ   แจ้งครูท่ีจะขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะ  และผู ้บริหาร
สถานศึกษาทราบ 

2.2) ให้ขอ้มูล สารสนเทศแก่ข้าราชการครูท่ีจะขอมี 
และขอเล่ือนวทิยฐานะ  เก่ียวกบัหลกัฐาน และวธีิการขอมี ขอเล่ือนวทิยฐานะ 

2.3) รวบรวม จดัส่งหลักฐานการขอมี ขอเล่ือนวิทย
ฐานะ ถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.4) แจง้ผูข้อมีขอเล่ือนวิทยฐานะทราบ เม่ือไดรั้บแจง้
จากคณะกรรมการประเมิน 

2.5) ให้ความร่วมมือในการจัดท าผลงานวิชาการ 
ส าหรับผูข้อเล่ือนวทิยฐานะชานาญการพิเศษข้ึนไป 

2.6) ติดต่อประสานงาน เก่ียวกบัการเขา้รับการพฒันา
งานเพื่อมี และเล่ือนวทิยฐานะ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
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3.5 งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานจดัท าทะเบียนการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
1.2) งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    ซ่ึง

ตอ้งขอปีเวน้ปี 
1.3) งานคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 2 ชั้น ในตระกลูเดียวกนั (ถา้ซ้ือเองไม่ตอ้งคืน)  หรือถึง
แก่ความตาย 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) จดัท าทะเบียนคุมการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ของบุคลากรในสถานศึกษา  ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2.2) ส ารวจบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีมีสิทธ์ิขอรับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แจง้บุคลากรทราบเพื่อจดัท าแบบค าขอ 
และหลกัฐานประกอบ 

2.3) ช้ีแจงเก่ียวกับหลัก เกณฑ์  และวิธีการขอรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2.4) ให้ความร่วมมือในการจดัท าค าขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และส่งหลกัฐานต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2.5) ติดต่อ ประสานงาน ให้บุคลากรท่ีอยู่ในเกณฑ์
ตอ้งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไดท้  าการคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระ เบี ยบ ก ารขอพ ระ ราชท าน เค ร่ือ ง  ร าช
อิสริยาภรณ์ 

3.2) แบบขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
3.6 งานทะเบียนประวตัิ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานจดัท าทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2) ปรับปรุงทะเบียนครู 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ก าหนดรูปแบบ ทะเบียนประวติั  ของบุคลากร 

ในสถานศึกษาเพิ่มเติม  จากท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการอยู่ เพื่อความ
สะดวกในการบริหารงานของสถานศึกษาเอง 

2.2) จัดเก็บข้อมูล ของบุคลการทางการศึกษา เป็น
รายบุคคล  รวมทั้งคดัลอกแฟ้มประวติั  จากเขตพื้นท่ีการศึกษา   

2.3) จดัท าทะเบียนประวติั และ ปรับปรุงแกไ้ข  โดย
เร่ิมจดัท าตั้ งแต่เร่ิมรับราชการ จนถึงปัจจุบัน  และปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1) เอกสาร หรือแบบทะเบียนประวติั 
1.2) ระเบียบวา่ดว้ยทะเบียนประวติัของขา้ราชการ 
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3.7 งานการลา 

เป็นการปฏิบติัตามระเบียบของการลา  โดยก าหนดเป็นการ
ลาประเภทต่าง ๆ  

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานควบคุมวนัลา  เน่ืองจากสถานศึกษามีอ านาจ

ในการอนุญาตการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเอง  จึงตอ้งควบคุมวนัลาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

1.2) งานอนุญาตการลา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผู ้
อนุญาตการลาทุกประเภท 

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ช้ีแจงระเบียบการลาของส านกันายกรัฐมนตรี  ให้

บุคลากรในสถานศึกษาทราบ และเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทการลา   สิทธิการลา
และหลกัเกณฑก์ารลาในแต่ละประเภท 

2.2) ก าหนดระเบียบการลาของ สถานศึกษาเพิ่มเติม 
เก่ียวกบัวิธีการส่งใบลา ระยะเวลาส่งใบลา และช่องทางการผ่านใบลาของ
สถานศึกษานั้น  ท่ีไม่ขดักบัระเบียบการลาของทางราชการ 

2.3) ลงรับใบลาตามระบบหนังสือราชการ โดย
เจา้หนา้ท่ีงานสารบญั 

2.4) ตรวจสอบวนัลา โดยเจา้หน้าท่ีงานบุคลากร และ
ลงนาม ยนืยนั เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา พิจารณา เพื่ออนุญาตการลา 

2.5) แจง้ผูข้ออนุญาตลา ทราบ เพื่อการปฏิบติั 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบการลาของขา้ราชการ 
3.2) ค าสั่งมอบอ านาจการลาของหน่วยงานตน้สังกดั 
3.3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 

บ านาญ  และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
 

4 งานวนัิยและรักษาวนัิย 
หมายถึงงานวินยัของขา้ราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง

ประกอบดว้ยการรักษาวนิยั  กรณียงัไม่ท าผิดทางวนิยั  และการด าเนินการทาง
วนิยั กรณีท่ีไดก้ระท าผดิทางวนิยั  ดงัน้ี 

4.1 งานรักษาวนัิย 
เป็นการป้องกนั  หรือดูแลไม่ให้ขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในสถานศึกษา ไม่ให้กระท าผิดทางวินัย  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนโดยตรง  แต่อาจมอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการ หรือผูใ้ด
ผูห้น่ึงท่ีเหมาะสม ดูแลแทนได ้ ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) การป้อมปราม   เป็นการป้องกันการกระท าผิด

ทางวนิยั 
1.2) การรักษาวินยั  เป็นการดูแลไม่ใหมี้การกระท าผิด

ทางวนิยั 
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2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ช้ีแจงเก่ียวกบัความผิดทางวินยั และโทษทางวินยั
แก่บุคลากรของสถานศึกษาทราบ  ซ่ึงอาจท าเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
หรือตามสถานการณ์ 

2.2) น ากรณีตวัอย่าง ท่ีได้ด าเนินการถึงท่ีสุดแล้ว ให้
บุคลากรของสถานศึกษา ไดท้ราบ และศึกษา 

2.3) ช้ีแนะ หรือตกัเตือนบุคลากรท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
กระท าผดิวนิยั เพื่อเป็นการป้อมปราม 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ

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

4.2 งานด าเนินการทางวนัิย 
เป็นการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยวินัยของขา้ราชการ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  ในกรณีท่ีมีการกระท าผิดทาง
วนิยั หรือถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิทางวนิยั  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานสอบหาข้อเท็จจริง   เพื่อตรวจหาว่ามีมูล

ความผดิหรือไม่  บางกรณีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบหาขอ้เทจ็จริง 
1.2) งานสอบสวนทางวินยั  เป็นการสอบเพื่อก าหนด

โทษทางวนิยั 
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2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่ งตั้ งก รรมการสอบห าข้อ เท็ จจ ริง  ก รณี
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่น่าจะมีการกระท าผิดทางวินยั  หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถูก
กล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั (กรณียงัไม่มีมูลความผดิ) 

