
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

 

 
 

1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 
  2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
              (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
  3) พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543 
  4) พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 
  5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส านัก 
              งานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2560 
  6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาพ.ศ.2550 
  7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ 

 

 

 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
  3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
  5) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
  6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราช พัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
  8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและท้องถิ่น 
  10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 

 

 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

2. บทบาทหนาที่ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 



 

 

 

๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลองกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ร่วมทั้งเป็นเครือข่าย
และแหล่งการเรียนรู้ 
  ๔. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกชั้นปี 
  ๕. มุ่งส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๖. ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๗. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง  
๗ ด้าน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนี้ 

(๑) การวางแผนงบประมาณ 
  (๒) การค านวณต้นทุนผลผลิต 
  (๓) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
  (๔) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
  (๕) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
  (๖) การบริหารสินทรัพย์ 
  (๗) การตรวจสอบภายใน 
 ๘. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปในลักษณะของวงเงินรวม
สถานศึกษา 
 ๙. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของสถานศึกษา 

ให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัวควบคู่กับความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จาก
ผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 
   ๑. ยึดหลักความตองการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด 
   ๒. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
นโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด 
   ๓. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

๓. หลักการและแนวคิด 



ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 

 

๑๐. โรงเรียนมีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากท่ีสุดโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษามีหนาที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  ๑๑. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
หลักการการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ตามกฎเกณฑ์กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๒. มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ๑๓. การบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆ ให้
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และ
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 

 

 
          ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจ 
หน้าที่ของตนแล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
   1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
   1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
   1.9 การนิเทศการศึกษา 
   1.10 การแนะแนว 
   1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 



   1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
   1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
   1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
   2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
   2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
   2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
   2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
   2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
   2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   2.11 การวางแผนพัสดุ 
   2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
   2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
   2.14 การจัดหาพัสดุ 
   2.15 การควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
   2.16 การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน 
   2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
   2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
   2.19 การน าเงินส่งคลัง 
   2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 
   2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
   3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
   3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



   3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   3.6 การลาทุกประเภท 
   3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
   3.12 การออกจากราชการ 
   3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
   3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
   3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
   3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
   4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
   4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   4.8 การด าเนินงานธุรการ 
   4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
   4.11 การรับนักเรียน 
   4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   4.15 การทัศนศึกษา 
   4.16 งานกิจการนักเรียน 
   4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน



และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
    4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
  5. ด้านกิจการนักเรียน มีภาระหน้าที่ 12 อย่างด้วยกันคือ 
   5.1. งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
   5.2. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5.3. งานหัวหน้าระดับ 
   5.4.งานครูที่ปรึกษา 
   5.5. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   5.6.งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  
   5.7. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
   5.8. คณะกรรมการสภานักเรียน 
   5.9.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   5.10.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
   5.11.งานรักษาความปลอดภัย 
   5.12.งานเวรประจ าวัน 

 

 

 1 ) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
กระจายอ านาจ 
  3) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 
  4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
  6) มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุดเพ่ือให้
สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว 
  7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
  8) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

 
 

 

 

 

การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี ้
 



      

  

   การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความส าคัญท่ีสุด เป็น
หัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ให้ความส าคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เป็น ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
  1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นบทบาท
และหน้าที่ 
   1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 
   2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้น หรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
   3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท า
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
   4. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชา
เพ่ิมเติมจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 
   5. ผู้บริหารศึกษาอนุมัติ 

1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ บทบาทและหน้าที่ 

1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับ 

งานวิชาการได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ การ
เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดย 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 

1. การบริหารงานวิชาการ 

 



   4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ 
  1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาบทบาทและหน้าที่ 
   1. จัดท าหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆครบถ้วนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง 
   3. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนสังคม และอาเซียน 

  1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ 
   1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

   3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นรัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
   4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา 

   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

   6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ 

  1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน บทบาทและหน้าที่ 
   1. ก าหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
   2. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของ
สถานศึกษา 
   3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
   4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียน ไม่ผ่าน



เกณฑ์การประเมิน 
   5. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
   6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี รายภาคและตัดสินผล
การเรียนผ่านระดับชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษา ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

  1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ 

กระบวนการท างานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา 
   3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
   4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพ่ือ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒ 

ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องศูนย์
วิชาการ สวนสุขภาพ สวนหนงัสือ เป็นต้น 

   3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ
สถานศึกษาของตนเอง 
   4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
และนิเทศก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

  1.9 การนิเทศการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

   1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล ให้มี
คุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 



   2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ
  3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  1.10 การแนะแนว บทบาทและหน้าที่  
   1. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 

   2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้
ชัดเจน 

3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 

   5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่ครูแนะแนว 
ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

   6. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
   7. ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
   8. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน  
ศาสนสถานชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
   9. เชื่อมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

   1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2. จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
   3. จัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง
ระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)หรือที่รู้จัก
กันว่าวงจร PDCA 
   5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
   7. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ บทบาทและหน้าที่ 



   1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
   2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
   3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและเลือกสรร
ภูมิปัญญา วิทยาการต่าง ๆ 
   4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น บทบาทและ
หน้าที ่
   1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการใน 

ที่อ่ืนๆ 
   4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เป็นต้น 

  1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

   1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 
   2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา 
และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
   5. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่   
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

เพ่ือให้ ผู้ที่เก่ียวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

   2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้
และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

    3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข
ปรับปรุง 
   4. น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
   5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 

1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   2. จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานใบ
ความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
   3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
   1. จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาพร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
   3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
   5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

         การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริม 
ให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ  
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้
มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ  เพ่ือ

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 



ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้ เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ  มั่นคงและก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการ ประสานส่งเสริม 
สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง  พัฒนาสถานศึกษาให้ 
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ  
   2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณีบทบาทและหน้ าที่   
      1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครูนักเรียน 
และสิ่ ง  อ านวยความสะดวกของสถานศึ กษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาฯ  
       2. จั ด ด ท า ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ล่ ว ง ห น้ า  แ ล ะ แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  
       3. เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็น
ค าขอ ตั้งงบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

 2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง บทบาทและหน้าที่  
     1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     2. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  
   2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บทบาทและหน้าที่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี และแผนการใช้
จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ บทบาทและหน้าที่ ตรวจสอบ
รายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ สถานศึกษา ประเภทที่ 1 เสนอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วเสนอขอโอนหรือ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป  
   2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บทบาทและหน้าที่ รายงานผลการด าเนินงาน ผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ บทบาทและหน้าที่  

    1. จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผล
การปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบท่ี ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกไตรมาสภายในระยะเวลาที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
    2. จัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
    2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ บทบาทและหน้าที่  
    1. ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  



    2. วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
    3. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของ หน่วยงานในสถานศึกษา  
   2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
    1. วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้
ด าเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส  
    2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาให้ ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส  
    3. สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา บทบาทและ
หน้าที ่ 
    1. จัดท ารายการทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ใน ท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ 
เพ่ือการ รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจ าได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัด
การศึกษา 
     2. วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
     3. กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง
ให้บริการการใช้ ทรัพยากรภายในเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  
     4. ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างทรัพยากร บุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  
     5. ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากร ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
    1. จัดท ารายการทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ใน ท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ 
เพ่ือการ รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัด
การศึกษา  
    2. วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาล
และเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
    3. กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง
ให้บริการการใช้ ทรัพยากรภายในเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  
    4. ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างทรัพยากร บุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  
    5. ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากร ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  



   2.11 การวางแผนพัสดุ บทบาทและหน้าที่  
    1. การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผน
งบประมาณ  
    2. การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้
ฝ่ายที่ต้องการ ใช้พัสดุ จัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคาคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือแบบ รูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน) และ
ตามท่ีระบุ ไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือจัดท า แผนการจัดหาพัสดุ  