2.2) แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  กรณีท่ีมีมูล
ความผดิ  เพื่อพิจารณาลงโทษทางวนิยั 

2.3) แจง้ขอ้กล่าวหา หรือมูลความผิดให้ผูถู้กกล่าวหา
ทราบ และใหโ้อกาสแกข้อ้กล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั 

2.4) กรณี ท่ี เป็ น ความผิ ด ท่ี ป รากฏชัด แจ้ง   ไม่
จ  าเป็นตอ้งตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิยั 

2.5) คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แจ้งผลการ
สอบสวน พร้อมข้อเสนอแนะโทษทางวินัย ต่อผู ้แต่งตั้ งทราบ (ปกติคือ
ผูบ้งัคบับญัชา)   

2.6) ผูบ้ ังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัย ตามมูลฐาน
ความผดิท่ีปรากฏ  หากเป็นโทษวินยัอยา่งร้ายแรง ใหเ้สนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
พิจารณา  และผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีสั่งลงโทษ   ในกรณีน้ี ผูอ้  านวยการเขต
พื้นท่ีอาจตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้ึนท าการสอบสวนใหม่ก็ได ้

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ

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

วนิยั 
3.3) ระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีถูก

ลงโทษทางวนิยั 
4.3 งานอุทธรณ์ 

เป็นการอุทธรณ์ ของผู ้ถู กลงโทษทางวินัย   ท่ี เห็นว่า
ผูบ้งัคบับญัชาลงโทษโดยไมเ่ป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
อุทธรณ์การลงโทษทางวนิยั    

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ท าการอุทธรณ์ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ต่อ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี หรือ  ก.ค.ศ. ด้วยตนเอง (ผูอ่ื้นอุทธรณ์
แทนไม่ได)้ แลว้แต่กรณี 

2.2) ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี กรณีผูบ้งั คบั
บญัชาสั่งลงโทษไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี 

2.3) ใหอุ้ทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. กรณีท่ีถูกลงโทษโดยความ
เห็นชอบของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี 

2.4)   ผลการอุทธรณ์ ให้ถือเป็นท่ี ส้ินสุด ของการ
ด าเนินการทางวนิยั 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
1.2) กฎ  ก.ค. วา่ดว้ยการพิจารณาอุทธรณ์ 

4.4 งานร้องทุกข์  
เป็นการร้องทุกข์ของผูท่ี้ถูกกลัน่แกลง้ จากผูบ้งัคบับญัชา ท่ี

ไม่ใช่การลงโทษทางวนิยั 
1)   งานท่ีตอ้งด าเนินการ   

1.1) งานรับเร่ืองร้องทุกข ์ ของผูท่ี้ถูกกลัน่แกลง้ หรือผู ้
ไดรั้บทุกข ์

1.2) งานช้ีแจงการร้องทุกข ์ เป็นการช้ีแจงการให้ทุกข์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2)    แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ผูไ้ดรั้บทุกข ์หรือผูถู้กกลัน่แกลง้  ท าการร้องทุกข์

ต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ีให้ทุกข ์หรือท่ีกลัน่แลง้  อาจดว้ยวาจาก่อน หรืออยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เสนอผา่นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.2) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นผูท้  าให้เกิดทุกขต์อ้งช้ีแจง ขอ้
ร้องทุกข ์แจง้ผูไ้ดรั้บทุกขท์ราบ  อาจดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร แลว้แต่
กรณี 

2.3) ผูไ้ด้รับทุกข์ อาจร้องทุกข์อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ต่อผู ้บังคับบัญชาของผู ้ให้ ทุกข์ได้ หากไม่พอใจการช้ีแจงของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีใหทุ้กข ์
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3)   ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) กฎ  ก.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกข ์
 

5 งานออกจากราชการ 
หมายถึงการออกจากราชการ ของขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ของสถานศึกษา  ในทุกกรณี  ไดแ้ก่ 
5.1 งานเกษียณอายุราชการ    

หมายเฉพาะขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับ
ราชการจนอายุตวัครบ 60 ปี ตอ้งพน้จากราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานส ารวจบุคลากรท่ีจะเกษียณอายรุาชการ 
1.2) งานเกษียณอายรุาชการ 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ส ารวจบุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี  เพื่อสถานศึกษาได้เตรียมปรับการบริหาร
จดัการ  และแจ้งผูท่ี้เกษียณอายุราชการทราบ เพื่อเตรียมการ  และรายงาน
หน่วยงานตน้สังกดัทราบ 
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2.2) ช้ีแจงผูท่ี้จะเกษียณอายุราชการ ทราบถึงหลกัการ 

วธีิการ และการจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3)  ติดต่อประสานงาน กบับุคคล และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  เช่น  คุรุสภา  และเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นตน้  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

5.2 งานลาออกจากราชการ 
หมายถึงการออกจากราชการด้วยความสมคัรใจ ด้วยเหตุ

ต่างๆ  เช่น ลาออกเพื่อประกอบอาชีพอ่ืน ลาออกเพราะรับราชการมานาน 
หรือลาออกเพราะเหตุอ่ืนๆ  รวมทั้งการออกจากราชการก่อนก าหนดเวลา  
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานลาออกจากราชการก่อนก าหนด 
1.2) งานลาออกจากราชการ 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) รับใบลาออกของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา  น าส่งเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.3) ให้ความร่วมมือในการจดัท าเอกสาร หลักฐาน

ต่าง ๆกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออก 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1)   พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.2)      พระราชกฤษฎีการการจ่ายเงินเดือน บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

5.3   งานออกจากราชการเน่ืองจากโทษทางวนัิย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  

1.1) ออกจากราชการไว้ก่อน  อาจไม่ต้องออกจาก
ราชการจริง หากพบวา่ไม่มีความผดิถึงขั้น ใหอ้อก และปลดออก 

1.2) ให้ออก  เป็นการลงโทษทางวินัย แต่ยงัคงไดรั้บ
บ าเหน็จบ านาญ (ถา้อยูใ่นเกณฑท่ี์ขอรับได)้  

1.3) ปลดออก   เป็นการลงโทษให้ออกโดยไม่ได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ ถึงแมมี้สิทธ์ไดรั้บ 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) จดัท าค าสั่ง หรือ ส่งค าสั่งลงโทษทางวินยั  แจง้ผู ้

ถูกลงโทษทราบ 
2.2) งดจ่ายเงินเดือนไวก่้อน ส าหรับผูท่ี้ถูกให้ออกจาก

ราชการไวก่้อน 
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2.3) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานตน้สังกดั และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อขอรับ เงินบ าเหน็จ บ านาญ  และเงินชดเชยอ่ืนๆ 
(ปลดออกไม่มีสิทธ์ิรับบ าเหน็จบ านาญ) 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการค รูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บ าเหน็จ 

บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
5.4   งานออกจากราชการเน่ืองจากสาเหตุบางประการ 

เป็นการให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  แต่ดว้ยความ
ไม่เหมาะสมท่ีจะรับราชการ 