   3. ฝ่ายที่จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการ
ใช้พัสดุโดยมี การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และความ เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดท าเองแล้วจ าน าข้อมูลที่สอบทานแล้ว
มาจัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา  
   2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้
เงินงบประมาณ เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี บทบาทและหน้าที่  
    1. ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่ง
ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
    2. กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะได้ โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึด
หลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ  
   2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ บทบาทและหน้าที่  
    1. การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบ
อ านาจของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2. การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับ
จัดท ารับบริการ  
   2.1๔ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ บทบาทและหน้าที่  
    1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับ
บริจาค  
    2. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน  
    3. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ใน
ราชการอีกต่อไป  
    4. พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข้ึน
ทะเบียนเป็นราช พัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์
ของ สถานศึกษา  
   2.1๕ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
      2.1๖ การเบิกเงินจากคลัง  
   2.1๗ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน บทบาทและหน้าที่  



    1. การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังก าหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอ พ.ศ. 2520 
โดยสถานศึกษาสามารถ ก าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว  
    2. การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด คือระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 

 

 

 
   เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง ภารกิจของ 
โรงเรียน เพี่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกัน คือ  
   3.1 การวางแผนอัตราก าลัง บทบาทและหน้าที่  
    1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน  
    2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ศึกษา  
    4 น าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  
   3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
    1 สถานศึกษาจัดท าภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    2 น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อ น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
   3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง บทบาทและหน้าที่  
    1. ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   
       ๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ใน ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 2. การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  
       ๒.๑ ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอนของ 

สถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและขอ
อนุมัติต่อ ก.ค.ศ.  
         ๒.๒ เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง
วิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
    ๓. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 



         ๓.1 กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
         ๓.2 กรณี ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอ่ืน นอกเหนือจากข้อ 2.1 
สถานศึกษา สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด  
    

 

    3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาท
และหน้าที่  
   1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาอ่ืน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

     1.1 เสนอค าร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินการน าเสนอ  
อ.ก.ค.ศ. เขต พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี  
    1.2 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับย้ายมาจากสถานศึกษา
อ่ืนในเขต พ้ืนที่การศึกษาหรือ เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    1.3 รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือจัดทะเบียน ประวัติต่อไป  
   2 การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการปฏิบัติ (ม.
58) ดังนี้  
    2.1 เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อ
ด าเนินการต่อไป  
    2.2 บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด  
   3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน บทบาทและหน้าที่  
   1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
    1.1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
    1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อน เงินเดือน  
    1.1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องชี้แจง 
เหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ  
    1.1.4 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เลื่อน เงินเดือน  
    1.1.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่สั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้อง



ชี้แจง เหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ  
    1.1.6 กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึง
แก่ ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
    1.1.7 รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  

            1.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง
การ ปฏิบัติดังนี้  
    1.2.1 แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี  
    1.2.2 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จ บ านาญ  
    1.2.3 รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป  
   1.3 การเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้  
    1.3.1 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือ 
ปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ  
    1.3.2 ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 1.3.3 สั่งเลื่อนเงินเดือน
ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
    1.3.4 รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3.6 การลาทุกประเภท บทบาทและหน้าที่  
    1. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
    2. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและด าเนินการเกี่ยวกับการ
บันทึกเวลา ปฏิบัติราชการ  
    3. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างประจ าและ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกวัน และรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา  
    4. สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว และ รายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน  
    5. จัดท าแบบฟอร์มการลา  
    6. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
    7. รายงานสรุปวันลาประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    8. จัดท าท าเนียบบุคลากรของโรงเรียน  
   3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ บทบาทและหน้าที่  
    1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ



ลูกจ้าง ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้  
    1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงแนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง    
     1.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบสวน
เพ่ือให้ได้ ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
     1.1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
แล้วพบว่าไม่ได้ กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ตามท่ี คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
     1.1.3 รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

   1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
    1.2.1 ผู้มีอ านวยสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
    1.2.2 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาลงโทษ  
    1.2.3 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     1.2.4 รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  
   2.1 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
   2.2 ดำเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ  
   2.3 หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัย ตามควรแก่กรณี 
   3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย 
ของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งด าเนินการ แก้ไข
ปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย  
   4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
    3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน บทบาทและหน้าที่  
   1. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
   1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วย
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)  
   1.2 รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
  2. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่ 



การศึกษานอกจากดำเนินการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้  
  2.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ  
   2.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย  
   2.1.2 ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
   2.1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ  
       2.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะไป
ปฏิบัติ ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ  
   2.2.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา  
  2.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30 (1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือ 
เป็นโรคที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็น 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.
30 (9))  
   2.3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
คุณสมบัติใน มาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
   2.3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ  
   2.3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3)  
   2.4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร สงสัยว่าครู
ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป (มาตรา 3, (3)  
   2.4.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2.4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
(3) ให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ  
  2.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่ 
เหมาะสม  
   2.5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
บกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  
   2.5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที'ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้
สั่งยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถ บกพร่องใน
หน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
   2.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการ



สถานศึกษาสั่งให้ ออกจากราชการ เพื่อรับบ าเหน็จ บ านาญเหตุทดแทน  
  3.10 การรายงานการด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ  
   3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ บทบาทและหน้าที่  
    1. การอุทธรณ์ แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์  
    1.1 การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด  
    1.2 กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  

2. การร้องทุกข์ แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 
   2.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
  2.2 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 
เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ  
อ. ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
  3.12 การออกจากราชการ บทบาทและหน้าที่  
   1.แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ  
   1.1ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และ
บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน  
   1.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม ความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   2.1 ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้า
รับการ พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎของ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   2.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที'และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง  
  2.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม 
ความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  
  2.4 รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 3. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
   3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
   3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก 
ภายหลังปรากฏหว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา  
  3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ บทบาทและหน้าที่  
   1. จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  



   2. การจัดท าและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
    2.1.โรงเรียนจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 2 ฉบับ  

    2.2 โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 1 ฉบับ  
    2.3 เปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  

3. การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตามแนวทางการ ปฏิบัติ  
   3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ประสงค์จะข้อแก้ วัน เดือน ปีเกิด ยื่น
ค าขอ ตามแบบที่ก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ 
หลักฐาน ทางการศึกษา  
   3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง  
   3.3 น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.  
   3.4 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  
   3.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.14 การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บทบาทและหน้าที่  
  1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  2. ส ารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  
  4. จัดท าแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
  1. สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
  2. ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  3. ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต พ้ืนที่
การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบทบาทและหน้าที่  
  1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียน  
  2. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการส าหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรใน โรงเรียน  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  
  4. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม  
  5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลากรย้ายเข้า- ย้ายออก/เกษียณ / การ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง/ ส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น /ได้รับวิทยฐานะเพ่ิม ด าเนินการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  



  6. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่  
  1. จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนา 
วิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
  2. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
  3. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

  4. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน  
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  6. วางแผนด าเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น ประเภทสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
  7. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ  
  8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ปีละครั้ง  
  9. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน  
  10.ประสานสิทธิหน้าที่ของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน  
 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาท และ
หน้าที่  
   1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  
   2. จัดท าแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการท าผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงาน บุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  

4.งานด้านการบริหารทั่วไป   

 
   เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ บรรลุตาม
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การ ด าเนินงานธุรการ 
การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดทสมะโนนักเรียน การรับนักเรียน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การดูแลสถานที่และ
สภาพแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร การ ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน งาน การศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนว ปฏิบัติราชการ ดังนี้ด้านการ
บริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ  

 



 

 
  4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่  
   1. ส ารวจระบบและจัดททะเบียนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2. ออกแบบและจัดทระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูล สื่อการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ข้อมูลชุมชน ฯลฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน 
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   3. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ในการปฏิบัติภารกิจ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
   4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   5. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารบริการและการประชาสัมพันธ์  
   6. ท าการประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็น
ระยะ ๆ  