1)    งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1)    ออกจากราชการเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลอง

ปฏิบติัราชการ  เน่ืองจากไม่ตั้งใจท่ีจะท างาน  หรือความไม่เขา้ใจงาน 
1.2)    ออกจากราชการเน่ืองจากขาดคุณสมบติั ท่ีจะรับ

ราชการ   เน่ืองจากตรวจพบว่าขาดคุณสมบติั ในขั้นตอนรับสมคัร หรือการ
สอบ   หรือไม่สามารถมีใบประกอบวชิาชีพได ้

1.3)    ออกจากราชการเพราะรับราชการนานหรือเหตุ
ทดแทน 

1.4)    ออกจากราชการเน่ืองจากการเจ็บป่วยติดต่อกนั
เป็นเวลานาน (เกิน 120 วนั) 
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2)    แนวทางด าเนินงาน  

2.1)    ตรวจสอบคุณสมบติัของบุคลากรท่ีบรรจุใหม่ อีก
คร้ังหน่ึง   

2.2)    ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ   

2.3)    ตรวจสอบวนัลาของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.4)    หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ  เสนอให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อด าเนินการ 

2.5)   หากเป็นข้อบกพร่องท่ีสามารถท าการปรับปรุง 
แกไ้ขได ้ใหรี้บท าการแกไ้ข   

2.6)   หากเป็นขอ้บกพร่องท่ีไม่อาจแกไ้ขได้  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งสั่งให้ออกจากราชการตามขอ้บกพร่องดงักล่าว โดยได้รับ
บ าเหน็จ บ านาญ  หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการมอบ
อ านาจ หรือนโยบายของทางราชการ 

3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1)    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.2)    พระราชกฤษฎีการการจ่ายเงิน เดือน เงิน ปี 

บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
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5.5  งานดูแลบุคลากรทีอ่อกจากราชการ 

เป็นงานท่ี เก่ียวกับศัก ด์ิศรีของความเป็นครู  เน่ืองจาก
ขา้ราชการครู ท่ีออกจากราชการไปแลว้  ไม่สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อยา่งเหมาะสมกบัความเป็นครู อาจเน่ืองจากฐานะทางครอบครัว  หรือสภาพ
ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว    สถานศึกษาท่ีครูผูน้ั้นด ารงต าแหน่งอยูก่่อน
ออกจากราชการ  เป็นผูรั้บผดิชอบดูแล  ให้ความช่วยเหลือ ตามความสามารถ
ของสถานศึกษา  และสภาพของครูท่ีออกจากราชการ   ดงัน้ี 

1)   งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1)    จดัท าทะเบียนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษา ท่ีออกจากราชการไปแลว้ 
1.2)     ก ารให้ ความช่วยเห ลือข้าราชการค รู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการไปแลว้  
2)    แนวทางด าเนินงาน 

2.1)     ส ารวจขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ท่ีไดอ้อกจากราชการขณะท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาทุก
คน  ในทุกกรณี  และขณะน้ียงัมีชีวติอยู ่

2.2)    ศึกษาความเป็นอยู่ และฐานะทางสังคม ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ว่าสามารถด ารงชีพอยู่อย่าง
เหมาะสมกบัความเป็นครู  คือยงัเป็นท่ีเคารพนับถือของลูกศิษย ์หรือบุคคล
ทัว่ไปตามสมควร หรือไม่ 
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2.3)    ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ท่ีเห็นวา่ด ารงชีพอยูอ่ยา่งไม่เหมาะสมกบัความเป็นครู 
2.4)    เชิญมาเป็นวิทยากร หรือเป็นประธาน หรือ

ร่วมงาน ในกิจกรรมของสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานออกจากราชการ จากวารสารทางวชิาการ 
 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
1. งานธุรการสถานศึกษา 

หมายถึงงานจัดการเก่ียวกับเอกสารของทางราชการ  ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบการรักษาความปลอดภยัหนงัสือราชการ  
ตั้งแต่การรับ หรือจดัท าหนงัสือ  จนกระทั้งการจ าหน่ายหนงัสือ  และการดูแล
รักษาหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั และดูแลสถานท่ีราชการ  ดงัต่อไปน้ี 

1.1 งานสารบรรณ 
เป็นงานเก่ียวกับหนังสือราชการของสถานศึกษา ทุก

ประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ  ตั้งแต่การรับหนงัสือ จนถึงการจ าหน่าย
หนงัสือ  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานลงทะเบียนส่งหนังสือ   หมายถึงการรับ

หนงัสือ  การลงทะเบียนรับ  การส่งหนงัสือ  การลงทะเบียนส่งหนงัสือ   
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1.2) งานจัดท าหนังสือ  หมายถึงการจัดท าหนังสือ

ราชการประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการวิเคราะห์ สภาพงานสาร
บรรณของสถานศึกษา 

2.2) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณของ
สถานศึกษา  ทั้งวธีิการ และผูรั้บผดิชอบด าเนินการ  เก่ียวกบั 

2.2.1) การลงทะเบียนหนังสือ   ทั้ งทะเบียน
หนังสือรับ และทะเบียนหนังสือส่ง  โดยปกติเป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีงาน
สารบรรณ 

2.2.2) การจดัท าหนังสือ  ทั้ งการออกหนังสือ
หนงัสือ  การโตต้อบหนงัสือ  ควรเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของเร่ือง 

2.2.3) การส่งหนังสือ  หมายถึงการน าหนังสือ
ส่งถึงผูรั้บ หน่วยงานผูรั้บ  อาจแต่งตั้งผูท้  าหนา้ท่ีส่งหนงัสือโดยเฉพาะ 

2.2.4) การจัด เก็บหนังสือ   เป็นการจัด เก็บ
หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ  ปกติเป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีงานสาร
บรรณ อาจให้เจ้าของเร่ืองรับผิดชอบบางส่วนก็ได้  ซ่ึงต้องเก็บรักษาตาม
ระยะเวลา  

2.2.5) การจ าห น่ ายหนังสือ   เป็นจ าห น่ าย
หนงัสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ  หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
ตอ้งขออนุญาตจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ 

3.2) ระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษาหนังสือของกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

1.2 งานรักษาความปลอดภัย 
เป็นการรักษาความปลอดภยัให้กบัหนังสือท่ีมีชั้นความลบั 

หรือหนงัสือราชการลบั รวมทั้งการรักษาสถานท่ีเก็บหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั
ดว้ย  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานรักษาความปลอดภยัหนังสือราชการ ท่ีมีชั้น

ความลบั  
1.2) งานก าหนดชั้นความลบัของหนงัสือราชการลบั 
1.3) งานรักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ    

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) พิจารณาก าหนดชั้นความลบัของหนงัสือราชการ 

ซ่ึงหมายถุงผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2.2) แต่งตั้งเจา้หน้าท่ี หนงัสือราชการลบั  รับผิดชอบ

ตั้งแต่  รับหนงัสือ จนถึงการจ าหน่ายหนงัสือ 
2.3) ก าหนดสถานท่ีหวงห้าม  บริเวณท่ีหวงห้าม เพื่อ