  4.2การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
   1. กหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการประสาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภารกิจ งานจัดการศึกษา  
   2. จัดท าแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย  
   3. ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อตกลงและการพัฒนาเครือข่าย 
ร่วมกัน  
   4. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน และเหมาะสม  
   5. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
   7. ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษา  
   8. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา และ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
   1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัดตามความส าเร็จ  
   2. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน บรรลุตัวชี้วัดระดับดีมาก ดี 
พอใช้ หรือปรับปรุง  
   3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รายมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อหาเหตุปัจจัย 
และ ก าหนดแนวทางการผดุงรักษา การพัฒนา และการปรับปรุง ตามกรณี จัดท าเป็นข้อเสนอการจัดท า
แผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  



   4. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานตามข้อมูลการวิเคราะห์ ให้รองรับภารกิจที่จ าเป็นและนโยบาย
ส าคัญ  
   5. ก าหนดประเด็นตัวชี้วัด เกณฑ์ความส าเร็จ การก ากับติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ และประเด็นการประเมินผล ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปี  
 
   6. กลุ่มงานและฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และคณะ 
บริหารสถานศึกษาน าผลประเมินพิจารณา รับฟังค าชี้แจง เพ่ือประเมินภาพความส าเร็จระดับสถานศึกษา ราย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   7. จัดท ารายงานและรายงานสาธารณชน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ  
   8. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา และพัฒนาระบบ
โครงสร้างการ ปฏิบัติงานต่อไป  
  4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน บทบาทและหน้าที่  
  1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต ตัวชีว้ัดความส าเร็จรายกลยุทธ์และ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  
  2. ตั้งประเด็นหรือสมมุติฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ โดยศึกษาองค์ประกอบ ตัวแปรของ 
ปัจจัยภายนอก (ชุมชน ท้องถิ่น) และองค์ประกอบภายในสถานศึกษา  
  3. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามกรณี และด าเนินการวิจัยเชิงพัฒนา 4. น าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร บทบาทและหน้าที่  
  1 การจัดระบบการบริหาร  
   1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามภารกิจที่เป็นพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา  
   2) วางแผนออกแบบจัดระบบการบริหารงานบุคคล โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและมาตรฐาน
สายงาน ของสถานศึกษา  
   3) ประกาศ ประชาสัมพันธ์การแบ่งส่วนงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนทราบ   
   4) ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน  
   5) ศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
  2 การพัฒนาองค์กร  
   1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล  
   2) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไป
ตาม มาตรฐานสายงาน  
   3) จดัสิ่งอ านวยความสะดวก ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   4) จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   5) จัดสวัสดิการ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานบรรลุตามมาตรฐานสายงานของสถานศึกษา 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่  
   1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง  
   2. ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงาน ตามโครงสร้างและ
รายบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกฝ่าย  
   3. สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน  



   4. สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน ควบคุม ก ากับติดตาม การปฏิบัติงาน  
   5. ประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมือของสถานศึกษาที่จัดท าขึ้น  
   6. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
   1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2. วางแผนด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษา  
   3. ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  

   4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ บ ารุงรักษา และส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรน า เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา  
   5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
รวมทั้ง เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
   6. ติดตาม ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือความ คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  4.8 การด าเนินงานธุรการ บทบาทและหน้าที่  
   1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   2. จัดท าค าสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้กับครูและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ  
   3. เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ  
   4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้เป็น 
ปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
   5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
   6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การ อ้างอิง  
   7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
   8. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ  
   9. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office)  
   10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน  
   11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม  
  4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม บทบาทและหน้าที่  
   1. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด  
   2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 
และ อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน  
   3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้อง
พิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา  



   4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที  
   5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน
สภาพดี ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ  
   6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืน ๆให้
อยู่ใน สภาพที่เรียบร้อย  
   7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน  
   8. ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา 
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน  