เป็นการรักษาความปลอดภยัใหก้บัหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั 
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2.4) แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี

ราชการ และสถานท่ีเก็บหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั 
2.5) จดัท าสมุดเวรยาม  บนัทึกสมุดเวรยาม 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
3.2) ระเบียบวา่ดว้ยงานสารบรรณ 

 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

เป็นการปฏิบติังานในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษา ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานหน่ึงในสถานศึกษา แต่ไม่
ข้ึนกับสถานศึกษา  จึงต้องมีงานสารบรรณของตนเอง  มีการประชุม
คณะกรรมการ และการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม  ดงัน้ี 

2.1 งานธุรการคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นการด าเนินการตามระเบียบงานสารบัญ เช่นเดียวกับงาน

ธุรการของสถานศึกษา ในฐานะหน่วยงานอิสระหน่วยงานหน่ึง ซ่ึงตอ้งใช้
เลขท่ีออกหนังสือ   เลขท่ีค าสั่ ง   ประกาศ  ห รืออ่ืน  ๆ  เป็นการเฉพาะ 
ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานสารบรรณของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2) งานประสานงานกบับุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน    
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2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีงานธุรการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ท าหน้าท่ีเช่นเดียวกบังานธุรการของสถานศึกษา โดยแยกออก
จากงานธุรการของสถานศึกษา   ประกอบดว้ย 

2.1.1) งานลงทะเบียนหนงัสือ 
2.1.2) งานจดัท าหนงัสือ 
2.1.3) งานเก็บรักษาหนงัสือ 
2.1.4) งานจ าหน่ายหนงัสือ 
2.1.5) งานหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั 
2.1.6) งานรักษาความปลอดภยัหนงัสือลบั 

2.2) ประสานงานกบับุคคล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1)   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  
3.2)   ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

2.2 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นการด าเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ซ่ึงมีผู ้บ ริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ตั้งแต่เตรียมการประชุม จนกระทัง่ การปฏิบติัตามมติในท่ีประชุม  
ประกอบดว้ย 
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1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    

1.1) งานเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2) งานบนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

มีหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุมแทนเลขานุการ (ผูอ้  านวยการสถานศึกษา)  
2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) เชิญประชุม  เจา้หนา้ท่ีงานธุรการของคณะ กรรม 
การสถานศึกษา  ออกหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อประสานงานกับ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ประชุม 

2.2) จัดท าวาระการประชุม  เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ
คณะกรรมการสถานศึกษาจดัท าวาระการประชุม ร่วมกบัเลขานุการ และ หรือ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ในฐานะเลขานุการ 

2.3) จดัเตรียมสถานท่ีประชุม  เอกสารประกอบการ
ประชุม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการประชุม 

2.4) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
โดยให้เลขานุการ(ผูบ้ริหารสถานศึกษา) ตรวจบนัทึกการประชุม   เน่ืองจาก
เลขานุการไม่ไดท้  าการบนัทึกการประชุมเอง 

2.5) เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้บุคลากรของสถานศึกษา หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในส่วนท่ีตอ้งทราบ หรือมิได้
เป็นความลบั 

2.6) ปฏิบติังานอ่ืน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กฎกระทรวงศึกษาธิก ารว่าด้วยคณ ะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
3. งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

เป็นการสร้างเครือข่ายในการจดัท า และใช้ข้อมูลร่วมกัน ทั้ ง
ภายในสถานศึกษา และร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืนเพื่อความรวดเร็วถูกตอ้งเม่นย  า 
ของขอ้มูล และสารสนเทศ    

3.1 งานจัดระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 
เป็นการสร้างระบบในการจดัเก็บ  การปรับปรุง และการใช้

ขอ้มูล สารสนเทศในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  

1.1) งานจดัเก็บขอ้มูล 
1.2) งานประสานงานในเครือข่ายของสถานศึกษา 
1.3) งานเก็บรักษาขอ้มูลและสารสนเทศ 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) วเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ ตั้งคณะกรรมการ

ของสถานศึกษา  เพื่อก าหนดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการบริหารจดัการ 
2.2) ก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการ และวธีิการไดม้า และท า

การจดัเก็บขอ้มูล  รวมทั้งกลุ่มงาน หรืองานท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บและ
ปรับปรุงขอ้มูล 
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2.3) ด าเนินการจดัท าให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อสะดวก

ในการบริหารงาน ของสถานศึกษา  โดยทุกกลุ่มงานใชข้อ้มูลและสารสนเทศ
เดียวกนั 

2.4) งานจดัเก็บรักษา ข้อมูลและสารสนเทศ   โดยมี
การก าหนดการจดัเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศ    ให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งาน และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเก็บขอ้มูล    จากวารสารทางวชิาการ 

3.2 งานจัดระบบเครือข่ายร่วมกบัสถานศึกษาอืน่ 
เป็นการร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา ในการเก็บขอ้มูล การ

จัดท าสารสนเทศ  การเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ  และการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1)  งานส ร้าง เค รือข่ ายส ารสน เทศ    เป็ น ก าร

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลและสารสนเทศ 
1.2) งานสร้างข้อมูลและสารสนเทศ   เป็นการสร้าง 

ขอ้มูลและสารสนเทศร่วมกนั 
1.3) งานจดัเก็บรักษาขอ้มูลและสารสนเทศ  เป็นการ

เก็บรักษาขอ้มูล และสารสนเทศ   
1.4) การใช้ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละสถานศึกษา  

โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศเด่ียวกนั  
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2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ประสานกับสถานศึกษาอ่ืน  ร่วมมือในการ
จดัเก็บขอ้มูล  การจดัท าสารสนเทศ  จดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ  และการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศร่วมกนั 

2.2) แต่งตั่งคณะกรรมการ ห รือคณะท างานร่วม
ระหวา่งสถานศึกษา ประกอบดว้ยตวัแทนของแต่ละสถานศึกษาจ านวนตาม
ความเหมาะสม  มีหน้าท่ีควบคุมดูแล และก าหนดแนวทางปฏิบัติของ
เครือข่าย 

2.3)  แลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศซ่ึงกนัและกนั 
ก าหนดการใชข้อ้มูลสารสนเทศร่วมกนั 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวทางจดัสร้างเครือข่าย  
 

4. งานจัดระบบบริหารและพฒันาองค์กร 
เป็นการจดัระบบบริหาร และการจดัการของสถานศึกษา ให้มี

ประสิทธิภาพ และพฒันาการบริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตลอดไป 
ประกอบดว้ย 

4.1 งานจัดระบบบริหาร 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

งานจดัระบบบริหารสถานศึกษา 
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2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดระบบบ ริหารของ
สถานศึกษา  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือรองผูบ้ริหารสถานศึกษา  ท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นประธาน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

2.2) คณะกรรมการจดัระบบริหารของสถานศึกษาท า
หนา้ท่ีดงัน้ี 

2.2.1) วิเคราะห์ภาระงานของสถานศึกษา ตาม
ความจ าเป็นและบริบทของสถานศึกษา 

2.2.2) ก าหนดงานของสถานศึกษา จดัแบ่งกลุ่ม
งานใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษา  เสนอเขตพื้นท่ีการศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน

ราชการภายในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) การปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.2 งานพฒันาองค์กร 
เป็นการพฒันาการบริหารงานของสถานศึกษา ให้เหมาะสม

กบัสภาวะ และสถานการณ์ ของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อปรุงระบบ
รักษาระบบ   ปรับการบริหารงานของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ประกอบดว้ย 
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1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) งานส ารวจสภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
และบุคลากรของสถานศึกษา 

1.2) งานพฒันาสถานศึกษา   
2)  แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งตั้ งกรรมการพัฒนาการบริหารงานของ
สถานศึกษา  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นประธาน และหวัหนา้กลุ่ม
บริหารทัว่ไปเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.2) คณะกรรมการพัฒนาการบ ริห ารงานของ
สถานศึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.2.1) ศึกษาปัญหา   ศึกษาการบริหารงานของ
สถานศึกษาในแต่ละงาน เพื่อทราบปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

2.2.2) ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  ปรับปรุงงาน 
พฒันางานของสถานศึกษา 

2.2.3) ส รุปผลการป ฏิบั ติ งาน   ปัญห า และ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พร้อมแนวทางแกไ้ข เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา อนุมติั 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน

ราชการภายในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2) การปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

เป็นนิติบุคคล 
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5. งานดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 

เป็นงานดูแล รักษาอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง และส่ิงแวดลอ้ม
ของสถานศึกษา เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อยู่เสมอ และเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ย 

5.1 งานก าหนดการใช้อาคารสถานที ่
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   

งานการใชอ้าคารสถานท่ี 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ส ารวจความตอ้งการใช้อาคารสถานท่ี ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ จากบุคลากรในสถานศึกษา 

2.2) พิจารณาความจ าเป็น และความเหมาะสมในการ
ใชง้าน 

2.3) ก าหนดการใชอ้าคารสถานท่ี เก่ียวกบั 
2.3.1) วธีิการ หรือขั้นตอนในการใชง้าน 
2.3.2) ระยะเวลาในการใชง้าน 
2.3.3) การดูแลรักษาความสะอาด 
2.3.4) ขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

2.4) เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อขออนุมติั 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) หลกัการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
3.2) วธีิการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม    
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5.2 งานดูแลรักษาอาคารสถานที ่และส่ิงแวดล้อม 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
1.2) งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจสภาพอาคารสถานท่ี  และส่ิงก่อสร้าง 

ก าหนดระยะเวลาในการส ารวจอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

2.2) วางแผนการซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง  
ก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการซ่อมแซม การจดัหางบประมาณในการซ่อมแซม  
เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติั 

2.3) เสนอแผนการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  และ
ส่ิงก่อสร้าง ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีท่ีต้องของบประมาณค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง (ใชง้บประมาณมาก) 

2.4) ด า เนิ น ก าร ซ่ อมแซมอาค ารส ถ าน ท่ี  แล ะ
ส่ิงก่อสร้าง  โดยด าเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 

2.5) รายงานผลการด าเนินการให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 
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5.3 งานร้ือถอนอาคารและส่ิงก่อสร้าง 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานร้ือถอนอาคารอาคารและส่ิงก่อสร้าง  
1.2) งานจ าหน่ายอาคาร และส่ิงก่อสร้าง   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร หรือ

ส่ิงก่อสร้าง  เก่ียวกบั 
2.1.1) วสัดุคงเหลือท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านได ้  
2.1.2) การเก็บรักษาวสัดุคงเหลือ  หรือ 
2.1.3) การน าวสัดุคงเหลือไปใชป้ระโยชน์ 

2.2) เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมติัการร้ือ
ถอน 

2.3) แต่งตั้ งกรรมการร้ือถอน   รายงานผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาทราบผลการร้ือถอน 

2.4) จ าห น่ าย  อาคาร ห รือ ส่ิ งก่อส ร้าง ออกจาก
ทะเบียน  และรายงานธนารักษ์จงัหวดั ทราบ เพื่อจ าหน่ายออกจากทะเบียน
ของกรมธนารักษ ์

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 
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5.4 งานพฒันาส่ิงแวดล้อม 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    
งานพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจสภาพส่ิงแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการ

ส ารวจสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน   
2.2) วางแผนการพฒันาสภาพแวดล้อม  ก าหนดจุดท่ี

ตอ้งปรับปรุง  วสัดุท่ีใช ้  งบประมาณ  บุคลากร และระยะเวลาท่ีใช ้
2.3) เสนอผู้บ ริหารสถานศึกษา เพื่ อขออนุมัติใช้

งบประมาณ และด าเนินการตามแผน 
2.4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม  

รายงานผลการด าเนินการใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 

 
6. งานส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการจัดกจิการนักเรียน 

เป็นการควบคุม ดูแล สนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัเรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์กบัผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 
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6.1 งานจัดท าธรรมนูญนักเรียน     หรือระเบียบว่าด้วยสภา

นกัเรียน ประกอบดว้ย 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 

1.1) งานจัดท าธรรม นูญนัก เรียน   กรณี ย ังไม่ มี
ธรรมนูญนกัเรียน 

1.2) ปรับปรุงแกไ้ขธรรมนูญนกัเรียน    
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) วิเคราะห์ความต้องการ  แต่งตั้ งคณะกรรมการ 
หรือคณะท างาน ศึกษาแนวการจดักิจกรรมของผูเ้รียน  ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน  และสภาพของชุมชน 

2.2) ร่างธรรมนูญนักเรียน  หรือระเบียบสถานศึกษา
วา่ดว้ยสภานกัเรียน (กรณียงัไม่มี)  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัร่าง 

2.3) ก าหนดแนวทางปรับปรุง แกไ้ขธรรมนูญนกัเรียน 
หรือระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยสภานกัเรียน  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อ
ขอนอนุมติัด าเนินการ 

2.4) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด

กิจกรรมในสถานศึกษา 
3.2) แนวการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 
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6.2 งานควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมนักเรียน 

หมายถึงการส่งเริม สนับสนุน และควบคุมดูแลการจัด
กิจการของนัก เรียน   ให้ เป็นไปตามธรรมนูญนัก เรียน  ห รือระเบียบ
สถานศึกษา วา่ดว้ยสภานกัเรียน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  เป็นการส่งเสริม 

สนบั ใหผู้เ้รียนสามารถจดักิจกรรมนกัเรียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.2) งานควบคุมดูและกิจกรรมของนกัเรียน    

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1)    วางแผนการจดักิจกรรมนกัเรียน  ครูผูรั้บผิดชอบ  

หรือผูค้วบคุมดูแลการจดักิจกรรมนักเรียนตามธรรมนูญนักเรียน  ก าหนด
กิจกรรม  ระยะเวลาการจดักิจกรรม  ตลอดถึงการใชว้สัดุ และอาคารสถานท่ี 
ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมติัด าเนินการ 

2.2)     ขอความร่วมมือจาก ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้น 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ในการจดักิจกรรมนกัเรียน และอ านวยความสะดวกในการ
จดักิจกรรม 

2.3)     ควบคุมดูแลให้ผู ้เรียนด าเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียนให้เป็นไปตาม ธรรมนูญนักเรียน  ระเบียบของสถานศึกษา และ 
ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบการจดักิจกรรมนกัเรียนในสถานศึกษา 
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6.3 งานจัดกจิกรรมบริการนักเรียน 

หมายถึงการจดักิจกรรมของสถานศึกษา  ท่ีเป็นการบริการ 
หรือใหบ้ริการ แก่ผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) งานอาหารกลางวนั  เป็นการจดัอาหารกลางวนั 

ใหแ้ก่นกัเรียน  ทั้งท่ีจ่ายเงิน และจดัใหฟ้รี 
1.2) งานสหกรณ์โรงเรียน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้  

ของผูเ้รียน 
1.3) งานห้องพยาบาล  เป็นท่ีส าหรับพยาบาลขั้นต้น 

ใหแ้ก่นกัเรียน 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ ากิจกรรมศึกษาความ
ตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรค และควบคุมการด าเนินงานของกิจกรรม   

2.2) ก าหนดปัญหา  ความต้องการ  หาแนวทางแก ้
ปัญหา  และตอบสนองความตอ้งการ ท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกิจกรรมนั้นๆ 

2.3) วางแผนด าเนินการ แยกแต่ละกิจกรรม เสนอ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขออนุมติั ด าเนินการ ในแต่ละกิจกรรม 

2.4) ด าเนินการจดักิจกรรมโดยเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
และผูเ้รียนร่วมด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้  
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2.5) รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา

ทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) แนวการจดักิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
3.2) ระเบียบวา่ดว้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 

6.4 งานแนะแนวในโรงเรียน 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    

1.1) งานบริการสารสนเทศ 
1.2) งานบริการใหค้  าปรึกษา 
1.3) งานแนะแนวการศึกษา 
1.4) งานจดัวางตวับุคคล 

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  ฝ่ายงานแนะแนว

และครูท่ีปรึกษา หรือครูประจ าชั้น  ศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคล บนัทึกขอ้มูล
ตามแบบท่ีก าหนด 

2.2) ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
เพื่อขอทุนการศึกษา หรือจดัตั้งกองทุนการศึกษา  

2.3) รับทราบ และให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหา  
เป็นรายบุคคล 

2.4) คัดเลือกนัก เรียน   แต่งตั้ งกรรมการคัด เลือก
นกัเรียนเพื่อใหทุ้น หรือขอรับทุนการศึกษา 
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2.5) จัดท าบัญชีนักเรียนท่ีจะขอรับทุน   จัดล าดับ

ก่อนหลงั  เพื่อเสนอขอรับทุน   
2.6) แนะน าการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้ศึกษาใน

ระดบัสูงข้ึน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวจดักิจกรรมแนะแนว ในสถานศึกษา 
 

7. งานส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป็นการจดัการเก่ียวกบัการดูแล และให้ความช่วยเหลือนกัเรียน 
ท่ีมีปัญหา  เก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่ ความประพฤติ   และส่ิงเสพติดต่างๆ 
ดงัน้ี 

7.1 งานจัดระบบช่วยเหลอืนักเรียน 
เป็นการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กรณีท่ีสถานศึกษา

ยงัไม่มีระบบ  และเป็นการปรับปรุงระบบท่ีมีอยู่แล้วในสถานศึกษาให้เป็น
ระบบม่ีมีประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    
1.1)   จดัระบบช่วยเหลือนักเรียน  ซ่ึงเป็นระบบของ 

สถานศึกษาเอง 
1.2) พฒันาระบบช่วยเหลือนกัเรียน  ของสถานศึกษา

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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1.3) ประ เมินระบบและผลการป ฏิบั ติ งาน  เพื่ อ

ปรับปรุงระบบ และผลการท างาน 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ศึกษาระบบการช่วยเหลือนัก เรียน   แต่งตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาระบบการช่วยเหลือนกัเรียน จากเอกสาร หน่วยงานอ่ืน
เพื่อจดัตั้ งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กรณียงัไม่มีระบบช่วยเหลือ
นักเรียน)  และปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีอยู่แล้วให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.2) วิ เคราะห์ขั้ นตอน และวิธีการการช่วยเหลือ
นักเรียนของบุคลากรในสถานศึกษา และผูรั้บผิดชอบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศึกษา   

2.3) ก าหนด ขั้นตอน วิธีการ และก าหนดแนวทางใน
การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ ภายในสถานศึกษา  เสนอขออนุมติัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพื่อด าเนินการ ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาระบบ   

2.4) รายงานผลการด าเนินการ พฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

7.2 งานด าเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1)    งานท่ีตอ้งด าเนินการ  

งานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
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2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ศึกษาสภาพของนกัเรียน  ครูท่ีปรึกษา  ครูประจ า
ชั้น หรือผูรั้บผิดชอบ  ศึกษาสภาพของนักเรียนท่ีรับผิดชอบ ทั้งในโรงเรียน
และท่ีบา้น เพื่อทราบปัญหา และความตอ้งการ 

2.2) ครูท่ีปรึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน 

2.3) ติดตามการปฏิบัติของนักเรียนทีได้ให้ความ
ช่วยเหลือ  และความร่วมมือของผู ้ปกครองนักเรียน  และบุคคลอ่ืนใน
ครอบครัว 

2.4) ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการ 
เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา  พิจารณาอนุมติั 

2.5) รายงานผลการด าเนินการให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวทางการปฏิบติัการช่วยเหลือนกัเรียน 
 

8. งานด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความประพฤติ วินัย 
คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 

เป็นงานเก่ียวกบัการควบคุมดูแลความประพฤติของนกัเรียน  ให้
เป็นผูมี้ความประพฤติดี เหมาะสมกบัท่ีเป็นนกัเรียน รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ประกอบดว้ย 
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8.1 งานควบคุมดูแล ความประพฤติของนักเรียน 

เป็นการดูแลและป้องกนั ไม่ให้ นกัเรียน ประพฤติไปในทาง
ท่ีเส่ือมเสีย  ไม่เหมาะสม  หรือเป็นท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน และ
ชุมชน  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ก าหนดความประพฤติของนกัเรียน 
1.2) งานควบคุมดูและความประพฤติของนกัเรียน   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งตั้งกรรมการ หรือคณะท างาน วิเคราะห์ความ

ประพฤติของนักเรียนให้ เป็นท่ีต้องการของสถานศึกษา  ก าหนดเป็น
มาตรฐานความประพฤติขั้นต ่าของนกัเรียน ในสถานศึกษา 

2.2) แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีดูแลควบคุมความประพฤติของ
นกัเรียน 

2.3) ศึกษาปัญหาเก่ี ยวกับการป ฏิบัติงานในการ
ควบคุมความประพฤตินักเรียน  ของครูผูรั้บผิดชอบ และมาตรฐานความ
ประพฤติ ขั้นต ่าของนกัเรียน 