   9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ  
   10.ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ
ความ ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน  
   11.อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ จัดท าสถิติ
การ ให้บริการและรวบรวมข้อมูล  
   12.ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา  
  4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน บทบาทและหน้าที่  
   1. วางแผนในการจัดท าส ามะโนนักเรียน  
   2. ส ามะโนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน  
   3. จัดท าเอกสารการรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
   4. เปิดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4  
   5. จัดท าแฟ้มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
   6. สรุปการจัดท าส ามะโนนักเรียนรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  
  4.11 การรับนักเรียน  
  4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  4.15 การทัศนศึกษา บทบาทและหน้าที่ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548 มีข้ึนตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
   1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืนครูผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
พิจารณาอนุญาต  
   2) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืนครูผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่ง เรื่องเข้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต  
   3) การพาไปนอกราชอาณาจักรครูผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ส่ง
เรื่องเข้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนข้อก าหนดตามระเบียบที่ควรทราบ  
    1) ครูผู้ควบคุมจ าเป็นต้องมีครูที่เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม เพื่อดูแลในการเดินทาง โดย
ก าหนดให้ครูหนึ่ง คนต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน  
    2) ท าการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อขอค าแนะน าหรือขอ
ความร่วมมือ และต้องท าป้ายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียนในการด าเนินการทุกขั้นตอน ต้องท า



การขอ อนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนทุกครั้ง และหลังจากกลับมา ต้องรายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไป 
นอกสถานศึกษาให้กับผู้สั่งอนุญาตทราบ  
  4.16 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา บทบาทและหน้าที่  
   1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและ จุดประสงค์ของโรงเรียน  
   2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน 
ประชาสัมพันธ์  
   3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน  
   4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน  
   5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ  
   6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน  
   7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน  
   8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน  
   9. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ความ เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ  
   10.รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของ
งาน ประชาสัมพันธ์  
   11.งานเลขานุการการประชุมครู  
  4.17 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
    1. ประสาน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ  
   2. ประสานให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถ ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ เป็น
ต้น  
   3. สนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมเลี้ยงดู และให้ 
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในการปกครองดูแล  
   4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  
  4.18 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ 
    1. ศึกษา ส ารวจ และก าหนดภารกิจ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ที่จะต้อง
ประสาน กับหน่วยราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
   2. ก าหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงาน ให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงาน  
   3. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือ และช่องทางการประสานงาน ให้มีความพร้อม เอื้อประโยชน์
และ สะดวกต่อการประสานงาน  
   4. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน เหมาะสม  
   5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในการจัดและพัฒนา



การศึกษา ร่วมกัน  
   6. ประเมินผลการด าเนินการ  
  4.19 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน บทบาทและหน้าที่  
   1. ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนกลยุทธ์) ของสถานศึกษา  
   2. ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  
   3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท ารายงานและแผนบริหารความเสี่ยง  
   4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
   5. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ 
ด าเนินงานตามภารกิจ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด  
   6. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็น
ระยะๆ  
   7. รายงานการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้
   4.20งานพยาบาลและอนามัย บทบาทและหน้าที่  
   1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
    2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน
อนามัย โรงเรียน  
   3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ  

   4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้
ทันที  
   5. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
   6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง
โรงพยาบาล ตามความจ าเป็น  
   7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง  
   8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน  
   9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง  
   10.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
   11.แนะน าผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค  
   12.ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  
   13.ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  
   14.ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส 

 
    15.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม 
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  



   16.จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของ
งานอนามัย 

 

 

 
โครงสร้างงานในฝ่ายกิจการนักเรียน จ านวน 12 งาน ดังนี้ 
1. งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
  1. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือ
ราชการ 
  2. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน 
  3. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
  4. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
  5. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน  
  6. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
  7. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน 
  8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
  9. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน 
  10. จัดท าเอกสารพรรณนางาน 
  11. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
  12. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้
รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน 
  13. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

2. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  1. จัดท าแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  2. งานประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เก่ียวข้องซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
  4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
  5. เตรียมเอกสารประกอบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  6. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่ก าหนด คือ  
   1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
   2. การคัดกรองนักเรียน  
   3. การส่งเสริมนักเรียน  
   4. การป้องกันและแก้ปัญหา  
   5. การส่งต่อ  

5.งานด้านกิจการนักเรียน 



  7. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  8. จัดประชุมหัวหน้าระดับ เพื่อปรึกษาหารือด้านพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา  
  9. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  10. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
  11. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
  12. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  13. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานหัวหน้าระดับ 

  1. ร่วมกับครูที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ โรงเรียน  
  2. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
  3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  4. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ ปฏิบัติ 
  5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับขั้น 
  6. ตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายนักเรียน ตามระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน 
  7. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ
นักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป 
  8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
  9. ปฏิบัติงานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

4.งานครูที่ปรึกษา 
  1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถวเข้าชั้น
เรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุดส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่มีกิจกรรม 
  2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน านักเรียนทุก
วัน 
  3. จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 
  4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมาเรียน 
ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา 
  5. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็น 
ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันส าคัญทางราชการ 
และ ศาสนา 
  6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้องประสานงานกับ 
ฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 
  7. ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน การ



ท ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ วิชาเลือกเสรี กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
  8. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียนประพฤติ 
ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  
  9. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนมี 
พฤติกรรมที่ดี 
  10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 
  11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี 
  12. ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ปรึกษา
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  13. จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนแต่ละคนให้ถูกต้อง และส่งให้กับฝ่ายกิจการนักเรียน 
  14. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดี 
ตลอดเวลา 
  15. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

  1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับ
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
  2. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการท างานและระดมทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา 
  3. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
งานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 6.งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  
  1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
  3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
  4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
  5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ
นักเรียน 
  7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  8. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  9. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
  10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 



7. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
  1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  3. ประสานกับครูในโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
  5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
  6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
  7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี ความเคารพนอบ
น้อมของนักเรียนที่มีต่อครู 
  8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
  9. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์
และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
  10. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
  11. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

8. คณะกรรมการสภานักเรียน 
  1. เป็นตัวแทนของนักเรียนร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
  2. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
  3. ริเริ่มและจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
  4. เผยแพร่หลักประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน โดยมีหลักการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  5. ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ในการเสนอปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของ
ทางโรงเรียน 
  6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรม การเคารพ
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ฯลฯ 
  7. ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถว การสอดส่องนักเรียนที่มีความประพฤติไม่
เหมาะสม 
  8. ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการและงานแนะแนวเพ่ือช่วยเผยแพร่การศึกษาต่อ กระตุ้นย้ าเตือนเพื่อนๆ ที่
ติด "0", "ร", "มส", "มผ" ให้รีบแก้เพ่ือผลการจบการศึกษา 
  9. ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสภานักเรียนร่างขึ้น ต้องเสนอผ่านครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สภานักเรียน ผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติก่อน จึงประกาศใช้ได้ 
  10. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาสม 

  



9.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
  2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
  4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
  5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
  7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
  9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
  10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  12. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
  13. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  14. เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
  15. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
  16. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
  17. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  18. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

10.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
  1. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี กระท าความดี และมีความสามารถในด้าน
วิชาการและกิจกรรม เช่น มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ รับผิดชอบในหน้าที่ และช่วยดูแลบริเวณโรงเรียนให้
สะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีดี 
  4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญของ
ชาติ เป็นต้น 
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิธีพุทธ คุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ความสุจริต 
ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และความมีระเบียบวินัย 
  6. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 11.งานรักษาความปลอดภัย 

  1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
  2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
  3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
  4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
  5. จัดท าค าสั่งแต่งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวัน และกลางคืน 



  6. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
  7. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ี
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
  8. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
  9. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวร
ประจ าวัน 

12. งานเวรประจ าวัน 
  1. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม 
  2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
  3. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ 
อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
  4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
  5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ 
หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 

  6. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 
  7. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 