2.4) ก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เสนอผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพื่อขออนุญาตด าเนินการ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียน

นกัศึกษา 
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8.2 งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

เป็นการสร้างเสริมใหแ้ก่นกัเรียน เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
อนัพึงประสงค ์ โดยเป็นผูมี้คุณธรรมน าความรู้ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมอนัพึงประสงค์  ซ่ึงได้

ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาแลว้ 
1.2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  เป็น

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มเติมใหน้กัเรียน 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน  พิจารณา
ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  และทบทวน 
ปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

2.2) วางแผนก าหนดแนวทาง หรือวิธีการส่งเสริม การ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมติั
แผนการท างาน 

2.3) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ตาม
แผนท่ีก าหนด  รายงานผลการด าเนินงานใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ

นกัเรียนนกัศึกษา 
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9. งานการศึกษาภาคบังคับ 

หมายถึงการด าเนินการ ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์บงัคบั เขา้เรียนใน
ระบบโรงเรียน จนจบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี (จบ ม.3) หรืออายุครบเกณฑ์
บงัคบั (ยา่งเขา้ปีท่ี 16)   มีงานท่ีตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

9.1 งานส ามะโนนักเรียนและรับนักเรียน 
เป็นการส ารวจเด็กท่ีอายุเขา้เกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบั  เพื่อ

จดัท าบัญชีควบคุม  เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน  ตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    
1.1) งานส ามะโนนกัเรียน 
1.2) งานรับนกัเรียน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจเด็ก ท่ีจะเขา้เรียน ในแต่ละปี จากทะเบียน

ราษฎร์ ล่วงหนา้ 1 ปี   ในแต่ละระดบั  คือ 
2.1.1) นกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัก่อนการประถม 
2.1.2) นกัเรียนเขา้เรียนในช่วงชั้นท่ี 1 
2.1.3) นกัเรียนเขา้เรียนในช่วงชั้นท่ี 3  ส าหรับ

สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนในช่วงชั้นท่ี 3 
2.1.4) นักเรียนเขา้เรียนในช่วงชั้นท่ี  เป็นสิทธิ

ของผูเ้รียน สถานศึกษาท่ีท าการสอน ในช่วงชั้นท่ี  4 
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2.2) วางแผนการรับนักเรียน ในระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

ตามจ านวนนกัเรียน ท่ีไดจ้ากการส ามะโนนกัเรียน 
2.3) รับนักเรียน  แต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน ในแต่

ละระดับชั้ น  ตามท่ี เปิดสอน  รายงานผลการรับนัก เรียนต่อผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั 
3.2) ทะเบียนราษฎร์ ของฝ่ายงานทะเบียนราษฎร์ 

กรมการปกครอง 
9.2 งานเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

หมายถึงการเกณฑ์เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั คือการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 
ช่วงชั้นท่ี 2  และช่วงชั้นท่ี 3  หรืออายยุา่งเขา้ปีท่ี  7 – ยา่งเขา้ปีท่ี 16    

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    
1.1) งานติดตามเด็กเข้าเรียน  ติดตามนักเรียนท่ีขาด

เรียน 
1.2) งานยกเวน้เด็กเขา้เรียน  ขอยกเวน้การเขา้เรียนใน

ประดบัการศึกษาภาคบงัคบั  ตามเหตุท่ี อ.ก.ค.ส. 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ติดตามเด็กให้เข้าเรียน  โดยติดตามตรวจสอบ 
เด็กเขา้เรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 1-3  ครบถว้นตามส ามะโนนกั เรียน   

120 
2.2) ติดตามให้เด็กเขา้เรียนต่อไป จนจบการศึกษาภาค

บงัคบั คือจบช่วงชั้นท่ี 3  หรือมีอายคุรบ 15  ปีบริบูรณ์ 
2.3) ด าเนินการยกเวน้เด็กในเกณฑ์บงัคบั ไม่ตอ้งเขา้

เรียน  หรือผ่อนผนั ตามเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั 
3.2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับ

อายเุด็กเพื่อเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบั 
9.3 งานทะเบียนนักเรียน 

หมายถึงการจดัท าทะเบียนนกัเรียน ตั้งแต่การรับนกัเรียน
เขา้เรียนในสถานศึกษา   จบการเรียนชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ 
1.1) ลงทะเบียนนกัเรียน 
1.2) แกไ้ขทะเบียนนกัเรียน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ลงทะเบียนรับนักเรียนท่ีเข้าเรียนในช่วงชั้นท่ี 1 

และช่วงชั้นท่ี 3 (ข้ึนอยูก่บัระดบัท่ีเปิดสอนของแต่ละสถานศึกษา) 
2.2) ขอจ าหน่ายเด็กท่ีมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ออก

จากทะเบียน จ าหน่ายเด็กออกจากทะเบียน ทั้งเด็กท่ีอายุครบเกณฑ์ และเรียน
จบการศึกษาภาคบงัคบั  ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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2.3) แกไ้ขวนั เดือน ปีเกิด และอ่ืนๆ ท่ีผดิพลาด  โดยมี

เอกสารหลกัฐาน มาแสดง  เพื่อเป็นหลกัฐานในการด าเนินการ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1) พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั 
3.2) กฎกระทรวงวา่ดว้ยการยกเวน้เด็กในเกณฑ์ 

 
10. งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษา ร่วมกับบุคคล 

ชุมชน องค์กรต่างๆ 
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยการร่วมมือกบัชุมชน

ในการจดัการศึกษา ของสถานศึกษา   ไดแ้ก่ 
10.1 งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

เป็นการร่วมมือของชุมชน เข้ามาช่วยเหลือ กิจการ หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา และการใหบ้ริการแก่ชุมชน  ดงัน้ี 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.1) งานประสานองคก์รและชุมชน 
1.2) งานส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ประสานความร่วมมือจากองค์กรภายในทอ้งถ่ิน  

หรือชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่เพื่อร่วมกนัจดัการศึกษา หรือให้การสนบัสนุน
ในดา้นวสัดุอุปกรณ์  ดา้นงบประมาณ  และดา้นแรงงาน 
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2.2) ส่งเสริมให้ตวัแทนองค์กร และบุคคลในชุมชน

ร่วมเป็นกรรมการในคณะต่างๆ และขอความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร

จดัการ และขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะนิติบุคคล 
3.2) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

10.2 งานบริการสาธารณะ 
เป็ น งาน ให้ บ ริก ารแ ก่ ชุ มชน ในด้ าน ต่ างๆ  ท่ี อยู่ ใน

ความสามารถของสถานศึกษา  เช่น ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร  ด้านวสัดุ
อุปกรณ์  และอาคารสถานท่ี  เป็นตน้  ประกอบดว้ย 

1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ    
1.1) งานบริการดา้นวชิาการ 
1.2) งานบริการดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
1.3) งานบริการอาคารสถานท่ี 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจความตอ้งการ ด้านวิชาการ  วสัดุอุปกรณ์ 

และอาคารสถานท่ี 
2.2) ก าหนดเกณฑ์การใช้วสัดุอุปกรณ์ และอาคาร

สถานท่ี 
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2.3) จัดเตรียมบุคลากร ว ัส ดุอุปกรณ์  และอาคาร

สถานท่ี  เพื่อพร้อมใหบ้ริการชุมชน 
2.4) จดัให้บริการแก่ชุมขน และส่งคุลากรให้ความรู้

ดา้ยวชิาการแก่ชุมชน 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการ 
และขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะนิติบุคคล 

10.3    งานประชาสัมพนัธ์การศึกษา 
เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และงานของสถาน 

ศึกษา ต่อสาธารณชน  องคก์ร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย 
1)   งานท่ีตอ้งด าเนินการ    

1.1)   งานจดัท าเอกสาร/แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 
1.2)    งานประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสารมวลชน 
1.3)    งานประชาสัมพนัธ์ผูเ้รียน 

2)    แนวทางด าเนินงาน   
2.1)    แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์การศึกษา  

รวบรวมข่าวสาร ของสถานศึกษา  และจดัท าเอกสาร/แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 
2.2)  ข อค ว าม ร่ วม มื อ   ส่ื อ ส ารม วลชน ให้ ช่ ว ย

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
2.3)    ประชาสัมพนัธ์ผา่นผูเ้รียน ถึงผูป้กครอง   
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3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหารจดัการ 
และขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะนิติบุคคล 

 
11. งานอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถจัดเข้างานอื่นได้ 

หมายถึงงานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานของ
สถานศึกษา  เช่น งานนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั  งานนโยบายของทาง
ราชการ เป็นตน้ 

11.1    งานโครงการ  และนโยบายหน่วยงานต้นสังกดั 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ  

1.1) งานโครงการ 
1.2) งานตามนโยบาย   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือผู ้รับผิดชอบ เพื่อ

พิจารณา ก าหนดแนวทางการด าเนินการ  การปฏิบติั    ตามโครงการ หรือ
ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนด  

2.2) เสนอแนวทางในการปฏิบติั  ออกค าสั่ง หรืออ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี เสนอผูบ้ริหาร อนุมติั  หรือลงนาม 

2.3) ประสานงานกบั  บุคคล และห่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4) ส รุป ผลก ารด า เนิ น ก าร  รายงาน ผู ้บ ริห าร

สถานศึกษา และรายงานหน่วยงานตน้สังกดัทราบ 
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3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการ 
และขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะนิติบุคคล 

11.2  งานอืน่ๆ 
งานอ่ืนๆ  จากหน่วยงานต้นสังกัด  หรือตามท่ีทางราชการ

ก าหนด 
1) งานท่ีตอ้งด าเนินการ   

งานท่ีรับมอบหมาย 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ศึกษาวิ เคราะห์  โครงการ และนโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2) พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบติั  อกค าสั่ง หรือ
เอกสารอ่ืน เพื่อใช้ในการปฏิบติั  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา ขออนุมติั  หรือ
การลงช่ือ 

2.3) ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และรายงานผล
การปฏิบติังาน ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหารจดัการ 

และขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะนิติบุคคล 
 
 

 
เอกสารอา้งอิง 

พ.ร.บ..การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ระเบียบวา่ดว้ยการลาของของขา้ราชการ พ.ศ.2535 
ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2545 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนจรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการใชอ้าคารสถานท่ีของ

สถานศึกษา พ.ศ.2539 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยทะเบียนนกัเรียน พ.ศ. 2535 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดักิจกรรมในสถานศึกษา

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ย  
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายเุด็ก เพื่อเขา้รับ

การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 



เอกสารอา้งอิง (ต่อ) 
กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้

และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 
ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวยั  
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภายภายนอก 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน

สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา 
ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง มอบอ านาจ

เก่ียวกบัการพสัดุ 
ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง มอบอ านาจ

พิจารณาอนุญาตการลาของขา้ราชการ 
ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง มอบอ านาจ

การด าเนินการทางวินยั 
ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง  มอบอ านาจ

ด าเนินการเก่ียวกบัการออกจากราชการ 
 
 
 
 

สารบญั 
        หนา้ 
กลุ่มงานวชิาการ 

1. งานพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา       1 
2. งานพฒันากระบวนการเรียนรู้        8 
3. งานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน    14 
4. งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา     21 
5. งานพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา   23 
6. งานพฒันาแหล่งเรียนรู้       27 
7. งานนิเทศการศึกษา       30 
8. งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   35   
9. งานส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน     39 

กลุ่มงานงบประมาณ 
1. งานจดัท าแผนและเสนอของบประมาณ     44 
2. งานจดัสรรงบประมาณ       49 
3. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใชเ้งิน    52 
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน     54 
5. งานบริหารการเงิน       57 
6. งานบริหารการบญัชี       61 
7. งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์         64 

กลุ่มงานบุคลากร 
1. งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าเหน่ง    69 



สารบญั (ต่อ) 
         หนา้ 

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง        71 
3. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ    75 
4. งานวนิยัและรักษาวนิยั       83 
5. งานออกจากราชการ       88 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ,กลุ่มงานกิจการนกัเรียนชุมชนสัมพนัธ์ 
1. งานธรการสถานศึกษา       94 
2. งานธุรการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    97 
3. งานระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ   100 
4. งานพฒันาระบบบริหารและพฒันาองคก์ร   102 
5. งานดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   105 
6. งานส่งเริมสนบัสนุนการด าเนินการจดักิจกรรมนกัเรียน        

นกัเรียน      108 
7. งานส่งเสริมสนบัสนุนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ 113 
8. งานด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุมดูแลความประพฤติ   

วนิยั คุณธรรม  และจริยธรรมของนกัเรียน  115 
9. งานการศึกษาภาคบงัคบั     118 
10. งานส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษา ฯ  121 
11. งานอ่ืน ๆท่ีไม่สามารถจดัเขา้งานอ่ืนได ้   124 

 
 

ค าน า 
  การจัดท าพรรณนางานฉบับน้ี คณะกรรมการบริหารได้
จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานบริหาร
โรงเรียน  เน่ืองจาก บุคลากรของโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังานบริหารของโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่มงาน  อนัได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ  
กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทัว่ไป และกลุ่มงาน
บริหารกิจการนกัเรียนและชุมชนสัมพนัธ์ ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนจึง
ไดคิ้ดจดัท าพรรณนางานน้ีข้ึน 
  ในการจัดท าพรรณนางานคร้ังน้ี   ผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์งานของสถานศึกษาทั้งหมดท่ีตอ้งรับผิดชอบ หรือท่ีตอ้งด าเนินการ 
เพื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ ซ่ึงไม่มี
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีโดยตรง ประกอบกับได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง หรือท่ีใช้บังคับ รวมทั่งนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
นโยบายของรัฐบาลท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั  โดยไดร้วมงานบางงานท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เขา้เป็นงานเดียวกนั  และเพิ่มเติมงานย่อยบาง
งานท่ีเห็นวา่เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการ 
 
 
 
      


